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RESUMO 

 

Rosa, Marcos Henrique. PAPEL DA ENZIMA 6-FOSFOFRUTO-2-QUINASE / FRUTOSE-2,6-
BIFOSFATASE (PFKFB3) EM CÉLULAS T REGULADORAS. 2019. 64p. Dissertação 
(Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 

 
RESUMO 

Células T reguladoras FoxP3+ (Tregs) desempenham funções supressoras cruciais 

para homeostase do sistema imunológico. Tem sido amplamente demonstrado que o 

metabolismo celular contribui efetivamente para proliferação, diferenciação e função 

das células do sistema imune, sendo a via glicolítica um importante ponto de 

integração de diferentes vias metabólicas. Nesse contexto, a enzima 

fosfofrutoquinase-1 (PFK-1), a qual catalisa a conversão da frutose 6-fosfato em 

frutose 1,6-bifosfato, atua em uma etapa limitante do fluxo glicolítico. A atividade da 

PFK-1 é regulada alostericamente pelo metabolito frutose-2,6-bifosfato (F2,6BP), o 

qual é produto da enzima 6-fosfofruto-2-quinase / frutose-2,6-bifosfatase 3 (PFKFB3). 

Sabe-se que a inibição da atividade cinase mediada pela PFKFB3 leva ao acumulo 

de intermediários da glicólise, os quais podem ser utilizados por outras vias 

metabólicas. Neste sentido, embora tenha sido descrito que o metabolismo oxidativo 

tenha um papel importante para o desenvolvimento e função de Tregs, resultados 

preliminares do nosso laboratório demonstraram que a via das hexosaminas possui 

papel importante na estabilidade e diferenciação de Tregs e a inibição da enzima 

PFKFB3 promove uma maior diferenciação de Tregs. Portanto, o presente trabalho 

visou compreender o papel da enzima PFKFB3 na diferenciação e função de Tregs, 

além disso verificou uma melhora dos sinais clínicos em camundongos tratados com 

inibidor da enzima PFKFB3 que demonstrou ser um possível alvo para o 

desenvolvimento de terapia para doenças inflamatórias. 

 

Palavras-chave: PFKFB3. Autoimunidade. Linfócitos T Reguladores. Ativação 
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ABSTRACT 

 

Rosa, Marcos Henrique. ROLE OF ENZYME 6-PHOSPHOFRUCTO-2-KINASE / FRUCTOSE-
2,6-BISPHOSPHATASE 3 (PFKFB-3) IN REGULATORY T CELLS. 2019. 64p. Dissertation 
(Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 

ABSTRACT 
 

FoxP3 + regulatory T cells (Tregs) play crucial suppressive functions for homeostasis 

of immune system. It has been widely demonstrated that the cellular metabolism 

contributes effectively to the proliferation, differentiation and function of the cells of 

immune system, being the glycolytic pathway an important point of integration of 

different metabolic pathways. In light of this, the enzyme phosphofructokinase-1 (PFK-

1), which catalyzes the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-

bisphosphate, acts in a limiting step of glycolytic flow. The activity of PFK-1 is regulated 

allosterically by the metabolite fructose-2,6-biphosphate (F2,6BP), which is a product 

of the enzyme 6-phosphofructo-2-kinase / fructose-2,6-bisphosphatase 3 (PFKFB3). It 

is well known that inhibition of the kinase activity of PFKFB3 may accumulate 

substrates for other important pathways of cellular metabolism. Although oxidative 

metabolism has been reported to play an important role in the development and 

function of Tregs, preliminary results from our laboratory have demonstrated that de 

hexosamines pathway is important to stability and differentiation of Treg and inhibition 

of the enzyme PFKFB3 promotes a greater differentiation of Tregs. Therefore, the 

present work aimed to understand the role of the enzyme PFKFB3 in the differentiation 

and function of Tregs, and verified an improvement of the clinical signs in mice treated 

with enzyme inhibitor PFKFB3 that proved to be a possible target for the development 

of therapy for inflammatory diseases. 

 

Keywords: PFKFB3. Autoimmunity. Lymphocytes T Regulators. Activation. EAE. 
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 F1,6BP - Frutose1,6-bifosfato 

F2,6BP -  Frutose2,6-bifosfato  

PFK-1 - 6-fosfofrutoquinase-1 (PFK-1) 

PFK-2 / FBPases - 6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bifosfatases  

PFKFB1 - 1 6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bifosfatase 1 

PFKFB2 - 1 6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bifosfatase 2 

PFKFB3 - 1 6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bifosfatase 3 

PFKFB4 - 1 6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bifosfatase 4 

EAE- Encefalomielite autoimune experimental 

CFA - Adjuvante completo de Freud 

SNC - Sistema nervoso central (SNC) 
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INTRODUÇÃO 
 

1.1 CÉLULA T REGULADORA 

Linfócitos T são células da imunidade adaptativa que possuem papéis diretos 

na eliminação de patógenos mas também possuem importantes funções auxiliares 

como a secreção de citocinas e fornecimento de sinais para amplificar ou iniciar 

respostas de outras células do sistema imune (Bonilla e Oettgen, 2010). Portanto, a 

tolerância dessas células T a antígenos próprios é essencial para a homeostase do 

sistema imune adaptativo, considerando seus papéis na montagem de uma resposta 

imunológica. Dentre os vários mecanismos para estabelecer e manter a auto 

tolerância, encontra-se as células T reguladoras (Tregs) que são cruciais para as 

reações imunes contra os antígenos próprios e não próprios (Sakaguchi, 2000). Além 

disso, estudos vêm demonstrando que a função dessas células não se restringe 

apenas à prevenção da auto-imunidade, sendo importantes no controle de todas as 

formas de resposta imune nos contextos de inflamação, infecção, alergia, transplantes 

e imunidade tumoral (Hori e Sakaguchi, 2004). 

As Tregs foram primeiramente caracterizadas com o fenótipo CD4+CD25high, 

sendo também verificada a importância das mesmas na prevenção da autoimunidade. 

Posteriormente a proteína FOXP3 (Forkhead box P3), um fator de transcrição 

necessário para a diferenciação, manutenção e função deste subtipo de linfócito foi 

identificado e aceito como um marcador de alta especificidade para essas células 

(Magenau et al., 2010). As Tregs são diferentes dos demais subtipos de células T 

CD4+ auxiliares, pois podem sofrer diferenciação durante o processo de maturação 

linfocitário que ocorre no timo, possuindo um papel central na auto tolerância. O TCR 

(receptor de células T) dessa população de linfócitos é capaz de reconhecer auto 
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antígenos graças as diversas interações com complexos MHC:antígeno-próprio no 

timo, durante o período de maturação (Li e Zheng, 2015). Além disso, células T que 

se encontram em órgãos periféricos podem converter-se em Tregs in vivo após 

sofrerem estimulação antigênica crônica ou em condições de linfopenia (Apostolou e 

Von Boehmer, 2004). Esse subtipo de Treg é pouco abundante em tecidos linfoides, 

no entanto, estão presentes em grandes quantidades em órgãos como placenta e 

intestino, estabelecendo tolerância à microorganismos comensais, alimentos, 

alérgenos e ao feto, pois possuem um TCR específico contra antígenos não 

patogênicos (Li e Zheng, 2015). 

Assim como os demais subtipos de linfócitos, as Tregs também podem ser 

induzidas in vitro (iTregs) por uma combinação de estímulos: TGF-β (Fator de 

transformação do crescimento beta)  e IL-2 (Interleucina 2) associados à ativação do 

TCR (Anti-CD3 e Anti-CD28), os quais induzem a expressão de Foxp3 em células T 

naïve (Kanamori et al., 2016). As Tregs são conhecidas por serem extremante 

versáteis e com atividades imunossupressoras em diversos tecidos, apresentando 

uma série de funções que incluem: competição pela citocina IL-2 com linfócitos T 

efetores, supressão através de moléculas como CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte 

antigen-4); GITR (glucocorticoid-induced TNFR-family related receptor) e PD-1 

(programmed death-1) (Sakaguchi, 2004); secreção de citocinas anti-inflamatórias 

(TGF-β, IL-10, IL-35) e morte mediada por granzima-B. (Nemazee, 2006; Sharma e 

Rudra, 2018). Além disso, as Tregs apresentam alta expressão de CD39/CD73, 

moléculas que reduzem a ativação de células T por converterem ATP  em adenosina, 

diminuindo a energia célular (Bopp et al., 2007). 

Para que Tregs consigam exercer sua função de manuntenção da homeostase 

em respostas imunes, torna-se necessário que essas células possuam estabilidade 



 

 

18 

na expressão de Foxp3, que de forma complexa sofre modulações epigenéticas e pós 

traducionais a todo instante, o que pode afetar diretamente em suas atividades 

(Sawant e Vignali, 2014). Portanto, todos os processos pelo qual uma Treg é 

submetida, desde a sua sinalização criada por contato com citocinas e interações com 

complexos MHC:antígeno que acarretam em sua diferenciação, até a sua interação 

com um microambiente que pode interferir em sua estabilidade e função são 

importantes alvos de estudos para maior compreensão desse subtipo celular. Nesse 

contexto, se inserem também as investigações de vias metabólicas intrínsecas a essa 

subpopulação de linfócitos, pois essas podem afetar sua proliferação, diferenciação, 

função e estabilidade (Newton et al., 2016), sendo importante novos estudos sobre o 

tema. 

1.2 METABOLISMO DE CÉLULAS T REGULADORAS 

Linfócitos T são originados de células progenitoras presentes na medula óssea 

que migram para o timo, onde passam pelo processo de maturação, antes de 

seguirem para órgãos periféricos e participar de respostas imunes de diversas formas 

(Koch e Radtke, 2011). Em um primeiro momento, a célula T madura que migra do 

timo denominada - “Linfócito T Naïve”, permanece em estado quiesciente, tendo 

possível ativação pelo  seu TCR com o reconhecimento de um antígeno e recebimento 

de sinais co-estimulatórios. Após sua ativação, o linfócito T sofre um intenso processo 

de proliferação (expansão clonal) e adquire funções efetoras como a  produção de 

citocinas e da expressão de moléculas específicas (Fox et al., 2005; Jones e 

Thompson, 2007). 

As células T naïve são mantidas em proliferação homeostática, o que exige 

pouca demanda de energia e de macromoléculas (Windt e Pearce, 2012). Dessa 

forma, neste estágio, os linfócitos obtêm o ATP ( Adenosina trifosfato) necessário para 
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realizar suas funções básicas pela fosforilação oxidativa, utilizando principalmente 

glicose e ácidos graxos (Dimeloe et al., 2017). Após a apresentação de antígeno, 

propagam-se sinais de ativação e coestimulação dos linfócitos T CD4 (Chi, 2012), cujo 

processo acompanha a diferenciação celular para subpopulações efetoras Th1, Th2, 

Th17, de acordo com o perfil de citocinas presentes no micro ambiente (Wang et al., 

2011).  

No encontro com antígenos, as células T aumentam significativamente as taxas 

de captação de glicose, por aumento de expressão do transportador Glut1 

(Transportador de glicose 1) (Frauwirth et al., 2002). Essas células priorizam a 

glicólise aeróbica, convertendo glicose em lactato mesmo na presença de oxigênio 

(Efeito Warburg), que é menos eficiente em produção de ATP, mas que pode dar o 

suporte energético necessário para a proliferação intensa que essas células irão sofrer 

posteriormente à ativação (Lunt e Vander Heiden, 2011). Nesse contexto, a 

sinalização coestimuladora de CD28 é crítica, uma vez que somente o receptor de 

células T (TCR-CD3) sozinho não consegue regular positivamente Glut 1 e a captação 

de glicose (Jacobs et al., 2008). Esta ligação leva à fosforilação de Akt dependente de 

fosfatidilinositol-3-cinase (PI3K), que pode fosforilar e aumentar a atividade da 

quinase alvo mamífero da rapamicina (mTOR) (Frauwirth e Thompson, 2004). mTOR 

é um sensor composto por dois complexos de sinalização, mTORC1 e mTORC2, os 

quais podem interagir com proteínas adaptadoras de diferentes formas (Linke et al., 

2017). Especificamente, a ativação de mTORC1 pode modular diversos processos 

biológicos, incluindo o aumento da expressão de Glut-1 e de genes pró glicolíticos 

como HIF-1α (Hipoxia-inducible fator 1a) e c-Myc, principais fatores de transcrição  

envolvidos com a adaptação metabólica de células T efetoras (Chisolm e Weinmann, 

2015).  
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O aumento da glicólise anaeróbica em células T efetoras se encontra com 

aumento da demanda não só energética, mas também da demanda de metabolitos 

responsáveis para formação de novas biomoléculas, como nucleotídeos (via das 

pentoses), UDP-GlcNac (via das hexosaminas), lipídeos e aminoácidos (Lunt e 

Vander Heiden, 2011). Apesar de esse ser um perfil metabólico de células T efetoras, 

não corresponde ao metabolismo de células Tregs (Figura 1). 

 

Figura 1 – Metabolismo de células T : Linfócitos T maduros nos órgãos linfoides periféricos são 
ativadas por APCs via ligação do TCR, co-estimulação e citocinas que funcionam como fatores de 
crescimento. Após isso, ocorre a reprogramação metabólica, células T efetoras, como Th1 e Th17 
são altamente proliferativas e apresentam metabolismo glicolítico aeróbico acentuado. Além disso, 
fazem glutaminólise para sustentar o ciclo do ácido cítrico e síntese de lipídeos. As Tregs fazem 
glicólise convencional. A principal fonte de energia para as Tregs é a oxidação fosforilativa e de 
ácidos graxos (Sugiura e Rathmell, 2018).  
 

O que se sabe em relação ao metabolismo de células Tregs é que essas células 

dependem, em grande parte, da fosforilação oxidativa e pela oxidação de ácidos 

graxos para desenvolver suas funções (Michalek et al., 2011). A via de sinalização de 

PI3k/Akt/mTOR, importante para a via glicolítica em células T efetoras, inibe fatores 

de transcrição importantes para a expressão de Foxp3 (Ouyang et al., 2010). 
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Inversamente a isso, o principal regulador metabólico de células Tregs, a Proteína 

quinase dependente de AMP (AMPK) regula negativamente as vias anabólicas, 

inclusive de inibir mTORC e aumentar a taxa de oxidação de ácidos graxos e, 

consequentemente, gerar maior produção de ATP (Oakhill et al., 2012; O'neill e 

Hardie, 2013; Almeida et al., 2016; Galgani et al., 2016). Além disso, a expressão de 

Foxp3 promove redução da ativação de Akt e mTOR, assim como a expressão de 

HIF-1α e Glut1 (Gerriets et al., 2016). Simultaneamente, Foxp3 também é capaz de 

gerar aumento de PTEN (Phosphatase and tensin homolog). 

Foxp3 também é capaz de gerar aumento de PTEN e este, por sua vez, reduz 

a ativação de PI3k/Akt, que contribui para a manutenção da expressão de Foxp3 nas 

Tregs, garantindo uma maior estabilidade e função dessas células (Buckler et al., 

2006). Também já foi demonstrado que a alta expressão de Foxp3 aumenta a 

expressão de genes envolvidos na captação de ácidos graxos e de peptídeos, além 

de inibir moléculas envolvidas na glicólise, metabolismo de glutamina, síntese de 

colesterol e de nucleotídeos (Gerriets et al., 2016). O Foxp3 também já demonstrou 

ser suficiente para gerar aumento da capacidade respiratória por regular 

positivamente todos os componentes do complexo de transporte de elétrons, gerando 

aumento da produção de ATP  pela fosforilação oxidativa (Howie et al., 2017). 

Apesar da glicólise ser classicamente descrita como prejudicial à estabilidade 

e função de Tregs,  a inibição da enzima hexocinase (HK), porta de entrada para a via 

glicolítica, já foi vista gerando diminuição da expressão de importantes variantes do 

Foxp3 (De La Rosa et al., 2004). Nesse mesmo sentido, em ambientes ricos em 

lactato e com escassez de glicose foi relatado que Foxp3 pode reprogramar o 

metabolismo de Tregs, suprimindo a glicólise e glutaminólise e promovendo um maior 

uso da fosforilação oxidativa, acompanhado de uma elevação dos níveis de 
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NAD:NADH (Angelin et al., 2017). As células Tregs também conseguem proliferar em 

condições inflamatórias, um processo suportado pela glicólise (Gerriets et al., 2016). 

Além disso, dados do nosso grupo de pesquisa também demonstraram que a glicólise 

é essencial para a geração de iTregs, pois a ausência da glicose na cultura 

comprometeu substancialmente a diferenciação dessas células (Melo et al., 2019 em 

preparo). Dessa maneira, esses dados demonstram como as tregs são capazes de 

realizar suas funções funcionar em ambientes desfavoráveis e de como elas se 

adaptam em diferentes respostas reprogramando o metabolismo celular. 

Necessitando assim de mais estudos para a maior compreensão do metabolismo 

dessas células que pode estar utilizando de metabolitos da glicose em vias 

alternativas, como a das hexosaminas. 

 

 

1.3 VIA DAS HEXOSAMINAS E O-GLCNACILAÇÃO 

 

A glicose além de suprir demandas energéticas também é capaz de participar 

da síntese de novas biomoléculas importantes para o funcionamento do metabolismo 

das mais diversas células (Sun et al., 2016). Nesse contexto, insere-se a  via das 

hexoaminas, que tem como produto a formação de UDP-GlcNAc (Uridina difosfato N-

acetil-D-glucosamina), formado pela da junção do catabolismo de glicose, lipídeos, 

nucleotídeos e aminoácidos, o qual é adicionado de resíduos de serina/treonina, 

alterando a função e/ou estabilidade de diferentes proteínas, constituindo uma 

alteração pós-traducional chamada de O-GlcNAcilação (Harwood e Hanover, 2014).  

A glicose presente no citoplasma após passar por transportadores GLUT é 

imediatamente fosforilada por hexoquinases, culminando na formação de glicose-6-
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fosfato  (Wilson, 2003), que pode ser utilizada para dar continuidade à via glicolítica 

para suprir demandas energéticas, armazenada como glicogênio, seguir para via das 

pentoses fosfato e posteriormente sofrer oxidação e gerar NADPH ou ser isomerizada 

pela fosfoglicoisomerase à frutose-6-fosfato (F6P) (Hurtado-Guerrero et al., 2007). 

Esse metabólito intermediário da glicólise pode ser desviado (2% a 5%)  do seu 

destino de ser fosforilado novamente para seguir definitivamente na rota glicolítica e 

servir para substrato da enzima Frutose-6P-amidotransferase (GFAT), ponto inicial da 

via das hexoaminas (Buse, 2006). 

 A GFAT catalisa a hidrólise de glutamina em glutamato e amônia, além da 

aminação juntamente com a isomerização da F6P gerando a D-glucosamina-6P (D-

G6P) neste processo, que é utilizada como substrato da enzima GNPNAT1 

(glucosamina-6P Nacetiltransferase) que por sua vez é capaz de desacetilar acetil-

CoA e em seguida acetilar D-G6P, levando a formação de N-acetil-D-glucosamina-6P 

(Vyas et al., 2013). Após isso, este composto é convertido em Nacetil-D-glucosamina-

1P pela fosfoglicomutase 3 (PGM3), que pode receber um nucleotídeo que ativa sua 

estrutura através de outra enzima denominada UDP-N-acetilglicosamina 

pirofosforilase1 (UAP1) culminando na produção de UDP-N-Acetil-D-glucosamina 

(UDP-GlcNac) (Figura 2) (Buse, 2006; Hurtado-Guerrero et al., 2007; Hurtado-

Guerrero et al., 2008). 
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UDP-GlcNAc possui uma função estrutural, sendo responsável pela síntese de 

glicoproteínas, glicolipídeos, proteoglicanas e glicosaminas (Schleicher e Weigert, 

2000). Além disso, também possui função modulatória através de mudanças pós-

traducionais onde moléculas de GlcNAc são inseridas em hidroxilas de resíduos de 

serina e/ou treonina de proteínas alvos localizadas no núcleo, citoplasma ou em 

mitocôndrias das células, processo denominado O-GlcNAcilação (Sun et al., 2016). 

Tal fenômeno é catalisado por um par de enzimas: a OGT (O-glicosiltransferase), que 

insere as moléculas de GlcNac; e a OGA (OGlcNacase), que possui papel de remover 

GlcNAc (Bond e Hanover, 2015). Juntas essas enzimas regulam os níveis de O-

GlcNAc, sendo de suma importância para o crescimento e sobrevivência celular, 

através de sustentação de vias de sinalização, captação de nutrientes, degradação 

Figura 2 - Via das Hexoaminas: Etapas do processo para a formação e adição de GlcNAc em 
proteínas (Akella et al., 2019) 
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de proteínas mal dobradas, redução de apoptose celular e homeostase do retículo 

endoplasmático (Gélinas et al., 2018). 

 A O-GlcNAcilação é considerada essencial para a sobrevivência de células T, 

e a exclusão condicional de OGT em células T demonstrou induzir apoptose dessas 

células tanto no timo quanto na periferia (O'donnell et al., 2004). Já se tem 

demonstrado também que o bloqueio da O-GlcNacilação inibe o processo de 

expansão clonal e que a ativação do TCR de células T é capaz de aumentar os níveis 

de proteínas O-GlcNAciladas (Lund et al., 2016; Swamy et al., 2016). Níveis elevados 

de O-GlcNAc se correlacionam com o aumento da secreção pró-inflamatória da 

citocina IL-17A por células T CD4 + murinas e também são funcionalmente 

importantes nas células Tregs, modificando FOXP3 (Liu, Bing et al., 2019; Machacek 

et al., 2019). Corroborando com essas informações, dados do nosso laboratório 

demonstraram que este evento pode controlar a diferenciação de Tregs uma vez que 

a inibição da GFAT (etapa limitante do ciclo das hexoaminas; Azaserina, iGFAT), bem 

como a ausência de OGT (enzima que transfere o O-GlcNAc) nas células T CD4 

(OGTfl/flCD4cre+) ou sua inibição (BADGP, iOGT), diminuindo a expressão de Foxp3 

(Melo et al., 2019 em preparo). Esses resultados mostram a importância do estudo de 

vias metabólicas negligenciadas importantes para a diferenciação e estabilidade de 

Treg, além das vias clássicas, proporcionando um maior conhecimento sobre o 

metabolismo dessas células. 

 

1.4 ENZIMA 6-FOSFOFRUTO-2-QUINASE/FRUTOSE-2,6-BIFOSFATASE-3 

 

A taxa do fluxo glicolítico é controlado em diferentes níveis: disponibilidade dos 

substratos participantes das 10 etapas existentes no processo; de efeitos alostéricos; 
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enzimas e outros componentes reguladores (Chesney, 2006). Após a glicose entrar 

nessa via, primeiramente a enzima denominada hexocinase (HK) fosforila a glicose 

para formar a G6F que pode ser convertida em glicogênio, ser oxidada pela via das 

pentoses fosfato gerando produção de NADPH ou, como é observado na maioria das 

vezes,  a isomerização desse composto em frutose-6-fosfato (F6P) (Wilson, 2003). A 

reação irreversível feita pela HK e a isomerização posterior a ela ainda não garante o 

comprometimento das moléculas derivadas da glicose com a via glicolítica, portanto, 

deve ocorrer a conversão de F6P em frutose 1,6-bifosfato (F1,6BP) por uma enzima 

denominada 6-fosfofrutoquinase-1 (PFK-1), que é conhecida por ser a responsável 

pela etapa de comprometimento definitivo e irreversível com a via glicolítica (Weber, 

1977). 

A PFK-1 determina o ritmo da glicólise, mas também é modulada por vários 

efeitos alostéricos, sendo o ATP o mais potente inibidor da enzima, causando um 

feedback negativo (Efeito Pasteur) (Van Schaftingen et al., 1981). Além disso, o fluxo 

também pode ser suprimido pelo hormônio glucagon, que diminui a afinidade da PFK-

1 com o seu substrato, a F6P (Van Schaftingen et al., 1980). De modo contrário, um 

composto denominado frutose-2,6-bifosfato (F2,6BP) ativa alostericamente a PFK-1, 

mudando seu equilíbrio conformacional de baixa afinidade por F6P para um estado 

de alta afinidade, mesmo na presença de ATP (Chesney, 2006).  

 

A concentração de F2,6BP depende uma família de enzimas bifuncionais, as 

6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bifosfatases (PFK-2 / FBPases), capazes de 

fosforilar F6P a F2,6BP ou mesmo desfosforilar F2,6BP a F6P. Essas enzimas são 

codificadas por quatro genes (PFKFB1-4) e são encontradas em diversos tecidos 

(Sakakibara et al., 1997). Especificamente uma delas, codificada pelo gene PFKFB3, 
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é conhecida por ser induzida por estímulos, como hipóxia através de HIF-1α (Bartrons 

e Caro, 2007), mitogênicos (Houddane et al., 2017), inflamatórios como IL-6 (Bartrons, 

Simon-Molas, et al., 2018) e LPS (Ruiz-García et al., 2011), além  de hormônios e 

eventos celulares estressantes (Bartrons, Rodríguez-García, et al., 2018). Embora 

seja necessário a co-expressão de várias PFK-2 / FBPases para regular a síntese de 

F2B,6BP, em fibroblastos de camundongos PFKFB3+/- foi encontrada uma diminuição 

substancial na concentração intracelular de F2,6BP (Telang et al., 2006). Além disso, 

as diferenças reveladas por cristalografia em suas alças para os substratos ATP e 

F6P parecem garantir uma maior ligação do substrato nessa isoenzima, se comparada 

com as outras. Adicionalmente, enquanto nas enzimas codificadas pelos genes 

PFKFB1 e PFKFB4 ocorre uma obstrução de domínios C-terminais responsáveis pela 

atividade quinase, inibindo assim a mesma, o mesmo não é visto na que é codificada 

pelo gene PFKFB3, sendo assim mais flexível e mais ativa (Kim et al., 2006; Michels 

e Rigden, 2006).  

 

A atividade quinase relativamente elevada da enzima codificada pelo gene 

PFKFB3 é de grande importância para estabelecer a concentração de F2,6BP no 

citosol e aumentar consideravelmente o fluxo de moléculas na glicólise e a ativação 

das diferentes quinases em microambientes hipóxicos, isquêmicos ou estressantes 

pode ser crítica para a sobrevivência celular e, portanto, representar um mecanismo 

protetor para células metabolicamente deprimidas ou deficientes em ATP.  Nesse 

contexto, o produto do gene PFKFB3 é também regulado por modificações 

covalentes, podendo o domínio C-terminal ser fosforilado em Ser461 por diferentes 

proteínas cinases, dentre elas, a AMPK (Marsin, A.-S. et al., 2002; Okamura e 
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Sakakibara, 2014) e a via PI3K / Akt  (Marsin, A.-S. et al., 2002; Simon-Molas, Helga 

et al., 2018), que possuem importante papel para o metabolismos células T. 

No entanto, poucos trabalhos  avaliaram o papel de PFKFB3 em células T. 

Atualmente sabe-se que o processo de ativação de linfócitos T exige uma grande 

quantidade de energia para que ocorra proliferação e diferenciação celular, e que este 

mecanismo está associado ao aumento da expressão de PFKFB3 e seu substrato, o 

F2B,6BP (Telang, S. et al., 2012; Simon-Molas, H. et al., 2018). A PFKB3 também já 

foi descrita no contexto de transplantes, no qual sua inibição farmacológica levou a 

redução da resposta enxerto versus hospedeiro (Nguyen et al., 2016). De modo 

interessante, a inibição de PFKFB3 também foi capaz atenuar a ativação de células T 

in vitro, que refletiu em uma menor resposta dependente de células T no modelo de 

psoríase (Telang, S. et al., 2012), entretanto o mecanismo pelo qual isso ocorre 

permanece pouco compreendido. 

Apesar de não se ter nada descrito sobre o envolvimento dessa enzima no 

metabolismo de células Tregs, os resultados preliminares do presente trabalho 

demonstraram que a inibição da enzima PFKFB3 promove uma maior diferenciação 

de Tregs, sendo importante a investigação de como a PFKBFB3 atua nos eventos 

metabólicos decorrentes da ativação e diferenciação de células T reguladoras. 
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2. HIPÓTESE 

A hipótese do presente estudo é que a inibição da PFKFB3 modula 

positivamente a diferenciação e função de células Tregs, uma vez que a redução da 

função dessa enzima leva ao acúmulo de moléculas como a frutose-6-fosfato que 

podem seguir para a via das hexosaminas (Figura 3). Sendo um possível alvo para 

tratamentos de doenças autoimunes.  

 

Figura 3 - a) PFKFB3 e sua função na via glicolítica; b) Possíveis efeitos da inibição da enzima 
em células T reguladoras. Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Determinar o papel da enzima PFKFB3 em células T reguladoras. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a expressão da enzima PFKFB3 em células T reguladoras.  

- Avaliar se ocorre o acúmulo de metabólitos na via das hexosaminas como 

consequência da inibição da enzima PFKFB3. 

- Verificar o efeito da inibição da enzima PFKFB3 na diferenciação de células 

T reguladoras 

- Verificar a expressão da enzima PFKFB3 durante o modelo de 

encefalomielite autoimune experimental (EAE) 

- Verificar o efeito da inibição da enzima PFKFB3 no modelo de 

encefalomielite autoimune experimental (EAE) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

Foram utilizados camundongos da linhagem C57BL/6, provenientes do biotério 

central da Universidade de São Paulo (USP) - Campus de Ribeirão Preto. 

 

4.2 INDUÇÃO DA ENCEFALOMIELITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL 

 

EAE foi induzido por imunização subcutânea com emulsão contendo 200µg do 

antígeno peptídeo MOG35-55 (glicoproteína da mielina de oligodendrócitos) em CFA 

(adjuvante completo de Freund) suplementado com 5mg/mL de Mycobacterium 

tuberculosis em ambos os lados dos flancos traseiros. Foi injetado toxina pertussis 

(PTx) em uma dose de 200ng por animal (i.p), no dia da imunização e 48h depois. O 

escore clínico dos animais foi monitorado diariamente utilizando-se escalas 

padronizadas: 0. Nenhum sinal clínico; 1. Cauda flácida; 2. Marcha cambaleante, 

déficit de equilíbrio 3. Paralisia parcial dos membros posteriores; 4. Paralisia completa 

dos membros posteriores; 5. Paralisia completa dos membros posteriores com 

fraqueza de membros anteriores ou moribundo. 

 

 



 

 

32 

4.3 FERRAMENTAS FARMACOLÓGICAS 

 

 Para investigar o papel da PFKFB3 foi utilizado as ferramentas farmacológicas 

Calbiochem, inibidor de PFKFB3 (3PO) e o YZ9 nos experimentos in vitro na 

concentração de 0,3µM 1,0µM e 3,0µM. Nos experimentos in vivo utilizamos do 3PO 

25µg/Kg, sendo o tratamento diário e iniciado no dia 6 após a imunização e encerrado 

no dia 14 após a imunização. Também foi utilizado do inibidor de OGT, BADGP na 

concentração de 10,0 µM em experimentos in vitro. 

 

4.4 CULTURA DE CÉLULAS TREGS 

 

 O baço e linfonodos dos animais foram removidos e as células T CD4+ obtidas 

por meio de kit de isolamento (CD4+ T Cell Isolation Kit e Anti-PE - Miltenyi Biotec). 

Posteriormente, as células foram cultivadas em RPMI-C, com estímulos de 

proliferação (anti-CD3 e antiCD28 BD Biosciences; 1 µg/ml) durante 96 horas (37°C, 

5% CO2), em condições polarizantes para a diferenciação de células Tregs (1,0 ng/ml 

de TGF-β). Além disso, linfócitos T CD4+ isolados de animais foram cultivados 

também na presença de 3PO (e/ou Yz9) ambos inibidores de PFKFB3 e também na 

presença do inibidor de OGT (BADGP). Em seguida, marcação intracelular para 

Foxp3 e outras moléculas extracelulares será realizada e os resultados serão 

adquiridos por citometria de fluxo (Facs Verse BD Biosciences). 
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4.5 MARCAÇÃO CELULAR E CITOMETRIA 

 

 Linfócitos T dos baços e linfonodos drenantes de animais imunizados ou 

células T diferenciadas in vitro foram coletadas, Em seguida, as células foram 

marcadas com anticorpo anti-CD4, fixados e permeabilizadas (Cytoperm/Cytofix e 

Perm/wash – BD Biosciences) para posterior marcação intracelular de Foxp3, os 

dados foram adquiridos por Facs Verse BD Biosciences, e analisados pelo software 

FlowJo. 

 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA LESÃO TECIDUAL 

 
 Os animais foram eutanasiados e perfundidos por via intracardíaca com PBS 

seguido de PFA 4%. A medula espinhal foi removida, dissecada e incubada overnight 

em PFA 4%. O tecido do sistema nervoso central (SNC) foi embebido em parafina, 

emblocado e então seccionado (5-7 µm). Posteriormente, os cortes foram preparados 

em lâminas e corados com hematoxilina e eosina (H&E; Sigma-Aldrich) para análise 

de infiltrado de células inflamatórias e desmielinização, respectivamente, de acordo 

com as especificações do fabricante. 

 

 

4.7 EXTRAÇÃO DE MRNA E CONVERSÃO DE CDNA 

 
A extração de RNA total da cultura de linfócitos de células T CD4+ isoladas do 

linfonodo foi realizada utilizando kit de extração RNeasy Mini Kit 250 (Qiagen) de 
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acordo com as instruções de fabricante. Para extração de RNA total de tecido do SNC, 

as medulas espinais foram coletadas em tubos contendo 500 μL de TRIzol® reagente 

(Invitrogen™) e processadas com homogenizador (IKA T 10). Em cada tubo foram 

adicionados 200 μL de clorofórmio (Merck) e 100 μL de agua ultrapura (Sigma-

Aldrich). As amostras foram agitadas no vortex e centrifugadas a 14000 rpm por 15 

minutos a 4°C. A fase aquosa (RNA) foi coletada e transferida para outro tubo 

contendo 500 μL de isopropanol (Merck) gelado. As amostras foram agitadas (vortex) 

e incubadas overnight a -20°C. Em seguida, as amostras foram novamente 

centrifugadas nas mesmas condições anteriores e o sobrenadante descartado 

cuidadosamente. O resíduo de RNA foi lavado com 500 μL de álcool etílico 80% e 

500μL álcool etílico absoluto, sucessivamente. Em cada lavagem as amostras foram 

vortexadas e centrifugadas a 7000 rpm por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet de RNA foi ressuspendido em agua ultrapura (Sigma-Aldrich). 

Em ambos protocolos, a concentração de RNA foi determinada por meio da densidade 

ótica (260 nm) utilizando o aparelho NanoDrop™ (ThermoFisher Scientific). A 

conversão de mRNA a cDNA foi realizada utilizando o kit de transcrição reversa High 

Capacity (Applied Biosystems™). A quantidade de 500 ng de RNA total extraídos a 

partir de lisado de células T CD4+ ou de tecido do SNC foi utilizada para cada reação, 

as quais foram conduzidas de acordo com as recomendações do fornecedor. 

4.8 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE QUANTITATIVA EM TEMPO REAL (RT-

QPCR) 

 
A PCR quantitativa em tempo real foi realizada por meio do aparelho stepOne 

Plus Real-Time PCR System, usando o sistema de fluorescência SYBR-green® 

Master Mix (Applied Biosystems™). Cada PCR em tempo real foi feita com volume 
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final de 10 μL, contendo: 5 μL de SYBR-green® + 0,25 μL de primer forward (ou sense) 

+ 0,25 μL primer reverse (ou anti-sense) + 3,5 μL de agua ultra-pura + 1 μL da amostra 

de cDNA. As placas contendo as amostras e os reagentes mencionados foram 

submetidas ao seguinte protocolo de ciclagem: 1 ciclo de 95 °C (10 min) + 40 ciclos 

de 95°C (15 seg) e 60° C (1 min). A curva de dissociação (curva de melting) foi obtida 

em três etapas, 15 segundos a 95 °C, 1 minuto a 60 °C e mais 15 segundos a 95 °C, 

para verificar se apenas um produto foi amplificado. Amostras que tiveram mais de 

um pico foram excluídas. Os resultados foram analisados através do método 

comparativo de “cycle threshold” (CT) (2ˆΔΔCT). Os níveis de expressão relativa dos 

genes alvos foram normalizados com base na expressão de Gapdh como controle 

endógeno. A expressão genica foi baseada na quantidade de vezes que aumentou 

em relação as células fresh ou ao grupo naïve (calibradores). Nenhum dos primers 

utilizados produziu amplificação no branco, ou apresentou mais de um pico na curva 

de melting. Além disso, todos apresentaram eficiência maior que 90%.  

 

4.9 WESTERN BLOT 

  

Células T CD4+ foram coletadas e resuspendidas em solução RIPA Buffer® 

com Cocktail de inibidor de protease e fosfatase (Thermo scientific). Para coleta da 

medula espinal, os animais foram perfundidos com PBS 1x e o tecido armazenado em 

RIPA Buffer® com inibidor de protease e fosfatase e posteriormente processados com 

homogenizador (PolytronR). Alíquotas das amostras foram coletadas para dosagem 

de proteínas pelo método de BCA (Bicinchoninic Acid Protein Assay; Sigma Aldrich). 

Amostras contendo 20 μg de proteína foram incubados com tampão de amostras (2x 
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Laemmli Sample Buffer; Bio-Rad) na proporção de 1:1, a 95ºC durante 10 min, para 

desnaturação. Posteriormente, as amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida 

de 10% na presença de SDS (SDS-PAGE) para separação por eletroforese (Mini-

Protean II Eletrophoresis Cell, Bio-Rad). As proteínas separadas foram transferidas 

para membrana de nitrocelulose 0.2 μm (Amersham Pharmacia Biotech), utilizando o 

sistema de transferência Trans Blot Turbo (Bio-Rad). Após transferência, as 

membranas foram lavadas em agua deionizada e o bloqueio dos sítios antigênicos 

inespecíficos foi realizado pela incubação das membranas com TBST (Tris-HCl 100 

mM pH 7,5, NaCl 150 mM, Tween20 0,05%) com 5% de leite pó por 1 h. Em seguida, 

as membranas foram lavadas com TBST e incubadas com anticorpos primários 

PFKFB3 ou RL2 (1:1000; Cell Signalling) overnight a 4ºC, sob leve agitação. 

Anticorpos secundários anti-rabbit ou anti-mouse (1:5000; Cell Signaling) conjugados 

a HRP foram adicionados e incubados por 1h a temperatura ambiente sob lenta 

agitação. Logo, as membranas foram novamente lavadas com TBST por 30 minutos. 

Para revelar as membranas, foi utilizado substrato Luminata (Millipore) para a 

detecção por quimiluminescência utilizando o equipamento ChemiDocTM XRS com o 

software ImageLab 3.0 (Bio-Rad). β-actina foi utilizada como controle endógeno. 

 

4.10 IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 
Os animais foram anestesiados com 2% de isoflurano, e perfundidos com PBS 

1x, seguido de paraformaldeido 4% (PFA; pH 7,3-7,4). As medulas espinais foram 

coletadas e fixadas em paraformaldeido (PFA) a 4%. O material foi acondicionado em 

uma solução de sacarose 30% em PBS 1x por no mínimo 72h. Em seguida, os tecidos 

foram alocados em meio para congelamento Tissue-TekR O.C.T.™ (Sakura Finetek), 
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congeladas em gelo seco e estocadas a -70°C. Os cortes (secções) foram 

confeccionados em criostato (Leica CM1850, Alemanha) com espessura de 20 μm e 

então estocados PBS 1x (2 mL). As laminas foram incubadas em metanol P.A (10 min; 

20 ºC), lavadas 3 vezes por 5 min em PBS 1x e incubadas em uma solução de PBS 

suplementada com glicina (0,1 M; 30 min). Outra incubação foi realizada utilizando 

PBS contendo 2% de BSA e 0,2% de Triton X100. Posteriormente, o dye fluorescente 

para marcação de mielina FluoroMyelin (ThermoFisher Scientific) foi incubado de 

acordo com as instruções do fabricante. Para imunofluorescencia de células, os 

linfócitos T obtidos a partir das culturas foram coletados, fixados, permeabilizados em 

laminas. Posteriormente, os preparados, fixados e permeabilizados com anticorpos 

primários anti-PFKFB3 e FOXP3 (1:200; Biolegend), seguidos da adição de anticorpos 

secundários conjugados a fluoroforo. Por fim, as lamínulas foram introduzidas nas 

laminas juntamente com o meio de montagem Prolong® gold antifade reagent com 

DAPI (marcação nuclear). As imagens foram captadas por microscópio confocal Leica 

TCS SP5 e analisadas no software Image J. 

 

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Foi utilizado analise de variância ANOVA de uma via (one way), seguido do 

teste (post-hoc) de Tukey para comparação entre os diferentes grupos. ANOVA de 

duas vias (two way), seguindo do teste de Bonferroni, foi utilizada para avaliação do 

curso temporal do escore clinico da EAE entre os grupos. Para se comparar dois 

grupos de variáveis não-pareadas, utilizou-se o teste t de student. Os dados foram 

expressos como media ± E.P.M., sendo representativos de 2-3 experimentos 

independentes. Experimento in vivo foi realizado com n=4 animais por grupo. 
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Diferenças estatísticas foram consideradas quando P < 0,05. As analises estatísticas 

e confecção gráfica foram realizadas através do programa estatístico GraphPad Prism 

7.0. 

5. RESULTADOS 

 

5.1 A ENZIMA PFKFB3 É EXPRESSA DURANTE A DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS T 

REGULADORAS IN VITRO 

 

As Células Tregs Foxp3+ utilizam principalmente da fosforilação oxidativa e da 

oxidação de ácidos graxos para desenvolver suas funções (Michalek et al., 2011). No 

entanto, atualmente, o processo de glicólise também vem demonstrando ter sua 

importância no metabolismo dessas células (Gerriets et al., 2016; Angelin et al., 2017; 

Grzes et al., 2017). Neste contexto, sabe se que ajustes críticos no fluxo glicolítico são 

definidos por diversos fatores que modulam esta via, um dos mais importantes seria 

a biomolécula F2,6BP, que ativa o PFK1 e, por si só, é sintetizado e degradado por 

uma família de enzimas bifuncionais, as 6-fosfofructo-2-quinase / frutose-2,6 

bisfosfatases, (PFKFBs) em especial a enzima codificada pelo gene PFKFB3  por 

possuir uma atividade quinase mais elevada (Moncada et al., 2012).  

 No contexto de células Tregs ainda não existem trabalhos que explorem a 

enzima PFKFB3, sendo este o primeiro. Portanto, para investigarmos o papel dessa 

enzima nessa subpopulação de linfócitos, primeiramente precisávamos avaliar como 

é sua expressão durante a diferenciação de células Treg. Para isso ativamos células 

T CD4+ CD25- com anti-CD3/CD28 na presença de TGF-β ou não e avaliamos a 

expressão de gênica de PFKFB3 e FOXP3 em três períodos diferente (3 horas, 6 
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horas e 12 horas) (Figura 4). Utilizamos células T ativadas somente por anti-

CD3/CD28 (Th0) como controle nesses diferentes tempos, visto que o estímulo de 

TGF-β não tem efeito na expressão de Foxp3, ou seja, não existe diferenciação de 

Tregs ainda (Figura 4a). 

A cinética escolhida para esse experimento se deve ao fato de que a enzima 

PFKFB3 não é expressa sem a presença de um estímulo e é sabido que sua 

expressão é nos estágios iniciais da ativação de células T por estímulo do TCR (anti-

CD3/CD28) (Telang, S. et al., 2012; Simon-Molas, H. et al., 2018). Porém, nada se 

tem quanto a influência do TGF-β na expressão de PFKFB3 em linfócitos T e de 

acordo com nossos resultados, TGF-β parece restringir a expressão gênica dessa 

enzima (Figura 4b). 

Em seguida verificamos o perfil de expressão em nível proteico (Figura 5), 

sendo assim, células foram coletadas para Western Blot em diferentes tempos (24 

horas; 48 horas; 72 horas) da cultura de linfócitos que sofreram só estímulo de anti-

Figura 4 - Expressão gênica de PFKFB3 nos estágios iniciais de diferenciação de células 
T reguladoras: Linfócitos T CD4+CD25- provenientes de animais C57BL/6 foram isolados e 
cultivados sob condições polarizantes para Treg. As células foram coletadas em diferentes 
momentos (3, 6, 12h), sendo extraído o RNA e realizado o qPCR para: a) Foxp3 e b) PFKFB3. 
Os resultados foram obtidos por ANOVA de uma via, seguida pelo teste de Tukey. Foi utilizado 
o grupo fresh como calibrador para a análise, sendo os resultados analisados através do método 
2-ΔΔCT, com correção da expressão genica realizada pela expressão de Gapdh. Os resultados 
foram obtidos por ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de Bonferroni. Dados estão 
expressos em Média ± E.P.M. **P < 0,01. 
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CD3/CD28 (Th0) e as que também estavam na presença de TGF-β (Treg) (Figura 

5a). Corroborando com o dado da Figura 4, foi observado uma diminuição da 

expressão de PFKFB3 no grupo que estava na presença de TGF-β, no entanto foi 

visto que o pico de expressão proteica da enzima PFKFB3 é no período de 24 horas 

após o início da cultura de linfócitos T reguladores e que sua expressão diminui no 

decorrer do tempo de 48h e se tornando menor ainda em 72h. Além disso, também 

coletamos células para imunoflorescência no tempo de 48 horas ( Figura 5b) e 

verificamos a expressão de FOXP3 e PFKFB3 simultaneamente nessas células, 

demonstrando assim que a enzima está presente em linfócitos FOXP3+ após 48h. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 5 - Expressão proteica de PFKFB3 durante a diferenciação de Linfócitos T reguladores:  
a) Linfócitos T CD4+CD25- foram cultivados sob o estimulo policlonal (anti CD3/anti-CD28) na ausência 
(Th0) ou presença (Treg) de TGF-β (0,3 ng/ml). As células foram coletadas em tampão RIPA e 
analisada PFKFB3 em sua forma total e fosforilada, bem como a expressão de PFKFB3 durante a 
diferenciação de linfócitos T. b) Linfócitos T CD4+CD25- foram cultivados sob o estimulo policlonal 
(anti-CD3/anti-CD28) na presença (Treg) de TGF-β (0,3 ng/mL). As células foram coletadas em 48 
horas de cultura, fixadas e permeabilizadas em laminas. As células foram incubadas com anticorpos 
primários contra FOXP3 e PFKFB3 (overnight; 4oC). Anticorpos secundários conjugados a fluoroforos 
foram adicionados. Lamínulas foram montadas com meio de montagem contendo DAPI (marcador 
nuclear). Imagens foram adquiridas em microscópio confocal e analisadas no software ImageJ. 
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5.2 A INIBIÇÃO DA ENZIMA PFKFB3 EM CÉLULAS T REGULADORAS É CAPAZ GERAR 

ACÚMULOS DE PROTEÍNAS O-GLUCONACILADAS 

 

. 

Sabendo-se que a enzima PFKFB3 é expressa durante a diferenciação de 

Tregs, sendo esta capaz controlar o fluxo glicolítico e que os níveis de O-

gluconilização são importantes para a função, estabilidade e diferenciação dessas 

células (Melo et al., 2019 em preparo) e de Foxp3 (Liu, B. et al., 2019). Consideramos 

a hipótese do presente trabalho, de que ao inibir a enzima PFKFB3 pode ocorrer uma 

diminuição do fluxo de moléculas que seguem para a via glicolítica e dessa forma 

gerar acumulo metabolítos em vias alternativas, como a das hexosaminas (Figura 3). 

Portanto, analisamos se ao inibir a enzima na cultura de Tregs com a ação da droga 

farmacológica 3PO 3µM, que é inibidor da enzima PFKFB3 por 72h, era o suficiente 

para gerar acúmulos de proteínas O-gluconaciladas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Expressão proteica de PFKFB3 durante a diferenciação de Linfócitos T reguladores: 
Linfócitos T CD4+CD25- foram cultivados sob o estimulo policlonal (anti-CD3/anti-CD28)  e TGF-β 
(0,3 ng/ml) (Treg)  e na presença de 3PO (3 µg/ml) por 72h. As células foram coletadas em tampão 
RIPA e analisadas as proteínas O-gluconaciladas (RL2) em sua forma total e fosforilada 
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Para isso coletamos células de uma cultura de linfócitos que permaneceram na 

presença TGF-β e (ou) na presença de 3PO por 72h para Western Blot e verificamos 

a presença de proteínas O-gluconaciladas através do anticorpo RL2 (Figura 6). 

Corroborando com a nossa hipótese, observamos um aumento de proteínas que 

sofreram a modificação pós-traducional no grupo em que houve exposição a droga 

inibidora da enzima PFKFB3.  

 

5.3 A INIBIÇÃO DA ENZIMA PFKFB3 GERA AUMENTO NA DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS T 

REGULADORAS. 

 
Nos experimentos anteriores nós demonstramos que a enzima PFKFB3 é 

expressa nos momentos iniciais de células Treg e que existe um acúmulo de proteínas 

de O-gluconaciladas quando a enzima é inibida por 3PO. Portanto, o próximo passo 

foi avaliar a diferenciação de Tregs quando existe a inibição da enzima PFKFB3. Para 

verificarmos isso, linfócitos naïve foram isolados inseridos em cultura na presença dos 

seguintes estímulos: Anti-CD3/CD28 apenas (Th0); Anti-CD3/CD28 e TGF-β (Treg) e 

também foi feita uma curva em 3 diferentes concentrações (0,3; 1, 3 µM) de duas 

drogas inibidoras de PFKFB3 (3PO e YZ9) (Figura 7). Essas células permaneceram 

em cultura por 72h e foi verificado a expressão de Foxp3 em cada um dos grupos 

através de citometria de fluxo. Interessantemente, verificamos que tanto 3PO como 

YZ9 ao inibirem a enzima PFKFB3 geraram aumento da expressão de FOXP3 em 

todas as concentrações, em especial as concentrações de 1µM e 3µM que geraram 

diferenças significativas na diferenciação destas células. Sugerindo que a enzima 

PFKFB3 pode ter um papel de restringir a diferenciação de células Tregs, por manter 
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o fluxo glicolítico dessas células em alta em seus estágios iniciais de diferenciação, 

sendo o motivo e mecanismo ainda desconhecido.   

 

Figura 7 - A inibição da enzima PFKFB3 é capaz de gerar maior diferenciação de células T 
reguladoras:  Linfócitos T CD4+CD25- provenientes de animais C57BL/6 foram isolados e cultivados 
sob condições polarizantes para Treg na ausência ou presença de a) 3PO (0,3, 1 ou 3 μM) ou b) YZ9 
(0,3, 1 ou 3 μM), ambos inibidores de PFKFB3, por 96 horas. Após esse período, as células foram 
marcadas com um marcador de viabilidade (Fixable viability Dye) e os anticorpos anti-CD4 e anti-Foxp3. 
Os dados foram adquiridos no aparelho FACS Verse (BD Biosciences) e analisados por meio do 
programa Flowjow X. Os resultados estão expressos em Média ± E.P.M. **P < 0,01 ***P < 0, 001.Tendo 
sido analisados através da ANOVA de uma via, seguida pelo teste de Tukey. 
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Após esses experimentos, fomos atrás de verificar se essa inibição da enzima 

PFKFB3 e aumento de diferenciação de Tregs está correlacionada com o acúmulo de 

proteínas O-gluconaciladas devido ao que foi observado no experimento da figura 6 

deste trabalho. Nesse sentido, utilizamos da ferramenta farmacológica BADGP, um 

inibidor de OGT, a enzima responsável pela adição de UDP-GlucNAc em proteínas 

com a premissa de que a inibição de PFKFB3 simultânea a ela seria incapaz de gerar 

maior expressão de Foxp3 (Figura 8). Para este experimento linfócitos T naïve foram 

colocados na presença dos seguintes estímulos: Somente anti-CD3/CD28 (Th0); Anti-

CD3/CD28 e TGF-β (Treg) na presença ou não de 3PO e BADGP e na presença dos 

Figura 8  
Figura 8 - A inibição da enzima PFKFB3 é capaz de gerar maior diferenciação de células T 
reguladoras e este efeito é dependente do aumento de O-gluconalização:  Linfócitos T CD4+CD25- 
provenientes de animais C57BL/6 foram isolados e cultivados sob condições polarizantes para Treg na 
ausência ou presença de 3PO (3 μM) o inibidor de PFKFB3; BADGP (10 μM) inibidor de O-
gluconacilação ou as duas drogas simultaneamente, por 96 horas. Após esse período, as células foram 
marcadas com um marcador de viabilidade (Fixable viability Dye) e os anticorpos anti-CD4 e anti-Foxp3. 
Os dados foram adquiridos no aparelho FACS Verse (BD Biosciences) e analisados por meio do 
programa Flowjow X. 
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dois simultaneamente. Corroborando com nossos dados anteriores e hipótese do 

presente trabalho, foi observado que a inibição de PFKFB3 foi capaz de gerar o 

aumento da diferenciação de Tregs, no entanto, o efeito da droga é perdido quando 

utilizado em conjunto com o inibidor de OGT.  

 

5.4 A EXPRESSÃO DE PFKFB3 É AUMENTADA DURANTE O MODELO DE 

ENCEFALOMIELITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL 

 
 

Após demonstrarmos alguns aspectos quanto o papel da PFKFB3 em células 

Tregs, buscamos também analisar se essa enzima tem envolvimento no modelo de 

encefalomielite autoimune experimental (EAE) para que posteriormente pudéssemos 

explorar a terapêutica com 3PO, considerando que, de acordo com nossa hipotese 

talvez este tratamento possa levar a um aumento da população de Tregs e 

consequentemente suprimir a doença. Portanto, analisamos a expressão de PFKFB3 

durante o modelo de EAE imunizando camundongos C57BL/6 com MOG35-55 em CFA 

para indução do modelo e coletamos linfonodos e medula espinhal durante diferentes 

dias/estágios da doença (dia 5, dia 10, dia 15, dia 20) para avaliar a expressão gênica 

de PFKFB3. Além disso, também coletamos a medula espinhal para Western Blot no 

pico da doença (dia 15) e verificar a expressão proteica de PFKFB3 (Figura 9). 

Considerando que a enzima PFKFB3 necessita de estímulos para sua 

expressão, incluindo inflamatórios (Marsin, A. S. et al., 2002) era esperado seu 

aumento ao menos no pico da doença. A amplificação da expressão gênica de 

PFKFB3 foi observada no dia 15 (pico da doença) e também no dia 20 tanto em 

expressão gênica em linfonodos e medula espinha (Figura 9a e 9b) e em nível 

proteico na medula dos animais com a doença induzida após 15 dias (Figura 9c). 
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Sugerindo que a enzima PFKFB3 tenha sua participação no avanço da doença e 

sendo um assim um potencial alvo terapêutico. 

 

 

  

 

5.5 O TRATAMENTO COM INIBIDOR DE PFKFB3 É CAPAZ DE REDUZIR OS SINAIS 

CLÍNICOS DO MODELO DE ENCEFALOMIELITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL 

 
Com o intuito de uma abordagem terapêutica, animais C57BL/6 que sofreram 

indução do modelo de EAE através da imunização com MOG35-55 em CFA foram 

tratados com 3PO (25mg/Kg) e salina a partir do 6º dia até o 14º dia do modelo,  Estes 

animais foram avaliados através de um escore clínico por observação visual de 

sintomas até o 21º dia após o início do modelo e observou-se que os animais que 

foram submetidos ao tratamento diário com inibidor de PFKFB3 mostraram-se mais 

Figura 9 - A expressão de PFKFB3 é aumentada durante o modelo de EAE: Animais C57BL/6 foram 
imunizados com 300 μg de MOG35-55 por via subcutânea em conjunto com Adjuvante Completo de 
Freund (CFA; 5 mg/mL de Mycobacterium tuberculosis H37RA) e receberam tratamento com toxina 
pertussis (200 ng/animal, via i.p.) nos dias 0 e 2 após a imunização. a) Linfonodos inguinais, cervicais e 
b) medula espinhal foram coletados para a extração de RNA em diferentes dias após a indução do modelo 
de EAE (dia 5,10,15,20) e realizado o qPCR Foi utilizado o grupo naïve como calibrador para a análise, 
sendo os resultados analisados através do método 2-ΔΔCT, com correção da expressão genica realizada 
pela expressão de Gapdh. Os resultados foram obtidos por ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de 
Tukey. Dados estão expressos em Média ± E.P.M. **P < 0,01 0 ***P < 0,001. c) medula espinal foi retirada 
15 dias após a imunização e avaliada a expressão PFKFB3 por Western Blot Blotting.  
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resistentes a progressão da doença quando comparado aos animais tratados com o 

veículo (Figura 10). Além disso, foi observado uma redução do infiltrado inflamatório   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na medula dos animais tratados com 3PO (Figura 11a) nas lâminas de HE e 

diminuição da degradação de mielina (Figura 11b) através do corante Fluormyelin, 

específico para florescência em mielina. No entanto, ao coletarmos os linfonodos dos 

diferentes grupos para a citometria de fluxo, não foi verificado uma maior diferenciação 

de células Tregs (Figura 12). Porém, quanto a este resultado, o modelo de EAE é 

divido em dias após a imunização, teoricamente o pico da doença é entre o 14º dia 

após a imunização até o 16º, após isso ocorre uma melhora dos animais, podendo 

ser essa a causa da expressão de Foxp3 estar em igualdade com os linfonodos 
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Figura 10 - Tratamento com inibidor de PFKFB3 é capaz de reduzir os sinais clínicos do 
modelo de EAE: Animais C57BL/6 foram imunizados com 300 μg de MOG35-55 por via subcutânea 
em conjunto com Adjuvante Completo de Freund (CFA; 5 mg/mL de Mycobacterium tuberculosis 
H37RA) e receberam tratamento com toxina pertussis (200 ng/animal, via i.p.) nos dias 0 e 2 após a 
imunização. O grupo controle foi tratado com veículo (salina) e o outro com 3PO (25mg/Kg; via i.p.). O 
escore clinico foi avaliado. Resultados expressos em Média ± E.P.M e analisados através de ANOVA 
de duas vias, seguido do teste de Bonferroni. **P < 0,01. 
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de animais não tratados com inibidor de 3PO. Necessitando de novos 

experimentos para avaliar este evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - O tratamento com inibidor de 3PO é capaz de reduzir o infiltrado inflamatório e 
degradação da mielina no modelo de EAE: Animais C57BL/6 foram imunizados com 300 μg de 
MOG35-55 por via subcutânea em conjunto com Adjuvante Completo de Freund (CFA; 5 mg/mL de 
Mycobacterium tuberculosis H37RA) e receberam tratamento com toxina pertussis (200 ng/animal, via 
i.p.) nos dias 0 e 2 após a imunização. O grupo controle foi tratado com veículo (salina) e o outro com 
3PO (25mg/Kg; via s.c.). A medula foi retirada 21 dias após a imunização e avaliado a) O infiltrado 
inflamatório por coloração Hematoxilina-Eosina (HE) e b) degradação da mielina por fluorescência 
específica (Fluormyelin). 
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6. DISCUSSÃO 

Atualmente estudos de metabolismo de linfócitos T tem postulado dois perfis 

metabólicos antagonicos, sendo um deles o de células T efetoras (Th1 Th2 Th17) 

utilizando de um intenso estado de anabolismo dependente de glicólise anaeróbica 

(Amersfoort e Kuiper, 2017), altamente regulados principalmente pela ativação da via 

PI3K/Akt/mTOR e de fatores de transcrição como HIF-1α e c-Myc (Ananieva et al., 

2014; Palazon et al., 2014). Diferentemente do perfil citado anteriormente, Tregs por 

sua vez possuem outro perfil metabólico, elas apresentam pouca necessidade de 

Figura 12 – A diferenciação de Tregs não é aumentada nos linfonodos de animais tratados 
com inibidor de PFKFB3 no 21º dia após a indução de EAE: Animais C57BL/6 foram imunizados com 
300 μg de MOG35-55 por via subcutânea em conjunto com Adjuvante Completo de Freund (CFA; 5 
mg/mL de Mycobacterium tuberculosis H37RA) e receberam tratamento com toxina pertussis (200 
ng/animal, via i.p.) nos dias 0 e 2 após a imunização. O grupo controle foi tratado com veículo (salina) 
e o outro com 3PO (25mg/Kg; via s.c.). Linfonodos inguinais e cervicais dos animais foram coletados 
macerados e as células foram marcadas com um marcador de viabilidade (Fixable viability Dye) e os 
anticorpos anti-CD4 e anti-Foxp3. Os dados foram adquiridos no aparelho FACS Verse (BD 
Biosciences) e analisados por meio do programa Flowjow X.   
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utilização da via glicolítica  e fazem uso de ácidos graxos como principais substratos 

para as reações necessárias para desempenhar suas funções (Klysz et al., 2015). 

Entretanto, recentemente, tem sido demonstrado que essas duas vias metabólicas 

não são generalizadas, a exemplo disso temos trabalhos recentes que observaram 

que a inibição da enzima HK, porta de entrada da via glicolítica sendo capaz de 

diminuir a expressão de Foxp3 (De La Rosa et al., 2004). Tregs também já 

comprovaram ter a capacidade de se reprogramar em ambientes ricos em lactato e 

com escassez glicose adquirindo energia através de fosforilação oxidativa e via das 

pentoses (Angelin et al., 2017). Além disso, vias metabólicas alternativas como a das 

hexosaminas também já demonstraram ter sua importância na expressão Foxp3 (Liu, 

Bing et al., 2019; Machacek et al., 2019).  

Neste sentido, este trabalho buscou contribuir com o entendimento do papel de 

da enzima PFKFB3 no metabolismo de células T reguladoras, uma enzima muito 

importante para o fluxo de glicose na via glicolítica, sendo este o primeiro a investigar 

tal papel em Tregs.  Primeiramente, demonstramos que a expressão da enzima 

PFKFB3 possui o seu pico de expressão nos estágios iniciais da diferenciação de 

Tregs (expressão gênica em 12h e proteica 24h), quanto a estes resultados, já havia 

sido demonstrado que os estímulos de anti-CD3/CD28 por si só era capaz de 

promover o aumento da expressão da enzima PFKFB3 através da via PI3k/Akt  

(Telang, Sucheta et al., 2012). Entretanto, em nossos experimentos o estímulo de 

TGF-β em células T demonstrou inibir essa expressão. Interessantemente, sabe se 

que a expressão de FoxP3 é capaz de gerar aumento de PTEN, e esta proteína reduz 

a ativação de PI3k/Akt (Buckler et al., 2006), que também já demonstrou no contexto 

de tumores que pode inibir a enzima PFKFB3 (Garcia-Cao et al., 2012), corroborando 

assim com nossos resultados. No entanto, TGF-β também já foi descrito como 
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estímulo que gerou aumento da expressão e atividade da enzima PFKFB3 via AMPK 

em células de glioblastoma (Rodriguez-Garcia et al., 2017). Sabendo-se que a AMPK  

é o principal regulador metabólico de Tregs (Michalek et al., 2011)  e possuindo 

ligação com maior atividade e expressão de PFKFB3 (Bartrons, Rodríguez-García, et 

al., 2018), tornando assim necessário novos trabalhos e experimentos para melhor 

elucidação de como é a regulação de PFKFB3 por AMPK em células Tregs, já que o 

que foi observado em nossos experimentos é que houve redução e não aumento da 

expressão por TGF-β.  

Quanto ao fluxo glicolítico, sabe se que é em grande parte definido por F2,6BP, 

que interage PFK1 e é produzido em larga escala pela enzima PFKFB3 (Moncada et 

al., 2012). Portanto, nosso próximo passo foi verificar os efeitos da inibição dessa 

enzima em Tregs. Interessantemente, observamos que a inibição da enzima em 72h 

de cultura em condições polarizantes para Treg foi capaz de gerar acumulo de 

proteínas O-gluconaciladas, corroborando com a hipótese proposta neste trabalho. 

No entanto, não chegamos a dosar outros metabólitos intermediários importantes para 

confirmamos tal hipótese. 

  Também observamos que a inibição através de duas ferramentas 

farmacológicas diferentes (3PO e YZ9) proporcionou uma maior diferenciação de 

Tregs em 3 concentrações diferentes. Estes resultados demonstram que a enzima 

pode restringir a diferenciação de células T reguladoras sendo este o primeiro trabalho 

a demonstrar tal mecanismo. Além disso, considerando trabalhos atuais em que a O-

gluconalização demonstrou ter papel importante para a expressão de Foxp3 (Liu, Bing 

et al., 2019; Machacek et al., 2019) e que houve aumento de proteínas O-

gluconaciladas na cultura de Tregs na presença do inibidor de PFKFB3 acompanhado 

de uma maior diferenciação dessas células. Sugerimos novamente que moléculas 
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possam estar sendo acumuladas e direcionadas para a via das hexosaminas, assim 

como havíamos previsto em nossa hipótese, pois resultados do nosso laboratório já 

haviam demonstrado que Tregs utilizam da via das hexosaminas tanto em suas 

diferenciações, funções e estabilidades, inclusive demonstraram que a inibição dessa 

via é capaz de restringir a diferenciação de células T reguladoras (Melo et al., 2019 

em preparo). 

 Portanto, para comprovar essa ligação entre o aumento de diferenciação de 

Tregs e acúmulo de proteínas O-gluconaciladas através da inibição da enzima 

PFKFB3, foi feita uma cultura de linfócitos com estímulos polarizantes para Tregs na 

presença de inibidor de PFKFB3 (3PO), inibidor de OGT (BADGP) e as duas drogas 

simultaneamente (3PO+BADGP) durante a diferenciação dessas células por 72h. 

Através deste experimento, observamos que houve o aumento da expressão de 

Foxp3 quando os linfócitos estavam na presença de 3PO e uma diminuição na 

presença de BADGP, sendo este último evento já demonstrado por colaboradores do 

nosso grupo (Melo et al., 2019 em preparo), exemplificando a importância da O-

gluconilização em células Tregs. Porém, quando linfócitos se diferenciaram na 

presença de TGF-β, 3PO e BADGP simultaneamente, não houve aumento da 

expressão de FOXP3, de fato elas obtiveram uma expressão de Foxp3 análoga ao 

das células Tregs expostas ao BADGP apenas corroborando com nossa teoria de que 

o aumento da diferenciação pela inibição de PFKFB3 estava ligado ao acúmulo de 

proteínas O-gluconacilas visto em experimentos anteriores. Entretanto, novos 

experimentos têm de ser feito para comprovar tal mecanismo proposto. 

 Após adquirirmos resultados sobre células T reguladoras e a enzima PFKFB3 

partimos para o intuito de analisarmos o potencial terapêutico desta enzima no 

contexto da autoimunidade. Nesse contexto, a inibição de PFKFB3 já demonstrou 
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gerar melhora em modelos de doença enxerto vs hospedeiro (Nguyen et al., 2016) e 

em um modelo de psoríase, suprimindo a imunidade dependente de células T in vivo 

(Telang, S. et al., 2012). Porém, nada se tem do tratamento com 3PO no modelo de 

EAE, além disso acreditamos que essa maior proteção em modelos de autoimunes e 

inflamatórios seja pelo mecanismo de que a PFKFB3 inibida poderia garantir uma 

maior diferenciação de Tregs e consequentemente, suprimir a resposta do EAE. 

 Para verificar se a enzima possui potencial terapêutico, imunizamos animais 

para o modelo de EAE e coletamos linfonodos e medula espinhal destes para verificar 

a expressão gênica de PFKFB3 em diferentes dias/ estágios da doença (dia 5,10,15 

e 20) após o início do modelo. A enzima PFKFB3 foi observada tendo uma maior 

expressão gênica tanto em linfonodos como em medula espinhal nos 15º e 20º dia do 

modelo de EAE. A medula espinhal de animais imunizados para o EAE também foi 

coletada para Western Blot no pico da doença onde também observamos uma maior 

expressão de PFKFB3, sugerindo que a enzima possui participação na resposta do 

modelo e pode ser um potencial alvo terapêutico para doenças inflamatória 

autoimunes. Quanto a este resultado vale ressaltar que o aumento da enzima PFKFB3 

durante o modelo era esperado, considerando que diferentes estímulos inflamatórios 

(Marsin, A. S. et al., 2002), incluindo IL-6 (Bartrons, Simon-Molas, et al., 2018) são 

capazes de causar estímulo para maior produção dessa enzima. Considerando 

também que o modelo EAE é baseado em uma resposta de linfócitos Th1/Th17 auto 

reativos que proporcionam um aumento de estímulos inflamatórios e também da 

citocina IL-6 (Okuda et al., 1999). 

Por estarmos analisando o papel da enzima PFKFB3 em células Tregs, Nossa 

teoria seria que, tratando animais neste modelo com 3PO, conseguiríamos um 

aumento de células Tregs por potencializar a via das hexosaminas que por sua vez, 
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seriam capazes de amenizar essa resposta por mecanismos de supressão e 

potencialização desse subtipo celular. Portanto, após verificarmos que a expressão 

da enzima é aumentada no decorrer da doença induzida pelo modelo de EAE, 

buscamos opções de tratamento com 3PO na literatura e utilizamos um protocolo 

customizado inspirado no trabalho de Telang e colaboradores (Telang, S. et al., 2012), 

que utilizaram 3PO como tratamento para psoríase. Sendo assim, imunizamos 

camundongos C57BL/6 com MOG35-55 em CFA para indução do modelo e tratamos 

animais diariamente a partir do 6º dia após a doença até o 14º dia com 3PO (25mg/Kg) 

ou um veículo (Salina). Durante o decorrer do modelo os sinais clínicos desses dois 

grupos foram avaliados diariamente e os camundongos tratados com 3PO 

demonstraram ter um desenvolvimento mais brando da doença, também foi 

observado um menor infiltrado inflamatório e menor degradação da mielina destes 

animais. Entretanto, quando fomos analisar os linfonodos destes animais não 

verificamos um aumento de Foxp3 nos linfonodos destes animais, podendo ser 

indicativo que a proteção gerada por 3PO não ocorreu através da maior produção de 

Tregs durante a doença. 

Quanto a este último experimento, O modelo de EAE possui diferentes 

estágios, possuindo estágio inicial, pico da doença, logo após isso ocorre uma 

melhora dos animais (Hiltensperger e Korn, 2018). Nos coletamos os linfonodos no 

dia 21º, onde os animais passam para o estágio em que ocorre o retrocesso da 

resposta do modelo de EAE e uma diminuição quanto aos sinais clínicos. Portanto, 

seria necessário repetir tal experimento e analisarmos os linfonodos e outros 

parâmetros no início da imunização e também no pico da doença para avaliarmos 

melhor quanto ao fenômeno que proporcionou maior proteção aos camundongos 

tratados com 3PO. Independentemente disso, a inibição da enzima PFKFB3 no 
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modelo de EAE demonstrou ser potencial alvo farmacológico para doenças 

autoimunes, corroborando com outros trabalhos que já verificaram tal evento (Telang, 

S. et al., 2012; Nguyen et al., 2016). 

Contudo, todos resultados descritos anteriormente proporcionaram um maior 

conhecimento sobre a expressão da enzima PFKFB3 na T reguladora e que possui 

participação em sua diferenciação, no sentido de restringir sua diferenciação. Além 

disso nossos resultados também demonstraram que a inibição da enzima é capaz de 

garantir uma maior população de Tregs, gerar aumento de proteínas O-gluconaciladas 

e que talvez esses eventos possam estar interligados. Também observamos que 3PO, 

o inibidor de PFKFB3 garante maior proteção em camundongos imunizados no 

modelo de EAE. Entretanto, novos estudos como e devem ser feitos para melhor 

caracterização de enzima PFKFB3 em células T reguladoras e no modelo de EAE 

para melhor compreensão dos eventos observados nesse trabalho 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstrou que a enzima PFKFB3 é expressa na diferenciação de 

células T reguladoras nos estágios iniciais e possui o papel regulador, capaz de 

restringir a diferenciação desse subtipo celular por um mecanismo ainda 

desconhecido. Além disso, a inibição da enzima PFKFB3 demonstrou potencializar a 

diferenciação de T reguladoras in vitro e pode gerar acúmulos de proteínas O-

gluconaciladas. Foi evidenciado ainda que a inibição da enzima PFKFB3 no modelo 

de encefalomielite autoimune experimental proporcionou uma maior proteção a 

animais imunizados. Portanto, a PFKFB3 tem se mostrado um potencial alvo 

farmacológico para o tratamento de doenças inflamatórias autoimunes. 
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