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SOUZA, A. I. Avaliação de populações de macrófagos M1 e M2 em 

camundongos com capacidade diferente de elaborar resposta imune celular 

contra Mycobacterium tuberculosis. 2014. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

 Apesar de apenas 10% dos indivíduos infectados por Mycobacterium 

tuberculosis desenvolverem tuberculose, essa doença causa a morte de milhares de 

pessoas anualmente. Sabendo que o background genético do hospedeiro está 

relacionado com suscetibilidade/resistência à infecção por M. tuberculosis, nosso 

grupo vem avaliando diferenças na resposta imunológica entre camundongos 

C57BL/6 resistentes e BALB/c suscetíveis. No presente estudo, nós nos 

propusemos a avaliar populações de macrófagos M1 e M2 em animais com 

capacidade diferente de elaborar resposta imune celular nessa infecção. Animais 

C57BL/6, que elaboram resposta imune celular de maior magnitude, e BALB/c foram 

infectados com M. tuberculosis, e avaliados aos 30 e 70 dias de infecção. 

Observamos maior porcentagem de células CD11b+Ly-6C+, que caracterizam 

monócitos inflamatórios, no pulmão de animais BALB/c com 70 dias de infecção 

comparada à porcentagem detectada em animais C57BL/6 com mesmo período de 

infecção. Houve correlação positiva significativa entre número de bacilos e 

expressão gênica para iNOS aos 30 dias de infecção comparando ambas as 

linhagens. Ao contrário da nossa hipótese inicial, observamos maior porcentagem de 

células CD11b+F4/80+CD206+, que caracteriza o fenótipo de macrófagos M2, no 

pulmão de animais C57BL/6 com 70 dias de infecção comparada à porcentagem 

detectada em animais BALB/c com mesmo período de infecção, havendo correlação 

inversa significativa de células CD11b+F4/80+CD206+ e número de bacilos aos 70 

dias de infecção. Não houve diferença na análise funcional de macrófagos M1 e M2 

obtidos a partir de precursores da medula óssea, comparando as duas linhagens de 

camundongos. Dessa forma, experimentos com o propósito de estudar a função 

dessas células in vivo serão conduzidos para avaliar se os macrófagos M2 

participam da resposta protetora que auxilia na eliminação dos bacilos ou na 

resposta protetora que auxilia no reparo tecidual do hospedeiro. 

Palavras chave: Tuberculose experimental. Background genético. Macrófagos M1. 

Macrófagos M2.  
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SOUZA, A. I. Evaluation of M1 and M2 macrophage populations in mice with 

different capacity to elaborate immune cellular response against 

Mycobacterium tuberculosis. 2014. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

 Despite only 10% of individuals infected with Mycobacterium tuberculosis 

develop tuberculosis, this disease causes millions of deaths annually. We know that 

the host genetic background is associated with susceptibility/resistance to M. 

tuberculosis-infection. Therefore, our group has studied differences in the 

immunologic response between resistant C57BL/6 mice and susceptible BALB/c 

mice. In the present study, our aim was to evaluate populations of M1 and M2 

macrophages in mice that generate different magnitude of cellular immune response 

in this infection. C57BL/6 mice, which elaborate a higher immune cellular response, 

and BALB/c mice were infected with M. tuberculosis, and evaluated 30 and 70 days 

post infection. We observed higher percentage of CD11b+Ly-6C+ cells, which 

characterize inflammatory monocytes, in the lung of BALB/c mice with 70 days of 

infection compared to the percentage detected in C57BL/6 animals in the same 

period of infection. There was a significant positive correlation between CFU number 

and iNOS genic expression comparing both mouse strains 30 days post infection. On 

the contrary to our initial hypothesis, we observed higher percentage of 

CD11b+F4/80+CD206+ cells, which characterize M2 macrophage phenotype, in the 

lung of Day 70-infected C57BL/6 animals compared with the percentage detected in 

BALB/c mice at the same time of infection. There was a significant inverse correlation 

between CD11b+F4/80+CD206+ cells and bacillus number at 70 days post infection. 

There was no difference in the functional analysis of M1 and M2 macrophages 

obtained from precursors of bone marrow, comparing both mouse strains. Therefore, 

experimental assays with the aim to study whether M2 macrophages contribute for 

the protective immune response that induce bacillus clearance or contribute to the 

protective immune response that promote host tissue repair will be performed in an 

attempt to understand better the role of these cells in the M. tuberculosis-infection. 

Keywords: Experimental tuberculosis. Genetic background. M1 macrophages. M2 

macrophages. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) pulmonar é uma doença causada pelo bacilo 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Aproximadamente um terço da população 

mundial encontra-se infectada por esse patógeno (World Health Organization, 2013). 

Pessoas doentes expelem gotículas contendo bacilos através da tosse. As gotículas 

suspensas no ar em forma de aerossóis são capazes de infectar indivíduos 

saudáveis (Ministério da Saúde, 2009). Contudo, apenas 10% das pessoas que se 

infectam desenvolvem a doença, o restante permanece com a bactéria de forma 

latente no pulmão. Apesar dessa baixa porcentagem, essa bactéria causa a morte 

de aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano. Portanto, a TB continua sendo 

uma das doenças bacterianas mais graves do mundo (World Health Organization, 

2013). No Brasil, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o 

coeficiente de mortalidade é de 2,4 óbitos a cada 100.000 habitantes (Ministério da 

Saúde, 2013). 

 

Após a infecção, macrófagos alveolares reconhecem Mtb no pulmão (Cooper, 

2009; Philips e Ernst, 2012). Essas células podem ser caracterizadas 

fenotipicamente como células CD11b+F4/80+ (Gonzalez-Juarrero et al., 2003) e têm 

capacidade de reconhecer diversos padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs, do inglês Pathogen-Associated Molecular Patterns) por meio dos 

receptores de reconhecimento de padrões (PRRs, do inglês Pattern Recognition 

Receptors). Dentre os PRRs, alguns receptores do tipo Toll (TLRs, do inglês Toll-

Like Receptors; Means et al., 1999; Abel et al., 2002; Bafica et al., 2005), receptores 

do tipo NOD (NLRs, do inglês NOD-Like Receptors; Mishra et al., 2010), receptores 

de lectina do tipo-C (Jo, 2008), receptores scavenger (Hawkes et al., 2010) e 

receptores de componentes do sistema complemento (Schlesinger, 1993) participam 

da ativação da resposta imune na TB. Um tipo de receptor de lectina do tipo-C, o 

receptor de manose, está associado com reconhecimento de manana, polímero de 

manose densamente expresso na parede bacteriana de Mtb. Cepas de 

Mycobacterium virulentas estão mais associadas com maior captação por esse 

receptor, ao contrário das cepas avirulentas, nas quais ocorre menor captação 

(Schlesinger, 1993). De modo geral, a interação de TLR2 e TLR9 com constituintes 
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de Mtb induz a produção de IL-12, enquanto a interação com outros receptores, 

como o receptor para manose e o receptor DC-SIGN (do inglês, Dendritic Cell-

Specific Intercellular adhesion molecule-3-Grabbing Non-integrin) estimulam a 

produção de citocinas anti-inflamatórias (Kaufmann e Schaible, 2003; Bafica et al., 

2005). Desse modo, a redundância de receptores e a densidade na expressão dos 

mesmos em leucócitos da imunidade inata, que geram a resposta efetora dos 

fagócitos na TB, tornam difícil de demonstrar a contribuição individual desses PRRs 

em modelos in vivo (Philips e Ernst, 2012). 

 

Apesar da ativação dos macrófagos, o bacilo Mtb desenvolveu mecanismos de 

escape que evitam a resposta imune efetiva para sua eliminação. Um mecanismo 

bem descrito é a produção de ESAT-6 (do inglês, 6-kDa Early Secreated Antigenic 

Target), que pode atuar na inibição da sinalização de TLR-2, ao interagir diretamente 

com o mesmo (Pathak et al., 2007), e na formação de poros na membrana do 

fagossomo, permitindo que a bactéria entre no citosol e escape dos mecanismos 

microbicidas dos macrófagos (De Jonge et al., 2007). Esses mecanismos de escape 

permitem que a bactéria evite a completa ativação dos macrófagos, resultando em 

sobrevivência dentro dessas células. 

 

Células dendríticas (DCs, do inglês Dendritic Cells) também capturam Mtb nas 

fases iniciais da infecção e apresentam antígenos da micobactéria aos linfócitos T 

específicos nos linfonodos. Um estudo feito por Chackerian e colaboradores mostrou 

que a disseminação da bactéria para linfonodos drenantes precede a ativação de 

linfócitos T específicos nesses órgãos linfáticos (Chackerian et al., 2002). Esse 

estudo mostra que a difusão dos bacilos é importante para a indução da resposta 

mediada por linfócitos T, pois em animais resistentes à infecção por Mtb, a difusão 

de bacilos ocorre mais rapidamente comparada aos animais susceptíveis 

(Chackerian et al., 2002). No entanto, um estudo elegante, utilizando transferência 

de células T específicas para antígeno de Mtb para camundongos recém-infectados, 

mostrou que o atraso na ativação de resposta imune adaptativa pode ser 

consequência de falha na migração de células dendríticas para os linfonodos 

(Chackerian et al., 2002; Wolf et al., 2008). Esses estudos ilustram a importância das 
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células dendríticas como leucócitos que iniciam a ativação da resposta adaptativa e 

também refletem a complexidade da ativação da resposta imune na TB. 

 

Populações heterogêneas de linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+ são ativados 

na infecção por Mtb. Junto dos macrófagos e de demais leucócitos, como neutrófilos 

e linfócitos B, ocorre formação de granulomas, estruturas organizadas 

caracterizadas, de modo geral, pela disposição central de macrófagos circundados 

por linfócitos (Ramakrishnan, 2012).  

 

Granulomas bem definidos e organizados, que auxiliam no controle do 

patógeno, contêm uma profusão de linfócitos T CD4+ e expressam IFN- (Fenhalls 

et al., 2002). Camundongos deficientes para a expressão de interleucina (IL)-12 e 

interferon (IFN)-γ (IL-12-KO e IFN-γ-KO) sucumbem rapidamente à infecção (Cooper 

et al., 1993; Feng et al., 2005). Deficiências genéticas no receptor para IFN-γ, em 

humanos, também estão associadas com maior suscetibilidade a infecções 

micobacterianas (Jouanguy et al., 1999). Além disso, animais iNOS-KO, deficientes 

para a expressão da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS, do inglês inducible 

Nitric Oxide Synthase), também não controlam a infecção e, inevitavelmente, 

sucumbem (Macmicking et al., 1997). A expressão de iNOS e a produção de óxido 

nítrico (NO, do inglês Nitric Oxide), mecanismo microbicida que auxilia na eliminação 

dos bacilos, são intensificadas por IFN-γ. Portanto, a ativação de linfócitos Th1 por 

IL-12, a produção de IFN-γ por essas células, e a consequente produção de NO, 

devido à ação efetora dos linfócitos em macrófagos, é essencial para o controle do 

crescimento bacteriano. 

 

Na TB, além dos macrófagos, DCs e linfócitos Th1, ainda há a participação de 

outros tipos celulares. Já foi observada em granulomas a presença de neutrófilos 

(Tsai et al., 2006) e sabe-se que Mtb também é capaz de se replicar nessas células 

(Eum et al., 2010). Porém, o papel desses polimorfonucleares na TB ainda 

permanece controverso. Um trabalho feito por Blomgran e colaboradores relatou que 

os neutrófilos são capazes de promover resposta imune adaptativa por um 

mecanismo no qual essas células melhoram a capacidade de ativação de células T 

imaturas por DCs (Blomgran e Ernst, 2011). Contudo, outro trabalho do mesmo 
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grupo, utilizando uma bactéria mutante, menos virulenta, mostrou que Mtb é capaz 

de inibir apoptose de neutrófilos, impedindo que eles consigam favorecer essa 

ativação de linfócitos T (Blomgran et al., 2012).  Além disso, comparando-se aos 

macrófagos, neutrófilos não apresentam uma boa capacidade de eliminação do 

patógeno  (Eruslanov et al., 2005). 

 

Apesar de não desempenharem papel tão significativo quanto às células Th1, 

também já foi descrita a participação de outros tipos de linfócitos na TB. Os linfócitos 

Th2 (Roy et al., 2008) e T reguladores (Treg; Scott-Browne et al., 2007; Paula et al., 

2011) estão associados com regulação negativa da resposta imune protetora. A 

importância dos linfócitos Th17 ainda não está totalmente elucidada. Cruz e 

colaboradores observaram, utilizando anticorpos bloqueadores para IL-17, que 

essas células agravam a patogenia da TB quando animais foram previamente 

vacinados com BCG (do inglês, Bacillus Calmette-Guérin; Cruz et al., 2010). Por 

outro lado, Khader e colaboradores observaram que as células Th17 residentes no 

pulmão após vacinação proporcionam proteção à infecção por Mtb devido à 

mobilização de linfócitos Th1 para o sítio inflamatório (Khader et al., 2007). Dados do 

nosso grupo corroboram com a ideia de que as células Th17 apresentam papel 

protetor na TB, uma vez que animais mais resistentes à infecção apresentaram 

maior produção de IL-17 quando comparados aos animais menos resistentes (Paula 

et al., 2011). Além dos linfócitos T, outros linfócitos que participam da resposta 

imune na TB, mas também não apresentam função completamente definida, são os 

linfócitos B (Tsai et al., 2006). 

 

Não só para a TB como para diversas doenças de caráter crônico, o 

estabelecimento de uma resposta imune adequada é essencial para o controle do 

crescimento do patógeno sem que ocorra dano tecidual prejudicial ao hospedeiro. 

Após o estabelecimento da doença, é necessário o equilíbrio entre a resposta 

proinflamatória e anti-inflamatória, dessa forma, evitando que a exacerbação da 

inflamação, que é necessária para a destruição do microrganismo, acabe levando à 

lesão no tecido do hospedeiro. Contudo, esse equilíbrio pode permitir a 

sobrevivência do patógeno, de forma controlada ou não (Medzhitov, Schneider e 

Soares, 2012). 
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No contexto de resposta imunológica adequada contra o patógeno, vários 

trabalhos vêm mostrando que o background genético ou características genéticas do 

hospedeiro são fatores determinantes na suscetibilidade ou resistência à TB. Um 

exemplo bem documentado é a deficiência genética na expressão do receptor para 

IFN-γ, que confere maior suscetibilidade às infecções micobacterianas ao indivíduo 

portador, como mencionado previamente (Jouanguy et al., 1999). Além disso, a 

ocorrência de prevalência diferencial de TB entre raças, etnias e famílias favorece 

esse conceito (Comstock, 1978; Bellamy et al., 2000; Miller et al., 2004; 

Mahasirimongkol et al., 2009; Azad, Sadee e Schlesinger, 2012). Em particular, uma 

revisão evidenciou vários polimorfismos genéticos humanos em regiões de genes 

responsáveis pela resposta imune que podem ser usados para predizer 

suscetibilidade e resistência à infecção por Mtb (Azad, Sadee e Schlesinger, 2012). 

Dentre eles, existem genes relacionados com reconhecimentos de PAMPs, como um 

polimorfismo na região do gene que expressa a molécula CD206, receptor de 

manose, avaliado em uma população de chineses (Zhang et al., 2012), e alguns de 

genes que expressam citocinas proinflamatórias, como o encontrado no gene IL12B, 

sugerido como um fator de risco para populações com descendência africana 

(Morris et al., 2011). 

 

A importância do background genético na TB também pode ser evidenciada em 

modelos experimentais. Vários deles utilizam camundongos de linhagens distintas 

para avaliar os mecanismos imunológicos pelos quais o hospedeiro consegue 

realizar uma resposta eficaz ou não contra Mtb. O primeiro trabalho comparando 

linhagens diferentes de animais na TB foi realizado em 1996 por Medina e North 

(Medina e North, 1996). Esses autores mostraram através da quantidade de bacilos 

contatos em pulmão de animais infectados, que camundongos C57BL/6 e BALB/c 

são resistentes à infecção e animais DBA/2 são suscetíveis (Medina e North, 1998). 

Em seguida, outro trabalho descreveu que animais C57BL/6 infectados 

apresentavam maior perfil de resposta inflamatória em comparação aos animais 

BALB/c. Esse perfil era caracterizado por maior quantidade de células produtoras de 

IFN-γ nos camundongos C57BL/6. Ainda assim, esse grupo considerou ambos os 

animais resistentes, pelo fato de não encontrarem diferença na recuperação de 
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bacilos no pulmão entre as duas linhagens (Jung et al., 2009). Esses resultados 

corroboram com dados encontrados por nosso grupo. Mostramos que na fase inicial 

da infecção (30 dias), animais C57BL/6 e BALB/c apresentaram magnitude de 

resposta imune celular distinta e sem diferença na quantidade de CFU (do inglês, 

Colony Forming Units) no pulmão. Porém, nosso grupo também observou que o 

maior perfil proinflamatório nos camundongos C57BL/6 reflete em maior resistência 

à infecção na fase crônica da doença experimental (70 dias), caracterizada por 

menor contagem de CFU nesses animais comparada aos camundongos BALB/c 

(Paula et al., 2011). Assim como o nosso grupo, Arko-Mensah e colaboradores 

também descreveram os animais C57BL/6 resistentes e os BALB/c suscetíveis à 

infecção por Mtb (Arko-Mensah et al., 2009). 

 

Inseridos nesse contexto, nosso grupo vem usando a abordagem do 

background genético de diferentes linhagens de camundongos para entender melhor 

os mecanismos pelos quais o hospedeiro consegue controlar ou não o crescimento 

de Mtb.  Nesse sentido, o estudo dos macrófagos é essencial. A importância dessas 

células pode ser facilmente descrita: 1) macrófagos são considerados os primeiros 

leucócitos que entram em contato com o patógeno; 2) Mtb infecta e é capaz de se 

replicar dentro dessas células; 3) macrófagos exercem atividade microbicida, que é 

importante para o controle da infecção; 4) atualmente, sabe-se que dependendo do 

microambiente onde se localizam, os macrófagos diferenciam-se em dois tipos 

distintos de células, macrófagos M1 ou classicamente ativados e macrófagos M2 ou 

alternativamente ativados (Martinez, Helming e Gordon, 2009). 

 

Em infecções nas quais predominam PAMPs que ativam resposta Th1 e na 

presença de IFN-γ, os macrófagos diferenciam-se em células proinflamatórias 

(macrófagos classicamente ativados ou M1). Os macrófagos M1 produzem citocinas 

proinflamatórias, como IL-1, IL-12 e TNF (do inglês, Tumor Necrosis Factor), 

expressam a enzima iNOS e exibem  atividade microbicida (Gordon, 2003; Martinez, 

Helming e Gordon, 2009; Gordon e Martinez, 2010). Já em um microambiente onde 

predominam PAMPs que ativam resposta Th2 ou fraca resposta Th1, e em presença 

de IL-4 e IL-13, os macrófagos diferenciam-se em células anti-inflamatórias 

(macrófagos alternativamente ativados ou M2). Essas células produzem citocinas 
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anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF (do inglês Tumor Growth Factor)-β, expressam 

a enzima Arg1 (Arginase 1), e as molécula Fizz1 (do inglês, Found in inflammatory 

zone-1) e Ym1 (Chi3l3, Chitinase 3-like 3; Gordon, 2003; Martinez, Helming e 

Gordon, 2009; Gordon e Martinez, 2010). 

 

Com relação às moléculas expressas por macrófagos M2, tanto Fizz1 como 

Ym1 são observadas em resposta mediadas por células Th2. A expressão da 

molécula Fizz1, também conhecida como Resistin-like molecule alpha, é dependente 

de IL-4 e IL-13 e pode ser inibida por IFN-γ. Pesce e colaboradores mostraram que 

essa molécula tem um papel de regulação negativa na resposta Th2, diminuindo a 

exacerbação dessa resposta (Pesce, Ramalingam, Wilson, et al., 2009). Já a 

molécula Ym1, apesar de não ter função bem elucidada, também parece exercer 

regulação na resposta Th2 (Nair et al., 2005). 

 

A arginina pode ter vários destinos quando se trata de processos metabólicos, 

tornando-a um dos aminoácidos mais versáteis no organismo (Morris, 2007). A 

enzima Arg1 compete com a enzima iNOS por arginina e, dessa forma, evita que 

haja produção de NO, uma função dos macrófagos M1 (Hey et al., 1997). Além 

disso, a enzima Arg1 exerce importante papel no mecanismo de reparo tecidual, que 

pode envolver cicatrização e fibrose pelo fato de induzir produção de ornitina, que é 

precursora para a síntese de prolina. Esse aminoácido é essencial para a formação 

de colágeno (Morris, 2007). Na TB, um grupo, utilizando como ferramenta animais 

com macrófagos deficientes para a expressão de Arg1, mostrou que essa enzima 

favorece o crescimento da bactéria no pulmão de camundongos infectados (El 

Kasmi et al., 2008). Esse mesmo grupo observou, em modelo de inflamação 

hepática por Schistosoma mansoni, que a Arg1 produzida nesses macrófagos causa 

a inibição na proliferação de linfócitos, destacando outra função dessa enzima 

(Pesce, Ramalingam, Mentink-Kane, et al., 2009). 

 

Assim como a enzima Arg1, a enzima iNOS pode atuar na modulação da 

resposta imunológica. O NO, produzido em decorrência da atividade da iNOS, 

também pode inibir a proliferação de linfócitos (Bocca et al., 1998; Nabeshima et al., 

1999) e induzir a apoptose (Martins et al., 1998). Além disso, o NO pode afetar a 
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formação de granulomas compactos e bem organizados (Cooper et al., 2000). Essa 

característica já foi descrita como possível mecanismo pelo qual NO é capaz de 

inibir a ativação exagerada de linfócitos e evitar a formação de um granuloma 

desregulado em modelos de infecção por Mtb, dessa forma, diminuindo os danos 

causados no órgão pela reação inflamatória (Cooper et al., 2002). 

 

Além das enzimas iNOS e Arg1, existem outros marcadores que podem ser 

usados para diferenciar as populações de macrófagos em M1 e M2. A molécula 

CD16/32, que caracteriza o receptor de baixa afinidade para Fc de IgG,  é mais 

expressa em populações de macrófagos M1 (Arkhipov et al., 2013; Anower et al., 

2014). Já a molécula CD206 é densamente expressa em populações de macrófagos 

M2 (Stein et al., 1992). Ambas as moléculas são expressas na membrana celular e 

são utilizados para auxiliar na diferenciação fenotípica das duas populações de 

macrófagos. 

 

Macrófagos M1 e macrófagos M2 estão associados a diversas doenças. 

Macrófagos M1 exercem importante função no controle de várias infecções 

bacterianas (Ehrt et al., 2001; Shaughnessy e Swanson, 2007; Benoit, Desnues e 

Mege, 2008; Quiding-Järbrink, Raghavan e Sundquist, 2010). Um referência indireta 

que ilustra o papel dos macrófagos M1 na TB é a maior susceptibilidade de 

camundongos deficientes para a expressão da enzima iNOS e infectados com cepa 

virulenta de Mtb, comparados aos animais WT (do inglês, Wild Type; Macmicking et 

al., 1997; Beisiegel et al., 2009). Já os macrófagos M2 estão bem descritos 

principalmente em infecções causadas por parasitas, como vermes (Satoh et al., 

2010; Jenkins et al., 2011; Zhu et al., 2014), e em tumores malignos (Kaczmarek et 

al., 2011; Müller-Quernheim et al., 2012; Xiao et al., 2014). Apesar da polarização 

dessas células parecer simples, esse processo é mais complexo no organismo. Já 

foi sugerida a participação das duas populações de macrófagos na mesma doença, 

como na hanseníase, que pode haver ativação de respostas tanto Th1 como Th2 

(Mège, Mehraj e Capo, 2011). Além disso, a plasticidade e a capacidade reversível 

dos macrófagos sugere que esse processo é dinâmico e que as duas populações 

podem ser observadas tanto em fases de indução da inflamação como de resolução 

(Porcheray et al., 2005). 
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Apesar do papel já descrito em outras doenças, a importância das duas 

populações de macrófagos na TB ainda não está bem elucidada. Em modelo com 

infecção prévia por Nippostrongylus brasiliensis seguida de infecção por Mtb, um 

grupo mostrou que macrófagos M2, diferenciados em decorrência da infecção com 

parasita, promoveram aumento no número de bactérias no pulmão de camundongos 

coinfectados comparado aos animais apena infectados com Mtb (Potian et al., 

2011). Outro trabalho também ilustra, porém de forma indireta, a função não 

protetora dos macrófagos M2 na TB. Em experimentos com macrófagos humanos, 

Rajaram e colaboradores mostraram que o reconhecimento de Mtb por receptor de 

manose, leva a sinalização via PPARγ, também descrito como marcador de 

macrófagos M2, e induz resposta anti-inflamatória e um consequente aumento da 

infecção nessas células (Rajaram et al., 2010). Contudo, esses autores não 

utilizaram outros marcadores de macrófagos M2 para caracterizar tais células. Esses 

estudos corroboram o fato de animais tratados com anticorpo contra IL-4, importante 

para polarização de macrófagos M2, controlarem melhor a infecção por Mtb (Roy et 

al., 2008). Esses trabalhos destacam um papel deletério de macrófagos M2 na TB. 

 

Um estudo ex vivo que avaliou granulomas na infecção por BCG (Arkhipov et 

al., 2013) e um estudo in vitro com macrófagos alveolares infectados por Mtb 

(Redente et al., 2010) mostraram que, no decorrer da infecção, houve diminuição na 

expressão de marcadores relacionados com macrófagos M1 e aumento de 

marcadores associados com macrófagos M2. Esses dados reforçam o modelo 

proposto por Lugo-Villarino e colaboradores, que sugerem maior ativação de 

macrófagos M1 e alta capacidade microbicida em estágios preliminares de infecções 

causadas por patógenos intracelulares, enquanto nos estágios crônicos, haveria 

polarização para macrófagos M2, responsáveis por desempenhar funções de reparo 

tecidual e de regulação da resposta imune (Lugo-Villarino et al., 2011). 

 

Do contrário um estudo, utilizando modelo experimental de infecção com 

Paracoccidioides brasiliensis em camundongos de linhagens diferentes, mostrou que 

animais A/J têm maior resistência à infecção, conferida por ativação de macrófagos 

M2 e tolerância ao crescimento do patógeno. Camundongos B10.A têm maior 
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suscetibilidade devido ao maior número de macrófagos M1, o que acaba levando a 

uma maior quantidade de leveduras no pulmão desses animais (Feriotti et al., 2013). 

Nosso grupo, utilizando modelo de coinflamação, no qual animais BALB/c foram 

primeiramente infectados com Mtb e após 30 dias, foram sensibilizados e desafiados 

para desenvolvimento de asma, mostrou que os animais coinflamados foram mais 

resistentes que os animais apenas infectados com Mtb. O aumento na resistência 

estava relacionado com aumento de macrófagos M2 em microambiente inflamatório 

em presença de leucotrieno B4 (dados não publicados). Contudo, um trabalho 

caracterizando o fenótipo e a função dos macrófagos M1 e M2 no controle de 

infecções pulmonares, em particular na TB, e utilizando animais com magnitude 

distinta de resposta imune adaptativa ainda não foi realizado. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a existência de suscetibilidade e resistência, e magnitude de 

resposta imune celular distinta na infecção por Mtb em animais com background 

diferente, nosso grupo vem tentando compreender os mecanismos de modulação de 

resposta imune utilizando camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6. Em 

estudo prévio, mostramos que camundongos C57BL/6 infectados produzem 

concentrações mais elevadas de IFN-γ e IL-17, menores de IL-10, e apresentam 

função supressora de células Treg inferior quando comparados com os animais 

BALB/c infectados. Essa diferença no perfil de resposta reflete no melhor controle da 

infecção por animais C57BL/6 na fase crônica (70 dias) da infecção (Paula et al., 

2011). Recentemente, populações de DCs foram avaliadas nesses animais, e 

constatamos que a magnitude de resposta Th1 dos animais C57BL/6 infectados, 

mas não dos camundongos BALB/c, é dependente de DCs CD11c+CD103+ do 

pulmão (dados não publicados). Dessa forma, animais C57BL/6 infectados com Mtb 

exibem maior resposta proinflamatória, associada com maior proteção contra esse 

patógeno quando comparados ao perfil de resposta dos animais BALB/c. 

 

Sabendo que existem duas populações de macrófagos que desempenham 

função distinta na TB, e que o estudo dos macrófagos nessa doença é de grande 

interesse, o objetivo do presente estudo foi avaliar as populações de macrófagos M1 

e M2 em ambas as linhagens de camundongos infectados por Mtb. Dessa forma, 

esse trabalho busca compreender melhor os mecanismos de modulação de resposta 

imune, de resistência e suscetibilidade, além de fornecer evidências na busca de 

marcadores imunológicos que possam predizer a progressão da doença. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar as populações de macrófagos M1 e M2 em camundongos que geram 

magnitude de resposta adaptativa diferente na infecção por Mtb. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

A) Quantificar a população de monócitos inflamatórios CD11b+Ly-6C+  no pulmão 

de camundongos C57BL/6 e BALB/c, infectados ou não; 

 

B)  Quantificar populações de macrófagos CD11b+F4/80+ no pulmão de 

camundongos C57BL/6 e BALB/c, infectados ou não; 

 

C) Comparar a expressão relativa de mRNA (RNA mensageiro) para iNOS, Arg1, 

Fizz1 e Ym1 no pulmão de camundongos C57BL/6 e BALB/c, infectados ou 

não; 

 

D) Quantificar a população de macrófagos M2, utilizando como marcador anticorpo 

contra CD206, no pulmão de camundongos C57BL/6 e BALB/c, infectados ou 

não; 

 

E) Avaliar a capacidade funcional de macrófagos M1 e M2 diferenciados a partir de 

precursores da medula óssea (MO) de ambas as linhagens de camundongos 

através da produção das citocinas IL-1β, IL-12 e IL-6 e da produção de nitrito. 

 

F) Avaliar a capacidade funcional de macrófagos M1 e M2 diferenciados a partir de 

precursores da MO de ambas as linhagens de camundongos através de ensaio 

de fagocitose e de controle de crescimento de Mtb in vitro. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6, fêmeas, 8 a 10 semanas de 

idade, foram obtidos do Biotério de Animais Isogênicos da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Os animais 

infectados com Mtb foram mantidos dentro de isoladores em laboratório adequado 

para manipulação da bactéria (nível III de biossegurança) com livre acesso a água e 

ração. 

 

4.2 Preparação do inóculo de Mtb 

 

A preparação do inóculo de Mtb H37Rv (ATCC 27294) para a infecção foi 

realizada a partir de uma alíquota de bactérias congelada à -70°C (com viabilidade 

superior a 85%). Foi adicionado 1 mL dessa alíquota em 2,25 mL de meio Difco 

Middlebrook 7H9 Broth (BD Biosciences, Sparks, MD, USA) acrescido de 250 µL de 

Middlebrook OADC (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) e incubado por 10 

dias em estufa a 37°C. Decorrido esse tempo, a suspensão de bactérias foi 

centrifugada a 3200 x g por 20 minutos. O pellet formado foi ressuspenso em 1 mL 

de solução de cloreto de sódio a 0,9% (Samtec Biotecnologia, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil) e agitado vigorosamente por 2 a 3 minutos em tubos contendo pérolas de 

vidro estéreis, até a solução ficar homogênea. Para verificação de viabilidade dos 

bacilos, foi realizado a adição de 100 µL de brometo de etídio (10 mg/mL; Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, USA) e de 100 µL de diacetato de fluoresceína (2 µg/mL; 

Acros Organics, New Jersey, USA) à 100 µL da suspensão de bactérias  e 

incubados por 10 minutos, a 4°C. A viabilidade foi determinada com auxílio de 

microscópio de fluorescência, modelo Aristoplan (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Germany). As bactérias viáveis coraram-se em verde e as mortas em vermelho, 

devido à coloração do diacetado e do brometo, respectivamente. Em seguida, as 

bactérias foram diluídas em solução de cloreto de sódio a 0,9% para obter a 

concentração de 1 x 106 bacilos/mL. Todos os procedimentos onde houve 
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manipulação dessa bactéria foram realizados dentro do laboratório nível III de 

biossegurança. 

 

4.3 Infecção 

 

Cada camundongo foi infectado com 100 µL de suspensão contendo 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Os camundongos foram anestesiados com 100 µL de 

anestésico, contendo 10% de Xylasina (Dopaser, Barcelona, Espanha) e 20% de 

Ketamina Agener (AGENER UNIÃO, Embu-Gaçu, SP, Brasil) diluídos em solução de 

cloreto de sódio a 0,9% (Samtec Biotecnologia, Ribeirão Preto, SP, Brasil), por via 

intraperitoneal. A infecção foi realizada através de procedimento cirúrgico com 

exposição da traqueia. Como controle da infecção, uma alíquota do inóculo 

experimental foi separada para ensaio de CFU.  

 

4.4 Coleta e processamento do pulmão e do baço 

 

Aos trinta e setenta dias de infecção, pulmões e baços foram coletados 

assepticamente e colocados em placas de Petri de 22 mm de diâmetro (Corning, 

NY, USA) estéreis contendo 2 mL de meio RPMI-1640 incompleto (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA). Os pulmões foram pesados para posterior cálculo do número 

de bacilos por órgão. Após a pesagem, os lóbulos foram separados para diversos 

procedimentos experimentais. 

 

Os lóbulos médio e inferior direito do pulmão foram cortados em pequenos 

fragmentos com o auxílio de tesoura e pinça estéreis, e foram transferidos para 

tubos FALCON de 50 mL (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA). Os lóbulos de 

cada animal foram digeridos com 13 mL de RPMI-1640 incompleto acrescido de 2,5 

µg/mL de liberase (Liberase Blendzyme-Roche, Indianópolis, IN, USA). Em seguida, 

os tubos foram incubados a 37°C, sob agitação constante (250 rpm) por 30 minutos. 

Posteriormente, as amostras foram dispersas 20 vezes com auxílio de seringa de 10 

mL (BD Ind. Cirúr., Curitiba, PR, Brasil) e foram centrifugadas a 1500 rpm por 10 

minutos, a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspenso em 5 mL 

de RPMI-1640 contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB; Gibco – Invitrogen, Grand 
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Island, NY, USA), para interromper a atividade da enzima liberase. Uma alíquota de 

100 µL foi reservada para o ensaio de CFU (descrito no próximo tópico). As 

amostram foram filtradas em Cell Strainer (100 µm Nylon; BD Biosciences, Franklin 

Lakes, NJ, USA). O Cell Strainer foi lavado com mais 5 mL de RPMI incompleto. Em 

seguida, as amostras foram novamente centrifugadas a 1500 rpm por 10 min, a 4°C. 

O sobrenadante foi descartado e as amostras foram tradadas por 2 minutos com 2 

mL de tampão de lise para hemácias: 0,15 M de cloreto de amônio, 10 nM de 

bicarbonato de potássio e 0,1 mM de EDTA diluídos em água Milli-Q qsp. A reação 

foi interrompida com adição de 10 mL de tampão PBS (do inglês, Phosphate Saline 

Buffer) 1X estéril. As amostras foram novamente centrifugadas a 1500 rpm por 10 

min, a 4°C e o pellet foi ressuspenso em 1 mL de RPMI-1640 incompleto.  

 

Os baços coletados foram macerados com auxílio do êmbolo de seringa (BD 

Ind. Cirúr., Curitiba, PR, Brasil) e uma alíquota de 100 µL foi reservada para o ensaio 

de CFU. 

 

4.5 Ensaio de CFU 

 

Após digestão dos lóbulos médio e inferior esquerdos do pulmão e 

processamento do baço, uma alíquota da suspensão celular de cada órgão foi 

reservada, diluída em série em tampão PBS estéril. Um volume de 100 µL das 

diluições de 100, 1.000, 10.000 e 100.000 vezes das amostras de pulmão; e 100 µL 

das diluições de 10, 100, 1.000 e 10.000 das amostras de baço foram distribuídos 

em placas de 48 poços (BD Company, Biosciences, Frankin Lakes, NY, USA) 

contendo meio 7H11: Difco Middlebrook 7H9 Broth (BD Biosciences, Sparks, MD, 

USA) acrescido de Agar powder (HIMEDIA, Mumbai, India). As placas foram 

vedadas e incubadas a 37°C, 5% de CO2, por 30 dias. Após o tempo de incubação, 

as colônias de bactérias foram contadas com o auxílio de lupa ZOOM 2000 (Leica 

Microssystems). O número de colônias foi corrigido de acordo com as diluições e foi 

expresso em Log10 do número de CFU por pulmão. 
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4.6 Citometria de fluxo 

 

A suspensão de células obtida por meio da digestão dos lóbulos médio e 

inferior esquerdos do pulmão foi contada no aparelho Countess (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA). As concentrações foram ajustadas e 1 x 106 células foram 

transferidas para tubos FACS previamente identificados. Para bloquear ligações 

inespecíficas, foi utilizado Fc block - anticorpo contra CD16/CD32 (BD Bioscences, 

Franklin Lakes, NJ, USA) diluído em RPMI-1640, na concentração de 1:1. As 

amostras foram incubadas por 40 minutos, a 4°C. Em seguida, as amostras foram 

incubadas com anticorpos monoclonais de interesse, adicionados aos respectivos 

tubos identificados previamente: F4/80-PerCP-Cy5.5 (Clone BM8; eBioscience, San 

Diego, CA, USA); CD11b-APC-Cy7 (Clone M1/70), Ly-6C-PerCP-Cy5.5 (Clone AL-

21), CD206-PE (Clone C068C2), todos da BD Biosciences (San Diego, CA, USA). 

Os tubos foram incubados por 30 minutos, a 4°C, na ausência de luz. Após essa 

etapa, as células foram lavadas com 2 mL de PBS contendo 2% de SFB e 

centrifugadas a 1500 rpm por 10 minutos. O sobrenadante de cada tubo foi 

descartado cuidadosamente e o pellet formado foi suspenso em 50 µL de PBS 

contendo 1% de Formaldeído. As amostras foram adquiridas no citômetro de fluxo 

FACSCanto™ II (BD Biosciences, San Diego, CA, USA). Um total de 100 mil eventos 

foram coletados, e posteriormente, analisados empregando-se o software FlowJo 

(Tree Star Inc., Ashland, OR, USA). Primeiramente, foi feita a exclusão de células 

agrupadas (doublets) utilizando os parâmetros FSC-A x FSC-H. Posteriormente, 

utilizando os parâmetros SSC-A x FSC-A, foi selecionada a população com 

características de monócitos e macrófagos. Para caracterizar os monócitos 

inflamatórios, consideramos as células duplo positivas para CD11b e Ly-6C. Para 

caracterizar os macrófagos, consideramos as células duplo positivas para CD11b e 

F4/80. Para caracterizar os macrófagos M2, foi feita a delimitação por histograma de 

células positivas para CD206 a partir das células CD11b+F4/80+. Para a 

quantificação do número absoluto de células positivas, foi realizado o cálculo de 

correção a partir da porcentagem de células positivas para os marcadores avaliados 

com o número total de células de pulmão de cada animal, obtido a partir da 

contagem no aparelho Countess (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). 
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4.7 Extração de RNA do pulmão 

 

Os lóbulos direitos do pulmão foram colocados em tubos eppendorfs contendo 

1 mL de solução RA1 do kit ilustra RNAspin Mini (GE Healthcare, Buckinghamshire, 

UK). O tecido foi triturado com o auxílio de homegenizador, modelo IKA T10 basic 

homogeneizer center (IKA, Staufen, Alemanha). Os procedimentos posteriores foram 

realizados de acordo com o protocolo do kit previamente citado. Após terminar os 

procedimentos de extração do RNA, as amostras foram quantificadas pelo aparelho 

NanoDrop 1000 spectrophotometer (Thermo Scientific, West Palm Beach, FL, USA). 

 

4.8 Reação de Cadeia de Polimerase – Transcripitase reversa (RT-

PCR) 

 

Alíquotas contendo 1 μg de RNA foram tratadas com 1 μL de DNAse (1 U/ μl) e 

1 μL de tampão da DNAse 10x (Deoxyribonuclease I, Amplification grade- Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA). O volume dessa solução foi completado para 10 μL com água 

ultrapura. Com o auxílio de termociclador modelo PTC-100 (MJ Research Inc., St. 

Bruno, Quebec, Canada), foi realizada incubação de 15 minutos, a 25°C para ativar 

a enzima. Para inativar a DNAse, 1 μL de EDTA 25 mM (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) foi adicionado, seguida de incubação por 15 minutos, a 65ºC. Após essa 

etapa, 1 μL de Oligo dT (0,5 μg/μL- Oligo (dT) 12-18 Prime- Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA) e 1 μL de dNTP (Desoxiribonucleotídeos trifosfatados-100 mM dNTPSet, 

PCR Grade -Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) foram adicionados à amostra. As 

amostras foram incubadas por 5 minutos, a 65°C. Foram acrescentados 2,5 μL de 5x 

First Strand Buffer (Invitrogen, Carlsbad,CA, USA), 2 μL de 0,1 M DTT (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA), 0,25 μL de MgCl2 50 mM (Invitrogen, Carlsbad, CA,USA) e 2,25 

μL de água ultrapura, seguindo-se incubação por 2 minutos, a 42ºC. Por último, 1 μL 

de Super Script™ II reverse transcriptase (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) foi 

adicionado, procedendo-se incubação a 42°C, por 50 minutos. Para interromper a 

reação da enzima, foi realizada incubação de 15 minutos, a 70°C. As amostras 

foram armazenadas à -70 °C. 
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4.9 Reação de Cadeia de Polimerase em Tempo Real (Real-Time PCR) 

 

Na ausência da luz, as amostras de cDNA foram adicionadas em duplicata em 

placas de 96 poços (MicroAmp® fast 96-Well Reaction Plate, 0,1ml-Applied 

Biosystems, Victoria, Australia), contendo 6,25 μL de Maxima Syber Green/ROX 

qPCR Master Mix,  10 mM do primer foward e 10 mM do primer reverse dos genes 

controle e de interesse (Tabela 1) e 2,75 μL de água livre de nucleases. As placas 

foram vedadas com filme adesivo Micro Amp Optical Adhesive Film PCR Compatible 

(Applied Biosystems, Victoria, Australia). A reação foi realizada no aparelho 

StepOnePlus Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Victoria, Australia) com o 

auxílio do programa StepOne Software v2.2.2 (Applied Biosystems, Victoria, 

Australia). As reações foram realizadas utilizando os seguintes parâmetros: 1 ciclo 

de 2 minutos a 50°C (Pré-tratamento); 1 ciclo de 10 minutos a 95°C (Desnaturação 

inicial); e 40 ciclos (Ct) de três etapas: 15 segundos a 95°C (Desnaturação), 30 

segundos a 58°C (Anelamento) e 30 segundos a 72°C (Extensão). Os dados da 

quantificação e a curva de Melting foram adquiridos na etapa de extensão. Os dados 

foram analisados utilizando o próprio software. Para normalizar o nível de expressão 

do gene alvo, foi utilizado o ΔΔCt, que é representado pelo seguinte cálculo: ΔΔCt  = 

ΔCt (Ctgene de interesse - Ctgene controle) - média do ΔCt calibrador. Os resultados foram 

expressos como 2-ΔΔCt. 

 

Tabela 1. Sequência dos primers controle e de interesse 

Sequências 5’→3’ 

Gene Foward Reverse 

β-Actina CCC TAG CGA CCA GGG TGT GA GCC ATG TTC AAT GGG GTA CTT C 

Arg1 CAA AAG GAC AGC CTC GAG GAG CCC GTG GTC TCT CAC GTC AT 

Fizz1 CCT GAG ATT CTG CCC CAG GAT TTC ACT GGG ACC ATC AGC TGG 

Ym1 TCA CAG GTC TGG CAA TTC TTC TG ACT CCC TTC TAT TGG CCT GTC C 

iNOS TGC TGT TCT CAG CCC AAC AAT A GTC CAG GGA TTC TGG AAC ATT CT 
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4.10 Diferenciação de macrófagos M1 e M2 a partir de precursores da 

MO 

 

Os fêmures dos camundongos foram coletados assepticamente. A MO desses 

fêmures foi retirada com o auxílio de uma seringa de 10 mL (BD Ind. Cirúr., Curitiba, 

PR, Brasil) acoplada a uma agulha de 26 G½ (BD Ind. Cirúr., Curitiba, PR, Brasil) 

contendo meio RPMI-1640 incompleto. As suspensões de cada fêmur foram 

divididas em duas placas de petri específicas para cultivo de macrófagos (REF 

351029, BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) contendo 8 mL de RPMI-1640, 

com 1% de Penicilina/Streptomicina (Gibco, Grand Island, NY, USA), 0,1% de 

Gentamicina (Gibco, Grand Island, NY, USA), 10% de SFB e 30% de LCCM (do 

inglês, L929 Cell Conditioned Medium) cedido pelo Prof. Dr. Dario Zamboni (FMRP-

USP). A cultura permaneceu a 37°C, 5% de CO2, por 7 dias. No quarto dia de 

incubação, foram adicionados mais 8 mL desse mesmo meio de cultura. No último 

dia de cultura, a coleta dos macrófagos foi realizada utilizando-se PBS 1X gelado. 

As células foram contadas e 1 x 107  células foram cultivadas durante 48 horas em 

placas de petri com meio RPMI completo (1% de Penicilina/Streptomicina, 0,1% de 

Gentamicina, 10% de SFB) com 5% de LCCM. Para a diferenciação de macrófagos 

M1 foram utilizados LPS (1 µg/mL; Sigma, St. Louis, MO, USA) e IFN-γ 

recombinante (200 ng/mL; R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). Para a 

diferenciação de macrófagos M2 foram utilizadas as citocinas recombinantes IL-4 

(30 ng/mL), IL-13 (30 ng/mL) e IL-33 (30 ng/mL), todos da R&D Systems 

(Minneapolis, MN, USA). Após a diferenciação, os macrófagos M1 e M2 foram 

coletados utilizando PBS 1X gelado. 

 

4.11 Ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção de citocinas 

  

Para detecção de citocinas em sobrenadantes de culturas de macrófagos M1 e 

M2, obtidos a partir de precursores da MO, 2 x 106 macrófagos foram distribuídos 

por poço, geralmente em triplicatas, em placas de 24 poços (Corning Incorporated, 

COSTAR, Corning, NY, USA), e estimulados ou não com LPS e INF-, ou IL-4, IL-13 

e IL-33. Decorridas 48 horas de cultura, os sobrenadantes foram coletados e 

armazenados a -20oC. A detecção das citocinas IL-1β (R&D Systems, Minneapolis, 
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MN, USA) e IL-12p70 (BD Pharmingen, San Diego, CA, USA) foi realizada de acordo 

com instruções do fabricante. O limite de detecção do ensaio para IL-1β foi entre 1,9 

a 1.000 pg/mL e para IL-12p70 foi entre 125 a 8.000 pg/mL. 

 

Para dosagem de IL-6, placas de 96 poços de poliestireno (Maxisorp Nunca-

Immuno Plares, Rochester, NY, USA) foram recobertas com 50 µL/poço de solução 

contendo anticorpo monoclonal contra IL-6 (Clone MP5-20F3; BD Pharmingen, San 

Diego, CA, USA) diluído em tampão de ligação (Na2HPO4 0,1 M pH 9,0) numa 

concentração de 1 µg/mL. As placas foram incubadas por uma noite, a 4°C, e, 

posteriormente, foram lavadas com tampão PBS contendo 0,05% de Tween 20, 

seguindo-se a etapa de bloqueio por meio da incubação com 200 µL de tampão PBS 

contendo 10% de SFB. Após uma hora de incubação em temperatura ambiente, as 

placas foram novamente lavadas, sendo adicionados 50 µL de amostra em cada 

poço. A curva padrão da IL-6 recombinante, diluída na base 2 em tampão PBS 

contendo 10% de SFB e 0,05% de Tween 20, também foi adicionada. As amostras e 

curva foram incubadas por uma noite, a 4°C. As placas foram lavadas novamente, 

procedendo-se incubação com anticorpo monoclonal contra IL-6 conjugado com 

biotina (Clone MP5-32C11; BD Pharmingen, San Diego, CA, USA), diluído em PBS 

com 10% de SFB e 0,05% de Tween 20, numa concentração de 0,5 µg/mL, 50 

µL/poço, durante 1 hora, a temperatura ambiente. Decorrido o tempo de incubação, 

as placas foram novamente lavadas, seguindo-se a adição de Strepatavidin-HRP 

(BD Pharmingen, San Diego, CA, USA), diluído a 1:20.000, por 30 minutos, no 

escuro e à temperatura ambiente (50 µL/poço). As amostras foram reveladas com 50 

µL de solução 1:1 de TMB (do inglês, Tetramethylbenzidine) e H2O2 (BD Opteia, San 

Diego, CA, USA), por 30 minutos, a temperatura ambiente. A reação foi finalizada 

com a adição de 25 µL de H2SO4 a 16%. A leitura da placa foi realizada em 

spectofotômetro de placa (VERSA max microplate reader, Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA) em 540 nm, utilizando o software SoftMax Pro 5.4 (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA). O limite de detecção do ensaio foi de 19,5 e 5.000 

pg/mL. 

  



32 
 

4.12 Dosagem de NO 

 

Para a dosagem indireta de NO nas culturas, foi realizado o protocolo de 

reação de Griess (Green et al., 1981). As amostras (100 μL) foram distribuídas em 

placas de cultura de 96 poços (BD Company, Biosciences, Frankin Lakes, NY, USA). 

A curva padrão foi realizada com solução de NO2 (200 µM) em diluições seriadas de 

1:2. Foram adicionados 100 μL da solução de Griess (v/v de 0,1% NEED e 1% 

SULFANAMIDA), seguindo-se incubação por 5 minutos, a temperatura ambiente. A 

leitura da absorbância foi realizada em espectofotômetro de placa, em 540 nm, 

utilizando o software SoftMax Pro 5.4. 

 

4.13 Extração de RNA de células de cultura e PCR 

 

A extração de RNA de macrófagos M1 e M2 foi realizada a partir de 1x106 

células em cultura. O procedimento de extração de RNA foi realizado conforme as 

instruções contidas no kit ilustra RNAspin Mini, como citado no item 4.7. Após a 

purificação do RNA, os procedimentos de PCR foram realizados conforme descrito 

anteriormente nos itens 4.8 e 4.9. 

 

4.14 Ensaio de fagocitose e de controle de crescimento bacteriano 

 

Macrófagos M1 e M2 (2,5 x 105) foram distribuídos em duplicata em placas de 

24 poços e incubados em meio RPMI contendo 0,1% de Gentamicina por 4 horas 

para aderência. Após a incubação, os poços foram cuidadosamente lavados para 

retirada de qualquer resquício de antibiótico. As células foram infectadas com MOI 5 

(do inglês, Multiplicity Of Infection: 5 bactérias por célula), seguindo-se incubação 

em meio RPMI-1640 com 10% de SFB, por 3 horas, a 37°C, 5% de CO2. Após a 

incubação, as células foram lavadas com RPMI-1640 contendo 10% SFB para 

retirada das bactérias que não foram fagocitadas. Para a avaliação indireta da 

fagocitose, as células foram lisadas com 200 μL H2O Milli-Q qsp contendo 0,05% de 

saponina (Saponin from Quillaja Bark, Sigma-Aldrich, Saint, Louis, MO, USA). Uma 

alíquota de 100 μL foi utilizada para fazer diluições seriadas em 10, 100, 1.000 e 

10.000 vezes. As alíquotas foram distribuídas em placas de petri (Fisher Scientific, 
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Suwanee, GA, USA) contendo meio 7H11. As placas foram vedadas e incubadas a 

37°C, 5% de CO2, por 30 dias. Após o tempo de incubação, as colônias de bactérias 

foram contadas com o auxílio de lupa ZOOM 2000. O número de colônias foi 

corrigido de acordo com as diluições e foi expresso em CFU/mL. Para avaliação do 

controle de crescimento bacteriano, após a lavagem dos poços, as células foram 

deixadas em cultura por mais 24 horas, seguindo-se o mesmo procedimento acima 

descrito. Para a expressão do percentual de crescimento bacteriano, foi realizado o 

seguinte cálculo: CFU24h x 100 / CFU3h. 

  

4.15 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas dos resultados obtidos foram feitas pelo programa 

STATISTICA 7.0 (StatSoft). Todos os dados foram testados para avaliar seu perfil de 

normalidade através do Levene’s test e do Shapiro-Wilk’s W test. Para os dados que 

apresentaram mais de um grupo e distribuição normal, foi aplicada a análise de 

variância One-Way ANOVA, seguida do teste Tukey. Para aqueles que não 

apresentam distribuição normal, foi feito o teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Para 

dados normais que apresentaram apenas dois grupos a serem comparados, foi 

aplicado o T-test. Para aqueles que não apresentaram distribuição normal, foi 

aplicado o Mann-Whitney U test. Para as análises de correlação, foi utilizada a 

correlação de Pearson, quando a distribuição de dados era normal, e a correlação 

de Spearman, quando a distribuição de dados não era normal. Todos os valores de 

P < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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5. RESULTADOS 

 

Para a coleta de dados ex vivo, camundongos C57BL/6 e BALB/c foram 

infectados com Mtb e avaliados aos 30 e 70 dias, que correspondem às fases inicial 

e crônica da infecção (Figura 1A). 

 

Inicialmente, confirmamos que aos 30 dias de infecção, a recuperação de 

bacilos no pulmão de camundongos C57BL/6 e BALB/c foi semelhante. Entretanto, 

aos 70 dias de infecção, o número de bacilos no pulmão de animais C57BL/6 foi 

significativamente menor comparado ao grupo BALB/c com mesmo período de 

infecção (Figura 1B), como já descrito por nosso grupo (Paula et al., 2011). 

 

Avaliamos também o número de bacilos no baço. Observamos que além do 

aumento significativo no número de CFU no baço de ambas as linhagens, C57BL/6 

e BALB/c, de 30 para 70 dias de infecção, também houve maior recuperação de 

bacilos nos baços de animais BALB/c com 70 dias de infecção comparados aos 

baços de camundongos C57BL/6 com o mesmo período de infecção (Figura 1C).  
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Figura 1. Detecção do número de bacilos no pulmão de animais C57BL/6 e 

BALB/c infectados com Mtb. Camundongos C57BL/6 e BALB/c foram infectados 

com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Aos 30 e 70 dias de infecção, pulmões e 

baços foram coletados para realização do ensaio de CFU (A), a partir de 

suspensões de células de pulmão, obtidas após digestão, e suspensão de células do 

baço. Trinta dias após a incubação, o número de CFU foi avaliado no pulmão (B) e 

do baço (C) desses animais. Os dados são expressos como média ± desvio padrão 

de quatro experimentos independentes (n = 12-18 animais por grupo). As barras 

horizontais representam diferenças estatisticamente significativas (P < 0,05) entre os 

grupos experimentais. 
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Em seguida, avaliamos o número total de células do pulmão de cada grupo 

experimental, a partir da contagem realizada pelo aparelho Countess, após digestão 

dos lóbulos. Ambas as linhagens tiveram aumento significativo no número total de 

células de pulmão após infecção comparado aos respectivos grupos não infectados 

(grupo PBS). Não houve diferença no influxo de células comparando-se os períodos 

de 30 e 70 dias de infecção para cada linhagem separadamente. Além disso, 

também não houve diferença ao se comparar os períodos de 30 ou 70 dias de 

infecção entre as linhagens C57BL/6 e BALB/c (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Contagem de número total de células do pulmão de camundongos 

C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb. Camundongos C57BL/6 e BALB/c foram 

infectados, como ilustrado na Legenda da Figura 1. Após digestão dos lóbulos 

pulmonares, as suspensões de células obtidas foram contadas individualmente em 

cada grupo experimental. Os dados são expressos como média ± desvio padrão de 

quatro experimentos independentes (n = 12-18 animais por grupo). * P < 0,05 

comparando-se ao respectivo grupo de animais não infectados (PBS). 
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 Apesar de não haver diferença no número total de células no pulmão quando 

camundongos C57BL/6 e BALB/c infectados foram comparados, nosso grupo vem 

mostrando diferenças entre populações celulares, tanto no que diz respeito ao 

número ou frequência de células ou na capacidade funcional (Paula et al., 2011; 

dados não publicados). Nesse contexto, caracterizamos por citometria de fluxo, 

primeiramente, células CD11b+Ly-6C+ no pulmão, que correspondem aos 

marcadores de monócitos inflamatórios.  Para analisar a população de células 

CD11b+Ly-6C+, incialmente, fizemos a exclusão dos doublets, que são as células 

que estão agrupadas, através dos parâmetros FSC-H por FSC-A. Utilizando os 

parâmetros SSC-A por FSC-A, selecionamos uma população com características de 

monócitos e macrófagos.  Por último, realizamos a análise da população duplo 

positiva para os marcadores CD11b e Ly-6C (Figura 3A).  

 

Apesar da diminuição na porcentagem de células CD11b+Ly-6C+ tanto em 30 

como em 70 d.p.i. comparados aos respectivos grupos controles (Figura 3B), o 

número total de células CD11b+Ly-6C+  aumentou aos 30 d.p.i., voltando 

aproximadamente ao valor basal em 70 d.p.i., tanto no pulmão de animais C57BL/6 

como BALB/c infectados (Figura 3C). Comparando as duas linhagens de 

camundongos, animais BALB/c tiveram maior percentual significativo dessas células 

em 70 d.p.i. em relação aos animais C57BL/6 (Figura 3B). 
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Figura 3. Avaliação da população de monócitos no pulmão de camundongos 

C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb. Camundongos C57BL/6 e BALB/c foram 

infectados, como ilustrado na Legenda da Figura 1. Após digestão dos lóbulos 

pulmonares, as suspensões celulares foram marcadas com anticorpos monoclonais 

contra CD11b e contra Ly-6C e avaliadas por citometria de fluxo. Inicialmente, foi 

realizada a exclusão de doublets pelos parâmetros FSC-A x FSC-H, seguindo-se a 

seleção de células com características de monócitos/macrófagos, delimitadas pelos 

parâmetros FSC-A x SSC-A, e analisadas quanto à marcação duplo positiva para 

CD11b e Ly-6C (A). A frequência (B) e o número total (C) de células CD11b+Ly-6C+ 

foram avaliados no pulmão de camundongos C56BL/6 e BALB/c com 30 e 70 dias 

de infecção, e no grupo controle (PBS). Os dados são expressos como média ± 

desvio padrão de três a quatro experimentos independentes (n = 14-20 animais por 

grupo). * P < 0,05 comparando-se ao respectivo grupo não infectado (PBS). # P < 

0,05 comparando-se ao grupo da respectiva linhagem com 30 dias de infecção. A 

barra horizontal mostra diferença estatisticamente significativa (P < 0,05) entre as 

linhagens C57BL/6 e BALB/c. 
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Em seguida, avaliamos a população de macrófagos no pulmão de animais 

C57BL/6 e BALB/c com 30 e 70 de infecção. A Figura 4A ilustra a análise 

representativa usada para avaliar macrófagos na suspensão de células do pulmão 

após digestão. Após exclusão de doublets e seleção por parâmetros de tamanho e 

granularidade, os macrófagos foram analisados por meio da marcação duplo positiva 

para  CD11b e F4/80. 

 

Ambas as linhagens de camundongos tiveram diminuição na porcentagem de 

macrófagos em 30 e 70 d.p.i., quando comparadas aos respectivos grupos controle 

(Figura 4B). Apenas os animais C57BL/6 apresentaram aumento significativo no 

número total de macrófagos aos 30 d.p.i. em relação ao respectivo grupo não 

infectado (Figura 4C). Contudo, não houve diferença na frequência e no número 

total dessas células entre C57BL/6 e BALB/c com 30 ou 70 dias de infecção (Figura 

4B, C). 
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Figura 4. Avaliação da população de macrófagos no pulmão de camundongos 

C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb. Camundongos C57BL/6 e BALB/c foram 

infectados, como ilustrado na Legenda da Figura 1. Após digestão dos lóbulos 

pulmonares, as suspensões celulares foram marcadas com anticorpos monoclonais 

contra CD11b e contra F4/80 e avaliadas por citometria de fluxo. Inicialmente, foi 

realizada a exclusão de doublets pelos parâmetros FSC-A x FSC-H, seguindo-se a 

seleção de células com características de monócitos/macrófagos, delimitadas pelos 

parâmetros FSC-A x SSC-A, e analisadas quanto à marcação duplo positiva para 

CD11b e F4/80 (A). A frequência (B) e o número total (C) de células CD11b+F4/80+ 

foram avaliados no pulmão de camundongos C56BL/6 e BALB/c com 30 e 70 dias 

de infecção, e no grupo controle (PBS). Os dados são expressos como média ± 

desvio padrão de três a quatro experimentos independentes (n = 14-20 animais por 

grupo). * P < 0,05 comparando-se ao respectivo grupo não infectado (PBS). 
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Com o propósito de avaliar as populações de macrófagos M1 e M2, 

inicialmente, analisamos a expressão gênica para iNOS, que caracteriza macrófagos 

M1, e a expressão gênica para Arg1, Fizz1 e Ym1, que caracterizam macrófagos 

M2.  

 

Como a enzima iNOS não é constitutivamente expressa, nós a avaliamos 

somente os grupos de animais infectados. Observamos aumento significativo na 

expressão gênica para iNOS de 30 para 70 dias de infecção no pulmão de 

camundongos BALB/c, sendo a expressão no pulmão de animais C57BL/6 

infectados (30 e 70 dias) similar. Também não verificamos diferença ao comparar as 

duas linhagens C57BL/6 e BALB/c (Figura 5A).  

 

A análise da expressão gênica relacionada aos macrófagos M2 mostra que 

houve tendência à redução na expressão de Arg1, Fizz1 e Ym1 no pulmão de 

animais C57BL/6 e BALB/c infectados, com 30 ou 70 dias de infecção, quando 

comparada à expressão dos respectivos grupos não infectados (Figuras 5B-D). 

Houve redução significativa na expressão de Arg1 no pulmão de animais C57BL/6 

com 70 dias de infecção em relação ao grupo não infectado (Figura 5B). Em adição, 

a expressão de Fizz1 no pulmão de camundongos C57BL/6 com 30 dias de infecção 

foi significativamente maior comparada à expressão no pulmão de animais BALB/c 

com o mesmo período de infecção (Figura 5C). Não houve diferença na expressão 

de Ym1 ao se comparar animais C57BL/6 e BALB/c (Figura 5D).   
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Figura 5. Expressão gênica de marcadores de macrófagos M1 e M2 no pulmão 

de camundongos C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb. Camundongos 

C57BL/6 e BALB/c foram infectados, como ilustrado na Legenda da Figura 1. O 

mRNA do pulmão dos camundongos com 30 e 70 dias de infecção, e dos animais 

não infectados (PBS) foi purificado a partir do homogenato dos pulmões. A 

expressão gênica para iNOS (A), Arg1 (B), Fizz1 (C)  e Ym1 (D) foram avaliadas. A 

expressão relativa do gene de interesse foi determinada pelo valor do ΔCt, relativo 

ao gene constitutivo β-Actina. A diferença na quantidade relativa entre os grupos foi 

determinada pela equação 2-ΔΔCt, usando como calibrador o grupo C57BL/6 com 30 

dias de infecção para análise da expressão de iNOS e o grupo C57BL/6 não 

infectado para análise de Arg1, Fizz1 e Ym1. Os dados são expressos como média ± 

desvio padrão de duplicatas de três experimentos independentes (n = 9-14 animais 

por grupo). * P < 0,05 comparando-se ao respectivo grupo não infectado (PBS). A 

barra horizontal mostra diferença estatisticamente significativa (P < 0,05) entre as 

linhagens C57BL/6 e BALB/c. 
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Além de avaliar a expressão gênica para Arg1, Fizz1 e Ym1 no pulmão com o 

propósito de definir marcadores relacionados com macrófagos M2 no pulmão de 

camundongos C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb, buscamos caracterizar 

melhor a população de macrófagos M2. Nesse sentido, avaliamos, por citometria de 

fluxo, as populações de macrófagos CD11b+F4/80+ que expressavam o receptor 

para manose (CD206) no pulmão de animais C57BL/6 e BALB/c com 30 e 70 dias 

de infecção. A Figura 6A ilustra a análise representativa usada para analisar a 

população de macrófagos de fenótipo M2.  Não observamos diferenças nas 

frequências das populações de células CD11b+F4/80+CD206+ analisadas no pulmão 

de animais C57BL/6 ou BALB/c com 30 dias de infecção em relação aos respectivos 

grupos não infectados (Figura 6B). Porém, houve aumento significativo na 

porcentagem de células CD11b+F4/80+CD206+ no pulmão de animais C57BL/6 ou 

BALB/c com 70 dias de infecção comparada à porcentagem dessa população 

detectada no pulmão dos respectivos grupos de animais não infectados (Figura 6B). 

Além disso, a porcentagem de células CD11b+F4/80+CD206+ analisada no pulmão 

de animais C57BL/6 com 70 dias de infecção foi significativamente maior que a 

mesma população avaliada no pulmão de animais BALB/c com 70 dias de infecção 

(Figura 6B). Quando determinamos o número total de células 

CD11b+F4/80+CD206+, observamos aumento significativo no pulmão de animais 

C57BL/6, aos 30 e 70 dias de infecção, quando comparado ao número detectado em 

animais C57BL/6 não infectados (Figura 6C). Não houve diferença no número total 

de células CD11b+F4/80+CD206+ ao se comparar os grupo de camundongos 

BALB/c. Também não houve diferença no número total de células 

CD11b+F4/80+CD206+ ao se comparar as linhagens C57BL/6 e BALB/c (Figura 6C).    
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Figura 6. Avaliação da população de macrófagos M2 no pulmão de 

camundongos C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb. Camundongos C57BL/6 e 

BALB/c foram infectados, como ilustrado na Legenda da Figura 1. Após digestão dos 

lóbulos pulmonares, as suspensões celulares foram marcadas com anticorpos 

contra CD11b, F4/80 e CD206, e avaliadas por citometria de fluxo. Inicialmente, foi 

realizada a exclusão de doublets pelos parâmetros FSC-A x FSC-H, seguindo-se a 

seleção de células com características de monócitos/macrófagos, delimitadas pelos 

parâmetros FSC-A x SSC-A, e analisadas quanto à marcação duplo positiva para 

CD11b e F4/80. Em seguida, a expressão de CD206 foi analisada por histograma 

nas populações  CD11b+F4/80+ de cada grupo experimental (A). A frequência (B) e o 

número total (C) de células CD11b+F4/80+CD206+ foram avaliados no pulmão de 

camundongos C56BL/6 e BALB/c com 30 e 70 dias de infecção, e no grupo controle 

(PBS). Os dados são expressos como média ± desvio padrão de três a quatro 

experimentos independentes (n = 13-18 animais por grupo). * P < 0,05 comparando-

se ao respectivo grupo não infectado (PBS). # P < 0,05 comparando-se ao grupo da 

respectiva linhagem com 30 dias de infecção. A barra horizontal mostra diferença 

estatisticamente significativa (P < 0,05) entre as linhagens C57BL/6 e BALB/c. 
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Com o objetivo de relacionar a progressão da infecção com marcadores de 

macrófagos M1 e M2, estabelecemos correlação dos dados de contagem de CFU e 

expressão gênica para iNOS, ou contagem de CFU e expressão gênica para Arg1. 

Observamos correlação positiva entre número de CFU e expressão gênica para 

iNOS aos 30 dias de infecção (P = 0,037; r = 0,24; Figura 7A), mas não aos 70 dias 

de infecção (P > 0,05; r = 0,02; Figura 7B). Não houve correlação entre número de 

CFU e expressão gênica para Arg1 aos 30 (P > 0,05; r = 0,05) ou 70 dias (P > 0,05; r 

= 0,01) de infecção (Figura 7C, D). 

 

 

Figura 7. Correlação dos marcadores de macrófagos M1 e M2 com contagem 

de bacilos em animais C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb. Os dados de 

expressão de iNOS (A, B) e Arg1 (C, D) foram pareados com os valores obtidos na 

contagem de CFU de cada animal, em 30 e 70 dias de infecção, procedendo-se ao 

teste de correlação de Spearman. 
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Estabelecemos também correlação entre contagem de CFU e porcentagem de 

células CD11b+F4/80+CD206+, que caracteriza o fenótipo de macrófagos M2. A 

Figura 8A mostra correlação positiva entre número de CFU e população de células 

CD11b+F4/80+CD206+ aos 30 dias de infecção, porém o número de bacilos e 

porcentagem dessas células foram similares entre animais C57BL/6 e BALB/c. 

Entretanto, aos 70 dias de infecção, observamos correlação inversa (r = 0,491) entre 

número de bacilos e células CD11b+F4/80+CD206+, ou seja, quanto menor o número 

de CFU no pulmão de animais C57BL/6, maior o número de células  

CD11b+F4/80+CD206+ (Figura 8B).  

 

 

Figura 8. Correlação da porcentagem de macrófagos CD11b+F4/80+CD206+ com 

número de bacilos em animais C57BL/6 e BALB/c infectados com Mtb.  As 

porcentagens de células CD11b+F4/80+CD206+ foram pareadas individualmente com 

valores obtidos nas respectivas contagem de CFU, aos 30 (A) e 70 de infecção, 

procedendo-se ao teste de correlação de Spearman. 
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As diferenças significativas encontradas até o momento entre camundongos 

C57BL/6 e BALB/c infectados mostram: 1) maior porcentagem de células CD11b+Ly-

6C+ no pulmão de animais BALB/c com 70 dias de infecção comparada à 

porcentagem detectada em animais C57BL/6 com mesmo período de infecção; 2) 

correlação positiva (r = 0,240) significativa (P = 0,03) entre número de CFU e 

expressão de iNOS aos 30 dias de infecção; 3) maior porcentagem de células 

CD11b+F4/80+CD206+, que caracteriza o fenótipo de macrófagos M2, no pulmão de 

animais C57BL/6 com 70 dias de infecção comparada à porcentagem detectada em 

animais BALB/c com mesmo período de infecção (P < 0,05); sendo tal população 

também significativamente maior quando comparada àquelas detectadas em 

animais C57BL/6 com 30 dias de infecção e animais C57BL/6 não infectados;  4) 

correlação inversa (r = 0.491) significativa (P = 0.0007) entre células 

CD11b+F4/80+CD206+ e número de bacilos aos 70 dias de infecção. 

 

Diante das diferenças encontradas nos fenótipos, partimos para a avaliação 

funcional das populações de macrófagos M1 e M2 de animais C57BL/6 e BALB/c 

infectados. Utilizamos células precursoras da MO para diferenciação de macrófagos, 

e posteriormente, para diferenciação de macrófagos M1 e M2. Em princípio, 

confirmamos a diferenciação por meio da análise da expressão gênica para iNOS e 

Arg1. Macrófagos M1 tiveram expressão significativa de iNOS comparados aos 

macrófagos M2, que tiveram baixa expressão de iNOS (Figura 9A).  Macrófagos M2 

tiveram expressão significativa de Arg1, comparados aos macrófagos M1, que 

tiveram baixa expressão desse gene (Figura 9B). Não houve diferença na 

expressão de iNOS ou de Arg1 entre macrófagos M1 ou M2, respectivamente, de 

animais C57BL/6 e BALB/c. 

 

Para avaliar a capacidade funcional, macrófagos M1 foram avaliados quanto à 

produção de nitrito, IL-1, IL-6 e IL-12. Nossa hipótese era de que macrófagos M1 

de animais C57BL/6 iram secretar maiores concentrações de nitrito e de citocinas 

proinflamatórias do que macrófagos M1 de animais BALB/c. No entanto, não 

encontramos diferenças na capacidade funcional dessas células derivadas de 

precursores da MO de animais C57BL/6 ou BALB/c. Os macrófagos M1 de ambas 

as linhagens produziram maiores concentrações de nitrito e de IL-1β, IL-6 e IL-12p70 
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comparados aos macrófagos M2 e aos macrófagos M0 (que não sofreram 

diferenciação em M1 ou M2; Figura 9C-F). Porém, verificamos que macrófagos M2 

de camundongos BALB/c produziram concentrações significativas de IL-6 

comparadas às concentrações produzidas por macrófagos M2 de animais C57BL/6 

(Figura 9E).  
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Figura 9. Avaliação da produção de nitrito, IL-1, IL-6 e IL-12 em culturas de 

macrófagos M1 e M2 de camundongos C57BL/6 e BALB/c. Macrófagos M1 e M2 

foram diferenciados a partir de precursores da medula óssea de animais C57BL/6 e 

BALB/c. Para confirmar a diferenciação em células M1 e M2, o mRNA foi purificado 

e avaliado quanto à expressão gênica para iNOS (A) e Arg1 (B). Os valores foram 

expressos pela equação 2-ΔΔCt, usando como calibrador macrófagos M1 de animais 

C57BL/6 para análise de iNOS e macrófagos M2 de animais C57BL/6 para análise 

de Arg1. Os sobrenadantes das culturas de macrófagos M0 (não diferenciados), M1, 

M2 foram coletados para dosagem de Nitrito (C), IL-1β (D), IL-6 (E) e IL-12p70 (F), 

realizada em triplicata. Os dados são expressos como média ± desvio padrão de um 

experimento representativo reproduzido três vezes (n = 3 por grupo). * P < 0,05 

comparando-se aos macrófagos não diferenciados (M0) de mesma linhagem de 

camundongo. # P < 0,05 comparando-se M1 e M2 de mesma linhagem de 

camundongo. A barra horizontal mostra diferença estatisticamente significativa (P < 

0,05) entre as linhagens C57BL/6 e BALB/c. 
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Além da produção de citocinas, avaliamos a capacidade funcional dos 

macrófagos M1 e M2 de animais C57BL/6 e BALB/c por meio da análise da 

capacidade fagocítica e de controle de crescimento de Mtb. Ao avaliar a quantidade 

de bactérias fagocitadas, não observamos diferenças estatísticas entre macrófagos 

M1 e M2 de camundongos C57BL/6. Contudo, observamos maior número bactérias 

capturadas (P < 0,05) na cultura de macrófagos M2 de animais BALB/c comparado 

ao número de CFU detectado na cultura de macrófagos M1 da mesma linhagem. 

Não houve diferença significativa na capacidade fagocítica comparando as culturas 

de macrófagos M1 e M2 entre as duas linhagens de camundongos (Figura 10A). 

Para avaliação de controle do crescimento de Mtb, foi realizado o cálculo percentual 

utilizando como controle a quantidade de bactérias fagocitadas (100%) pelo 

respectivo grupo. Observamos menor capacidade de contenção do crescimento da 

bactéria na cultura de macrófagos M2 em comparação ao grupo de macrófagos M1 

(P < 0,05), em ambas as linhagens de camundongos. Porém, não houve diferença 

na contenção do crescimento bacteriano ao se comparar as populações M1ou M2 

de animais C57BL/6 e BALB/c (Figura 10B). 
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Figura 10. Avaliação da capacidade de fagocitose e de controle de crescimento 

bacteriano em macrófagos M1 e M2 de camundongos C57BL/6 e BALB/c 

infectados com Mtb. Macrófagos M1 e M2 foram diferenciados a partir de 

precursores da medula óssea de animais C57BL/6 e BALB/c, as células (2,5 x 105) 

foram infectados com MOI 5. Após 3 (A) e 24 (B) horas de infecção, as células foram 

lisadas com solução contendo saponina, e uma alíquota de cada amostra foi 

utilizada para fazer ensaio de CFU, para avaliar a capacidade de fagocitose e 

controle de crescimento bacteriano, respectivamente. Trinta dias após a incubação, 

o número de CFU foi avaliado. A expressão da porcentagem de crescimento 

bacteriano foi realizada através do cálculo: CFU24h x 100 / CFU3h (B). Os dados são 

expressos como média ± desvio padrão de duplicata de dois experimentos 

independentes (n = 10 por grupo). * P < 0,05 comparando-se ao grupo M1 da 

mesma linhagem de camundongo. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Estudos de polimorfismos genéticos (Comstock, 1978; Bellamy et al., 2000; 

Miller et al., 2004; Mahasirimongkol et al., 2009; Azad, Sadee e Schlesinger, 2012) e 

ferramentas utilizando camundongos com background genético diferente (Medina e 

North, 1996; 1998; Arko-Mensah et al., 2009; Jung et al., 2009; Paula et al., 2011) 

mostram que fatores intrínsecos do hospedeiro podem ser importantes para 

determinar suscetibilidade ou resistência ao bacilo que causa a TB. Baseando-se 

nisso, nosso grupo tem estudando a modulação da resposta imunológica na TB, 

utilizando linhagens de camundongos geneticamente diferentes. Dados do nosso 

grupo e de Arko-Mensah e colaboradores mostram que animais C57BL/6 são 

resistentes à infecção experimental com Mtb e camundongos BALB/c são 

suscetíveis (Arko-Mensah et al., 2009; Paula et al., 2011). Essa diferença, 

provavelmente, reflete a magnitude da resposta proinflamatória e a melhor 

capacidade de montar resposta imune de perfil Th1 dos camundongos C57BL/6 

(Jung et al., 2009; Paula et al., 2011). Além disso, outra característica que parece 

favorecer a resposta dos camundongos C57BL/6 é o fato das DCs CD11c+CD103+ 

obtidas do pulmão desses animais serem mais eficientes em ativar células CD4+ 

produtoras de IFN- quando comparadas às DCs CD11c+CD103+ do pulmão de 

camundongos BALB/c (dados não publicados). 

 

Apesar de nosso grupo ter avaliado populações heterogêneas de células CD4+ 

e a capacidade de DCs atuarem na ativação da imunidade adaptativa, ainda não 

realizamos estudo que avaliasse as populações de macrófagos M1 e M2 de animais 

infectados que elaboram resposta imune celular de magnitude diferente na infecção 

por Mtb. 

 

Nossa hipótese inicial era de que camundongos C57BL/6 apresentariam maior 

número de macrófagos M1 no pulmão, com maior capacidade microbicida, e 

camundongos BALB/c teriam mais macrófagos M2, com maior atividade anti-

inflamatória. Nós esperávamos que essa hipótese justificasse a resposta Th1 mais 

intensa e maior resistência na fase crônica da infecção nos animais C57BL/6 

comparados aos animais BALB/c. 
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Antes de partirmos para a caracterização das duas populações de macrófagos, 

M1 e M2, no pulmão de animais C57BL/6 e BALB/c, avaliamos, inicialmente, a 

população de monócitos inflamatórios (CD11b+Ly-6C+), pois essas células são 

recrutadas para tecidos inflamados (Geissmann, Jung e Littman, 2003; Sunderkötter 

et al., 2004) e são capazes de se diferenciar em macrófagos (Kennedy e Abkowitz, 

1998). De acordo com os resultados obtidos, sugerimos que a restrição ao 

crescimento dos bacilos no pulmão de camundongos C57BL/6 também pode estar 

levando à redução da intensidade da resposta imune, fazendo com que esses 

animais recrutem menos monócitos inflamatórios para o tecido na fase crônica da 

doença. Do contrário, camundongos BALB/c, que apresentaram maior recuperação 

de bacilos no pulmão na fase crônica, também tiveram maior porcentagem de 

monócitos inflamatórios aos 70 dias de infecção, o que sugere que esses animais 

ainda necessitem recrutar mais monócitos para esse tecido com o intuito de auxiliar 

a resolução da infecção. 

 

O importante papel da enzima iNOS na TB é facilmente ilustrado pelo fato de 

que camundongos deficientes para a expressão dessa molécula, infectados com 

Mtb, morreram precocemente em relação aos animais WT (Macmicking et al., 1997). 

Contudo, diferente da nossa hipótese inicial, quando esperávamos encontrar maior 

expressão gênica para iNOS, observamos que não houve diferença ao comparar 

animais C57BL/6 e BALB/c, independente do período de infecção. Apesar disso, aos 

30 dias de infecção houve tendência na maior expressão gênica de iNOS nos 

animais C57BL/6 em relação aos camundongos BALB/c. Além disso, animais 

BALB/c apresentaram aumento significativo na expressão de iNOS entre 30 e 70 

dias de infecção. Esse resultado confirma resultados já publicados pelo nosso grupo, 

revelando que animais BALB/c produziram maiores concentrações de nitrito na fase 

crônica da doença (Paula et al., 2011). É importante destacar a necessidade e 

dificuldade em isolar apenas macrófagos do pulmão de animais infectados. Esse tipo 

de abordagem ajudaria na avaliação da expressão dessa enzima em populações 

celulares específicas, uma vez que a forma pela qual avaliamos pode apresentar 

interferência de outros tipos celulares, por exemplo, neutrófilos, que também podem 

expressar iNOS (Ratajczak-Wrona et al., 2013). 
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Além disso, um aspecto interessante que pode justificar a recuperação de 

número maior de bacilos no pulmão de camundongos BALB/c com 70 dias de 

infecção é que o aumento de expressão de iNOS, observado no presente estudo, e 

a consequente produção de NO (Paula et al., 2011), podem estar modulando a 

resposta imunológica nesses animais. Dois grupos mostraram que NO é capaz de 

atuar impedindo a proliferação de linfócitos (Bocca et al., 1998; Nabeshima et al., 

1999). Essa ideia confirma a correlação positiva observada quando avaliamos a 

expressão de iNOS e número de CFU em ambas as linhagens de camundongos 

com 30 dias de infecção. Portanto, os resultados mostram que no decorrer da 

infecção, camundongos BALB/c tiveram aumento na expressão gênica de iNOS, e 

nós sugerimos que tal aumento tem intuito de resolver a infecção. Porém, o NO 

pode apresentar papel de modulador negativo, impedindo que camundongos BALB/c 

controlem o crescimento bacteriano. Apesar disso, quando avaliada a correlação 

desses parâmetros (iNOS e CFU) aos 70 dias de infecção, não foi observado 

correlação significativa, independente da linhagem de animal estudada. Dessa 

forma, permanece para ser avaliado o papel funcional da enzima iNOS e do NO 

comparando as linhagens C57BL/6 e BALB/c com a finalidade de  responder essa 

questão. 

 

Diferente do que esperávamos, quando as populações de macrófagos M2 

foram avaliadas, nós observamos que os camundongos C57BL/6 não só 

apresentaram maior expressão gênica de marcadores de macrófagos M2 de forma 

constitutiva, como também tiveram maior porcentagem de células 

CD11b+F4/80+CD206+ no pulmão aos 70 dias de infecção ao comparar com o 

respectivo grupo de animais BALB/c.  Há um consenso de que macrófagos M2 pelas 

características funcionais e também diante de dois estudos na TB experimental, 

promovem a progressão da infecção (El Kasmi et al., 2008; Rajaram et al., 2010; 

Potian et al., 2011). No entanto, trabalho recente de nosso grupo empregando 

modelo descrito como coinflamação, no qual camundongos foram infectados com 

Mtb, seguindo-se o desenvolvimento de alergia das vias aéreas, mostra o aumento 

da resistência dos animais infectados e alérgicos comparados aos animais apenas 

infectados, sendo o aumento da resistência dependente de macrófagos M2 (dados 
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não publicados). Além disso, em modelo de infecção por Paracoccidiodes 

brasiliensis, Feriotti e colaboradores mostraram que a resistência de camundongos 

A/J à infecção é conferida por macrófagos M2, que toleram o crescimento do fungo, 

enquanto camundongos B.10A, suscetíveis, apresentaram maior ativação de 

macrófagos M1. Esses macrófagos apresentam maior número de leveduras dentro 

da célula, porém o mecanismo que interfere essa resposta ainda não foi totalmente 

determinado (Feriotti et al., 2013). 

 

Diante desses resultados ao avaliar a correlação da porcentagem de 

macrófagos M2 e o número de CFU nas duas linhagens de camundongos aos 70 

dias de infecção, observamos correlação inversa significativa. Contudo, 

experimentos de transferência celular serão realizados com o propósito de 

responder se a maior porcentagem de macrófagos M2 está de fato associada com 

diminuição no número de bacilos no pulmão. Levando-se em consideração os 

resultados obtidos nesse estudo e os resultados já publicados, previamente 

discutidos, nós sugerimos três ações distintas que podem ou não estar atuando em 

conjunto na resposta desses camundongos: 1) o maior perfil de expressão gênica e 

maior percentual de macrófagos M2 nos camundongos C57BL/6 pode estar 

favorecendo o controle bacteriano nesses animais; 2) a maior porcentagem de 

macrófagos M2 na fase crônica da infecção em animais C57BL/6 comparados aos 

macrófagos de camundongos BALB/c, pode estar relacionada com resolução de 

resposta imunológica contra Mtb, dessa forma, convertendo a resposta 

proinflamatória, característica desses animais, em um perfil anti-inflamatório e de 

reparo tecidual; 3) e por último, o background genético dos camundongos C57BL/6 

pode estar favorecendo um perfil de resposta misto de macrófagos M1 e M2 que 

conseguem controlar melhor a replicação bacteriana em comparação aos animais 

BALB/c. 

 

Contudo, uma questão que deve ser lembrada é que a avaliação da expressão 

de marcadores gênicos foi realizada a partir de mRNA total do pulmão dos animais. 

Portanto, assim como discutido para a expressão de iNOS, também pode existir 

algum tipo de expressão dos genes de macrófagos M2 em outras células presentes 
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nesse órgão. A avaliação dos macrófagos do pulmão isoladamente pode ajudar a 

responder as questões pendentes. 

 

É importante salientar que na resposta imune contra infecções crônicas, como 

é o caso da TB, é necessário um equilíbrio de resposta inflamatória e reguladora, 

para que haja controle da multiplicação do patógeno sem causar dano tecidual ao 

hospedeiro (Medzhitov, Schneider e Soares, 2012). Nesse contexto, observamos 

dois resultados encontrados nos animais C57BL/6 que reforçam esse conceito. O 

primeiro é a menor porcentagem de monócitos encontrada nesses animais com 70 

dias de infecção, e o segundo é o aumento na porcentagem de macrófagos M2 no 

mesmo período. Ambos os resultados sugerem uma mudança para um perfil anti-

inflamatório, com intuito de diminuir recrutamento celular e aumentar reparo tecidual. 

 

Resumindo, os dados mostrados até o momento sugerem alguns possíveis 

mecanismos de ação. Dentre eles citamos: 1) NO produzido durante a infecção pode 

atuar modulando a resposta imune e favorecendo o crescimento da bactéria; 2) 

macrófagos M2 podem exercer algum tipo de mecanismo microbicida que acaba 

levando a um melhor controle da replicação da bactéria; 3) macrófagos M2 

aparecem em fases de resolução da resposta imune com intuito de diminuir a 

inflamação e realizar as funções de reparo no tecido; como consequência, ocorre a 

diminuição no influxo de monócitos; 4) a proporção mista e adequada das duas 

populações de macrófagos pode favorecer a melhor resolução da infecção. 

 

Para dar continuidade ao estudo, propusemo-nos a avaliar a capacidade 

funcional de macrófagos M1 e M2 nas duas linhagens de camundongos. Devido à 

dificuldade em obter a quantidade necessária de macrófagos do pulmão para poder 

avaliar os parâmetros desejados, nós utilizamos macrófagos diferenciados a partir 

de precursores da medula óssea. Como já demonstrado previamente por Sans-Fons 

et al., nós também não encontramos diferença na expressão de iNOS e Arg1 na 

culturas de macrófagos M1 e M2, respectivamente, de camundongos C57BL/6 e 

BALB/c (Sans-Fons et al., 2013). Porém, consideramos que macrófagos M1 ou M2 

diferenciados a partir de precursores da medula óssea de animais C57BL/6 ou 

BALB/c apresentariam diferença na produção de citocinas proinflamatórias. 
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Contudo, as concentrações de IL-1, IL-6 e IL-12 foram semelhantes nos 

sobrenadantes de culturas de macrófagos M1 de camundongos C57BL/6 e BALB/c.  

 

Apesar de não serem considerados como células potencialmente microbicidas, 

macrófagos M2 são caracterizados por maior capacidade fagocítica em comparação 

aos macrófagos M1 (Mulder, Banete e Basta, 2014). Observamos que os 

macrófagos M2 de animais BALB/c tiveram maior capacidade fagocítica que os 

macrófagos M1, provavelmente, uma consequência da maior densidade de receptor 

para manose, marcador de macrófagos M2. Além da capacidade fagocítica, não 

encontramos diferença na capacidade de contenção de crescimento de Mtb nas 

culturas de macrófagos M1 ou M2, comparando as duas linhagens de 

camundongos. No entanto, macrófagos M2 de ambas as linhagens de camundongos 

controlaram menos o crescimento bacteriano quando comparados com as 

respectivas culturas de macrófagos M1. Supúnhamos que os macrófagos M1 de 

camundongos C57BL/6 seriam mais eficientes em controlar a multiplicação de 

bacilos in vitro em relação aos macrófagos M1 de animais BALB/c. 

 

Em síntese, o conjunto de resultados coletados mostra que na fase crônica da 

infecção, animais C57BL/6 apresentaram maior porcentagem de macrófagos com 

fenótipo de população M2 e menor porcentagem de monócitos inflamatórios no 

pulmão. Experimentos serão conduzidos com a finalidade de avaliar se as células 

CD11b+F4/80+CD206+ participam da resposta imune que promove restrição aos 

crescimento dos bacilos e maior resistência de animais C57BL/6, ou se a presença 

dessas células seria consequência da resposta imune protetora que resultou em 

melhor controle da infecção na fase crônica por camundongos C57BL/6 comparados 

aos camundongos BALB/c. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados desse estudo mostram maior porcentagem de células 

CD11b+F4/80+CD206+ e menor porcentagem de células CD11b+Ly-6C+ no pulmão 

de camundongos C57BL/6 na fase crônica da infecção por Mtb comparadas às 

respectivas populações celulares detectadas no pulmão de animais BALB/c com 

mesmo período de infecção. Esses resultados divergem de nossa hipótese inicial, na 

qual supúnhamos encontrar aumento na população e na capacidade funcional de 

macrófagos M1 em animais C57BL/6 infectados. Dessa forma, somente com a 

realização de experimentos para avaliar a função dessas células in vivo poderemos 

avaliar se os macrófagos M2 participam da resposta protetora que auxilia na 

eliminação dos bacilos ou na resposta protetora que auxilia no reparo tecidual do 

hospedeiro. 
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