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Resumo

RESUMO

A hanseníase é uma doença crônica causada por Mycobacterium leprae e apresenta
diversas formas clínicas. O entendimento da interação parasita-hospedeiro na hanseníase
evidenciou que ocorre a persistência assintomática do patógeno, caracterizando um estado de
latência. Os fatores mais importantes relacionados com a permanência do patógeno são: a
patogenicidade do agente infeccioso e o perfil da resposta imune, no qual os eventos de
migração celular, produção de citocinas, as células efetoras e reguladoras são extremamente
relevantes. As células T reguladoras (Treg) desempenham papel central na regulação da
resposta imune em infecções crônicas o que favorece a persistência do patógeno. A
importância de células T reguladores na hanseníase ainda é pouco conhecida. Neste trabalho
investigou-se a presença de células T reguladoras em lesões e sangue periférico de indivíduos
com hanseníase. Inicialmente avaliou-se a proliferação e a produção de citocinas por células
mononucleares do sangue periférico (PBMC) de pacientes com hanseníase. Os resultados
evidenciaram que não há diferenças quanto à proliferação de células T e produção de IFN-γ e
TNF-α por células desses pacientes, mas a produção de IL-4 e IL-5 foi detectada apenas entre
os pacientes com hanseníase virchoviana. Em relação à presença de células T reguladoras, os
resultados evidenciaram aumento no número de linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ no sangue
periférico de pacientes com hanseníase virchoviana. As células T reguladoras dos pacientes
com hanseníase apresentaram elevada expressão de moléculas co-inibitórias PD-1, CTLA-4,
GITR e ICOS. De modo relevante, as células T CD4+CD25+ isolados de pacientes com
hanseníase virchoviana apresentaram maior atividade supressora quando comparado às
células isoladas de pacientes com hanseníase tuberculóide. As células T CD4+CD25+ de
pacientes com hanseníase virchoviana inibiram a proliferação de PBMC alogênico e a
produção de IFN-γ e TNF-α. Os resultados demonstraram também que nas amostras de lesão
de pele de pacientes com hanseníase virchoviana há acúmulo de células CD25+ produtoras de
IL-10 e TGF-β, enquanto que estas células não foram detectadas nas lesões de pacientes com
hanseníase tuberculóide. Dessa forma, os resultados descritos indicam que pacientes com
hanseníase virchoviana apresentam aumento no número de células T reguladoras circulantes e
no infiltrado inflamatório, e estas células apresentaram maior atividade supressora. O
acúmulo de células T reguladoras no sítio da infecção pode ser correlacionado com o controle
da resposta imune e conseqüente persistência de M. leprae.

Palavras-chave: hanseníase, células T reguladoras, citocinas anti-inflamatórias, supressão
imune.

Abstract

ABSTRACT

Leprosy is caused by Mycobacterium leprae and its clinical features depend on the
host immune background. The understanding of parasite-host interactions in leprosy have
highlighted asymptomatic persistence of the pathogen, which indicates that this infection
becomes latent. The most important factors related to the permanence of pathogens are: the
pathogenicity of the infectious agents; the profile of the immune response developed by the
host whose events of cellular migration, cytokines production, and the effector and regulatory
cells are extremely relevant. The regulatory T cells (Treg) seem to play a central role in the
regulation of the immune response in chronic infections, which favors the persistence of the
pathogen. Herein, we analyzed the relation between tuberculoid and lepromatous leprosy with
the presence and function of T regulatory cells from peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) and skin lesions from these patients. First, the proliferation and cytokine production
of PBMC isolated from leprosy patients were analyzed. We did not observe any difference in
the proliferation ability or IFN-γ and TNF-α release; however, the production of IL-4 and IL5 was detected only in patients with lepromatous leprosy. Furthermore, T CD4+CD25+FoxP3+
cells were detected in the PBMC of patients with leprosy and these cells from lepromatous
patients showed high expression of co-inhibitory molecules such as PD-1, GITR, CTLA-4
and ICOS. T CD4+CD25+cells isolated from patients with lepromatous leprosy were
significantly more suppressive than the cells obtained from tuberculoid patients. In addition, T
CD4+CD25+ cells isolated from patients with lepromatous leprosy inhibited allogeneic PBMC
proliferation and their production of IFN-γ and TNF-α. The results also demonstrated that IL10 and TGF-β were co-expressed with CD25+ cells at the inflammatory infiltrate of skin
lesions from lepromatous patients, but similar results were not detected among tuberculoid
patients. Thus, these results indicate that lepromatous leprosy patients have an enhanced
presence of Treg cells with a suppressive ability in the blood and in the inflammatory
infiltrate. The accumulation of Treg cells at the infection sites might be associated to the
control of immune response and consequently to Mycobacterium leprae presistence.

Key-words: leprosy, T regulatory cells, immune suppression, anti-inflammatory cytokines
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1 INTRODUÇÃO

A hanseníase é ainda um problema de saúde pública no Brasil (ALBERTS et al., 2011;
WHO, 2012). A incidência da hanseníase é mundial e o Brasil apresenta o maior número de
casos das Américas (WHO, 2012). Embora a doença seja endêmica em regiões da África,
Ásia e Oceania, regiões cujos índices de desenvolvimento são baixos (HOTEZ; AKSOY,
2011), há um crescente número de novos casos na Europa e América do norte devido,
especialmente, às ondas migratórias (MONOT et al., 2005; WALKER; LOCKWOOD, 2006;
WHITE, 2011; WOROBEC, 2009). No Brasil, as regiões Norte e Centro-Oeste são
hiperendêmicas e o registro de novos casos, ainda que decrescente, mantém-se elevado em
todas as regiões (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011).
A hanseníase é uma doença tratável, mas o seu controle é um desafio à saúde pública
(LOCKWOOD, 2005). Embora a prevalência da doença esteja reduzindo, principalmente pela
administração dos antibióticos e pela vacinação com BCG (SCOLLARD et al., 2006), a
hanseníase ainda será um problema de saúde por muito tempo, devido ao elevado número de
casos negligenciados (RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011). Ademais, o tratamento das
seqüelas causadas pela doença demanda recursos humanos e materiais que, geralmente, são de
difícil execução (WALKER; LOCKWOOD, 2006; WOROBEC, 2009). A dificuldade de
diagnóstico inicial, tratamento insuficiente, recidivas e reinfecção são fatores relacionados à
manutenção da cadeia de transmissão da doença (LOCKWOOD, 2005; RODRIGUES;
LOCKWOOD, 2011).
A hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução crônica que acomete
predominantemente os nervos periféricos e, secundariamente, pele e mucosas (SCOLLARD
et al., 2006; WALKER; LOCKWOOD, 2006). Seu agente etiológico é Mycobacterium leprae
(M. leprae), um bacilo álcool-ácido resistente, que possui tropismo por fibras nervosas
periféricas levando a diversas incapacidades (HETT; RUBIN, 2008; SCOLLARD et al.,
2006). M. leprae é um bacilo intracelular obrigatório que infecta, preferencialmente,
macrófagos e células de Schwann (RAMBUKKANA, 2001).
A transmissão de M. leprae ocorre pelas vias aéreas superiores, principalmente por
contato prolongado e repetido com pacientes bacilíferos (RODRIGUES; LOCKWOOD,
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2011; SUZUKI et al., 2012; WALKER; LOCKWOOD, 2006). A maioria dos indivíduos
infectados por M. leprae não desenvolve a doença, o que evidencia a dependência de fatores
genéticos e imunológicos como determinantes de susceptibilidade e resistência (ALTER et
al., 2011; PINHEIRO et al., 2011; SCOLLARD et al., 2006). A primeira manifestação clínica
observada nos pacientes é a dormência, a qual pode ocorrer anos antes do aparecimento de
outros sinais clínicos. Esse sinal neurológico se deve ao tropismo de M. leprae às fibras
nervosas periféricas. Curiosamente, algumas formas da doença são assintomáticas, mesmo em
pacientes crônicos (SCOLLARD et al., 2006). No sistema nervoso periférico, as células de
Schwann expressam laminina-2, molécula que se liga a antígenos de M. leprae, o que permite
a infecção dessas células (RAMBUKKANA, 2001). M. leprae também pode infectar
macrófagos, os quais reconhecem o bacilo através de receptores do tipo Toll e de lecitina,
como DC-SIGN, facilitando a fagocitose deste microrganismo (BARREIRO et al., 2006;
KRUTZIK et al., 2003; SCOLLARD et al., 2006). No interior da célula, o bacilo mantém-se
viável por interferir na fusão do fagossomo ao lisossomo, através do aumento da viscosidade
das membranas dessas organelas ou por evadir-se do fagolisossomo mantendo-se no citosol
(TANIGAWA et al., 2009; VAN DER WEL et al., 2007). Além disto, o bacilo também
infecta células musculares e do endotélio vascular (FITNESS; TOSH; HILL, 2002; GELUK;
OTTENHOFF, 2006; WALKER, S.L.; LOCKWOOD, 2006). O intervalo entre a infecção e
as manifestações clínicas varia entre 2 a 12 anos (RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011) e pode
acometer todas as faixas etárias, embora seja rara entre crianças (WOROBEC, 2009).
Outras formas de infecção por M. leprae, principalmente ambientais, têm sido
cogitadas, como inalação de solo contaminado, picadas de mosquitos e também a transmissão
por tatus, animais que são reservatório natural do bacilo (LAVANIA et al., 2008;
RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011; TURANKAR et al., 2012). Contudo, estas formas de
transmissão são controversas uma vez que não há estudos controlados que comprovem esses
dados (SCOLLARD et al., 2006).
M. leprae é uma bactéria de crescimento lento e realiza divisão binária em um
intervalo de 12 a 14 dias (COLE et al., 2001), além disto, mesmo não sendo capaz de formar
esporos, o bacilo mantém-se em um estado metabólico estável por semanas (COLE et al.,
2001; SCOLLARD et al., 2006). M. leprae também compartilha com outras micobactérias
características como parede celular formada por lipídios na forma de ácido micólico e
lipoarabinomanana (LAM) (HETT; RUBIN, 2008). Apresenta também glicolipídios, com
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destaque para o glicolípidio fenólico (PGL-1), antígeno de M. leprae essencial para a
interação com a laminina-2 presente nas células de Schwann (RAMBUKKANA, 2001;
SCOLLARD et al., 2006). A ausência de genes para o metabolismo de lipídeos e proteínas,
comuns a outras espécies de micobactérias, pode explicar a razão pela qual M. leprae é uma
bactéria intracelular obrigatória. Além disto, M. leprae não possui proteínas relacionadas ao
transporte de elétrons, importantes para a síntese de ATP a partir da oxidação de NADH
(SCOLLARD et al., 2006), mas apresenta outras vias metabólicas funcionais relacionadas à
síntese de purinas, piramidinas, ácidos nucléicos e vitaminas (COLE et al., 2001).
A análise do genoma de M. leprae, quando comparado a Mycobacterium tuberculosis,
revela redução de seu conteúdo genético e elevado número de pseudogenes (COLE et al.,
2001; MONOT et al., 2005). Diversos genes, comuns ao gênero das micobatérias, cuja função
primordial está relacionada ao metabolismo e transporte de substâncias, estão ausentes em
Mycobacterium leprae. O genoma de diferentes cepas de M. leprae é bastante conservado
quando comparado a outras bactérias como, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis e
Helicobacter pilori, uma vez que apresenta baixa frequência de polimorfismos de
nucleotídeos únicos (SNPs) (MONOT et al., 2005). Recentemente, uma nova espécie de
micobactéria, Mycobacterium lepromatosis, foi identificada e relacionada com casos de
hanseníase lepromatosa disseminada e grave em indivíduos do México e Caribe (HAN et al.,
2009).
Como mencionado anteriormente, a maioria da população é resistente à infecção por
M. leprae e a exposição ao bacilo, nestes indivíduos, leva à sua eliminação (GELUK;
OTTENHOFF, 2006). Para aqueles susceptíveis à infecção, a doença se manifesta de modo
heterogêneo, o que sugere que os fatores genéticos e imunológicos determinam o padrão de
resposta imune do indivíduo contra o bacilo e o curso da doença (GELUK; OTTENHOFF,
2006; MISCH et al., 2010; PRADO MONTES DE OCA, 2011). A classificação da
hanseníase com base nos critérios clínicos e histopatológicos foi proposta por Ridley e
Jopling e é amplamente aceita até o presente (RIDLEY; JOPLING, 1966). De acordo com
esta classificação, a hanseníase apresenta cinco diferentes formas de manifestações clínicas,
além da forma indeterminada. A hanseníase tuberculóide caracteriza a forma clínica de
contenção da multiplicação bacilar, os indivíduos são, geralmente, resistentes à doença ou
podem evoluir para a cura espontânea. As lesões cutâneas são em pequeno número,
hipopigmentadas,
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Contrariamente, a forma mais grave da doença, a hanseníase lepromatosa ou virchoviana,
caracteriza-se por elevado número de lesões cutâneas placóides, maculares ou nodulares
(hansenomas), mal delimitadas e que apresentam infiltrado inflamatório difuso e intenso com
a presença de macrófagos, linfócitos e muitos bacilos. A maioria dos pacientes, entretanto,
apresenta as formas intermediárias entre os pólos de maior resistência e susceptibilidade da
doença, que variam de acordo com as manifestações clínicas e histológicas entre dimorfotuberculóide, dimorfo-dimorfo e diformo-lepromatoso (SCOLLARD et al., 2006). As lesões
cutâneas que apresentam infiltrado inflamatório perineural sem a presença de sinais clínicos
característicos das demais formas da doença categorizadas por Ridley e Jopling são
classificadas como indeterminadas e, provavelmente, referem-se a lesões em seus estágios
iniciais.
Na forma virchoviana, ao ser avaliada a resposta imune a M. leprae, observa-se a
presença de intenso infiltrado nas lesões, além de elevada produção de citocinas como IL-4,
IL-10 e TGF-β, as quais induzem o desenvolvimento de resposta imune predominantemente
humoral (MODLIN, 1994; SIELING; MODLIN, 1994). Contudo, a elevada produção de
anticorpos, principalmente anti-PGL-I, não é capaz de promover a ativação de mecanismos
efetores que levem à eliminação dos bacilos, os quais persistem viáveis no interior dos
macrófagos. Contrariamente, nos pacientes com a forma tuberculóide observa-se a presença
de um infiltrado inflamatório contendo linfócitos T CD4+ produtores de TNF-α e IFN-γ,
citocinas que participam da ativação de macrófagos. Uma vez ativados, estes fagócitos
controlam a evolução da doença através da eliminação dos bacilos de M. leprae e da
apresentação de seus antígenos a linfócitos infiltrados nas lesões (MISCH et al., 2010). A
maioria dos pacientes apresenta as formas clínicas intermediárias da hanseníase, cuja resposta
imune é instável, tornando-os propensos ao desenvolvimento de reações semelhantes às
observadas durante a síndrome de reconstituição do sistema imune (Tipo I) ou às de
hipersensibilidade mediada por imunocomplexos (eritema nodoso hansênico) (SCOLLARD et
al., 2006).
A resposta imune do hospedeiro é, portanto, crucial para o curso e desenvolvimento da
hanseníase. Há evidências que sugerem uma relevante influência genética sobre a função de
células da imunidade inata e adaptativa, cujo controle altera a resistência e susceptibilidade à
infecção por M. leprae (ALTER et al., 2008; SCOLLARD et al., 2006; WOROBEC, 2009).
Estudos de polimorfismos e de associação genética em populações brasileira, indiana e
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vietnamita indicam que mutações em genes responsáveis pela expressão de moléculas de
receptores de reconhecimento padrão TLR2, TLR4 e NOD2, bem como de proteínas
envolvidas na degradação protéica via proteassomo (PARKIN e TAP1), além de mediadores
inflamatórios como TNF-α e INOS estão associados à maior susceptibilidade à hanseníase
(ALTER et al., 2008; FITNESS; TOSH; HILL, 2002; SCOLLARD et al., 2006; WALKER;
LOCKWOOD, 2006). A caracterização do HLA de indivíduos com hanseníase também
demonstra haver uma relação entre a presença de alguns alelos nos loci DQ e DR com as
formas graves da doença (ALTER et al., 2008; FITNESS; TOSH; HILL, 2002).
Os primeiros eventos relacionados à resposta imune contra M. leprae são
desenvolvidos no tecido epitelial, que é composto por diferentes células da imunidade capazes
de sintetizar diversos mediadores inflamatórios (KUPPER; FUHLBRIGGE, 2004; NESTLE
et al., 2009). As células dendríticas são uma das primeiras células a reconhecerem M. leprae,
principalmente através de receptores de reconhecimento padrão, como receptores de lectina
tipo C (que reconhece padrões de carboidratos como liporabinomanana da parede celular das
bactérias), receptores do tipo Toll (especialmente TLR2 e TLR4, que reconhecem
lipoproteínas) e NOD2 (que reconhece peptideoglicanas da parede celular), os quais modulam
a produção de citocinas e a expressão de moléculas de MHC de classe II e co-estimulatórias
(GRINGHUIS et al., 2007; JO, 2008; KRUTZIK et al., 2003; WALKER, S.L.;
LOCKWOOD, 2006). As células dendríticas quando ativadas produzem citocinas como IL1β, IL-12 e TNF-α que são importantes para a modulação da resposta imune adaptativa em
Th1 e Th2 (SHORTMAN; NAIK, 2007). Contudo, indivíduos com a forma lepromatosa da
hanseníase apresentam um número reduzido de células de Langerhans, um tipo de célula
dendrítica que iniciam a resposta imune na derme, quando comparado a indivíduos com a
forma tuberculóide ou saudáveis (MIRANDA et al., 2007; SIELING et al., 1999). Além disto,
M. leprae, diferentemente de outras micobactérias, interfere na maturação das células
dendríticas (MAKINO et al., 2006; MURRAY et al., 2007; TABOURET et al., 2010),
alterando a produção de citocinas pró-inflamatórias, reduzindo a atividade de NF-κB e a
expressão de moléculas co-estimulatórias, como CD80, CD83, CD86 e CD40 (LEE, D.J. et
al., 2007; MURRAY et al., 2007; TABOURET et al., 2010; WALKER, S.L.; LOCKWOOD,
2006).
Além das células dendríticas, os macrófagos presentes na derme desempenham
importante papel na patogênese da hanseníase uma vez que participam da eliminação do
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bacilo e na apresentação de antígenos a linfócitos T CD4+ e CD8+ (MODLIN, 2010; OCHOA
et al., 2008) e também contribuem para a formação do granuloma, estrutura importante para a
contenção da disseminação do bacilo (RAMAKRISHNAN, 2012). A produção de espécies
reativas de nitrogênio e oxigênio por macrófagos é estimulada, principalmente, pela
sinalização via IFN-γ e promove a eliminação do bacilo (MONTOYA et al., 2009) e este
mecanismo efetor encontra-se preservado nos indivíduos com a forma tuberculóide da
hanseníase. Os macrófagos de pacientes com a forma lepromatosa, no entanto, apresentam
alterações em seu metabolismo e redução em sua capacidade de eliminar M. leprae, o que
permite que a doença persista (KRUTZIK et al., 2003; MATTOS et al., 2010; OCHOA et al.,
2008). A grande concentração de bacilos viáveis no citoplasma de macrófagos modula a
ativação destas células, aumentando a produção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10, e
reduzindo a expressão de moléculas co-estimulatórias (MONTOYA et al., 2009; SINSIMER
et al., 2010; TABOURET et al., 2010).
A apresentação de antígenos de M. leprae a linfócitos T reduz a sinalização via
TCR/CD28 bem como a fosforilação de ZAP70 e ERK1/2 (CHATTREE; KHANNA; RAO,
2007; DAGUR et al., 2010; KUMAR et al., 2011b; SRIDEVI et al., 2004). A expressão de
moléculas de ativação, como CD25 e CD69, também é modulada pelos antígenos do bacilo,
limitando a proliferação e a produção de IL-2 por células T (DAGUR et al., 2010). Os
linfócitos de indivíduos com a forma lepromatosa da doença não proliferam em níveis
semelhantes aos de indivíduos saudáveis ou com a forma tuberculóide, mesmo quando
estimulados com IL-2 (BLOOM; MODLIN; SALGAME, 1992; KAPLAN et al., 1985;
MUTIS et al., 1993; REA, 1983). As razões para este declínio na resposta contra M. leprae
incluem a ausência de clones de linfócitos T capazes de reconhecer os antígenos do bacilo, a
ativação de fatores supressores ou a presença de células com atividade supressora (BACH;
LAUNOIS, 1988; KAPLAN et al., 1985). Em pacientes com hanseníase é também possível
observar a presença de moléculas co-inibitórias, como CTLA-4, bem como de citocinas antiinflamatórias como IL-10 e TGF-β (KANG et al., 2004; SRIDEVI et al., 2004). Além disto,
recentemente, foi identificada uma população de células com fenótipo regulador no infiltrado
inflamatório de pacientes com hanseníase (MASSONE et al., 2010), as quais poderiam estar
relacionadas com o controle da resposta imune nestes indivíduos.
As células T reguladoras são cruciais na modulação negativa dos mecanismos efetores
do sistema imune, principalmente no controle de doença autoimune em órgãos periféricos.
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Em algumas doenças infecciosas estes mecanismos imunoregulatórios podem ser induzidos a
participar do controle de uma intensa reposta imune eventualmente gerada durante a infecção,
e assim limitar o dano tecidual excessivo que porventura tenha sido causado (BELKAID,
2007). Contudo, alguns microrganismos evadem-se da eliminação promovida pela resposta
imune através da modulação de mecanismos de regulação da resposta imune (BELKAID,
2007; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008) e em algumas doenças infecciosas
crônicas, como a leishmaniose, malária, hepatite e filariose, a presença de células T
reguladoras está associada à persistência da infecção (BERRETTA et al., 2011;
CAMPANELLI et al., 2006; MOORMAN et al., 2012; TAYLOR et al., 2009).
Os linfócitos T reguladores (Tregs) são uma população de células heterogênea cuja
função primordial é manter a tolerância periférica através da modulação da resposta imune
contra antígenos próprios e pelo controle de doenças autoimunes, além de limitar uma
resposta imune exacerbada contra patógenos ou alérgenos, podendo também vir a facilitar que
alguns tumores escapem à vigilância imunológica (FEUERER et al., 2009; VIGNALI;
COLLISON; WORKMAN, 2008; WING; SAKAGUCHI, 2010). As Tregs apresentam
atividade supressora sobre diversos tipos celulares, como linfócitos efetores ou de memória,
macrófagos, células dendríticas, neutrófilos e mastócitos (AZUMA et al., 2003; SHEVACH,
2009; TANG; BLUESTONE, 2008).
As células reguladoras são na maioria linfócitos T CD4+ e podem ser classificadas
como células T reguladores naturais (nTregs), induzidas (iTregs) e ainda Tregs produtoras de
IL-10 (Th3) ou TGF-β (Tr1) (JONULEIT; SCHMITT, 2003). Especula-se que os diferentes
tipos de iTregs relacionem-se a estágios funcionais distintos desta população de células
modulados pelo microambiente inflamatório, e não necessariamente a linhagens de células
distintas (JONULEIT; SCHMITT, 2003). Embora todos os tipos de células reguladoras
apresentem atividade supressora, a importância hierárquica de cada um destes linfócitos não é
conhecida e a diferença primordial entre eles refere-se não apenas aos tecidos onde ocorre a
diferenciação destas células, mas também a seus fenótipos e aos mecanismos utilizados para
promover a supressão da resposta imune (CUROTTO DE LAFAILLE; LAFAILLE, 2009;
HARIBHAI et al., 2011).
As Tregs induzidas diferenciam-se a partir de linfóticos T CD4+ naïve após a
exposição a sinais derivados de células tolerogênicas, drogas imunossupressoras, microbiota
residente e pelo reconhecimento de antígenos expressos por células apresentadoras de
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antígenos na periferia na ausência de co-estímulos e citocinas pró-inflamatórias (BELKAID,
2007). iTregs desenvolvem-se em órgãos linfóides secundários, no tecido epitelial, no estroma
tumoral, em tecidos cronicamente inflamados e enxertos (BILATE; LAFAILLE, 2012;
CUROTTO DE LAFAILLE; LAFAILLE, 2009). Para a diferenciação de linfócitos T naïve
em iTregs é necessário a sinalização via TCR, TGF-β, IL-10 e sinais co-inibitórios por
CTLA-4 e PD-1 (BILATE; LAFAILLE, 2012; FRANCISCO et al., 2009; LIANG et al.,
2005) os quais participam da expressão de FoxP3 pela ativação de STAT3 e NFAT
(JOSEFOWICZ; RUDENSKY, 2009).
As nTregs são o subtipo de células T reguladoras que ocorrem naturalmente e
desenvolvem-se na medula do timo, durante os eventos de seleção negativa a partir da
diferenciação de clones de linfócitos T CD4+ auto-reativos (CARPENTER; BOSSELUT,
2010; FEUERER et al., 2009; SHEVACH, 2002; VON BOEHMER; MELCHERS, 2010).
Estes eventos requerem uma forte interação entre TCR e MHC das células epiteliais tímicas,
sob co-estimulação da molécula de CD28 e sinalização via IL-2, IL-15 e TGF-β (FEUERER
et al., 2009; SHEVACH, 2009; VON BOEHMER; MELCHERS, 2010) o que,
provavelmente, confere às nTregs maior resistência à deleção clonal (FEUERER et al., 2009).
Dados recentes apontam que a sinalização intracelular via STAT5, CARMA 1 e TAK1 está
envolvida com a diferenciação de células T reguladoras naturais (GUCKEL et al., 2011; LEE
et al., 2010). O fenótipo das nTregs, em microambiente inflamatório ou não, é mais estável
que o das iTregs (RUBTSOV et al., 2010) as quais estão mais sujeitas a mudanças
epigenéticas, induzidas por citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6 e IL-12, ou pelo
contato com as células dendríticas, podendo vir a apresentar uma plasticidade em seu fenótipo
e deixar de exercer suas funções supressoras (CAMPBELL; KOCH, 2011; MIYAO et al.,
2012).
A ativação de Tregs é dependente da sinalização via TCR (FEUERER et al., 2009;
SHEVACH, 2002; WALKER et al., 2003), através do reconhecimento de antígenos próprios
ou de microrganismos apresentados por células dendríticas (BELKAID, 2007; YAMAZAKI
et al., 2006) e uma vez que tenha sido ativada, a supressão das células alvo é antígeno
independente (TANG; BLUESTONE, 2008). A baixa concentração de antígenos e a forte
sinalização via TCR também estão associadas ao aumento do número de iTregs
(GOTTSCHALK; CORSE; ALLISON, 2010). Esta ativação das Tregs também induz sua
proliferação e manutenção do número desta população de células (BELKAID, 2007) e as
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células dendríticas parecem exercer importante papel indução da diferenciação de iTregs a
partir de linfócitos T CD4+FoxP3- (BILATE; LAFAILLE, 2012; FRANCISCO et al., 2009;
GROUX; FOURNIER; COTTREZ, 2004; HARADA et al., 2010; YAMAZAKI et al., 2006).
As Tregs naturais e induzidas expressam diversos marcadores de superfície, como
CD25, CD44, CD45RO, CD69, GITR, CD103, CD62L, CD73, CD39 além de moléculas coinibitórias, como ICOS, CTLA-4 e PD-1, galectinas, receptor de folato 4 e receptores de
citocinas (BELKAID, 2007; FEUERER et al., 2009; YAMAGUCHI et al., 2007). Após sua
diferenciação no timo, as nTregs são CD25hiCD62L+CCR7+ e, ao migrarem dos órgãos
linfóides secundários para a periferia, adquirem um fenótipo com marcadores comuns aos
linfócitos de memória e ativados (CAMPBELL; KOCH, 2011).
A molécula de CD25 (cadeia alfa do receptor de IL-2) foi o marcador inicialmente
empregado para caracterizar a célula T reguladora e a sinalização via este receptor de IL-2 é
essencial para a geração de células T reguladoras no timo e na periferia (CAMPBELL;
KOCH, 2011; FONTENOT et al., 2005; FONTENOT; RUDENSKY, 2004). A expressão
desta molécula é regulada positivamente quando o linfócito é ativado, o que permite um
aumento no consumo da IL-2 (TANG; BLUESTONE, 2008). Este consumo de IL-2 reduz a
concentração desta citocina no microambiente inflamatório e, dessa forma, limita a
proliferação de outros tipos de linfócitos (TANG; BLUESTONE, 2008). Dessa forma, a
supressão promovida pelas Tregs pode também decorrer pela privação de IL-2 para a célula
efetora.
Além disto, as células efetoras são reguladas negativamente pelo aumento na
concentração de adenosina monofosfato cíclica (AMPc) no microambiente inflamatório
(DEAGLIO et al., 2007; DWYER et al., 2007; GRADER-BECK et al., 2003). O AMP cíclico
é produto da clivagem de ATP e ADP, sob a ação das ecotoenzimas CD39 e CD73 e o
reconhecimento desta molécula pelas células efetoras reduz o seu metabolismo (HASKO et
al., 2008). As células T reguladoras, além de expressarem estas ecotoenzimas quando
ativadas, são também capazes de transferir AMPc após contato com as células T efetoras
através de canais celulares chamados calnexinas (DEAGLIO et al., 2007; SHEVACH, 2009;
VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008) .
O controle genético de diversas das funções das células T reguladoras é realizado pelo
fator de transcrição FoxP3 (VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). Análises do

28 Introdução

genoma de indivíduos acometidos por doença auto-imune severa (IPEX) bem como em
camundongos da linhagem “scurfin”, que espontaneamente apresentam doenças autoimunes,
determinaram uma relação entre mutações no gene FoxP3 e a freqüência destas doenças
(BRUNKOW et al., 2001; WILDIN et al., 2001). Posteriormente, a expressão de FoxP3 foi
demonstrada em linfócitos T CD4+CD25+ e a transfecção do gene de FoxP3 para células
efetoras induziu em tais células uma atividade supressora (HORI; NOMURA; SAKAGUCHI,
2003).
A expressão de FoxP3 é induzida em linfócitos pela sinalização via TCR e TGF-β
(RELLAND et al., 2009). A região promotora deste fator de transcrição possui sítios de
ligação para moléculas de SMAD3, STAT 5 e CREB, bem como para NFAT (LAL;
BROMBERG, 2009; MARSON et al., 2007). FoxP3 controla a expressão de outros fatores de
transcrição nuclear como T-bet, GATA-3 e ROR-γT e, dessa forma, controla a plasticidade
dos linfócitos TCD4+ (CAMPBELL; KOCH, 2011; LU; RUDENSKY, 2009; MARSON et
al., 2007). Em algumas populações de iTreg, FoxP3 pode estar associado a outros fatores de
transcrição, como Eos (PAN et al., 2009), Helios e Icaros os quais reforçam à manutenção do
fenótipo supressor nestas células (HARIBHAI et al., 2011).
Tregs expressam receptores de quimiocinas, como CCR4, CCR5, CCR8 e CXCR4,
que lhes permitem migrar para tecidos inflamados, em resposta a um gradiente de
quimiocinas como CCL1, CCL5, MIP-1, TARC (CAMPBELL; KOCH, 2011) A molécula de
CD103, integrina que se liga a E-caderina, permite que estas células possam ser retidas nos
tecidos periféricos, durante a inflamação (BELKAID, 2007; FEUERER et al., 2009; TANG;
BLUESTONE, 2008).
As células T reguladoras naturais requerem o contato com a célula alvo para
exercerem sua função supressora. A expressão de moléculas de granzimas A e B e perfurina
induzem a apoptose da célula-alvo por mecanismos semelhantes aos das células T citotóxicas
(SHEVACH, 2009; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). Entretanto, não há
evidencias de que células dendríticas e linfócitos B sejam alvo de citólise por células T
reguladoras (SHEVACH, 2009). A célula T reguladora pode também levar a um estado de
anergia da célula-alvo, pela parada do ciclo celular, através da sinalização via galectinas 1 e 9,
glicoproteinas solúveis ou aderidas à membrana, que se ligam a CD45, CD43 e CD7
(SHEVACH, 2009; TANG; BLUESTONE, 2008).
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Outro mecanismo relevante da Treg no controle da resposta imune ocorre através da
redução da maturação da célula dendrítica com conseqüente prejuízo na ativação de células T
efetoras (BELKAID, 2007; SHEVACH, 2009). A molécula de LAG-3, homóloga a CD4,
expressa pelas Tregs, é capaz de promover a endocitose das moléculas de MHC de Classe II
quando em contato com células dendríticas (SHEVACH, 2009; VIGNALI; COLLISON;
WORKMAN, 2008). Semelhantemente, a ligação entre CTLA-4 expresso pela Treg e
CD80/CD86, das células dendríticas, também reduz a expressão dessas moléculas coestimulatórias (ODERUP et al., 2006; QURESHI, O.S. et al., 2011; SHEVACH, 2009). A
sinalização via CTLA-4/CD80-CD86 também está associada a aumento na expressão de IDO
(indolamina 2,3-deoxigenase), enzima cuja atividade aumenta a produção de um metabólito
citotóxico, a quinurenina, a partir de triptofano (BELKAID, 2007; MELLOR; MUNN, 2004;
TANG; BLUESTONE, 2008; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). IDO também
regula a expressão do fator de transcrição Foxo3, que controla o metabolismo da célula
dendrítica e reduz a síntese de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 (HARADA et al.,
2010; SHEVACH, 2009).
As células dendríticas são também importantes na manutenção da população de
células T reguladoras e a ausência destas células apresentadoras de antígeno determina a
redução no número deste tipo de linfócitos (DARRASSE-JEZE et al., 2009; MORELLI;
THOMSON, 2007). As células dendríticas intestinais CD103+ desempenham importante papel
na indução de células reguladoras, principalmente através da sinalização via ácido retinóico e
vitamina D (CAMPBELL; KOCH, 2011). Além disto, a sinalização via PD-L1/PD-L2 pelas
células dendríticas, potencializada pela presença de TGF-β, também é capaz de induzir um
fenótipo regulador em linfócitos naïve, além de reduzir a mensagem via Akt-mTOR,
irrelevante para a diferenciação de Tregs (FRANCISCO; SAGE; SHARPE, 2010;
FRANCISCO et al., 2009). A sinalização via IDO/CTLA-4 também parece estar envolvida
com a diferenciação de células T reguladoras nos tecidos periféricos (PUCCETTI;
GROHMANN, 2007).
As Tregs produzem citocinas anti-inflamatórias, como IL-10, TGF-β e IL-35. TGF-β é
uma citocina de ação pleotrópica sobre diversas células da imunidade inata e adaptativa e sua
sinalização interfere na plasticidade dos subtipos de linfócitos e indução de iTregs,
principalmente nas mucosas (BELKAID, 2007; TANG; BLUESTONE, 2008; VIGNALI;
COLLISON; WORKMAN, 2008). Em modelo de colite experimental, a transferência de
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células TCD45RBlow (Treg) reverte a inflamação e o bloqueio de TGF-β levou a um aumento
da população de linfócitos efetores e manutenção do quadro inflamatório (TAKAHASHI et
al., 1998). A expressão de LAT (TGF-β em sua forma latente) nas células T reguladoras
aumenta a capacidade de supressão pelo contato com as células-alvo (SHEVACH, 2009;
VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). LAT está envolvido nos mecanismos de
tolerância infecciosa, em que o “pool” de células reguladoras é aumentado a partir de
linfócitos T CD4+FoxP3- (SHEVACH, 2009; TANG; BLUESTONE, 2008).
IL-10 é uma citocina com atividade anti-inflamatória. A síntese desta citocina pode ser
realizada por diversas células, como as dendríticas, macrófagos, linfócitos B e “natural
killers” (BELKAID, 2007). A produção de IL-10 por Tregs atua no controle de doença
inflamatória intestinal e é também detectada em diversos tipos de câncer (VIGNALI;
COLLISON; WORKMAN, 2008). Diversos patógenos, como Bordetella pertussis, L. major,
S. Mansonni, T. gondii induzem a produção de IL-10 pelas células dendríticas e, dessa forma,
induzem a conversão de células T CD4+ em iTregs (BELKAID, 2007).
Recentemente, uma citocina heterodimérica da família das IL-12 foi descoberta, a IL35, cuja síntese é realizada por células T reguladoras. IL-35 é formada pelas subunidades p35
(comum à IL-27) e Ebi3 (produto do gene induzido por Epstein-Barr), e a expressão desta
última proteína é regulada por FoxP3 (SHEVACH, 2009). Células T reguladoras de animais
“knockouts” para Ebi3 apresentaram redução em sua capacidade supressora em modelos de
doença intestinal inflamatória (COLLISON; MURPHY; JOLLY, 2008). A importância
hierárquica de cada um dos mecanismos de supressão das Tregs ainda não é conhecida, e
provavelmente apenas alguns deles sejam cruciais para as funções regulatórias desta célula.
Possivelmente, o microambiente de atuação dessas células e seus alvos determinam quais
serão as formas de supressão a serem ativadas. (VIGNALI; COLLISON; WORKMAN,
2008).
Na hanseníase, os pacientes com a forma mais grave da doença apresentam marcante
produção das citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β. Recentemente foi descrito um
acúmulo de células reguladoras em lesões de pacientes com a forma virchoviana da doença e
a presença de linfócitos T CD4+FoxP3+ (MASSONE et al., 2010), no entanto, o papel destas
células no desenvolvimento e progressão da doença não são compreendidos mas a sua
presença pode ser um dos fatores relacionados à persistência do bacilo.
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2 PROPOSIÇÃO

2.1 Objetivo Geral:

Avaliar a presença e função de células T reguladoras em lesões e sangue periférico de
indivíduos com hanseníase tuberculóide e virchoviana.

2.2 Objetivos específicos:

1.

Caracterizar o fenótipo das células T reguladoras presentes no sangue periférico
de pacientes com hanseníase.

2.

Isolar células T reguladores CD4+CD25+ do sangue periférico e avaliá-las quanto
à atividade supressora.

3.

Investigar a presença de citocinas IL-10 e TGF-β no infiltrado inflamatório das
amostras de lesão de pele.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 População de estudo e seleção da amostra

A população de estudo foi constituída por pacientes diagnosticados com hanseníase
tuberculóide (n=10) ou hanseníase virchoviana (n=10). Estes indivíduos foram selecionados
no Ambulatório de Dermatologia do Instituto Lauro de Souza Lima. Todos os voluntários
que concordaram em participar deste estudo assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido após a leitura da carta de informação ao paciente.
Os indivíduos foram submetidos à anamnese e exame clínico, e quando necessário,
foram realizados os exames histopatológicos das lesões cutâneas e exames complementares
de baciloscopia, dosagem de anticorpos anti-PGL-1 e teste de Mitsuda. Foram excluídos os
pacientes que apresentaram episódios reacionais por um período menor que três meses antes
da coleta das amostras. Os indivíduos foram categorizados, segundo a classificação de Ridley
e Jopling (RIDLEY; JOPLING, 1966), em dois grupos experimentais que compreendem os
pacientes com hanseníase tuberculóide ou dimorfa tuberculóide (MHT) e hanseníase
virchoviana ou dimorfa virchoviana (MHV) de acordo com as características clínicas e
histopatológicas (Tabela 1).
A análise dos pacientes com hanseníase revelou um maior comprometimento de
pacientes do sexo masculino (50% para a forma tuberculóide e 80% para a forma
virchoviana), conforme descrito na Tabela 1. A idade mínima apresentada na época do
diagnóstico e coleta dos espécimes foi de 29 anos nos pacientes com hanseníase tuberculóide
e a máxima de 65 anos. A idade mínima entre os pacientes com hanseníase virchoviana foi de
30 anos e a máxima de 73 anos. Nas amostras estudadas, a baciloscopia foi positiva em 60%
dos pacientes com MHV e 10% dos pacientes com MHT.
Em relação ao tratamento, 60% dos pacientes com MHT e 30% dos pacientes MHV
nunca haviam sido submetidos à poliquimioterapia (PQT). Os pacientes com a forma
tuberculóide foram tratados preferencialmente com esquema paucibacilar (PB) ou ainda não
haviam iniciado tratamento poliquimioterápico, enquanto a maioria daqueles com a forma
virchoviana foram tratados com esquema multibacilar (MB).
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As amostras de lesão e sangue foram obtidos após consentimento, de acordo com
protocolo aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de Bauru e
Comissão Científica do Instituto Lauro de Souza Lima, e encaminhadas para o
Laboratório de Imunologia e Microbiologia da FOB-USP. Um fragmento da biópsia foi
retirado e dividido em duas partes: uma para a confirmação do diagnóstico clínico por
análise histopatológica e para os ensaios de imunofluorescência.
O sangue de 10 indivíduos saudáveis (média de idade de 33,7 ± 8,4) foi coletado
como controle dos ensaios de fenotipagem e proliferação. Além disto, amostras de pele
foram obtidas de seis indivíduos saudáveis (que foram submetidos à cirurgias plásticas;
média de idade de 52,48 ± 6,27) para serem utilizadas como controle dos experimentos de
imunofluorescência.

Tabela 1 - Seleção de pacientes diagnosticados com Hanseníase

Média
Mínima
Máxima
Masculino

MHT
(n=10)
53,5
29
65
5(50%)

MHV
(n=10)
52,3
30
73
8 (80%)

Feminino
Positiva

5 (50%)
1 (10%)*

2 (20%)
6 (60%)#

Negativa
Não realizado
Reagente c

9 (90%)

3 (30%)
1 (10%)
6 (60%)

Características dos Pacientes
Idade

Gênero
Baciloscopia

PGL-1

-

2 (20%)

Não reagente
6 (60%)
2 (20%)
Não realizado
2 (20%)
2 (20%)
>5mm
10 (100%)
Teste de Mitsuda
<5mm
7 (70%)
Negativa
2 (20%)
Não realizado
1 (10%)
PQT/PB
2 (20%)
Esquema terapêutico
PQT/MB
2 (20%)
7 (70%)
inicial
Virgem de tratamento
6 (60%)
3 (30%)
(*) valor <3+; (#) valor maior que >4+; (c) valores de absorbância maiores que 0,15
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3.2 Coleta das amostras das lesões de pele
Os pacientes foram submetidos ao exame clínico, e as biópsias, incisionais ou punchs,
foram praticadas quando necessário, obedecendo aos princípios clássicos de rotina. Do
fragmento colhido, uma pequena parte foi destinada à pesquisa e, a maior parte, ao
diagnóstico histopatológico para que o paciente fosse imediatamente submetido ao plano de
tratamento necessário. As peças coletadas foram armazenadas em meio de cultura e, em
seguida, encaminhadas para o laboratório de Microbiologia e Imunologia da FOB-USP. No
laboratório, este material foi criopreservado para a realização das reações de
imunofluorescência.

3.3 Anticorpos
Foram utilizados anticorpos monoclonais purificados ou conjugados à ficoeritrina
(PE), isotiocianato de fluoresceína (FITC), ficoeritrina/cianina 7 (PE-Cy7) ou aloficocianina
(APC) para os ensaios de fenotipagem por citometria de fluxo e imunofluorescência (Tabela
2). Os anticorpos purificados foram conjugados a anticorpos secundários conjugados aos
fluorocromos Alexa Flúor 488 ou Alexa Flúor 596 (Invitrogen, EUA).
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Tabela 2 - Anticorpos utilizados nos ensaios de Fenotipagem e Imunofluorescência
Molécula-alvo
CD3
CD4
CD8

Fluorocromo
FITC
FITC/ APC/ Purificado

Clone
UCHT1
RPA-T4

PE

RPA-T8

CD14

FITC

CD19

PE

M5E2
HIB19

CD25

PE-Cy7/Purificado

M-A251

CD28

PE

CD28.2

CD45RO

PE

CD62L

PE

UCHL1
DREG-56

CD69

PE

CD103

PE

CCR4

PE

CCR5

PE

CTLA-4

PE

ICOS

PE

IL-10
PD-1
PD-L1

PE/Purificado
PE
PE

PD-L2

PE

CD1a

PE

FoxP3

Alexa Fluor 488/Purificado

TGF-β1
FoxP3
GITR

Purificado
APC/PE
PE

FN-50
Ber-ACT8

Fabricante

BD Bioscience

1G1
2D7
BNI3
DX29
JES3 - 19F1
MIH4
MIHI
MIH18
HI149
BD 236A/E7
TW4-9E7
PCH101
110416

eBioscience
R&D Systems

3.4 Análise do infiltrado celular por imunofluorescência
Os tecidos coletados foram embebidos em tissue-tek, congelados e armazenados em
nitrogênio líquido até o momento do uso. Foram feitos cortes de 5 µm os quais foram préfixados por 1 minuto em acetona e armazenados a -20°C até o momento em que foram
realizadas as reações de imunofluorêscencia. Para tanto, os cortes foram fixados por 10
minutos em acetona a –20oC, lavados por 10 vezes em PBS por 3 minutos (cada lavagem) e,
posteriormente, os sítios inespecíficos bloqueados com RPMI 1640 suplementado com 20%
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de soro de coelho e 5% de albumina sérica bovina, por 1 hora à temperatura ambiente. Em
seguida, adicionou-se o anticorpo primário: anti-IL-10, anti-TGF-β1, anti-CD4, anti-CD25 e
anti-FoxP3, os quais haviam sido diluídos em PBS saponina (0,001%) na concentração de
1:100 e um volume de 50 µL foi dispensado sobre cada corte histológico. A reação foi
incubada por 18 horas a 4ºC e, após este procedimento, os cortes foram lavados dez vezes em
PBS. Em seguida, foram adicionados os anticorpos secundários conjugados aos fluorocromos
(FITC, PE, Alexa-Flúor 488 ou Alexa-Flúor 596) diluídos 1:500 em PBS. Após a incubação
de 2h, os cortes foram novamente lavados, por dez vezes em PBS e as lâminas montadas com
meio de montagem contendo DAPI (VectaSchield, Vector Laboratories, EUA) e
armazenadas a -20°C até que as imagens fossem adquiridas em microscópio Confocal TCSSPE (Leica Microsystems, Alemanha).

3.5 Obtenção de células mononucleares do sangue
O sangue periférico de indivíduos saudáveis e portadores de hanseníase foi obtido por
punção venosa e 20 mL coletados em tubos à vácuo estéreis contendo ACD (BD Bioscience,
EUA). Após a coleta, o sangue foi diluído em igual volume de meio RPMI 1640 e esta
mistura dispensada sobre gradiente Ficoll-Paque (GE, Alemanha) e centrifugada a 460g por
30 minutos, em temperatura ambiente. A interface composta por células mononucleares do
sangue periférico (PBMC) foi coletada e lavada duas vezes em meio RPMI 1640. Após este
procedimento, o precipitado foi suspenso em 1 mL de meio RPMI 1640 contendo 10% de
soro fetal bovino (SFB) e os leucócitos contados com o auxílio da câmara de Neubauer. A
viabilidade foi determinada pela exclusão de coloração com azul de Trypan a 2%.

3.6 Citometria de fluxo para a análise de expressão de moléculas de superfície
A análise da expressão de marcadores de superfície no intuito de caracterizar a
população de células T, B, monócitos/macrófagos, células dendríticas, bem como a
caracterização fenotípica das subpopulações de células T CD4+CD25+ e CD4+CD25-, foi
realizada em células mononucleares do sangue periférico. As células (1x106 células por tubo)
foram lavadas e incubadas com RPMI 1640 suplementado com 20% de soro de coelho e 5%
de albumina sérica bovina para bloqueio de ligações inespecíficas por 60 minutos a 4°C. Em
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seguida, os anticorpos específicos (1,5 µg) foram incubados por 1 hora a 4°C.
Adicionalmente, anticorpos não relacionados, de mesmo isotipo, conjugados a FITC, PE, PECy7 ou APC (todos obtidos da BD Pharmingen, San Diego, CA) foram utilizados. Após
incubação com os anticorpos, as amostras foram lavadas duas vezes com PBS acrescido de
BSA 1%, sendo centrifugadas a 250g por 10 minutos.
Para a detecção de FoxP3, os leucócitos isolados foram ressuspensos em 100µl de
PBS e, primeiramente, marcados com anticorpos anti-moléculas de superfície, CD25 e CD4,
conjugados a PE, PE-Cy7 e FITC, respectivamente, de acordo com o protocolo descrito
acima. Após a incubação com os anticorpos, as células foram lavadas sucessivamente e
permeabilizadas

por

20

minutos

em

uma

solução

de

permeabilização/fixação

(Cytofix/Cytoperm, BD Bioscience, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. As
células permeabilizadas foram lavadas com uma solução “Perm/Wash” (BD Bioscience,
EUA) e, então incubadas com anticorpo específico anti-hFoxP3 conjugado a APC na diluição
5:100 por 30 minutos à temperatura ambiente, sendo posteriormente lavadas com a solução
de “Perm/Wash” e, em seguida, analisadas por citometria de fluxo.
As amostras foram adquiridas em FACS Callibur™ (BD Immunocytometry Systems,
Franklin Lakes, NJ) utilizando-se os canais de fluorescência 1 (FL1) para CD4, 2 (FL2) para
as moléculas de interesse, 3 (FL3) para CD25 e 4 (FL4) para FoxP3. As análises foram
realizadas usando o programa CELLQuest™ (BD Immunocytometry Systems, Franklin
Lakes, NJ) os quais permitem analisar todas as células adquiridas (20.000 por amostra) ou
apenas determinadas populações, individualizadas por janelas (ou “gates”) selecionadas de
acordo com os parâmetros de tamanho (FSC) e granularidade ou fluorescência (FL).

3.7 Separação das subpopulações de células T obtidas do PBMC
Após o isolamento das células mononucleares do sangue periférico de pacientes com
hanseníase e indivíduos saudáveis, as células foram lavadas em PBS gelado acrescido de
0,5% de BSA e 3 mM de EDTA e as subpopulações de células T CD4+CD25+ e T
CD4+CD25- separadas utilizando um kit comercial proveniente da Miltenyi Biotec (Auburn,
CA). Resumidamente, as células foram primeiramente marcadas com um “cocktail” de
anticorpos monoclonais biotinilados contra tais moléculas humanas: CD8, CD14, CD16,
CD19, CD36, CD56, CD123, TCRγδ e Glycoforina A (expresso em hemácias humanas) e,
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subsequentemente a suspensão celular foi incubada com “micro-beads” cobertas com biotina.
Após 15 minutos de incubação, as células foram lavadas, 300g por 10 minutos a 4-8°C e a
população CD4- foi separada magneticamente por MACS®-“sorting” através da seleção
negativa em colunas adequadas ao número de células.
Em uma segunda etapa, as células T CD4+ previamente selecionadas foram
diretamente marcadas com “micro-beads” cobertas com anticorpos anti-CD25 e então obtida
as subpopulações de interesse. As células T CD4+CD25+ foram selecionadas positivamente
através da separação com colunas MACS® adequadas ao número de células.

3.8 Co-culturas e ensaio de proliferação celular
Culturas de células T CD4+CD25+ e T CD4+CD25- isoladas de PBMC de pacientes na
presença de PBMC alogênico foram realizadas no intuito de verificar a propriedade
reguladora/supressora de tais células sobre a proliferação não específica de células T
convencionais. Para tal, PBMC alogênico foi incubado com 5 µM de CFSE
(diacetato/succinimidil éster de carboxifluoresceína, Invitrogen Life Tecnology, EUA) em
meio RPMI 1640 por 5 minutos a 37°C e, em seguida, lavados (250g a 4°C por 10 minutos).
As culturas foram efetuadas em placa de fundo em U de 96 poços, numa concentração de
1x106 por mL (1x105células/poço) de PBMC alogeneico em RPMI 1640 suplementado com
SFB 10%, 100 U/mL de penicilina (Invitrogen Life Tecnology, EUA), 100 µg/mL de
estreptomicina (Invitrogen Life Tecnology, EUA), 2 mM de L-glutamina (Invitrogen Life
Tecnology, EUA), 10 mM de HEPES (Invitrogen Life Tecnology, EUA), 0.1 mM de aminoácido não essenciais (Invitrogen Life Tecnology, EUA), 1mM de piruvato de sódio
(Invitrogen Life Tecnology, EUA) e 5mM de 2-Mercaptoetanol (Sigma Aldrich, EUA). As
células foram estimuladas com PHA (1 µg/mL) na presença ou não de células T CD4+CD25+
e T CD4+CD25- em número previamente padronizado de 1x105/ml (1x104 células/poço),
resultando em uma proporção 1:10. Após um período de 142h em incubadora umidificada a
37°C, contendo 5% CO2, as células foram coletadas, lavadas duas vezes com PBS e
ressuspensas em 300 µL de RPMI 1640. Em seguida, as células foram imediatamente
adquiridas em FACS Callibur™ (BD Immunocytometry Systems, Franklin Lakes, NJ)
utilizando o canal de fluorescência 1 (FL1) para CFSE. As análises foram feitas usando
programas Cell Quest (Becton and Dickson) e Win Midi (Joseph Trotter) os quais permitem
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analisar todas as células adquiridas (100.000/amostra), ou apenas determinadas populações,
individualizadas por janelas (“gates”) estabelecidas com base em parâmetros de tamanho
(FSC), granulosidade (SSC) ou fluorescência (FL). Adicionalmente, a percentagem de
inibição foi calculada e determinado o índice de estimulação através da razão entre as
percentagens de proliferação, na presença ou não de células T CD4+CD25+ ou T CD4+CD25-,
pela proliferação basal (CAVASSANI et al., 2006).

3.9 Avaliação do padrão de citocinas no sobrenadante das co-culturas por citometria de
fluxo
A produção de citocinas presentes no sobrenadante das co-culturas de células T
+

CD4 CD25+ isoladas de pacientes e PBMC alogênico foi avaliada utilizando-se o kit CBA
para citocinas humanas Th1/Th2 (BDTM Cytometric Bead Array) de acordo com as instruções
indicadas pelo fabricante. O princípio desta técnica baseia-se em uma mistura de esferas de
poliestileno, de intensidades de fluorescência distintas, recobertas com anticorpos específicos
para citocinas humanas detectadas no canal FL3. A utilização de uma mistura de esferas
permite a avaliação simultânea de diversas citocinas de interesse no mesmo ensaio,
empregando pequenos volumes de amostra.
O aparelho foi ajustado utilizando o BD FACSComp Software e o BD Calibrate
Beads. Esse ajuste permite definir os parâmetros de tamanho e granulosidade adequados para
o posicionamento das esferas de captura em gráficos de tamanho versus granulosidade. Após
a seleção das esferas, procedeu-se o ajuste da intensidade de fluorescência para permitir a
segregação das esferas policromáticas, apresentando diferentes intensidades de fluorescência
em histogramas unidimensionais. Para cada tubo foram adquiridos 1800 eventos dentro da
região selecionada R1 (300 eventos por citocina testada). Após a aquisição das amostras, a
concentração de cada citocina presente nas amostras foi determinada através de um programa
exclusivo (FCAP Array Software, Soft Flow Hungary).
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3.10 Ensaio imunoenzimático (ELISA) para dosagem de TGF-β1
A presença da citocina TGF-β1 foi determinada no sobrenadante das culturas por
ELISA (Opteia, BD Bioscience, EUA). Para tanto, placas de 96 poços foram recobertas e
incubadas durante 18h em temperatura ambiente, com anticorpos anti-TGF-β1 diluídos em
Coating Buffer. Após o tempo de incubação, as placas foram lavadas com PBS, contendo
Tween 20 0,05% e bloqueadas durante 2 h, em temperatura ambiente, com Assay diluent (BD
Bioscience, EUA). As placas foram lavadas com PBS Tween e incubadas com quantidades
conhecidas de TGF-β1 recombinante durante 18h a 4ºC e as amostras. Após este período, as
placas foram novamente lavadas e incubadas com anticorpo biotinilado anti-TGF-β1 e
estreptavidina diluídas em Assay diluent por 2 h em temperatura ambiente. As placas foram
lavadas novamente e o substrato peróxido de hidrogênio e tetrametilbenzidina na proporção
de 1:1 (BD Bioscience, EUA) foi adicionado conforme as instruções do fabricante. Após 30
min, a solução de paralisação da reação (ácido sulfúrico 4N) foi adicionada e a leitura foi
realizada em espectrofotômetro ajustado para o comprimento de onda de 450nm (Bio-Rad,
EUA).

3.11 Análise estatística
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão médio (EPM) dos
resultados obtidos para cada grupo. A análise estatística foi realizada aplicando-se o teste
adequado a cada ensaio, como indicado na legendas das figuras (INSTAT software, Prisma
GraphPad 5, EUA). Todos os valores foram considerados significativos quando p<0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 Análise histopatológica das amostras de pele de pacientes com hanseníase

Amostras de lesão de pele de pacientes diagnosticados clinicamente com hanseníase
tuberculóide (MHT) ou virchoviana (MHV) foram processadas e coradas com hematoxilina e
eosina (H&E) para a confirmação do diagnóstico e análise do processo inflamatório.
Nas amostras de pacientes com hanseníase tuberculóide observou-se, de modo geral, a
formação de granuloma, constituído por agregado de células fagocitárias mononucleares com
evidente diferenciação epitelióide, participação de células gigantes multinucleadas tipo
Langhans no centro da lesão e com a presença de linfócitos que confere um halo denso
contornando este granuloma. Nas amostras de pacientes com hanseníase virchoviana,
observou-se um extenso infiltrado celular composto de macrófagos com abundante presença
de bacilos no citoplasma e predominante presença de macrófagos próximos aos nervos e
vasos. Além disto, a coloração de Faraco, para a detecção de Mycobacterium leprae, revelou
abundante presença deste bacilo nas lesões dos pacientes virchovianos e fraca marcação nas
lesões de pacientes tuberculóides (Figura 1).
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Figura 1: Fotomicografias das lesões de hanseníase e detecção de Mycobacterium leprae.
Lesões de pele de pacientes diagnosticados clinicamente com hanseníase tuberculóide (MHT)
ou virchoviana (MHV) foram processadas e coradas com hematoxilina e eosina (H&E, 40x).
A arquitetura tecidual foi observada e o infiltrado inflamatório foi analisado. Cortes
sequenciais das lesões foram coradas com Faraco para detecção de Mycobacterium leprae
(40x). Notar a presença de bactérias (seta). Fotomicrografias A-E aumento de 40x; F aumento
de 100x.
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4.2 Caracterização das populações de leucócitos presentes no sangue de pacientes com
hanseníase

A caracterização fenotípica das diferentes populações de leucócitos presentes no
sangue periférico dos pacientes portadores de hanseníase e indivíduos controles foi realizada
por citometria de fluxo. Os resultados demonstraram que não há diferenças significantes entre
a percentagem de linfócitos T CD3+CD4+, T CD3+CD8+ ou monócitos/macrófagos (CD14+)
no sangue periférico de pacientes com hanseníase (virchoviana e tuberculóide) e indivíduos
controle (Figura 2B).
Em relação à presença de células T CD4+CD25+, os resultados revelaram que
pacientes com hanseníase tuberculóide (12,71 ± 2,48%) apresentaram menor percentagem
dessas células que os pacientes com hanseníase virchoviana (21,54 ± 3,11%) e indivíduos
controle (16,17 ± 2,64%) (Figura 2B).
Além disto, a expressão de FoxP3 entre a população de células T CD4+CD25+ dos
pacientes e indivíduos saudáveis foi determinada e mostrou-se mais frequente entre os
pacientes com hanseníase virchoviana (13,17 ± 1,02%) do que naqueles com hanseníase
tuberculóide (5,51 ± 1,02%) ou entre indivíduos saudáveis (7,39 ± 0,98%). Os resultados
mostraram que não existe diferença na composição celular isolada do sangue periférico de
pacientes e indivíduos controle, mas há maior número de células FoxP3+ isoladas das
amostras de pacientes com hanseníase virchoviana (Figura 2B).
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Figura 2. Fenotipagem de leucócitos. As células mononucleares do sangue periférico foram
isoladas de indivíduos controle ou com hanseníase tuberculóide e virchoviana e fenotipadas
por citometria de fluxo. (A) Dot-Plot representativo das características de tamanho e
complexidade células das populações analisadas (R1 – Linfócitos e R2 – Monócitos. (B) Cada
coluna representa a percentagem de células presentes na gate de linfócitos (R1) que
expressam CD3, CD4, CD8, CD25, CD19 e FoxP3 e na gate de monócitos (R2) que
expressam CD14. As barras representam a média ± erro padrão médio. **p<0,01 pelo teste
ANOVA one-way e pós-teste de Tukey em relação ao grupo controle.
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4.3 Análise da proliferação e produção de citocinas por células mononucleares do sangue
periférico de pacientes com hanseníase.

Dados na literatura demonstraram que PBMCs de indivíduos com hanseníase
virchoviana apresentam baixa resposta proliferativa frente à estimulação policlonal ou por
antígenos de M. leprae (DAGUR et al., 2010; KUMAR et al., 2011a; PALERMO et al.,
2012). Para avaliar o perfil da resposta proliferativa, PBMCs de indivíduos saudáveis e
pacientes com hanseníase foram estimuladas por 142h com fitohematoglutinina (PHA), e
determinado o índice de proliferação. Os resultados demonstraram não haver diferenças entre
a proliferação basal de células de pacientes com hanseníase e indivíduos controle (Figura 3A).
A estimulação com PHA, um mitógeno policlonal, induziu intensa reposta proliferativa de
células T, tanto de indivíduos controle como de pacientes com hanseníase (Figura 3A). Esses
resultados diferem dos resultados apresentados previamente, que mostraram que a
estimulação com PHA induz uma baixa resposta proliferativa de PBMCs de pacientes com
hanseníase virchoviana (PALERMO et al., 2012). Tal fato poderia ser explicado devido às
diferentes metodologias empregadas.
A produção diferencial de citocinas por linfócitos é um dos possíveis determinantes da
hanseníase (MODLIN, 1994). Para avaliar o perfil de produção de citocinas por PBMCs de
indivíduos saudáveis e dos pacientes, as células foram cultivadas por 142h na presença de
PHA e a produção de citocinas avaliada por CBA (IL-4, IL-5, IL-10, IFN-γ e TNF-α) e
ELISA (TGF-β). Na ausência de estimulação, não se detectou a produção de IL-4 e IL-5 por
células de indivíduos controle e pacientes (Figura 3). No entanto, níveis elevados de IFN-γ,
TNF-α e IL-10 foram detectados nas culturas de PBMC de pacientes com hanseníase
tuberculóide. A produção basal de TGF-β foi semelhante entre os grupos (Figura 3G). A
estimulação com PHA induziu a produção de IL-4, IL-5, IL-10, IFN-γ e TNF-α por PBMC de
pacientes com hanseníase virchoviana. De modo divergente, a estimulação com PHA induziu
leve aumento na produção de IL-5 e IL-10 por PBMC de pacientes com hanseníase
tuberculóide, mas a produção das outras citocinas foi similar à produção basal (Figura 3). A
produção de IL-5 e IL-4, citocinas relevantes na polarização da resposta imune humoral, foi
detectada predominantemente nas culturas de PBMC de pacientes com hanseníase
virchoviana (Figura 3D e E).
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Figura 3. Proliferação e produção de citocinas por células mononucleares do sangue
periférico de paciente com hanseníase. (A) As barras representam a média ± erro padrão da
percentagem de proliferação de PBMC de pacientes e indivíduos controle. A produção de (B)
IFN-γ, (C) TNF-α, (D) IL-5, (E) IL-4, (F) IL-10, e (G) TGF-β1 foi mensurada no
sobrenadante das culturas por CBA e ELISA e a concentração de cada citocinas representada
por pg/mL. *p<0,05; ***p<0,001 pelo teste-t não pareado. ND (Não detectado).
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4.4 Caracterização da população de linfócito T CD4+CD25+ presente no sangue de
pacientes com hanseníase
Uma vez que células expressando a molécula de CD25 podem não pertencer à
população de células Treg, torna-se necessário a caracterização destas células. Para tal,
células isoladas do sangue periférico foram divididas em duas populações: uma que expressa
a molécula de FoxP3 e outra que não expressa. As duas populações foram analisadas quanto à
presença de diferentes marcadores de superfície e intracelulares (CD28, CD45RO, CD62L,
CD69, CD103, CCR4, CCR5, CTLA-4, ICOS, GITR, PD-1 e IL-10) por citometria de fluxo.
Os resultados revelaram que os pacientes com hanseníase e indivíduos controle
apresentaram percentagens semelhantes de linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ expressando os
marcadores de ativação CD28, CD45RO, CD69, as moléculas de adesão CD62L, CD103 e o
receptor de quimiocina CCR5 (Figura 4A). As células Treg de pacientes com hanseníase
apresentaram aumento na expressão de CCR4, contudo, somente em células de pacientes com
a forma virchoviana notou-se discreto aumento na expressão de CTLA-4, GITR e PD-1
(Figura 4A). Os pacientes com hanseníase tuberculóide apresentaram redução na expressão de
IL-10 por linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ quando comparado às células de pacientes com a
forma virchoviana e controle (Figura 4A). Nenhuma diferença estatisticamente significante
foi observado entre os grupos.
As células T CD4+CD25+FoxP3- de indivíduos controle e com hanseníase
apresentaram percentagens semelhantes de expressão de CD28, CD45RO, CD62L, CD69,
CD103 e CCR4 (Figura 4B). As células dos pacientes com a forma virchoviana apresentaram
discreta redução na expressão de CCR5 quando comparado aos pacientes com a forma
tuberculóide e controle. A expressão de IL-10 e ICOS foi semelhantes entre os paciente com
hanseníase (Figura 4B). O aumento na expressão de CTLA-4, GITR e PD-1 foi detectado
apenas entre as células de pacientes com a forma virchoviana, quando comparado aos
pacientes com hanseníase tuberculóide e indivíduos do grupo controle (Figura 4B).
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Figura 4. Caracterização de linfócitos T CD4+CD25+ de pacientes com hanseníase. Cada
coluna representa a percentagem de células T CD4+CD25+FoxP3+ (A) e T CD4+CD25+FoxP3(B) que co-expressam CD28, CD45RO, CD62L, CD69, CD103, CCR4, CCR5, CTLA-4,
ICOS, GITR, PD-1 e IL-10. Os resultados representam a média ± erro padrão da percentagem
de expressão de cada molécula. **p<0,05 pelo teste ANOVA one-way e pós-teste de Tukey
em relação ao grupo MHT.
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4.5 Análise da atividade supressora de células T CD4+CD25+ isoladas de pacientes com
hanseníase
Para avaliar se as células T CD4+CD25+ apresentavam atividade supressora, realizouse ensaio de inibição de proliferação de PBMC alogênico. Para isso, os linfócitos T
CD4+CD25+ e T CD4+CD25- isolados do sangue periférico de indivíduos saudáveis e de
pacientes foram cultivadas com PBMC alogênico (1:10), previamente marcado com CFSE, e
o índice de proliferação mensurado por citometria de fluxo.
Os resultados demostraram que as células T CD4+CD25+ isoladas de pacientes e
indivíduos controle apresentaram significativa atividade supressora, por inibir a proliferação
de PBMC alogênico (Figura 5). As células T CD4+CD25+ isoladas do sangue periférico de
paciente com hanseníase virchoviana apresentaram maior atividade supressora que as células
isoladas de pacientes com hanseníase tuberculóide (Figura 5A).
A co-cultura de PBMC alogênico com as células T CD4+CD25- isoladas do sangue de
pacientes e indivíduos controle levou a aumento da proliferação celular. O índice de
estimulação das células T CD4+CD25- isoladas de pacientes com hanseníase virchoviana foi
menor que o índice de estimulação mediado por células de pacientes com hanseníase
tuberculóide e indivíduos saudáveis (Figura 5).
Em seguida, avaliou-se a produção de IFN-γ, TNF-α, IL-5, IL-4, IL-10 e TGF-β1 no
sobrenadante das co-culturas de PBMC alogênico com células T CD4+CD25+ e CD4+CD25(1:10) de indivíduos controle e pacientes com hanseníase (Figuras 6 e 7). PBMC alogênico
produziu níveis basais de IFN-γ, TNF-α, IL-5, IL-4, IL-10 e TGF-β1 quando cultivado apenas
com meio (Figura 7). A estimulação com PHA induziu de modo significante a produção de
IFN-γ, TNF-α e IL-10. A co-cultura do PBMC alogênico com células T CD4+CD25+ isoladas
de pacientes com hanseníase virchoviana inibiu a produção de TNF-α e IFN-γ, citocinas
relevantes na polarização da resposta Th1 (Figuras 7A e B). De modo diferente, as células T
CD4+CD25+ dos indivíduos controle e pacientes com hanseníase tuberculóide não inibiram
significativamente a produção dessas citocinas.
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Figura 5. Análise da atividade supressora de linfócitos T CD4+CD25+ isolados do sangue
periférico de paciente com hanseníase. Linfócitos T CD4+CD25+ e T CD4+CD25- isolados
do sangue periférico de indivíduos controle e de paciente com hanseníase tuberculóide e
virchoviana foram cultivados na presença de fitohematoglutinina (PHA) e PBMC de doador
alogênico (1:10) previamente marcado com CFSE. (A) O índice de estimulação da
proliferação de PBMC alogênico foi representado pela média ± erro padrão. (B) Histogramas
representativos da proliferação de células de pacientes com hanseníase e indivíduos controle.
*p<0,05; **p<0,01 pelo teste ANOVA e pós-teste de Tukey
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Figura 6. Produção de citocinas em co-cultura de PBMC alogênico e células T
CD4+CD25+. Dot plots representativos das amostras do ensaio de CBA para pacientes com
hanseníase virchoviana (MHV) e tuberculoide (MHT) e controle.
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A co-cultura de PBMC alogênico com células T CD4+CD25- isoladas de pacientes
com hanseníase e indivíduos controle não inibiu a produção de TNF-α e IFN-γ (Figuras 7A e
B), observando-se um leve aumento na produção destas citocinas após a co-cultura. A
produção de IL-5 e IL-4, citocinas envolvidas com a reposta do tipo Th2, não foi influenciada
pela co-cultura com células T CD4+CD25+ isoladas de pacientes com hanseníase e indivíduos
controle (Figura 7C e D). De modo relevante, a co-cultura com células T CD4+CD25- isoladas
de pacientes com hanseníase virchoviana induziu aumento significativo na produção de IL-5,
e não alterou os níveis de IL-4.
A produção de IL-10 foi negativamente modulada nas co-culturas em que estavam
presentes as células T CD4+CD25+ isoladas de pacientes com hanseníase (Figura 7E). As
células T CD4+CD25+ de indivíduos controle não inibiram a produção de IL-10 por PBMC
alogênico (Figura 7E). Contrariamente, a produção de TGF-β1 não foi influenciada pelas
células T CD4+CD25+ e T CD4+CD25- e manteve-se semelhante entre pacientes virchovianos
e tuberculóides (Figura 7F).
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Figura 7. Análise da produção de citocinas em co-cultura de PBMC alogênico e células T
CD4+CD25+ isoladas do sangue periférico de paciente com hanseníase. A produção das
citocinas (A) IFN-γ, (B) TNF-α, (C) IL-5, (D) IL-4, (E) IL-10 e (F) TGF-β1 foi determinada
no sobrenadante das co-culturas de PBMC alogênico e linfócitos T CD4+CD25+ e T
CD4+CD25-. Os valores são representados em pg/mL ± erro padrão. **p<0,01; ***p<0,001
pelo teste ANOVA e pós-teste de Tukey. ND (não detectado).
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4.6 Detecção de células T reguladoras em lesão de paciente com hanseníase

Com o intuito de avaliar a presença de células T reguladoras nas lesões de pacientes
com hanseníase, avaliamos através de imunomarcação e análise por microscopia confocal a
presença de células positivas para TGF-β1, IL-10 e FoxP3 nas amostras de pele de pacientes
com hanseníase. Nas amostras de pele de indivíduos controle, não foi detectada a presença de
infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo, nem marcação para CD25, IL-10, TGF-β1 e
FoxP3 (Figura 8). Os resultados revelaram a presença de células T CD25+ que coexpressavam IL-10 e TGF-β1 nas lesões de pacientes com hanseníase virchoviana, além da
expressão de FoxP3, marcador específico para células T reguladoras. No entanto, nas lesões
de pacientes com hanseníase tuberculóides detectou-se células T CD25+ que expressavam
FoxP3, mas que apresentavam mínima expressão de IL-10 e TGF-β1 (Figura 8). Os dados
apontam para maior acúmulo de células FoxP3+ nas amostras de lesão de pacientes com
hanseníase virchoviana.
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Figura 8. Fotomicrografias representativas das imunomarcações para CD25, FoxP3, IL10 e TGF-β1 nas amostras de hanseníase e do grupo controle. Amostras de tecido de
pacientes com hanseníase tuberculóide (MHT) e virchoviana (MHV) e de indivíduos
saudáveis (controle) foram obtidas através de biópsias e, posteriormente, confeccionados
cortes histológicos. A presença de células CD25+, IL-10+, TGF-β1+, FoxP3+ foi determinada
por imunofluorescência. Aumento de 630x para todas as figuras.
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5 DISCUSSÃO

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por Mycobacterium leprae e
apresenta diferentes formas clínicas, as quais são dependentes da resposta imune do
hospedeiro (SCOLLARD et al., 2006). A maioria das pessoas exposta a M. leprae não
desenvolverá hanseníase, no entanto, os indivíduos susceptíveis à doença apresentam
polarização da resposta imune após a infecção com o bacilo, o que determina a forma clínica
apresentada. De modo sucinto, os pacientes com hanseníase tuberculóide são resistentes à
disseminação de M. leprae e persistência da doença por possuírem marcante resposta imune
celular Th1. Nestes pacientes, os linfócitos T CD4+ produzem principalmente IFN-γ, cuja
participação na ativação de macrófagos é necessária a suas atividades efetoras através do
aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (MOSSER; EDWARDS,
2008). Os linfócitos T CD4+ do infiltrado inflamatório destes pacientes são também positivos
para CD45RO, um marcador de linfócitos de memória (MODLIN et al., 1988), o que reitera a
capacidade de ativação destas células. De fato, nós observamos no PBMC dos pacientes com
hanseíase tuberculóide a produção de IFN-γ e TNF-α e nesta forma da hanseníase também é
comum o aumento no gradiente de citocinas inflamatórias, como IL-1β, IL-2, IL-6 e IL-12,
além de elevada expressão de MHC de classe 2 e moléculas de adesão, como ICAM-1 (FLAD
et al., 1990; GARCIA et al., 1999; SULLIVAN et al., 1991).
Contrariamente, na forma virchoviana da doença há um predomínio de resposta imune
humoral, com intensa produção de IL-5 e IL-4 pelos linfócitos desses pacientes, como
observado em nossos resultados após a ativação policlonal dessas células. Estas citocinas
atuam principalmente na diferenciação de linfócitos B em plasmócicos, favorecendo a
produção de anticorpos, e no controle da diferenciação de linfócitos CD8+, o que reduz
capacidade citotóxica destas células (SIELING et al., 1993). A expressão de moléculas de
ativação, como CD28, e de citocinas inflamatórias, como IFN-γ e TNF-α, também são
negativamente modulada no PMBC de pacientes com hanseníase virchoviana após a
exposição a antígenos de M. leprae (DAGUR et al., 2010; DUTHIE et al., 2008; KUMAR et
al., 2011b; PALERMO et al., 2012). Além disto, importância da sinalização via IFN-γ e IL-2
na resposta dos pacientes com hanseníase virchoviana foi demonstrada após a injeção
intradérmica destas citocinas recombinates, o que modulou a migração de leucócitos para o
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local da infecção e a eliminação do bacilo (COHN; KAPLAN, 1991; KAPLAN, 1993;
KAPLAN et al., 1991).
Dessa forma, a susceptibilidade de pacientes com haseníase virchoviana está
relacionada à resposta imune predominantemente do tipo Th2 e alta produção de anticorpos.
Tal padrão de resposta favorece a persistência do patógeno, uma vez que, por ser um
microrganismo intracelular obrigatório, M. leprae se mantêm inacessível aos anticorpos e
permanece viável no interior dos macrófagos (MODLIN, 1994; SCOLLARD et al., 2006). A
despeito do intenso infiltrado inflamatório observado nas lesões desses pacientes com
hanseníase virchoviana, dados indicam que a persistência do bacilo e manutenção da doença
se deve à ausência ou prejuízo dos mecanismos efetores da resposta imune, ou à presença de
uma população de linfócitos com atividade supressora (BLOOM; MODLIN; SALGAME,
1992; MODLIN et al., 1986; MUTIS et al., 1994; OTTENHOFF et al., 1986).
Os linfócitos T supressores ou reguladores são células cruciais para o controle da
resposta imune, tanto aos antígenos próprios como aos não próprios, e também aos patógenos
e comensais (CAMPBELL; KOCH, 2011; SAKAGUCHI et al., 1995). Dentre os mecanismos
relacionados com a persistência dos patógenos a presença de uma população de linfócitos
CD4+CD25+FoxP3+ com atividade supressora tem recebido especial atenção (BELKAID,
2007; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008)

Embora evidências consistentes,

baseadas em infecções por M. leprae, sugiram que as células Treg possam ter papel relevante
durante o desenvolvimento da hanseníase, os mecanismos pelos quais essas células atuam
ainda não estão totalmente esclarecidos (ATTIA et al., 2010; KUMAR et al., 2011a;
MASSONE et al., 2010). Além disso, a associação entre as células Treg e a infecção por M.
leprae ainda é pouco entendida. Neste trabalho, foi estudada a relação entra células T
reguladoras e as formas polares da hanseníase e, de acordo com os dados apresentados, há
indícios de que ocorra a modulação da resposta imune por células T reguladoras em pacientes
com a forma virchoviana da hanseníase.
Em nosso estudo, não observamos diferenças na freqüência de linfócitos T CD8+, B
(CD19+) ou monócitos no sangue periférico de pacientes com hanseníase. Contudo, foi
observado aumento na população de linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ no sangue periférico de
pacientes com a forma virchoviana da doença. O aumento no número de células Treg pode
modular a resposta imune do hospedeiro e, consequentemente, permitir a sobrevivência do
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parasita e sua multiplicação. Por outro lado, o aumento das células Treg poderia limitar a
exacerbação da patologia durante a infecção, o que beneficiaria o hospedeiro, ao evitar danos
aos órgãos devido ao controle da resposta inflamatória.
O estudo de células T reguladoras em humanos é complexo e apresenta algumas
limitações, pois a identificação dessas células é difícil pelo fato da expressão de FoxP3 ser
observada também em células T efetoras (ALLAN et al., 2007; KMIECIAK et al., 2009). Do
mesmo modo, CD25 e outros marcadores de células Treg não podem ser usados para
discriminar Treg naturais ou induzidas e células T ativadas. Além disso, nos tecidos linfóides
de indivíduos infectados com HIV, por exemplo, a maioria das células T CD4+CD25+ são
FoxP3low (APOIL et al., 2005). Grande parte dos estudos que avalia a função ou o número de
células T reguladoras naturais em humanos foi realizada usando o sangue periférico, uma vez
que esta é a forma mais acessível para a obtenção dessas células. Entretanto, o fenótipo e
número destas células no sangue periférico não podem ser empregados para representar as
células presentes nos tecidos. Em algumas infecções crônicas, as células Tregs naturais
acumulam-se em tecidos infectados e são raramente detectáveis no sangue. Apesar destas
dificuldades, alguns artigos evidenciam o papel de células T reguladoras naturais em controlar
a resposta imune em diversas doenças infecciosas humanas (BELKAID, 2007; CAMPBELL;
KOCH, 2011; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008).
Uma variedade de moléculas foi descrita como marcadores de superfície para a
identificação de células T reguladoras e como mediadores da atividade destas células,
incluindo as moléculas co-inibitórias, como GITR , CTLA-4 , ICOS e PD-1, fatores de
transcrição como FoxP3, além de receptores de quimiocinas e citocinas (BELKAID, 2007;
CAMPBELL; KOCH, 2011; COLLISON; VIGNALI, 2008; FEUERER et al., 2009;
YAMAGUCHI et al., 2007).
GITR é expresso constitutivamente em células Treg naturais e é regulado pela pelo
fator de transcrição FoxP3 (BELKAID; ROUSE, 2005; HORI; NOMURA; SAKAGUCHI,
2003). Inicialmente, a molécula GITR foi descrita por estar relacionada com a atividade
supressora dessas células (SHEVACH; STEPHENS, 2006). Entretanto, estudos posteriores
demonstraram que o aumento da expressão dessa molécula promove a proliferação das células
reguladoras (KO et al., 2005; NISHIOKA et al., 2008; SCHAER; MURPHY; WOLCHOK,
2012; SHIMIZU et al., 2002), permitindo um aumento potencial de sua atividade supressora
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(SHEVACH; STEPHENS, 2006). As células T reguladoras de pacientes com hanseníase
apresentaram elevada expressão GITR, e nos pacientes com hanseníase virchoviana a
expressão de GITR foi também detectada em células T FoxP3-. O aumento de células T
CD4+CD25+FoxP3+ co-expressando GITR em pacientes com a forma virchoviana da doença
pode refletir parcialmente a expansão das células Treg observada nesses indivíduos.
Semelhantemente a GITR, a expressão de ICOS foi positivamente regulada nos
pacientes com hanseníase. ICOS é expresso em linfócitos após a ativação e a sinalização
através deste receptor fosforila moléculas como MAPK, ERK e ativa PI3K modulando a
proliferação e viabilidade celular (SIMPSON; QUEZADA; ALLISON, 2010). ICOS tem
importante papel na manutenção e viabilidade das Tregs, como demonstrado através da
redução no número de Tregs em animais ICOS-/- (BURMEISTER et al., 2008). Além disto, a
produção de IL-10 e TGF-β é diferentemente regulada entre as população de linfócitos T
FoxP3+ICOShi, o que sugere que a expressão desta molécula pode distinguir subtipos de Tregs
(ITO et al., 2008). Nos pacientes com hanseníase a expressão deste receptor pode refletir o
estado de ativação dos linfócitos e não necessariamente a atividade supressora das células
Tregs.
A molécula CTLA-4 também é expressa nas Treg e sua interação com CD80 ou CD86
resulta em indução de atividade supressora. Observou-se o aumento da expressão de CTLA-4
em linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ de pacientes com hanseníase tuberculóide e virchoviana.
A população de células T CD4+CD25+CTLA-4+ apresenta forte atividade reguladora in vitro e
o bloqueio desta molécula leva a um aumento da resposta imune, estimulando a proliferação
de linfócitos obtidos de pacientes com hanseníase virchoviana (SCHLIENGER et al., 1998).
O efeito supressivo da CTLA-4 está associado à redução da produção de IL-2 e à manutenção
das células na fase G1 do ciclo celular (GREENWALD et al., 2001; GREENWALD et al.,
2002; SHEVACH, 2009). Com isso, a inabilidade de proliferar em resposta à estimulação
policlonal poderia ser devido à expressão aumentada de CTLA-4, uma molécula que se liga
também a CD80/CD86, promovendo anergia e influenciando negativamente a função efetora
de células T, inibindo, assim, a progressão no ciclo celular. As células T reguladoras CTLA4+ inibem a maturação de células dendríticas e este processo é dependente de IDO. Os
mecanismos pelos quais as células dendríticas se mantêm imaturas incluem a modulação da
expressão de Foxo e redução da produção de citocinas inflamatórias, como IL-6 (MELLOR;
MUNN, 2004; PUCCETTI; GROHMANN, 2007; QURESHI, O.S. et al., 2011; WALKER,
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L.S.; SANSOM, 2011). Embora não tenhamos analisado a expressão de IDO, a expressão
desta molécula foi detectada em células dendríticas de pacientes com hanseníase virchoviana
(DE SOUZA SALES et al., 2011; MOURA et al., 2012), o que sugere a participação deste
mecanismo de controle da resposta imune pelas Tregs nesta forma da doença.
Dentre os mecanismos de supressão exercidos pelas Tregs, a expressão de PD-1
também está relacionada à produção de citocinas anti-inflamatórias e controle da proliferação
de células efetoras e da maturação das células dendríticas, no entanto ainda não se sabe como
tal receptor contribui para o potencial supressor das Tregs (FRANCISCO; SAGE; SHARPE,
2010; KEIR et al., 2008; SHARPE et al., 2007; FIFE; BLUESTONE, 2008). A sinalização
via PD-1 está envolvida com a indução de anergia em linfócitos através da regulação da
transdução do sinal intracelular após apresentação de antígeno ao TCR e ativação do receptor
de IL-2 (SHARPE et al., 2007). Os nossos resultados evidenciaram elevada expressão de PD1 em linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ de pacientes com hanseníase e semelhantemente às
demais moléculas co-inibitórias analisadas, a população de células T CD4+CD25+FoxP3apresentou elevada expressão de PD-1 nos pacientes com hanseníase virchoviana, o que
sugere um estado anérgico desta população de células e as torna susceptíveis a conversão em
Tregs pela expressão de FoxP3, na presença de citocinas anti-inflamatórias, como TGF-β
(FRANCISCO et al., 2009). De fato, PD-1 regula a atividade das células T reguladoras uma
vez que as Treg obtidas de animais deficientes de PD-1 apresentam comprometimento da sua
atividade supressora sobre células efetoras (POLANCZYK et al., 2007). Além disto, há uma
relação direta entre a expressão de PD-1 por linfócitos efetores e o aumento no número de
células T reguladoras (FRANCISCO; SAGE; SHARPE, 2010; FRANCISCO et al., 2009).
Em doenças infecciosas crônicas como hepatite B, doença de chagas e malária, o bloqueio de
PD-1 restabelece a resposta efetora do hospedeiro e reduz a gravidade da doença, o que
demonstra o papel desta via de sinalização no controle da resposta imune (BLATTMAN;
GREENBERG, 2006; BONI et al., 2007; GUTIERREZ et al., 2011; HAFALLA et al., 2012;
PENG et al., 2008).
Uma questão importante a respeito das Treg é a regulação de sua migração para os
tecidos periféricos. Embora tenham sido identificadas nos tecidos linfóides, elas também
migram para a periferia, particularmente sob condições patológicas (HUEHN; HAMANN,
2005), possivelmente via receptores de quimiocinas CCR4, CCR5 e CCR8 (IELLEM et al.,
2001; WYSOCKI et al., 2005). Na tolerância a aloenxerto, o recrutamento de células
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TCD4+CD25+Foxp3+ é dependente de CCR4 e seu ligante CCL22, assim como na infecção
por P. brasiliensis na qual a presença de células T reguladoras nas lesões é dependente de
CCR5 (MOREIRA et al., 2008). Os resultados do presente estudo evidenciaram alta
freqüência de células T reguladoras de pacientes com hanseníase expressando os receptores
de quimiocina CCR4 e CCR5, o que indica que estas células podem migrar para o sítio da
inflamação. De fato, nas lesões de pele de pacientes com hanseníase tuberculóide e
virchoviana há o acúmulo de células T reguladoras, possivelmente mediado pela produção de
quimiocinas por diferentes populações celulares da pele em resposta à presença de M. leprae.
Destaca-se o maior acúmulo de células T reguladoras em amostras de pacientes com
hanseníase virchoviana, indivíduos mais susceptíveis a infecção e onde se observa a
permanência do bacilo nos tecidos. De modo relevante, dados recentes evidenciam que os
micro-organismos induzem a diferenciação e migração de células reguladoras para assegurar
sua própria sobrevivência (CARAMALHO et al., 2003; NETEA et al., 2004; SUTMULLER
et al., 2006; ZANIN-ZHOROV et al., 2006). Entretanto, sobreviver a uma infecção requer a
geração de uma resposta imune que reconheça e controle a replicação do patógeno, enquanto
limita/controla os danos aos tecidos do hospedeiro, que podem ser resultado de uma resposta
imune exacerbada. Isto implica que a indução de células T reguladoras e a expressão de
moléculas co-inibitórias são também uma conseqüência da resposta do hospedeiro ao
processo infeccioso em um mecanismo para manter ou restaurar a homeostasia do organismo.
A retenção de células Tregs nos tecidos periféricos é modulada principalmente por
integrinas como CD103 e CD62L e a expressão destas moléculas não foi diferente entre os
linfócitos dos pacientes com hanseníase. A importância de CD103 foi demonstrada após
infecção experimental por L. major, quando se observou que na ausência desta molécula, o
número de Tregs nas lesões cutâneas foi reduzido, favorecendo a resposta do hospedeiro
(SUFFIA et al., 2005). Embora CD62L seja crucial para o homing de linfócitos aos órgãos
linfóides secundários, a expressão desta molécula também influencia a capacidade supressiva
das Tregs, como constatado na encefalomielite auto-imune experimental (LANGE et al.,
2011).
As condições criadas pelo processo infeccioso favorecem o recrutamento e/ou a
permanência de células T reguladoras no local da infecção. TGF-β é freqüentemente
produzido em altos níveis durante as infecções crônicas e é um importante fator para a
sobrevivência e função das células T reguladoras (GARIDOU et al., 2012; LETTERIO;
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ROBERTS, 1998; LI; FLAVELL, 2008). Vários pátogenos podem induzir diretamente a
produção de TGF-β, em adição, ο término de um processo inflamatório também é
caracterizado pela produção elevada de TGF-β. Cabe ressaltar, que as células T CD4+
convencionais também podem se tornar supressoras na presença de altos níveis de TGF-β o
que contribuiria para os mecanismos de persistência do patógeno (BILATE; LAFAILLE,
2012; CAMPBELL; KOCH, 2011; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). Contudo,
os mecanismos relacionados com a conversão de células T convencionais em reguladoras
durante o processo infeccioso ainda precisam ser estabelecidos. TGF-β1 e sua isoforma β2
são frequentemente detectadas na derme de pacientes com hanseníase (KHANOLKARYOUNG; SNOWDON; LOCKWOOD, 1998; KISZEWSKI et al., 2003; PALERMO et al.,
2012). Estes dados estão de acordo com os nossos achados, onde se detectou intensa produção
de TGF-β e co-expressão com células CD25+ em amostras de pacientes com hanseníase
virchoviana. Assim, a produção de TGF-β pelas células T reguladoras contribuiria para os
mecanismos de persistência do patógeno observado em pacientes com hanseníase
virchoviana.
Outra citocina importante nos mecanismos supressores mediado pelas Tregs é a IL-10.
A presença desta citocina é comum no infiltrado inflamatório dos pacientes virchovianos
(MOURA et al., 2012; PALERMO et al., 2012). No presente trabalho, detectou-se a presença
de IL-10 em amostras de pacientes com hanseníase virchoviana em associação com células
CD25+. O papel de IL-10 no controle de uma resposta imune é evidenciado em animais IL-10/-

os quais apresentam alta resistência à infecção por L. major, P. carinii e C. pneumoniae

(PENTTILA et al., 2008; QURESHI, M.H.; HARMSEN; GARVY, 2003; SACKS;
ANDERSON, 2004). IL-10 é produzida por uma variedade de células, como macrófagos,
monócitos, células dendríticas e por diferentes populações de linfócitos, sendo que a sua
produção pelas Tregs é um de seus relevantes mecanismos de supressão, principalmente para
a indução de anergia e parada do ciclo celular em G1 (ADLER; STEINBRINK, 2008;
SARAIVA; O'GARRA, 2010). Na presença de IL-10 a produção de IFN-γ, TNF-α, IL-6 e IL2 é inibida, bem como a ativação de macrófagos e a produção de espécies reativas de oxigênio
e nitrogênio (DUELL et al., 2012). M. leprae induz a produção de IL-10 por PBMC de
pacientes com hanseníase e indivíduos saudáveis, e o bloqueio desta citocinas leva ao
aumento da produção de IFN-γ e TNF-α (MODLIN, 1994). IL-10, assim como TGF-β, está
relacionada à indução de fenótipo regulador em linfócitos na periferia e controle da resposta
no sítio da infecção (ADLER; STEINBRINK, 2008; BILATE; LAFAILLE, 2012). Nos
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pacientes com hanseníase tuberculóide não detectamos a presença de IL-10 no infiltrado
inflamatório das lesões, o que estaria correlacionado com a menor atividade supressora das
células T CD4+CD25+ destes pacientes. Enquanto que a produção de IL-10 por células T
reguladoras em amostras de pacientes com hanseníase virchoviana correlacionaria-se com a
persistência do patógeno.
Os linfócitos T CD4+CD25+ de pacientes com hanseníase tuberculóide e virchoviana,
embora não sejam completamente diferentes quanto à expressão de marcadores fenotípicos,
apresentaram distinta capacidade supressora, como constatado no ensaio funcional. As células
T CD4+CD25+ isoladas dos pacientes com hanseníase virchoviana inibiram a proliferação de
PBMC alogênico, o que possivelmente pode ser influenciado pelo aumento da expressão de
moléculas co-inibitórias PD-1, GITR e CTLA-4. As células T CD4+CD25- de pacientes com
hanseníase virchoviana possuem menor capacidade de estimular a proliferação do PBMC
alogênico, quando comparadas às dos pacientes tuberculóides. De acordo com nossos
resultados, na paracoccidioidomicose também foi observado que o número de células T
CD4+CD25+ isoladas de pacientes não é diferente do grupo controle, mas as células T
reguladoras dos pacientes apresentam maior atividade supressora (CAVASSANI et al., 2006).
Além de inibir a proliferação de PBMC alogênico, as células T CD4+CD25+ isoladas
de pacientes com hanseníase virchoviana inibem a produção de IFN-γ e TNF-α, citocinas
importantes para a ativação de macrófagos e conseqüente eliminação do bacilo (HAGGE et
al., 2004). IFN-γ atua em macrófagos ampliando sua atividade microbicida através da indução
de intermediários reativos de oxigênio e nitrogênio (SCHRODER et al., 2004) e na presença
de IFN-γ macrófagos são capazes de eliminar mais facilmente M. leprae (ADAMS et al.,
1991; HAGGE et al., 2004; RAMASESH et al., 1991). A sinalização via TNF-α também é
necessária à atividade fagocítica dos macrófagos (MOSSER; EDWARDS, 2008;
SOEHNLEIN; LINDBOM, 2010) e formação do granuloma, estando positivamente regulada
após a infecção com M. leprae (HAGGE et al., 2009; KANG; CHAE, 2011; KRUTZIK et al.,
2003), fato que poderia colaborar para a permanência do patógeno nas lesões de pacientes
com hanseníase virchoviana.
Acredita-se que não apenas a presença de células T reguladoras no infiltrado
inflamatório das lesões de pacientes com hanseníase, mas também, sua capacidade de inibir a
proliferação e produção de citocinas, controlem a qualidade da resposta imune desenvolvida
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contra o bacilo, tornando os indivíduos mais susceptíveis à infecção, como observado nos
pacientes com hanseníase virchoviana. Alguns questionamentos surgem sobre quais fatores
influenciam a presença e manutenção das células T reguladoras na hanseníase, principalmente
porque os antígenos de M. leprae modulam diversos aspectos da resposta imune inata e
adaptativa, desde a expressão de receptores de reconhecimento padrão em células dendríticas
e macrófagos, até a proliferação e ativação de linfócitos, comprometendo a resposta do
hospedeiro nesta doença.
Algumas espécies de micobactérias apresentam potencial tolerogênico sobre células
apresentadoras de antígenos, sendo Mycobacterium leprae capaz de alterar a maturação de
células dendríticas através da ligação às moléculas de DC-SIGN, receptor de lecitina, e
induzir a produção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 (BALBOA et al., 2010;
GEIJTENBEEK et al., 2003; GRINGHUIS et al., 2007). Os antígenos de M. leprae induzem a
expressão de TLR2, molécula capaz de reconhecer lipoproteínas da parede celular bacteriana
e modulam negativamente a produção de diversas citocinas inflamatórias, como IL-1β, IL-6,
IL-18, TNF-α e IL-18 (KRUTZIK et al., 2003; SINSIMER et al., 2010). M. leprae também
altera a diferenciação de monócitos em células dendríticas, reduzindo a expressão de HLADR, de moléculas co-estimulatórias, como CD80 e CD86, e a produção de citocinas como IL12 e IL-6, necessárias à polarização da resposta imune em Th1 (LEE, D.J. et al., 2007;
MAKINO et al., 2006; MURRAY et al., 2007). Dessa forma, os macrófagos e células
dendríticas de pacientes sob constante estimulação por M. leprae são tolerogênicas (DE
SOUZA SALES et al., 2011; MOURA et al., 2012; PINHEIRO et al., 2011), o que não
apenas limita a redução da ativação de linfócitos efetores mas também favorece ao aumento
do número de Tregs induzidas (BILATE; LAFAILLE, 2012; GROUX; FOURNIER;
COTTREZ, 2004; STEINMAN; HAWIGER; NUSSENZWEIG, 2003).
Segundo a “teoria do perigo”, de Polly Matzinger, o desencadeamento de uma
resposta imune é dependente não apenas da presença de um antígeno estranho, mas
principalmente do dano que este pode vir a causar ao organismo (MATZINGER, 2002). Neste
sentido, o organismo é capaz de tolerar antígenos que não ativam mecanismos de
vigilância/alarme do sistema imune (MATZINGER, 2002). Esta indução de tolerância é
dependente da apresentação de antígenos em locais como as mucosas e da ausência de coestímulos ou de citocinas inflamatórias (APPLEMAN; BOUSSIOTIS, 2003; WEINER et al.,
2011). Dessa forma, antígenos endógenos e exógenos podem induzir tolerância quando
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administrados por via oro-nasal (FRIEDMAN; WEINER, 1994; WEINER et al., 2011) e esse
é um dos motivos pelos quais a microbiota residente, em condições de homeostasia, não
estimula uma forte resposta imune no trato oral, respiratório e gástrico (FENG; ELSON,
2011; LEE, Y.K.; MAZMANIAN, 2010; TLASKALOVA-HOGENOVA et al., 2004). A
presença desta microbiota residente e de baixa patogenicidade também está associada a
presença de população de células T CD4+CD25+ com atividade supressora, característica que
não é observada em animais germ free (ATARASHI et al., 2011; ISHIKAWA et al., 2008).
Outro fator relevante associado à indução de tolerância e formação de Tregs é a estimulação
por baixas doses do antígeno (LONG et al., 2011), o que também é capaz de induzir anergia
em linfócitos efetores (STEINMAN; HAWIGER; NUSSENZWEIG, 2003).
Em relação à patogênese da hanseníase, desenvolverão a doença apenas indivíduos
geneticamente susceptíveis que mantiverem contato íntimo e prolongado com indivíduos
bacilíferos. Características peculiares ao M. leprae e à hanseníase, como baixa taxa de
replicação do bacilo (cerda de 14 dias), densa camada lipídica externa, transmissão por via
oro-nasal e amplo intervalo entre o contato com a bactéria e o desenvolvimento da doença,
tornam M. leprae pouco imunogênico e favorecem a indução de tolerância a seus antígenos
nas mucosas orais e nasais (CREE; SMITH, 1998; RAMAPRASAD et al., 1997). Dessa
forma, é possível que neste microambiente da mucosa oro-nasal, a presença de citocinas antiinflamatórias, como TGF-β, e a ausência de co-estímulo favoreçam o desenvolvimento de
células T reguladoras e limitem o desenvolvimento de uma efetiva resposta imune contra M.
leprae.
A caracterização dos antígenos de M. leprae com propriedades imunogênicas tem sido
realizada como parte dos esforços para a produção de uma vacina eficaz conta este bacilo.
Proteínas do choque térmico (HSP) e também o PGL-1 são antígenos que possivelmente
modulam o sistema imune, induzindo um estado de anergia ou tolerância de células imunes
(MARENGO et al., 2008; SINSIMER et al., 2008). Além destas evidências mencionadas
acima de que M. leprae pode modular a maturação das células apresentadoras de antígenos,
antígenos de M. leprae também controlam a proliferação de PBMC e induzem aumento no
número de linfócitos T CD4+CD25+FoxP3+ produtores de IL-10 (KUMAR et al., 2011a;
PALERMO et al., 2012). Um dos possível mecanismos relacionados à ativação das Tregs
pelo bacilo pode ser através da ligação às moléculas de TLR2 e TLR4, como observado em
antígenos de C. albicans e LPS de S. Typhymurium e E. coli (CARAMALHO et al., 2003;
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KABELITZ; WESCH; OBERG, 2006; SUTMULLER et al., 2006; VAN MAREN et al.,
2008). Além disto, HSP obtidas de ovos do parasita Schistosoma japonicum são capazes de
induzir a formação de uma população de células T CD4+CD25+ através da ligação com TLR2.
A caracterização desta proteína revelou que diversas seqüências peptídicas apresentam-se
altamente conservadas em diversos organismos os quais apresentam epítopos correspondentes
em linfócitos T de humanos e camundongos (SUTMULLER et al., 2006; WANG et al.,
2009).
As proteínas do choque térmico, principalmente HSP60, desempenham importante
papel na homeostase do organismo e estão relacionadas à formação de nTregs (COELHO;
FARIA, 2012). HSP60 potencializa a atividade de Tregs, independentemente da presença de
célula apresentadoras de antígenos, e a ativação de TLR2 nestas células limita a fosforilação
de ERK e a ativação de NF-κB, além de aumentar a produção de IL-10 e TGF-β (ZANINZHOROV et al., 2006). Semelhantemente, altas doses de HSPgp96 também favoreceram o
aumento no número de células T reguladoras em animais com hepatite B contudo, a
exposição a baixas doses desta proteína restabeleceu o número de células citotóxicas e limitou
o crescimento de células de melanoma injetadas em animais (LIU et al., 2009). Dessa forma,
o potencial imunomodulador das proteínas do choque térmico de M. leprae tem sido
estudado, e em modelo experimental de alergia induzida por ovalbumina observou-se
aumento do número de células T reguladoras e marcante resposta anti-inflamatória após a
imunização com Hsp65 recombinante de M. leprae (FONSECA et al., 2012). No entanto, o
efeito modulador desta proteínas ainda não é completamente compreendido e em alguns casos
HSP não demonstrou efeitos imunomodulatórios (MARENGO et al., 2009; RODRIGUEZNARCISO et al., 2011), o qual foi restabelecido após mutações pontuais em HSP65 de M.
leprae recombinante, capaz de controlar o lupus eritematoso sistêmico experimental
(MARENGO et al., 2008; MARENGO et al., 2011). Dessa forma, é necessário que se
estabeleça quais são as vias de sinalização intracelular e quais populações celulares estão
envolvidas com a modulação do sistema imune exercida pelos antígenos de M. leprae, o que
pode vir a ser uma das estratégias para controle da rejeição de transplantes e tratamento de
doenças auto-imunes.
Nos pacientes com hanseníase, deseja-se que o tratamento seja capaz de reverter o
estado de anergia apresentado pelos pacientes virchovianos. Pouco se conhece sobre a
reversão do fenótipo regulador em linfócitos T CD25+FoxP3+, e quais moléculas determinam
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esta mudança fenotípica, contudo a inibição de Eos, fator de transcrição da família Ikaros,
reprime a expressão gênica de genes controlados por FoxP3 e restaura a atividade de
linfócitos efetores (PAN et al., 2009). Nos pacientes com hanseníase, o monitoramento da
imunossupressão modulada por Tregs pode ser um dos critérios de sucesso do tratamento,
principalmente ao término do uso do poliquimioterapia. Há indícios biológicos e
epidemiológicos que sugerem que apenas o tratamento poliquimioterápico não é capaz de
controlar a doença, o que torna urgente a necessidade de novos métodos de acompanhamento
da cura desses pacientes (NSAGHA et al., 2011).
Certamente, a hanseníase ainda será um problema de saúde pública por alguns tempo e
sua eliminação parece ser uma meta inatingível (PATRO; MADHANRAJ; SINGH, 2011).
Embora seja possível observar uma redução nas estatísticas relacionadas à prevalência e
incidência desta doença, estes números são influenciados por medidas como o menor do
tempo de tratamento e simplificação do diagnóstico (SMITH; RICHARDUS, 2008), as quais
podem estar associadas ao tratamento insuficiente, aumento na resistência medicamentosa do
bacilo e manutenção da cadeia de transmissão da doença (NAAFS, 2006). Embora a
hanseníase seja tratável e curável, o número de novos casos ainda é elevado em regiões
hiperendêmicas e as seqüelas físicas e sociais são recorrentes. A crença de que a hanseníase é
uma doença sob controle e que acomete apenas uma pequena parcela da população em áreas
hiperendêmicas são fatores que podem estar associados à negligência em seu diagnóstico.
Dessa forma, a identificação e o tratamento precoces são medidas que poderiam auxiliar na
redução das seqüelas neurais irreversíveis, que é a principal causa dos estigmas provocados
pela doença.
As razões para a maior frequencia de Tregs na forma virchoviana da hanseníase não
são completamente compreendidas, mas fatores genéticos do hospedeiro associados à
características moleculares dos antígenos de M. leprae, via de transmissão do bacilo, estado
imunológico do hospedeiro e modulação do microambiante inflamatório (SCOLLARD et al.,
2006) possivelmente determinam a magnitude da participação destes linfócitos na resposta
imune contra M. leprae.
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Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que:

-

A resposta imune de pacientes virchovianos contra M. leprae é modulada pela
presença de linfócitos T reguladores com elevada atividade supressora.

-

A alta frequência de células T reguladoras em pacientes com hanseníase
virchoviana relaciona-se com a expressão de moléculas co-inibitórias, a inibição
da produção de citocinas inflamatórias e controle local da resposta do hospedeiro
através de citocinas anti-inflamatórias.

-

Em pacientes com hanseníase tuberculóide ocorre um equilíbrio entre o número
de células T efetoras e reguladoras o que permite o desenvolvimento de resposta
imune protetora contra Mycobacterium leprae.
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