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RESUMO



 

RESUMO 

Siqueira, R. Importância do Receptor P2X7 no Controle da População de 

Células T Auxiliares Foliculares e na Produção de Anticorpos Específicos 

Durante a Malária Causada por Plasmodium chabaudi e Plasmodium vivax. 

[Tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

A malária é um importante problema de saúde pública mundial que ocorre nas 

áreas tropicais e subtropicais da Terra. No Brasil, está praticamente restrita à 

região amazônica. A doença é causada por cinco espécies de protozoários 

parasitos pertencentes ao gênero Plasmodium. A resposta imune protetora se 

desenvolve após repetidas exposições ao parasito, e os anticorpos 

desempenham um papel importante nessa proteção. As células TFH são uma 

nova subpopulação de células T auxiliares especializadas em fornecer ajuda às 

células B para a formação do centro germinativo, maturação de afinidade de 

anticorpos e geração de células B de memória. As células TFH, dentre as 

células T, são as que mais expressam o receptor P2X7 (P2X7R), um canal 

seletivo de íons que se ativa pelo ATP extracelular e está envolvido no 

processo de ativação e morte celular. Neste trabalho nós avaliamos o papel do 

P2X7R no controle da população de células TFH do baço e na produção de 

anticorpos específicos durante a malária causada por Plasmodium chabaudi e 

Plasmodium vivax. Observamos que os camundongos P2X7R-/- apresentavam 

um acúmulo precoce de células TFH durante a infecção pelo P. chabaudi, com 

pico no 14º dia pós-infecção. A eliminação do parasito, através do tratamento 

com cloroquina, reduziu a quantidade de células TFH no baço. Uma vez que a 

cloroquina, além de eliminar os parasitos, possui atividade imunossupressora, 

realizamos experimentos de cotransferência de células, para determinar a 

importância da expressão do P2X7R nas células CD4+ no controle dessa 

população. Verificamos que a ausência de P2X7R nas células CD4+ favoreceu 

o acúmulo de células TFH in vivo, independentemente do microambiente. Em 

relação aos mecanismos envolvidos nesse processo, constatamos que a 

proliferação das células TFH in vivo não foi influenciada pela presença do 

P2X7R. Confirmando resultados anteriores, observamos que o estímulo com 



 

ATP induz o aumento da exposição de fosfatidilserina nas células TFH. Além 

disso, o estímulo com ATP extracelular causou a morte das células TFH do baço 

de maneira dependente de P2X7R. As células TFH eram mais susceptíveis à 

morte celular mediada por ATP do que outras populações de células T. Por 

outro lado, a ativação das células TFH geradas durante a infecção pelo P. 

chabaudi reduziu a sensibilidade à morte celular induzida por ATP e mediada 

pelo P2X7R. Finalmente, utilizando ensaio de cotransferência, comprovamos a 

importância do P2X7R expresso nas células TFH na morte dessas células in 

vivo. O acúmulo de células TFH no baço de camundongos P2X7R-/- infectados 

estava associado à maior concentração no soro de anticorpos IgG2a totais e de 

alta avidez. A população de células B do centro germinativo, mas não de 

plasmócitos, também era maior no baço de camundongos P2X7R-/- infectados. 

Em humanos, indivíduos infectados com P. vivax apresentando polimorfismos 

genéticos que levam à perda de função do P2X7R também apresentam maior 

concentração de anticorpos IgG3 específicos no soro. Este trabalho contribui 

para a compreensão do papel do receptor P2X7 na morte das células TFH do 

baço e na aquisição de imunidade humoral durante a infecção pelo P. chabaudi 

e P. vivax. 

 

Palavras-chave: Malária, ATP, P2X7R, Células TFH, Morte celular, Anticorpos, 

Polimorfismo genético 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT



 

ABSTRACT 

 

Siqueira, R. Importance of the P2X7 Receptor in the Control of Follicular Helper 

T Cells and the Production of Specific Antibodies During Malaria Caused by 

Plasmodium chabaudi and Plasmodium vivax. [Thesis (PhD in Immunology)]. 

São Paulo: Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo; 2019. 

 

Malaria is a major global public health problem that occurs in the tropical and 

subtropical areas of the Earth. In Brazil, it is practically restricted to the Amazon 

region. Malaria is caused by five species of protozoan parasites belonging to 

the genus Plasmodium. The protective immune response develops after 

repeated exposure to the parasite, and antibodies play an important role in this 

protection. TFH cells are a new subpopulation of helper T cells specialized in 

helping B cells in germinal center formation, antibody affinity maturation, and 

memory B cell generation. TFH cells are within T cells the ones that most 

express the P2X7 receptor (P2X7R), a selective ion channel that is activated by 

extracellular ATP and is involved in the process of cell activation and death. In 

this study, we evaluated the role of P2X7R in the control of TFH cells in the 

spleen and in the production of specific antibodies during malaria caused by 

Plasmodium chabaudi and Plasmodium vivax. We observed that P2X7R-/- mice 

had an early accumulation of TFH cells during P. chabaudi infection, with a peak 

on the fourteenth day after infection. The elimination of the parasite with 

chloroquine treatment reduced the TFH cell population in the spleen. Since 

chloroquine has immunosuppressive activity, besides eliminating parasites, we 

performed cell co-transfer experiments to determine the importance of P2X7R 

expression in CD4+ cells in the control of this population. We found that the 

absence of P2X7R in CD4+ cells favored the accumulation of TFH cells in vivo 

regardless of the microenvironment. With regard to the mechanisms involved in 

this process, we found that the presence of P2X7R did not influence the 

proliferation of TFH cells in vivo. Agreeing with previous results, we found that 

ATP stimulation induces increased exposure of phosphatidylserine in TFH cells. 

Furthermore, the stimulus with extracellular ATP caused the P2X7R-dependent 

death of TFH cells in the spleen. TFH cells were more susceptible to ATP-



 

mediated cell death than other T cells. Conversely, the activation of TFH cells 

generated during P. chabaudi infection reduced the sensitivity to ATP-induced 

and P2X7R-mediated cell death. Finally, using co-transfer assay, we 

demonstrated the importance of P2X7R expressed in TFH cells in the death of 

these cells in vivo. The accumulation of TFH cells in the spleen of infected 

P2X7R-/- mice was associated with a higher concentration of total and high-

avidity IgG2a antibodies in serum. The population of B cells in the germination 

center, but not of plasma cells, was higher in the spleen of infected P2X7R-/- 

mice. In humans infected with P. vivax, the presence of genetic polymorphism 

leading to loss of P2X7R function was associated with a higher concentration of 

specific IgG3 antibodies in serum. This study contributes to understand the role 

of the P2X7 receptor in the death of TFH cells in the spleen and the development 

of humoral immunity during infection by P. chabaudi and P. vivax. 

 

Keywords: Malaria, ATP, P2X7R, TFH cells, Cell death, Antibodies, Genetic 

polymorphism 
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1.1 Aspectos Gerais da Malária 

Paludismo, impaludismo, febre palustre, maleita, sezão ou malária, todos 

usados como sinônimos para descrever uma doença que acomete o homem e 

cuja história remonta a tempos antigos. Neste trabalho, adotamos o nome 

malária que significa, literalmente, ar ruim (mal-aria), devido à crença popular 

de que a doença era causa por vapores ruins exalados dos pântanos (BRAGA 

& FONTES, 2011). Há relatos de que esta doença já era conhecida desde 2700 

A.C. pelos chineses. Por muitos séculos a malária tem sido uma doença mortal, 

com grande morbidade, impactando profundamente a situação econômica e 

social em diversos países endêmicos (AZIZI & BAHADORI, 2013). Embora já 

fosse uma doença humana conhecida há muitos anos, seu agente etiológico só 

foi identificado no fim do século XIX. Atualmente, sabemos que a malária 

humana é causada por cinco espécies de parasitos pertencentes ao gênero 

Plasmodium. Das quais, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 

Plasmodium malariae e Plasmodium ovale são espécies transmitidas de uma 

pessoa à outra pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Recentemente, 

tem sido reportado que o Plasmodium knowlesi, espécie originalmente 

associada à malária em macacos, também infecta humanos, mas a 

transmissão ocorre de forma zoonótica (WHO, 2016). 

 

1.1.1 A Malária no Mundo e no Brasil 

A malária é um grave problema de saúde pública global, sendo endêmica 

em cerca de 87 países e territórios. As principais áreas endêmicas encontram-

se na África sub-saariana, na América do Sul, em Ilhas do Pacífico e em países 

do sudeste Asiático. Em 2017, estimou-se a ocorrência de 219 milhões de 

casos de malária e 435 mil mortes no mundo (WHO, 2018). O P. vivax é a 

espécie que apresenta maior distribuição geográfica devido à capacidade de se 

desenvolver em clima subtropical, sendo assim a mais prevalente fora da 

África. Na África, o P. falciparum é a espécie mais prevalente correspondendo 

a 99% dos casos, que são responsáveis pela maioria das mortes causadas 

pela malária no mundo (WHO, 2017). 



 

                                                                                                              Introdução                                                                                

36 
 

Nas Américas a malária está presente em 18 países com aproximadamente 

560 mil casos e 110 mortes registradas em 2016. As principais áreas de 

transmissão encontram-se no Brasil, na Colômbia, no Peru e na Venezuela, 

que juntos representam mais de 80% dos casos de malária nas Américas 

(WHO, 2017). A ilustração 1 mostra a situação da malária na América do Sul. 

 

 

Fonte: adaptado de World Malaria Report, 2017 

Ilustração 1- Situação da malária na América do Sul. Casos confirmados de malária 

por mil habitantes em 2016. As cores representam: branca ausência de casos 

confirmados no período; cinza de 0.1 a 1; marrom-claro de 1 a 50; marrom-

intermediário de 50 a 100 e marrom-escuro mais de 100 casos por mil habitantes. 

No Brasil, dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica 

(Sivep) apontam que a maioria dos casos notificados de malária está 

concentrada na região Amazônica. Os estados do Acre e Amazonas 

apresentam quase a metade dos casos malária no Brasil (WHO, 2017). Nas 

regiões extra-amazônicas, apesar de poucas notificações, a doença não deve 

ser negligenciada, pois se observa maior letalidade que na região endêmica 
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devida à dificuldade de diagnóstico. Em 2015, foram registrados cerca de 143 

mil casos de malária no Brasil e 35 mortes (BRASIL, 2018). 

Das cincos espécies associadas à malária, apenas três estão presentes 

de forma autóctone no Brasil: P. falciparum, P. vivax e P. malariae (BRASIL, 

2018). Não havendo, portanto, até o presente transmissão de P. ovale e P. 

knowlesi que são espécies restritas a algumas regiões da África e do sudeste 

asiático, respectivamente. O P. vivax é a espécie mais prevalente, 

correspondendo a mais de 80% dos casos notificados (BRASIL, 2018). Na 

Amazônia, a prevalência de casos de malária é maior na população adulta e 

casos de complicações associadas à doença têm sido relatados (OLIVEIRA-

FERREIRA, 2010). 

 

1.1.2 Ciclo Biológico do Plasmódio no Hospedeiro Vertebrado 

A infecção do hospedeiro vertebrado inicia-se pela inoculação dos 

esporozoítos na pele pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Após a 

inoculação, os esporozoítos alcançam a corrente sanguínea e ao atingirem o 

fígado infectam os hepatócitos, onde se dividem por esquizogonia. O ciclo pré-

eritrocítico, também chamado de fase hepática, é totalmente assintomático e 

dura de 7-10 dias em humanos, dependendo da espécie, e cerca de 2 dias em 

camundongos. Ao final desta fase, os merozoítos liberados na corrente 

sanguínea infectam eritrócitos, dando início à fase sanguínea do parasitismo 

que é responsável pela sintomatologia da doença (WHO, 2014). 

Historicamente, na malária causada por P. vivax e P. ovale alguns esporozoítos 

podem permanecer no fígado por algumas semanas, meses e até mesmo anos 

em uma forma dormente chamada de hipnozoíto que é responsável pela 

recaída, característica típica da malária causada por estas espécies (MARKUS, 

2015). A ilustração 2 mostra o ciclo de vida dos plasmódios no hospedeiro 

vertebrado. 
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             Fonte: adaptado de Lee, Symington e Fidock, 2014. 

Ilustração 2. Ciclo biológico dos Plasmodium spp no hospedeiro vertebrado.  

 

1.1.3 Manifestações Clínicas 

Os sintomas apresentados por indivíduos com malária são comuns a 

outras doenças infecciosas e incluem: febre alta, dor de cabeça, náuseas e 

dores musculares. Estes sintomas desaparecem em poucos dias se 

administrado o tratamento adequado. Em pessoas não tratadas podem ocorrer 

complicações da doença que incluem manifestações isoladas ou em conjunto 

de três síndromes: respiratória, malária cerebral e anemia (COWMAN et al., 

2016). Em mulheres grávidas observa-se também a malária placentária (FRIED 

e DUFFY, 2017). 

As manifestações clínicas são diferentes dependendo da espécie 

envolvida. O P. vivax invade preferencialmente eritrócitos imaturos, enquanto 

P. falciparum é menos seletivo podendo causar parasitemias mais elevadas 
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(WHITE et al., 2014). No passado, a malária causada por P. vivax era descrita 

como uma doença branda caracterizada pela baixa letalidade. No entanto, 

estudos recentes têm demostrado que, em alguns casos, a infecção pelo P. 

vivax pode causar complicações com risco de morte semelhante à infecção 

pelo P. falciparum (ANSTEY et al., 2009; BAIRD, 2013). 

A malária cerebral, uma complexa síndrome neurológica, é a principal 

causa de morte da malária causada por P. falciparum. O mecanismo envolvido 

nesta síndrome ainda não foi completamente elucidado. Porém, é bem 

estabelecida a participação de dois fatores distintos, não excludente: a 

expressão de proteínas do parasito na membrana dos eritrócitos, as chamadas 

PfEMP1 (Sigla do inglês, “Proteins of the P. falciparum erythrocyte membrane 

protein 1”), que são responsáveis pelo sequestro de eritrócitos parasitados na 

microcirculação cerebral; e a liberação de mediadores inflamatórios pelas 

células do endotélio vascular que leva ao aumento da permeabilidade vascular 

e consequentemente a formação do edema cerebral (WASSMER e GRAU, 

2017).  

A malária placentária ocorre em mulheres gestantes, especialmente na 

primeira gravidez, nas infecções causadas por P. falciparum. O fenômeno se 

inicia com a adesão dos eritrócitos parasitados à placenta, seguida pelo 

infiltrado de células, particularmente, macrófagos que são responsáveis pela 

liberação de citocinas pró-inflamatórias. A exacerbação da inflamação na 

placenta está relacionada com baixo peso ao nascer e morte neonatal ou na 

infância (FRIED e DUFFY, 2017). 

A síndrome respiratória é outra complicação possível na malária, e é 

comumente associada às infecções causadas por P. falciparum, embora 

também possa ocorrer em infecções por P. vivax e P. knowlesi (WHITE et al., 

2014). A patogênese da síndrome respiratória não é total compreendida, mas 

parece que o sequestro dos eritrócitos parasitados na microcirculação 

pulmonar e a resposta inflamatória induzida pelo sistema imune do hospedeiro 

estão envolvidos (TAYLOR et al., 2012). 

A anemia é uma das principais complicações associadas à malária 

causada por P. vivax e frequentemente está relacionada a recaídas ou 
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infecções crônicas devido à resistência de algumas cepas ao tratamento 

(WHITE et al., 2014). Como o P. vivax infecta preferencialmente os 

reticulócitos, a presença continua do parasito pode destruir a maioria destas 

células impedindo a renovação da população de eritrócitos, o que leva ao 

quadro de anemia acentuada dentro de alguns meses (NAING et al., 2014). 

 

1.1.4 Tratamento e Profilaxia 

A malária é uma doença tratável e quando o tratamento é administrado 

de maneira correta as chances de curas são elevadas. O objetivo primário do 

tratamento visa a eliminação completa do parasito da corrente sanguínea e a 

prevenção de complicações e mortes. De modo geral o tratamento depende da 

espécie de plasmódio envolvida e da presença ou não de complicações (WHO, 

2015). 

Nos casos de malária não complicada causada por P. falciparum e P. 

knowlesi, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é o uso de 

combinações terapêuticas à base de artemisinina – ACTs (Sigla do inglês, 

“artemisinin-based combination therapies”). O uso combinado de dois princípios 

ativos com mecanismos de ação diferentes faz das ACTs, hoje, o antimalárico 

mais eficaz disponível no mercado (WHO, 2016). Nos casos de malária não 

complicada causada por P. vivax, P. malariae e P. ovale, a cloroquina ainda é o 

tratamento de primeira escolha, contudo, tem sido descrito algumas cepas de 

P. vivax resistentes a esta droga (ASHLEY e PHYO, 2018). O uso de 

primaquina via oral é recomendado associado à cloroquina nos casos de 

infecções causadas por P. vivax e P. ovale, na intenção de prevenir as 

recaídas típicas destas espécies (WHO, 2014). O tratamento dos casos de 

malária complicada é feito através da administração intramuscular ou 

intravenosa de artesunato injetável, seguida de um tratamento à base de ACTs 

assim que o paciente estiver apto a tomar medicamento via oral (WHO, 2014). 

As estratégias para a erradicação e o controle da malária geralmente 

estão focadas na prevenção por meio de redução da população de vetores ou 

na proteção de grupos de alto risco, como por exemplo, mulheres durante o 

período gestacional e crianças menores de 5 anos de idade. A maioria dos 
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programas nacionais de prevenção da malária utiliza campanhas de 

distribuição em massa de redes mosqueteiras tratadas com inseticida – ITNs 

(Sigla do inglês, “Insecticide-treated mosquito nets”). Nos últimos quinze anos, 

mais de 660 mil casos de malária foram evitados na África subsariana e cerca 

de 73% destes casos foram atribuídos à distribuição de ITNs (WHO, 2015). A 

borrifação intradomiciliar com inseticidas com efeito residual – IRS (Sigla do 

inglês, “Indoor residual spraying”) foi a principal estratégia da campanha global 

de erradicação da malária que resultou na eliminação da malária em muitos 

países e na redução em outros (WHO, 2015). 

A quimioprofilaxia é indicada em mulheres grávidas após o terceiro 

trimestre de gestação que visitem países de alto risco de infeção. Na África 

subsaariana, a maioria dos países empregam o uso de Tratamento Preventivo 

Intermitente – IPT (Sigla do inglês, “Intermittent Preventive Treatment”) em 

gestantes com o uso de pirimetamina sulfadoxina (WHO, 2017). No Brasil, a 

quimioprofilaxia não é recomendada devido à baixa incidência parasitária 

anual, à ampla distribuição da rede de diagnóstico e tratamento para malária e 

ao predomínio de P. vivax em toda a área endêmica, sendo que a eficácia da 

quimioprofilaxia para esta espécie de Plasmodium é baixa (BRASIL, 2008). 

Uma vacina representa um avanço no controle e prevenção contra 

malária. Atualmente, RTS,S/AS01 (chamada “RTS,S”) é a mais importante e 

avançada vacina contra malária. Estudos clínicos demostram que a vacina é 

capaz de proteger crianças tanto de malária clínica como também das 

complicações na malária. Porém, a eficácia de proteção varia entre 20 a 30% 

dependendo da idade (AGNANDJI et al., 2011; WHO, 2016). 

 

1.1.5 Modelos de Malária Murina 

Para o desenvolvimento de vacinas e novas estratégias terapêuticas é 

indiscutível a importância de modelos animais para estudos pré-clínicos. Além 

disso, embora existam diferenças entre os plasmódios de humanos e roedores 

no nível celular e genômico; não deixa de ser claro que grande parte dos 

mecanismos imunológicos envolvidos na resposta imune à malária humana foi 

inicialmente descrita usando modelos de malária murina. Os plasmódios de 
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roedores possuem significante semelhança genética e fenotípica com os 

plasmódios humanos (WALLIKER, CARTER e MORGAN, 1971). A utilização 

de modelos murinos nos permite controlar a variabilidade genética do 

hospedeiro e parasito, bem como variáveis como idade, sexo e meio ambiente. 

As principais espécies de Plasmodium usadas como modelo de malária 

experimental são: Plasmodium yoelii, Plasmodium berghei e Plasmodium 

chabaudi. 

O P. chabaudi é uma espécie não letal em camundongos C57BL/6, que 

causa parasitemia elevada ao redor de uma semana após a infecção, seguida 

por baixos níveis do parasito que podem perdurar por mais de dois meses (LI, 

SEIXAS e LANGHORNE, 2001; LAMB et al., 2006). Esta espécie murina 

destaca-se como um modelo de malária por produzir uma doença que se 

assemelha em vários aspectos à causada por P. vivax e P. falciparum em 

humanos; apresentando febre, esplenomegalia, sequestro microvascular e 

indução de infecção crônica. Sendo assim, este modelo é considerado robusto 

para estudar os mecanismos da resposta imune à malária e sua regulação nas 

fases aguda e crônica da infecção (LI, SEIXAS e LANGHORNE, 2001; 

STEPHENS et al., 2012). Vale ressaltar, no entanto, que algumas síndromes 

associadas à malária humana não são observadas na infecção pelo P. 

chabaudi. Assim, por exemplo, o P. berghei é um modelo murino utilizado para 

o estudo da malária cerebral e placentária (cepa ANKA) em camundongos 

BALB/c (MARINHO et al., 2009), e a síndrome respiratória é avaliada utilizando 

essa mesma espécie (cepa ANKA) em camundongos DBA/2 (EPIPHANIO et 

al., 2010).  

 

1.2 Mecanismos Efetores da Resposta Imune à Malária 

A imunidade à malária é difícil de adquirir quer seja via exposição natural ou 

através de vacinação (SOON e HAQUE, 2018). A aquisição de imunidade à 

malária em condições naturais ocorre apenas após exposições repetidas ao 

parasito (MARSH e KINYANJUI, 2006). Ainda assim, a imunidade adquirida é 

suficiente para manter a parasitemia sub-microscópica e proteger os indivíduos 

de malária clínica, mas não para erradicação do parasito (MALES, GAYE, e 



 

                                                                                                              Introdução                                                                                

43 
 

GARCIA, 2008). Além disso, foi mostrado na malária causada por P. vivax que 

exposições repetidas aos parasitos promovem a imunomodulação, o que 

previne de complicações da doença (CHAVES et al., 2016). 

As células T CD4+ têm um papel importante na imunidade contra o 

plasmódio. Durante a fase eritrocítica, a produção de IFN-γ pelas células TH1 

auxilia no controle dos merozoitas e eritrócitos infectados, tanto em 

camundongos quanto em humanos, promovendo a ativação de células 

fagocíticas (PEREZ-MAZLIAH e LANGHORNE, 2015). As células T CD4+ 

também são importantes no modelo experimental de malária causada pelo P. 

yoelii, por cooperar na ativação de linfócitos T CD8+ específicos (CARVALHO 

et al., 2002). As células T CD8+ produtoras de IFN-γ exercem um papel 

fundamental na defesa do hospedeiro na fase pré-eritrócitica da malária, pois 

são capazes de eliminar os hepatócitos parasitados (BELACHEW, 2018). 

As células TH2 foram primeiramente descritas durante a infecção por P. 

falciparum e P. chabaudi, como sendo importantes para controlar a fase 

crônica da doença, pois auxiliariam as células B na produção de anticorpos por 

meio da produção de IL-4 (LANGHORNE et al., 1989; TROYE-BLOMBERG et 

al., 1990). Porém, atualmente, estes mesmos autores acreditam que as células 

TH2 não são importantes para ajudar as células B na produção de anticorpos, 

um papel que foi atribuído a uma população especializada de células T CD4+ 

como veremos a seguir (PEREZ-MAZLIAH e LANGHORNE, 2015).  

No primeiro contato com o antígeno, as células B proliferam e diferenciam 

rapidamente em plasmócitos que produzem anticorpos. Estes anticorpos 

produzidos são de baixa afinidade e a maioria das células B ativadas acaba 

morrendo por apoptose (SMITH et al., 1996). Uma pequena parcela destas 

células migra para os folículos linfoides secundários, onde dão início à 

formação do centro germinativo. No centro germinativo, estas células passam 

por um processo de mudança de classe e maturação de afinidade dos 

anticorpos, que acaba por melhorar consideravelmente a capacidade efetora 

destas moléculas (MANZ, THIEL e RADBRUCH, 1997). 

Estudos recentes demostram a complexidade do processo de diferenciação 

das células T CD4+ durante o estágio sanguíneo do parasitismo pelos 
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plasmódios, com o desenvolvimento de células Tr1 e TH17 que diferem do 

modelo original bifásico TH1 /TH2 (SOON e HAQUE, 2018). Atualmente, com a 

identificação de novas subpopulações de células T CD4+, o simples paradigma 

TH1/TH2 não é suficiente para explicar a complexidade de ativação das células T 

na malária (PEREZ-MAZLIAH e LANGHORNE, 2015). Mais recentemente uma 

nova população de células T CD4+ produtoras de IL-21 foi descrita (SCHAERLI 

et al., 2000; BREITFELD et al., 2000). As células T auxiliares foliculares - TFH 

(do inglês, “follicular helper T cells”) são uma nova subpopulação de células T 

auxiliares especializadas em direcionar as respostas de células B (CROTTY, 

2011). Vários estudos recentes mostram que as células TFH têm um papel 

central na proteção contra a malária (OBENG-ADJEI et al., 2015; PÉREZ-

MAZLIAH et al., 2015 e 2017; FIGUEIREDO et al., 2017). 

 

1.2.1 Células TFH e Malária 

A produção de anticorpos contra a maioria dos antígenos requer interação 

entre as células B e células T auxiliares cognatas (MA et al., 2012). As células 

TFH são essenciais para a formação do centro germinativo, maturação de 

afinidade dos anticorpos e geração de células B de memória (CROTTY, 2014). 

As células TFH foram descritas pela primeira vez no ano 2000 como uma 

subpopulação de células T CD4+ presente nas tonsilas humanas que 

expressam o receptor de quimiocina C-X-C tipo 5 - CXCR5 (Sigla do inglês, “C-

X-C chemokine receptor type 5”) (SCHAERLI et al., 2000; BREITFELD et al., 

2000). 

Além do CXCR5, várias outras moléculas são associadas ao perfil TFH. As 

células TFH expressam altos níveis da proteína de morte celular programada 1 -

PD-1 (Sigla do inglês, “Programmed cell death-1”) (LOCCI et al., 2013), co-

estimulador de células T induzível -  ICOS (Sigla do inglês, “inducible 

costimulator”), (CROTTY, 2011) e CD40 ligante - CD40L (do inglês, “CD40 

ligand”) (VAN ESSEN, KIKUTANI e GRAY, 1995). Estas moléculas se ligam em 

PD1L, ICOSL e CD40, respectivamente. Em camundongos, as células TFH do 

centro germinativo podem ser distinguidas de seus precursores com base na 

expressão das moléculas de superfície. As células TFH do centro germinativo 
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apresentam maior expressão de CXCR5 e PD1 em comparação com as células 

TFH situadas fora desta região (UENO, BANCHEREAU e VINUESA, 2015). 

Muitas das funções desempenhadas pelas células TFH estão relacionadas 

com os marcadores de superfície expressos. O CXCR5, por exemplo, permite a 

migração das células TFH para a zona de células B dentro dos folículos 

linfoides. O CD40L presente na superfície das células TFH interagem com CD40 

presente nas células B e estimula a diferenciação de células B e a mudança de 

classe de anticorpos (ARMITAGE et al., 1992). Além disso, as células TFH 

podem desempenhar sua função de auxiliar as células B por meio da secreção 

de citocinas. A IL-21 secretada pelas células TFH promove a diferenciação dos 

linfócitos B e a mudança de classe do anticorpo (OZAKI et al., 2004; PÈNE et 

al., 2004). 

Outras moléculas usadas como marcadores de células TFH não estão 

diretamente relacionadas à função exercida por essas células, mas sim ao 

programa de diferenciação celular. A molécula ICOS, por exemplo, contribui 

para a geração de células TFH em camundongos (BOSSALLER et al., 2006) e 

humanos (CHOI et al., 2011). A proteína 6 do linfoma de células B - Bcl6 (Sigla 

do inglês, “B-cell lymphoma 6 protein”), um membro da família de repressores 

transcricionais que foi primeiramente identificado como um fator de transcrição 

regulador das células B do centro germinativo (CATTORETTI et al., 1995), é a 

principal molécula reguladora da diferenciação das células TFH (JOHNSTON et 

al., 2009). 

Recentemente, estudos em camundongos e em humanos têm demostrado 

que as células TFH presentes nos órgãos linfoides são compostas por tipos 

celulares que apresentam características fenotípicas, funcionais e localização 

distintas (UENO, BANCHEREAU e VINUESA, 2015). A origem das células TFH 

não se restringe às células T CD4+ “naive” e há algumas evidências que as 

células TH1, TH2, TH17 e Treg podem adquirir um fenótipo TFH em certas 

circunstâncias (CROTTY, 2011). Além disso, o controle do número de células 

TFH parece ser necessário para a manutenção da tolerância aos antígenos 

próprios. Recentemente, uma população de células T regulatórias (Foxp3+) que 

expressa CXCR5, PD1, Bcl6 e ICOS foi caracterizada (SAGE et al., 2015; 

SAGE e SHARPE, 2015). Estas células T folicular regulatória (TFR) suprimem 
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as células TFH in vitro e limitam seu número e o de células B no centro 

germinativo in vivo (LINTERMAN et al., 2012), modulando a diferenciação de 

plasmócitos, a mudança de classe de anticorpo e a maturação de afinidade 

(VACCARI e FRANCHINI, 2018). Estudos recentes têm mostrado ainda a 

existência de células TFH de memória circulantes no sangue periférico em 

humanos. As células TFH circulantes são um grupo heterogêneo de células que 

compreendem pelo menos três populações distintas: TH1 - like, TH2 – like e TH17 

- like (MA e PHAN, 2017). Estas células diferem das células TFH efetoras e de 

outras células T de memória, sendo caracterizadas pelo fenótipo CCR7+IL-

7Rα+CD62L+CXCR5+PD-1low/-Bcl6low/- (HALE et al., 2013; WEBER, FUHRMANN 

e HUTLOFF, 2012). A existência de células TFH circulantes pode ser importante 

para geração de memória em algumas infecções como a pelo vírus da 

imunodeficiência humana - HIV (Sigla do inglês, “Human Immunodeficiency 

Virus”) e a malária. 

Evidências obtidas em modelos de malária murina demostraram que as 

células TFH são induzidas tanto nas infecções com P. chabaudi (PÉREZ-

MAZLIAH et al., 2015) quanto P. yoelii (ZANDER et al., 2015). Além disso, 

células TFH funcionais parecem ser necessárias para a produção de anticorpos 

eficientes durante a infecção com modelo de malária não letal, no qual IL-21 

desempenha um papel importante neste processo (PÉREZ-MAZLIAH et al., 

2015). Um estudo recente revelou ainda que a infeção com P. berghei ANKA 

prejudica a formação do centro germinativo no baço e compromete a 

diferenciação de células TFH madura a partir de precursores (RYG-CORNEJO 

et al., 2016). Embora estes estudos em modelos experimentais sugiram um 

papel das células TFH no controle do parasito na malária, o mecanismo pelo 

qual o Plasmodium modula a resposta de células TFH e assim a imunidade 

humoral permanece em aberto (HANSEN et al., 2017). 

Em áreas endêmicas de malária, indivíduos com infecções agudas por P. 

falciparum apresentam células TFH circulantes com características fenotípicas e 

funcionais compatíveis com precursores TFH em camundongos e apresentam 

baixa capacidade em fornecer ajuda às células B (OBENG-ADJEI et al., 2015). 

Na malária causada por P. vivax também já foi observada a presença de 

células TFH circulantes que em experimentos ex vivo demostraram ser 
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eficientes em fornecer ajuda as células B na produção de anticorpos, mas a 

quantidade de células TFH circulantes parece estar relacionada com o número 

de infecções prévias (FIGUEIREDO et al., 2017). 

 

1.2.2 Anticorpos na Malária 

Evidências obtidas a partir da análise de indivíduos que vivem em áreas 

endêmicas e modelos experimentais demostram que a exposição ao plasmódio 

é capaz de induzir a resposta humoral contra antígenos da fase eritrocítica do 

parasito, enquanto as formas do ciclo pré-eritrocítico são pouco imunogênicas 

em condições naturais (HVIID, BARFOD e FOWKES, 2015). Ainda assim, 

anticorpos monoclonais humanos que reconhecem a proteína 

circumesporozoíto – CSP (Sigla do inglês, “circumsporozoite protein”) são 

capazes de conferir proteção estéril contra o P. falciparum in vivo, 

provavelmente pela neutralização da motilidade dos esporozoítos na pele e 

também pela inibição da clivagem da proteína limitando a invasão dos 

hepatócitos (KISALU et al., 2018). De fato, a vacina em estágio de 

desenvolvimento mais avançado contra a malária, denominada RTS,S, tem 

como princípio base a geração de anticorpos contra domínios conservados da 

CSP de P. falciparum (WARDEMANN e MURUGAN, 2018). Porém, como foi 

mencionado anteriormente a vacina RTS,S induz proteção apenas parcial, 

evidenciando a capacidade destes parasitos de escapar dos mecanismos 

efetores da resposta imune  (AGNANDJI et al., 2011; WHO, 2016).   

Os anticorpos contra os merozoitas livres desempenham um papel 

importante na imunidade adquirida, prevenindo ou reduzindo a replicação do 

parasito no sangue e a progressão da doença (MCCALLUM et al., 2016). Estes 

anticorpos podem exercer vários mecanismos efetores diferentes incluindo: a 

inibição da invasão dos eritrócitos pelos merozoítos (EGAN et al., 1999), a 

fagocitose dependente de anticorpo (OSIER et al., 2014) e a ativação do 

sistema complemento (BOYLE et al., 2015). Os anticorpos IgG1 e IgG3 em 

humanos e IgG2a em camundongos, que interagem com alta afinidade com 

receptores de Fc, apresentam maior atividade protetora na malária (CAVINATO 

et al., 2001; KANA et al., 2017; PERRAUT et al., 2017). 
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As proteínas de superfície do merozoíto – MSPs (Sigla do inglês, “Merozoite 

Surface Proteins”) estão envolvidas no processo de invasão dos eritrócitos e 

anticorpos produzidos naturalmente contra estas proteínas são detectados em 

indivíduos com malária (HEALER, CHIU e HANSEN, 2018). Anticorpos contra a 

Proteína de Superfície do Merozoíto 1 (MSP1), notadamente o fragmento C 

terminal 19 (MSP119) podem aglutinar os merozoítos impedindo a invasão de 

novos eritrócitos (GILSON et al., 2008). 

Anticorpos funcionais contra os eritrócitos infectados tem como alvo 

principal proteínas expressas na superfície dos eritrócitos, tais como PfEMP1. 

Estes anticorpos exibem propriedades funcionais que incluem: inibição da 

adesão de eritrócitos infectados aos receptores endoteliais, bloqueando o 

sequestro de eritrócitos parasitados na microcirculação vascular; bloqueio da 

adesão dos eritrócitos infectados aos receptores da placenta; inibição da 

formação das rosetas e fagocitose dos eritrócitos parasitados (TEO et al., 

2016). A ilustração 3 mostra uma representação dos principais mecanismos 

efetores dos anticorpos na malária. Os anticorpos também podem neutralizar 

toxinas do parasito, contribuído para a redução da patologia (BELACHEW, 

2018). 
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Fonte: adaptado de Teo et al., 2016. 

Ilustração 3. Mecanismos efetores dos anticorpos na malária. 

 

Vale ressaltar ainda que vacinas que visam o bloqueio da transmissão da 

malária se baseiam na geração de anticorpos contra os gametócitos (gametas 

feminino e masculino) presentes no sangue.  Por exemplo, anticorpos anti-fs47, 

uma proteína expressa na superfície dos gametas femininos, parecem ser 

capazes de bloquear a fertilização de P. falciparum em Anopheles gambiae 

(CANEPA et al., 2018). 

 

1.3 Receptores Purinérgicos e o Sistema Imune 

A principal característica de um sistema homeostático é a habilidade de 

responder rapidamente a qualquer sinal de estresse que pode representar a 

presença de ameaça de origem endógena ou exógena (DI VIRGILIO e 

VUERICH, 2015). Partindo desse pressuposto, a teoria do dano trouxe a visão 

de que o sistema imunológico estaria mais preocupado em responder a sinais 

de perigo do que o próprio e não próprio, anteriormente estabelecido 
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(MATZINGER, 2002). Em consonância com essa teoria, o Padrão Molecular 

Associado ao Dano – DAMP (Sigla do inglês, “Damage Associated Molecular 

Pattern”) inclui moléculas liberadas de células infectadas ou tecidos injuriados 

que são reconhecidas pelo sistema imunológico e ativam a resposta 

inflamatória ou de reparo (ADINOLFI et al., 2018). Várias moléculas podem 

atuar como DAMP dependendo da circunstância, tais como os nucleotídeos de 

purina (DI VIRGILIO et al., 2017). 

Os receptores purinérgicos reconhecem adenosina trifosfato – ATP (Sigla 

do inglês, “adenosine triphosphate”) e uracil trifosfato – UTP (Sigla do inglês, 

“uracil triphosphate”) extracelular e alguns de seus produtos de degradação. 

Atualmente existem dezenove tipos destes receptores descritos; incluindo 

quatro receptores do subtipo P1 que reconhecem adenosina, oito receptores do 

subtipo P2Y que reconhecem ATP, ADP, UTP, UDP e UDP-glicose e sete 

receptores do subtipo P2X que reconhecem principalmente ATP (JUNGER, 

2011). 

Os receptores da família P2X são expressos em várias células do sistema 

imune tanto em camundongos quanto em humanos, porém com poucas 

exceções suas funções são desconhecidas (DI VIRGILIO et al., 2017). O 

receptor P2X1 tem sido implicado na proliferação e na regulação do 

metabolismo de linfócitos T (LEDDEROSE et al., 2016). O receptor P2X4 

parece estar envolvido nas respostas de células T γδ (WOEHRLE et al., 2010). 

A função do receptor P2X5 nas células imunes ainda não foi estabelecida, 

porém aumento da expressão deste receptor em células T humanas ativadas já 

foi observado (ABRAMOWSKI et al., 2014). O receptor P2X6 não é encontrado 

em células do sistema imune (DI VIRGILIO, SARTI e GRASSI, 2018). O 

receptor P2X7 (P2X7R) é o único membro da família P2X que possui um papel 

relativamente mais bem estabelecido nas repostas imunológicas (DI VIRGILIO 

et al., 2017). Este receptor era conhecido anteriormente como P2Z e foi 

primeiramente caracterizado em mastócitos de ratos e chamado de receptor de 

ATP (COCKCROFT e GOMPERTS, 1980). 

O ATP normalmente está presente em baixas concentrações no meio 

extracelular. Em situações de dando tecidual o ATP é liberado e pode ser 

reconhecido pelos receptores purinérgicos. O ATP também pode ser liberado 
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para o meio extracelular durante o processo de ativação celular. Dependendo 

da concentração, o ATP pode atuar como imunossupressor ou 

imunoestimulador (DI VIRGILIO e VUERICH, 2015). Em tecidos saudáveis a 

concentração de ATP no interstício é extremamente baixa, na ordem de 

nanomolar (nM), porém em sítios inflamados esta concentração pode chegar à 

ordem de micromolar (µM). A tabela 1 mostra os receptores P2X, seus ligantes 

e os principais efeitos gerados. Dentre os receptores P2X, o P2X7R é o que 

necessita de maior quantidade de ATP para ser ativado e o único capaz de 

levar à formação de poros na membrana celular em resposta ao ATP. Portanto, 

é provável que em condições fisiológicas a concentração de ATP extracelular 

não seja suficiente para ativar o P2X7R, mas no curso de uma resposta 

inflamatória ou em situações em que haja dano tecidual com altas 

concentrações de ATP extracelular este receptor possa a ser ativado (DI 

VIRGILIO et al., 2018). 

 

Tabela 1. Principais subtipos de receptores P2X. 

 

RECEPTOR LIGANTE AFINIDADE  

DE LIGAÇÃO 

(µM) 

PRINCIPAL 

EVENTO 

 

P2X1 ATP 0.05–1 Influxo de Ca2+ e 

Na+  

P2X2 ATP 1–30 Influxo de Ca2+ 

P2X3 ATP 0.3–1 Influxo de Cátion 

P2X4 ATP 1–10 Influxo de Ca2+ 

P2X5 ATP 1–10 Influxo de íon 

P2X6 ATP 1–12 Influxo de íon 

P2X7 ATP >100 Influxo de cátion e 

formação de poro 

Fonte: adaptado de Junger, 2011. 
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1.3.1 A Importância do P2X7R no Sistema Imune 

O P2X7R é uma molécula de membrana trimérica do tipo canal seletivo de 

íons que, em resposta ao ATP, permite o fluxo de cátions monovalentes (Na+, 

K+) e bivalentes (Ca2+) (COCKCROFT e GOMPERTS, 1980.). Porém, em altas 

concentrações de ATP é capaz de formar poros não seletivos na membrana de 

vários tipos celulares, incluindo as células do sistema imune, que permitem o 

influxo de moléculas grandes de até 900 Da como o brometo de etídio 

(HABERMACHER et al., 2015). A formação destes poros parece estar 

associada à presença de uma longa cauda carboxi-terminal de 293 

aminoácidos, que distingue o P2X7R de outros membros da família de 

receptores P2X (DI VIRGILIO, SARTI e GRASSI, 2018). 

No sistema imune inato, o P2X7R está envolvido na quimiotaxia e 

degranulação de neutrófilos, bem como, na ativação do inflamassoma NLRP3 e 

consequente maturação e liberação de IL-1β e IL-18 (CEKIC e LINDEN, 2016). 

Em macrófagos, o P2X7R desencadeia múltiplos efeitos pró-inflamatórios 

sendo o mais importante deles a ativação do inflamassoma NLRP3 (DI 

VIRGILIO, SARTI e GRASSI, 2018). Devido a este papel central no processo 

inflamatório, o P2X7R tem sido visto com um potencial alvo terapêutico. 

Estudos usando antagonista de P2X7R ou camundongos nocaute demostraram 

que a deleção ou bloqueio desse receptor em modelo experimental reduz a 

inflamação, por atenuar a ativação do inflamossoma, produção de IL-1β, IFN-γ, 

TNFα e IL-17A (WANG et al., 2015; GALAM et al., 2016). Achados recentes 

mostram também que a ativação do inflamassoma NLRP3 mediada pelo 

P2X7R inibe a proliferação do Toxoplasma gondii em células epiteliais do 

intestino delgado humano in vitro (QUAN et al., 2018). Além disso, vários 

estudos indicam o papel do P2X7R na proteção contra patógenos 

intracelulares, tais como: micobactéria, clamídia e Leishmania, provavelmente 

por facilitar a fusão do fagossoma com o lisossoma, a aceleração da 

acidificação do vacúolo parasitário e a geração de espécies reativas de 

oxigênio (MOLLOY, LAOCHUMROONVORAPONG e KAPLAN, 1994; 

COUTINHO-SILVA et al., 2003; CHAVES et al., 2009). 

Um número crescente de evidências indicam ainda que o P2X7R está 

envolvido na ativação, diferenciação e regulação das células T (RISSIEK et al., 
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2015). Estudos em modelos experimentais têm demonstrado a importância do 

P2X7R em vários aspectos da biologia das células T, incluindo: ativação 

celular, proliferação, produção de citocinas e morte celular. Além disso, vários 

subtipos de células T apresentam níveis elevados de expressão do P2X7R, tais 

como: células T regulatórias, células NKT e células TFH (ASWAD, KAWAMURA 

e DENNERT, 2005; KAWAMURA et al., 2006; PROIETTI et al., 2014). De fato, 

dentre as subpopulações de células T, as células TFH, são as que mais 

expressam o P2X7R. Além disso, dentre os receptores P2X, as células TFH 

expressam quase que exclusivamente o P2X7R (PROIETTI et al., 2014). A 

expressão de P2X7R nas células TFH das placas de Peyer controla a população 

de células TFH mediante apoptose induzida por ATP, o que favorece a 

tolerância imunológica à microbiota intestinal (PROIETTI et al., 2014). 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa demostrou a importância do 

P2X7R na proteção contra o P. chabaudi, observando que camundongos 

deficientes em P2X7R são mais susceptíveis à malária devido a redução da 

população de células TH1. Durante o estágio sanguíneo da malária, o P2X7R 

expresso nas células T CD4+ é ativado promovendo a imunidade protetora 

contra o P. chabaudi via expressão do fator de transcrição T-bet e secreção de 

IFN-γ. A deficiência de P2X7R nas células T CD4+ prejudica a diferenciação de 

células TH1, promovendo a expressão de Bcl6 e consequente diferenciação 

para o perfil TFH que aumenta a produção de anticorpos anti-plasmódio. No 

entanto, apesar do aumento nos níveis de anticorpos, a perda de P2X7R 

associada ao desbalanço TH1/TFH leva a uma maior parasitemia durante a fase 

crônica da infecção, sugerindo que P2X7R é necessário para o 

desenvolvimento da reposta imune celular adquirida contra P. chabaudi 

(SALLES, 2016; SALLES et al., 2017). Contudo, pouco se sabe sobre a função 

deste receptor na regulação das células TFH na malária, que pode estar 

relacionada à grande susceptibilidade desta população celular à morte celular 

induzida pelo ATP.  
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1.3.2 Polimorfismos no Gene P2RX7 Humano 

O gene que codifica o P2X7R (P2RX7) é encontrado em pelo menos 55 

espécies, mas o número de espécies que têm sido estudadas é bem menor. No 

homem, o gene P2RX7 foi primeiramente descrito e está localizado no 

cromossoma 12q24, sendo composto por 13 éxons (SLUYTER, 2017). 

Polimorfismos de nucleotídeo único – SNPs (Sigla do inglês, “single 

nucleotide polymorphisms”) são mutações genéticas que ocorrem em uma 

única base do DNA que diferem da base comumente presente na mesma 

posição do genoma da população. Os SNPs podem ocorrer em regiões 

codificadoras e não codificadoras, sendo que no primeiro caso podem ou não 

alterar a sequência de aminoácidos da proteína (SEAL et al., 2014). O gene 

P2RX7 humano é altamente polimórfico e apresenta 686 SNPs, mas a maioria 

estão em regiões não codificadoras ou são sinônimos. Existem pelo menos 28 

SNPs não sinônimos, dos quais apenas 16 têm efeitos conhecidos descritos 

sobre a função do P2X7R (SLUYTER e STOKES, 2011). 

Mutações no gene P2RX7 humano podem mudar a expressão da proteína 

ou sua funcionalidade, interferindo no tráfego intracelular do receptor, na 

ligação ao ATP, na formação do canal seletivo de íons ou na formação dos 

poros não seletivo na membrana, gerando fenótipos de perda ou ganho de 

função (KAMBUR et al., 2018). O mais bem caracterizado SNP de perda de 

função é o rs3751143 que ocorre na posição 1513 e leva à substituição do 

ácido glutâmico pela alanina na posição 496 (Glu496Ala). Em estudo ex vivo, 

células de indivíduos com Glu496Ala apresentaram maior resistência à morte 

celular induzida por altas concentrações extracelulares de ATP (WESSELIUS 

et al., 2012). Frequentemente, indivíduos que possuem a variante genética 

rs3751143 apresentam maior susceptibilidade à tuberculose em várias 

populações diferentes como, por exemplo, caucasianos russos, mestiços 

mexicanos, australianos e turcos (SLUYTER e STOKES, 2011). Outro SNP de 

perda de função que altera a sequência da proteína é o rs2230911, no qual 

ocorre uma mudança de treonina para serina na posição 357 (Thr357Ser), e 

está relacionado com incapacidade na formação de poros após estímulo com 

ATP (GONG e CHEN, 2015; TAO et al., 2017). Este SNP também prejudica a 

indução de morte celular mediada por altas concentrações de ATP em 
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macrófagos (SLUYTER e STOKES, 2011). Além disso, SNPs no gene que 

codifica o P2RX7 têm sido associados à maior susceptibilidade a diversas 

condições como apresentado na tabela 2.  

 

Tabela 2. Principais Polimorfismos de Nucleotídeo Único do Gene P2RX7. 

NÚMERO rs NUCLEOTÍDEO 

MUDADO 

CONDIÇÕES RELACIONADAS 

rs17525809 370T>V Esclerose Múltipla; 

rs28360447 474G>A Osteoporose; 

rs208294 489C>T Esclerose Múltipla, sepse e dor 

crônica; 

rs7958311 835G>A Dor crônica; 

rs28360457 946G>A Osteoporose; 

rs1718119 1068G>A Osteoporose, ansiedade e 

toxoplasmose; 

rs2230911 1096C>G Osteoporose; 

rs2230912 1405A>G Osteoporose, sepse e 

depressão; 

rs3751143 1513A>C Osteoporose, tuberculose e 

risco cardiovascular; 

rs1653624 1729T>A Osteoporose. 

Fonte: adaptado de Caseley et al., 2014. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS
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2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a importância do P2X7R no controle da população de células TFH 

e na produção de anticorpos específicos na malária. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar o papel do P2X7R na morte das células TFH do baço de 

camundongos e na produção de anticorpos específicos ao parasito 

durante a infecção pelo P. chabaudi; 

 

• Analisar o efeito da presença de polimorfismos gênicos com perda de 

função do P2X7R nos níveis séricos de anticorpos específicos ao 

parasito em pacientes com malária humana causada por P. vivax. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Animais, Parasitos, Infecção e Tratamento 

Camundongos fêmeas isogênicos C57BL/6, B6.SJL-Ptprca Pepcb/BoyJ 

(CD45.1+/+), B6.129P2-P2rx7tm1Gab/J (P2X7R-/-) e B6.129S2-Cd4tm1Mak/J (CD4-/-) 

com idade entre 6-8 semanas foram obtidos do biotério de matrizes de 

camundongos do Instituto de Ciências Biomédicas localizado no Departamento 

de Imunologia e mantidos em condições SPF (Sigla do inglês, “specific 

pathogen-free”). Os animais foram mantidos em sala com o ciclo claro/escuro 

invertido por, no mínimo, 15 dias antes da infecção com P. chabaudi cepa AS, 

assegurando que a ruptura dos eritrócitos infectados ocorresse ao redor do 

meio dia. 

Alíquotas de eritrócitos parasitados foram congeladas em nitrogênio líquido. 

Após o descongelamento, os parasitos foram mantidos através de sucessivas 

passagens semanais em camundongos C57BL/6. A cada 12 passagens uma 

nova alíquota era descongelada. Os animais foram infectados com 106 

eritrócitos parasitados injetados via intraperitoneal. A parasitemia foi 

acompanhada determinando-se a porcentagem de eritrócitos parasitados em 

lâmina de esfregaço sanguíneo corado com Giemsa. E no dia do experimento 

os animais submetidos à eutanásia para retirada do baço. 

Em alguns experimentos, os camundongos foram tratados com cloroquina, 

um antimalárico, visando a eliminação do parasito. Os camundongos foram 

infectados, como descrito anteriormente, e após o pico de parasitemia, iniciou-

se o tratamento. Os animais foram tratados com 10 mg/kg de cloroquina via 

intraperitoneal durante 7 dias, iniciando no 11 dia pós-infecção até o dia 17 e a 

parasitemia foi monitorada como descrito acima. No vigésimo dia pós-infecção 

foram realizados os experimentos. 

 

3.2 Sujeitos Amostrais 

A população de estudo é composta por indivíduos adultos de ambos os 

sexos, excluídas apenas as mulheres em período gestacional. As amostras de 

sangue foram coletadas de pacientes com malária não complicada atendidos 

nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará e Rondônia, após o 
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diagnóstico positivo para P. vivax pelo exame de gota espessa e antes de 

iniciar o tratamento. No total foram 238 amostras de DNA e 238 amostras de 

soro, que foram gentilmente cedidas pelo Dr. Ricardo Luiz Dantas Machado, do 

Instituto Evandro Chagas, Belém, PA. 

 

3.3 Análise Fenotípica das Células TFH 

Os esplenócitos foram analisados por citometria de fluxo usando os 

seguintes marcadores de superfície: CD4, CD19, CD138, CD178 (ICOS), IgD, 

CD95 (Fas), GL7, PD1, CD40L e CXCR5, marcadores intracelulares Bcl6 e 

Ki67, e marcadores de viabilidade celular Live and dead e Anexina V, 

conjugados à fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), aloficocianina (APC), 

complexo proteína clorofila peridinina (PerCP), ficoeritrina-Cy7(PE-Cy7), 

aloficocianina-Cy7 (APC-Cy7), Pacific Blue e AmCyan todos obtidos da BD 

Pharmingen™. 

As células TFH do baço de camundongos infectados e controles foram 

extraídas por maceração; e os eritrócitos, lisados com solução de saponina. Os 

leucócitos viáveis foram contados em câmera de Neubauer, excluindo-se 

aqueles corados com corante vital (Trypan Blue®). Os esplenócitos (1x106) 

foram então incubados com anticorpos monoclonais (mAbs) específicos para 

cada antígeno de interesse conjugados a um fluorocromo, diluídos conforme 

recomendação do fabricante, durante 30 minutos, à 4Cº e ao abrigo da luz. 

Após a marcação, as células foram adquiridas em citômetro de fluxo (FACS 

Canto II, BD Bioscience), e os dados foram gerados pelo software BD 

FACSDIVA™ versão 6.2 e analisados pelo FlowJo® versão 9.3. 

 

3.4 Transferência Adotiva de Células CD4+ 

Células do baço de camundongos P2X7R-/- e C57BL/6 não infectados foram 

obtidas, conforme descrito no item anterior, e a concentração final de células foi 

ajustada para 2 x 108/mL suspensa em meio RPMI 1640 (BioWhittaker™). As 

células foram marcadas com mAb anti-CD19 conjugado à esferas magnéticas 

(MACS® MicroBeads) e, a seguir, passadas através da coluna Ls MACS® 
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usando o QuadroMACS™ Separator. Após a passagem pela coluna, a porção 

negativa foi recuperada e marcada por 30 minutos, ao abrigo da luz, com mAb 

anti-CD4 conjugados à ficoeritrina-Cy5.5 (PE-Cy5.5) obtidos da Life 

TechnologiesTM. A seguir, as células T CD4+ foram separadas por citometria de 

fluxo usando o citômetro BD FACSAria™ III. Depois da separação celular, as 

células viáveis foram contadas novamente; e a concentração, ajustada para 1x 

106 suspensas em 500 µL de meio de cultura RPMI 1640 (BioWhittaker™). As 

células T CD4+ do baço de camundongos P2X7R-/- ou C57BL/6 foram então 

transferidas, por injeção retro-orbital, para camundongos CD4-/-. Três dias após 

a transferência, os camundongos foram infectados com 1 x 106 eritrócitos 

parasitados. 

 

3.5 Expressão de Proteínas Heterólogas  

O bloco conservado interespécie (ICB) 2-5, da porção N terminal, da 

Proteína de Superfície do Merozoíto 1 de P. vivax (PvMSP1), que codifica um 

fragmento de 500 aminoácidos e o ICB 10 da porção C terminal de PvMSP1, 

também chamado de PvMSP119 (SOARES et al., 1999), que codifica um 

fragmento de 111 aminoácidos, foram expressos como descrito em detalhes 

anteriormente (DEL PORTILLO et al., 1992). Resumidamente, as proteínas 

recombinantes foram expressas em Escherichia coli como proteínas fusionadas 

à glutationa S transferase (GST) e, como controle GST. Os vetores de 

expressão pGEX-3X-ICB 2-5 e pGEX-3X- PvMSP119 foram transformados em 

células competentes E. coli cepa BL21 (DE3) e semeados em meio de cultura 

LB (Luria-Bertani) contendo ampicilina e clorafenicol. Após o crescimento da 

população de bactérias, a produção das proteínas foram induzidas com D-

lactose e incubadas durante à noite à 37 °C sob agitação. Após a expressão 

durante à noite, as células foram submetidas à centrifugação, onde o pellet foi 

recuperado para posterior sonicação e sobrenadante descartado. As células 

foram lisadas através de ultrassons com ciclos de 30 e 15 segundos e 

amplitude entre 20 a 100, para liberação das proteínas. Após a extração, os 

lisados bacterianos foram purificados por afinidade em colunas de glutationa - 

sepharose 4B (Pharmacia). A concentração das proteínas foi determinada pelo 
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método de Bradford (BRADFORD, 1976) e a análise de pureza foi verificada 

em gel de eletroforese SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970). 

 

3.6 ELISA 

Os anticorpos IgM, IgG e subclasses humanos e de camundongos foram 

detectados por ELISA. Microplacas de 96 poços (Corning®) foram 

sensibilizadas com extrato de P. chabaudi (CAVINATO et al., 2001) ou 

proteínas recombinantes MSP1 de P. vivax, diluídos em tampão 

carbonato/bicarbonato 0,05 M pH 9,6 e incubadas durante à noite à 4°C. No dia 

seguinte, as placas foram lavadas com tampão fosfato-salina (PBS) contendo 

0,05% de tween 20 (Sigma-Aldrich) e saturadas com PBS contendo 1% 

albumina de soro bovino (BSA, Sigma-Aldrich), por 3 horas, à temperatura 

ambiente. Após o bloqueio, foi repetida a etapa de lavagem, em seguida as 

microplacas foram incubadas com 100 µL de amostras de soro humano ou de 

camundongo diluídas 1/100 em PBS contendo 0,05% de tween 20 e 1% de 

BSA, durante à noite e à 4°C. Após as lavagens, como descrito anteriormente, 

as placas foram incubadas com 50 µL de anticorpos de cabra anti-IgM, IgG e 

subclasses humanos ou camundongos conjugados à peroxidase, diluídos 

conforme recomendação do fabricante, por 45 minutos, à temperatura 

ambiente. Os seguintes anticorpos foram utilizados: anticorpos de cabra anti-

IgM, anti-IgG, anti-IgG1 ou anti-IgG2a de camundongo conjugados à 

peroxidase (Southern Biotecnology Associates) e anticorpos de camundongo 

biotinilados anti-IgM, anti-IgG, anti-IgG1, anti-IgG2, anti-IgG3 ou anti-IgG4 de 

humanos, bem como strepto-avidina peroxidase, todos obtidos da Sigma-

Aldrich. Na etapa final, as placas foram lavadas novamente e incubadas por 5 

minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, com 100 µL de 

tetrametilbenzidina (TMB, Sigma-Aldrich). A reação foi parada com 50 µL de 

ácido cítrico 0,2 M e a leitura realizada em espectrofotômetro para placas de 

ELISA (SpectraMax® 190), utilizando o comprimento de onda 450 nm. 
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3.7 ELISA de Avidez 

A afinidade dos anticorpos IgG e subclasses humanos e de camundongos 

foi determinada por ELISA de eluição. A presença de anticorpos IgG 

específicos anti-P. chabaudi de alta afinidade foi determinada por ELISA, como 

descrito no item anterior, acrescentando solução de ureia 6 M por 15 minutos à 

37ºC, após a etapa de lavagem para retirada das amostras de soro e antes da 

incubação com anticorpo conjugado com a peroxidase. 

 

3.8 Análise de Polimorfismo de Nucleotídeo Único 

As análises dos polimorfismos foram realizadas por Reação em Cadeia da 

Polimerase - PCR (sigla do inglês “polymerase chain reaction”), com análise 

em tempo real (qPCR), usando a tecnologia TaqMan®, descrita anteriormente 

(WOODWARD, 2014). Em síntese, foram utilizadas placas de qPCR de 96 

poços para bloco de 0,1 mL e adicionado em cada poço 4,75 µL de água Milli-

Q®, 5,0 µL de TaqMan® Genotyping Master Mix, 0,25 µL de TaqMan® sondas 

(FAMTM e VIC®) e 1 µL das amostras de DNA na concentração de 20 ng/µL; o 

volume final de reação foi de 11 µL. A seguir, as placas foram seladas e 

incubadas por 50 ciclos no aparelho de qPCR QuantStudio® 3 (Applied 

Biosystems®). 

 

3.9 Análise Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas pelos testes não paramétricos de 

análise de variância –ANOVA: Two-way ANOVA, seguido pelo pós-teste do 

Teste de Bonferroni, quando se tratava de duas variáveis independentes, e 

One-way ANOVA ou Teste de Mann-Whitney no caso de uma única variável 

independente. As análises estatísticas e a construção dos gráficos foram 

realizadas no software GraphPad Prism na versão 7.0, e as diferenças entre os 

grupos foram consideradas significativas para valores de p < 0,05. 
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3.10 Considerações Éticas 

Os procedimentos experimentais utilizando camundongos realizados neste 

trabalho estão de acordo com as normas estabelecidas para o uso de animais 

em pesquisa científica. Desse modo, o trabalho foi enviado para apreciação da 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), do Instituto de Ciências 

Biomédicas, da Universidade de São Paulo, e foi aprovado em 07/12/2015 sob 

o registro 109/2015 com validade de 4 anos. 

Os procedimentos experimentais utilizando sangue humano realizados 

neste trabalho são baseados no uso de material biológico para fins científicos, 

com sigilo da identidade do doador e livre de coação conforme resolução 

196/96 do Conselho Nacional de ética em Pesquisa (CONEP). Assim sendo, o 

protocolo utilizado neste trabalho foi avaliado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH), do Instituto de Ciências Biomédicas, 

da Universidade de São Paulo, sendo aprovado sob número de parecer 

3.257.187. 
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4.1. A ausência de P2X7R leva ao acúmulo precoce de células TFH no baço 

de camundongos infectados com P. chabaudi 

Anteriormente, foi demonstrado pelo nosso grupo de pesquisa que 

camundongos deficientes em P2X7R, no dia 20 pós-infecção com P. chabaudi, 

apresentam maior parasitemia que camundongos C57BL/6 infectados e 

acumulam células TFH no baço (SALLES, 2016; SALLES et al., 2017). Para 

avaliarmos se havia diferença no número de células TFH esplênicas em outros 

momentos durante a infecção com P. chabaudi, nós realizamos a fenotipagem 

dessas células nos dias 7, 14, 21 e 28 após a infecção, conforme mostrado na 

figura 1. 
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Figura 1: Cinética das células TFH do baço de camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- 

durante a infecção por P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- foram 

infectados via intraperitoneal com 1x106 eritrócitos parasitados, e, nos dias 0, 7, 14, 21 

e 28 pós-infecção, foi realizada a imunofenotipagem por citometria de fluxo. A) 

Contour plots com gate nas células CD4+ do baço, mostrando a expressão de PD1 

versus CXCR5, Bcl6 e ICOS.  As populações positivas foram definidas com base no 

FMO (sigla do inglês “Fluorescence Minus One”); B) Gráficos da porcentagem de 

células CD4+PD1+CXCR5+, CD4+PD1+Bcl6+ e CD4+PD1+ICOS+ do baço; C) Gráficos 

do número absoluto de células CD4+PD1+CXCR5+, CD4+PD1+Bcl6+ e CD4+PD1+ICOS+ 

do baço. Os dados são representativos de 3 experimentos independentes, com pelo 

menos 3 animais por grupo. A análise estatística foi realizada pelo teste two-way 

ANOVA, e a barra de erro representa o desvio padrão. Em A, as estrelas vermelhas 

indicam diferenças estatísticas entre os camundongos C57BL/6 e P2X7R-/-. Em B, 

diferenças significantes foram observadas com **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p<0.0001 

entre os camundongos C57BL/6 e P2X7R-/-.   

 

Os resultados mostram que a deficiência de P2X7R determinou o aumento 

das percentagens e números absolutos de células CD4+PD1+CXCR5+, 

CD4+PD1+Bcl6+ e CD4+PD1+ICOS+ do baço no dia 14 pós-infecção. Também foi 
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observada uma população maior de células CD4+PD1+CXCR5+ em 

camundongos P2X7R-/-, em relação aos animais C57BL/6, no dia 21 pós-

infecção. É interessante notar, ainda, que a população de células TFH 

aumentou progressivamente até o dia 28 pós-infecção nos camundongos 

C57BL/6, enquanto o pico dessas células foi antecipado para o dia 14 pós-

infecção nos camundongos P2X7R-/-. Esses resultados mostram que a falta 

desse receptor induz o aumento precoce e acentuado da população de células 

TFH durante a infecção pelo P. chabaudi. 

Sabendo que camundongos P2X7R-/- apresentam maior quantidade de 

anticorpos específicos no soro no dia 50 pós-infecção com P. chabaudi 

(SALLES, 2016; SALLES et al., 2017), fomos investigar se o acúmulo de 

células TFH nos camundongos P2X7R-/- estava presente nesse ponto da 

infecção. 

 

Figura 2. Células TFH no dia 50 pós infecção com P. chabaudi. Camundongos 

C57BL/6 e P2X7R-/- foram infectados via intraperitoneal com 1x106 eritrócitos 

parasitados; e, no dia 50 pós-infecção, foi feita a imunofenotipagem. A) Contour plots 

com gate nas células TFH definidos com base no FMO; B) gráfico com a frequência de 

células CD4+PD1+CXCR5+ à direita, e número absoluto à esquerda; C) Gráfico com a 



 

                                                                                                             Resultados                                                                                 

70 
 

frequência de células CD4+PD1+ICOS+ à direita, e número absoluto à esquerda. Os 

dados são representativos de um experimento com três animais por grupo. A análise 

estatística foi realizada pelo teste T Student e * p < 0.05, ** p < 0.01, e a barra de erro 

representa o desvio padrão. 

 

 Como esperado, camundongos P2X7R-/- continuam apresentando maior 

quantidade de células TFH no dia 50 pós-infecção, quando comparados com 

camundongos C57BL/6 (Figura 2B).  

 

 4.2 O tratamento com cloroquina reduz o acúmulo de células TFH no baço 

de camundongos C57BL/6 infectados com P. chabaudi. 

Nosso próximo passo foi investigar se a carga parasitária influencia o 

desenvolvimento da população de células TFH esplênicas durante a infecção 

pelo P. chabaudi. Essa informação é importante, uma vez que os 

camundongos P2X7R-/- apresentam deficiência na capacidade de controlar a 

infeção pelo P. chabaudi após o pico da parasitemia (SALLES, 2016; SALLES 

et al., 2017), podendo causar o acúmulo de células TFH. Portanto, 

primeiramente nós avaliamos a influência do tratamento com cloroquina no 

desenvolvimento das células TFH do baço de camundongos C57BL/6 

infectados, assim como na morte dessas células através da marcação com 

Anexina V (Figura 3). 
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Figura 3: Efeitos do tratamento com cloroquina na população de células TFH 

esplênicas de camundongos C57BL/6 infectados com P. chabaudi. Camundongos 

C57BL/6 foram infectados via intraperitoneal com 1x106 eritrócitos parasitados e, após 

o pico de parasitemia (dia 7), foram tratados com 10 mg/kg de cloroquina durante sete 

dias, iniciando-se no décimo primeiro dia pós-infecção. A) Contour plots mostrando a 

porcentagem de células TFH nos grupos controle, infectado e tratado; B) Gráfico 

representativo da porcentagem e número absoluto de células TFH nos grupos controle, 

infectado e tratado; C) Histograma da expressão de Anexina V dentro da população de 

células TFH nos grupos controle, infectado e tratado; D) Gráfico representativo do MFI -

(sigla do inglês “Mean Fluorescence Intensity”)  de Anexina V nos grupos controle, 

infectado e tratado. Os dados são representativos de dois experimentos 

independentes, com pelo menos quatro animais por grupo. A análise estatística 

realizada pelo teste One-way ANOVA e a barra de erro representam o desvio padrão. 

Diferenças significantes foram observadas com **p < 0.01; ns = não significativo. 

 

Os resultados mostram que o número de células TFH no baço de 

camundongos C57BL/6 infectados reduziu significativamente após o tratamento 

com cloroquina, mas ainda é maior que no controle não infectado (Figuras 3A 
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e 3B). Observamos, ainda, que as células TFH marcam fortemente com anexina 

V tanto no grupo infectado como no grupo tratado (Figuras 3C e 3D). Importa 

salientar que esses resultados não permitem afirmar com segurança que a 

carga parasitária está diretamente associada ao acúmulo de células TFH no 

baço, uma vez que, além de apresentar atividade antimalárica, a cloroquina é 

imunossupressora (QIN et al., 2014).   

 

4.3 A expressão do P2X7R nas células T CD4+ favorece o acúmulo de 

células TFH, independentemente da carga parasitária. 

Para descartar a influência da parasitemia no acúmulo de células TFH nos 

camundongos P2X7R-/-, nós realizamos a transferência de células CD4+ de 

camundongos CD45.1 e P2X7R-/- (CD45.2) para camundongos CD4-/-, que 

foram infectados com o P. chabaudi, conforme mostra a figura 4. 

 

 

Figura 4. Análise das células CD4+ do baço de camundongos CD45.1 e P2X7R-/- 

cotransferidas para camundongos CD4-/- infectados pelo P. chabaudi. Células 

CD4+ de camundongos CD45.1 e P2X7R-/- (CD45.2) separadas por citometria de fluxo 
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foram transferidas para camundongos CD4-/-, que foram infectados com 1x106 

eritrócitos parasitados três dias após a transferência. Os animais foram avaliados no 

dia 14 pós-infecção. A) Contour plot com gate nas células CD4+, mostrando a 

população de células PD1+CXCR5+ (TFH); B) Contour plot com gate nas células 

CD4+PD1+CXCR5+, mostrando as populações de células CD45.1+ e CD45.2+; C) 

Frequência de células CD4+PD1+CXCR5+ CD45.1+ e CD45.2+; D) Contour plot com 

gate nas células CD4+, mostrando a população de células PD1+Bcl6+ (TFH); E) Contour 

plot com gate nas células CD4+PD1+Bcl6+, mostrando as populações de células 

CD45.1+ e 45.2+. Análise estatística realizada pelo teste Mann-Whitney, onde: **p < 

0.01, e barra de erro representa o desvio padrão. Os dados referem-se a um 

experimento com oito animais. 

 

Observamos que, após a transferência de células T CD4+ de camundongos 

45.1 e P2X7R-/- no mesmo microambiente, a maioria das células TFH foram 

originadas de células P2X7R-/-. Esses resultados demostram que a ausência do 

P2X7R está diretamente implicada no aumento da população de células TFH, 

descartando a influência do nível elevado de parasitemia como fator 

determinante para a maior geração dessas células nos camundongos P2X7R-/- 

infectados pelo P. chabaudi. 

 

4.4 A deficiência do P2X7R não influencia a proliferação das células TFH 

esplênicas durante a infecção com P. chabaudi. 

Outra possibilidade que poderia explicar o acúmulo de células TFH na 

ausência do P2X7R seria uma maior capacidade proliferativa. Para testar essa 

hipótese, nós realizamos um ensaio utilizando Ki67 - um marcador do ciclo 

celular -, como mostrado na figura 5. 
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Figura 5. Expressão de Ki67 nas células TFH do baço de camundongos C57BL/6 e 

P2X7R-/- infectados pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- foram 

infectados via intraperitoneal com 1x106 eritrócitos parasitados, e, no 20 dia pós-

infecção, foi feita a retirada do baço. A) Contour pots com gate nas células CD4+, 

mostrando a população de células PD1+CXCR5+ (TFH); B) Histograma da expressão de 

Ki67 à esquerda, e representação gráfica do MFI de Ki67 à direita na população de 

células CD4+PD1+CXCR5+; C) Gráfico mostrado a porcentagem de células 

CD4+PD1+CXCR5+; D) Número absoluto de células CD4+PD1+CXCR5+. Os dados são 

representativos de dois experimentos independentes, com no mínimo quatro animais 

por grupo. A análise estatística foi realizada pelo teste de Mann-Whitney. *p < 0.05, ns 

= não significativo, e barra de erro representa o desvio padrão. 

 

A expressão de Ki67 entre as células TFH dos camundongos P2X7R-/- e 

C57BL/6 infectados não apresentou diferença estatística. Portanto não é 

possível atribuir o acúmulo de células TFH em camundongos P2X7R-/- à maior 

capacidade proliferativa em relação à observada nos camundongos C57BL/6. 
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4.5 O estímulo com ATP in vitro induz a exposição de fosfatidilserina nas 

células TFH esplênicas geradas na infecção com P. chabaudi de modo 

dependente do P2X7R  

Estudos anteriores realizados em nosso laboratório identificaram a 

presença de células T CD4+ esplênicas em apoptose majoritariamente no baço 

de camundongos C57BL/6 do que em camundongos P2X7R-/- no dia 20 da 

infecção pelo P. chabaudi (SALLES, 2016; SALLES et al., 2017). Os 

experimentos seguintes foram realizados com o objetivo de compreender 

melhor como o P2X7R controla a expansão da população de células TFH 

esplênicas geradas durante a infecção pelo P. chabaudi. Primeiramente nós 

avaliamos a exposição de fosfatidilserina nessas células após estimulação com 

doses crescentes de ATP, como mostrado na figura abaixo.  

 

Figura 6. Exposição de fosfatidilserina nas células TFH do baço de camundongos 

C57BL/6 e P2X7R-/- infectados com P. chabaudi, estimulados ou não com ATP. 

Camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- foram infectados via intraperitoneal com 1x106 

eritrócitos parasitados, e, no 20 dia pós-infecção, foi realizado o experimento. A) 

Contour plots com gate nas células CD4+, mostrando a população de células 

PD1+CXCR5+ (TFH); B) Histograma da expressão de Anexina V nas células 

PD1+CXCR5+ após estímulo com doses crescentes de ATP (50-1.000 M) por 15 
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minutos a 37ºC; D) Gráfico do MFI de Anexina V nas células PD1+CXCR5+. Os dados 

referem-se a um experimento com cinco animais por grupo. A análise estatística foi 

realizada pelo teste two-way ANOVA e representado por: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 

0.001, ****p < 0.0001, e a barra de erro representa o desvio padrão. 

 

Os resultados mostram que o ATP extracelular induz a exposição de 

fosfatidilserina nas células TFH do baço de camundongos C57BL/6, mas não 

nas células TFH dos animais P2X7R-/- durante a infecção com P. chabaudi. A 

exposição é dose dependente e aumenta conforme a concentração de ATP. 

Além disso, uma dose muito baixa como 50 µM já é suficiente para induzir o 

aumento da exposição de fosfatidilserina. Concluímos que as células TFH 

geradas no baço durante a infecção pelo P. chabaudi respondem rapidamente 

ao ATP extracelular, através da sinalização do P2X7R e externalizam 

fosfatidilserina.  

 

4.6 As células TFH geradas durante a infecção com P. chabaudi são 

particularmente propensas a morrer de modo dependente do P2X7R. 

A exposição de fosfatidilserina é um dos eventos iniciais do processo de 

morte celular e, em alguns casos, pode ser revertido. Para elucidar se durante 

a infecção pelo P. chabaudi as células TFH são propensas a morrer, nós 

usamos um ensaio de morte celular utilizando “Live and Dead” (L/D), um 

corante que se liga à porção anima de proteínas, sendo empregado como um 

excelente marcador da integridade da membrana celular, associado à 

marcação com Anexina V. Nessa análise, comparamos a viabilidade das 

células TFH e não-TFH  do baço de camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- no dia 20 

da infecção pelo P. chabaudi, durante o período de 4 horas ex vivo, na 

ausência ou presença de ATP extracelular (Figura 7). 
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Figura 7. Avaliação da morte das células TFH do baço de camundongos C57BL/6 

e P2X7R-/- infectados, estimulados ou não com ATP. Camundongos C57BL/6 e 

P2X7R-/- foram infectados via intraperitoneal com 1x106 eritrócitos parasitados, e, no 

20 dia pós-infecção, foi realizado o experimento. As células esplênicas foram 

estimuladas com 300 uM de ATP a 37ºC por 1, 2, 3 ou 4 horas ou não estimuladas 

(tempo zero). A) Contour plot mostrando a estratégia de gate utilizada; B) Gráfico das 

porcentagens de células mortas dentre as células CD4+PD1+CXCR5+ ao longo do 

tempo; C) Gráfico das porcentagens de células mortas dentre as células CD4+PD1-

CXCR5- ao longo do tempo. Os dados são representativos de dois experimentos 

independentes, com pelo menos 4 camundongos por grupo. A análise estatística foi 

realizada pelo teste two-way ANOVA e representada por: **p < 0.01, ***p < 0.001, 

****p < 0.0001, e a barra de erro representa o desvio padrão. 

 

Os resultados mostram que a maioria das células TFH morreu 

espontaneamente no período de 4 horas ex vivo de maneira dependente do 

P2X7R, enquanto outras populações de células T CD4+ permanecem viáveis. A 

morte das células TFH é favorecida na primeira hora após o estímulo com  300 

M de ATP extracelular . No entanto, durante as 4 horas ex vivo, não se 

observou a morte das células não-TFH. Esses resultados mostram que as 
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células TFH geradas durante a infecção pelo P. chabaudi são particularmente 

propensas à morte mediada pelo P2X7R. 

 

4.7 A estimulação com eritrócitos parasitados aumenta a porcentagem de 

células TFH in vitro. 

Segundo Proietti e colaboradores (2014), a ativação de células TFH isoladas 

das placas de Peyer, através da estimulação com anticorpos anti-CD3 e anti-

CD28, regula negativamente a expressão de mRNA para o P2X7R e impede a 

morte induzida pelo ATP. Esses resultados sugerem que apenas as células TFH 

que não interagem com as células B dentro do folículo linfoide secundário 

estão sujeitas a esse mecanismo de morte celular. Baseado nesses achados, 

nos perguntamos se a ativação das células TFH geradas durante a infecção 

pelo P. chabaudi era capaz de resgatar essas células da morte, mediada pelo 

P2X7R. Para isso, nós estimulamos as células do baço de camundongos 

C57BL/6 e P2X7R-/- no dia 20 pós-infecção, com eritrócitos parasitados, e 

avaliamos a viabilidade das células T CD4+ e TFH, como mostrado na figura 8. 
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Figura 8. Efeitos da estimulação com eritrócitos parasitados na viabilidade das 

células CD4+ e TFH do baço de camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- infectados com 

P. chabaudi. Os esplenócitos do dia 20 pós-infecção foram estimulados ou não 

(RPMI) com eritrócitos parasitados na proporção de 3 eritrócitos para cada esplenócito 

por 16 horas. A) Contour plots com gate nas células CD4+, mostrando as células 

mortas (Anexina V+ e L/D+); B) Gráfico da porcentagem de células mortas entre as 

células CD4+; C) Contour plots com gate nas células TFH dentre as células vivas (L/D-); 

D) Gráfico da porcentagem de células TFH dentre as células vivas. A análise estatística 

foi realizada pelo teste two-way ANOVA e representada por: **p < 0.01, ***p < 0.001 e 

a barra de erro representa o desvio padrão. Os dados são representativos de dois 

experimentos independentes com quatro animais por grupo. 

 

Observamos que a presença de eritrócitos parasitados na cultura celular por 

16 horas não causou diferença significativa na frequência de células CD4+ 

mortas, que foi menor na ausência do P2X7R, independentemente do estímulo. 

No entanto, a porcentagem de células TFH viáveis aumentou após o estímulo 

com eritrócitos parasitados, quando as células expressavam P2X7R, mas não 

na sua ausência. Esses resultados sugerem que a ativação das células TFH 

geradas durante a infecção pelo P. chabaudi reduz a sensibilidade à morte 

celular induzida por ATP e mediada pelo P2X7R. 

 

4.8 A expressão do P2X7R nas células TFH promove a morte in vivo destas 

células durante a infecção com P. chabaudi. 

Devido ao fato de várias populações celulares expressarem o P2X7R na 

superfície e tendo em vista a necessidade de evidenciar o papel deste receptor 

na morte das células TFH, nosso próximo passo foi avaliar a marcação com 

Anexina V e L/D nessa população, após a transferência de células CD4+ de 

camundongos CD45.1 e P2X7R-/- (CD45.2) em camundongos CD4-/-, conforme 

mostrado na figura 9. 
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Figura 9. Análise da morte celular in vivo em células TFH geradas durante a 

infecção pelo P. chabaudi que expressam ou não P2X7R. Células CD4+ de 

camundongos CD45.1 e P2X7R-/- (CD45.2) separadas por citometria de fluxo foram 

transferidas para camundongos CD4-/-, que foram infectados com 1x106 eritrócitos 

parasitados 3 dias após a transferência. A) Contour plot com gate nas células CD4+, 

mostrando a população de células PD1+ CXCR5+ (TFH); B) Contour plots com gate nas 

células TFH Anexina V+ L/D+ (mortas); C) Contour plots com gates nas células TFH 

mortas CD45.1+ e CD45.1- ; D) Gráfico da frequência de células TFH mortas CD45.1+ e 

CD45.1-. Análise estatística foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, onde: *p < 0.05 

e barra de erro representa o desvio padrão. Os dados referem-se a 1 experimento com 

oito animais. 

 

Após a transferência de células CD4+ de camundongos CD45.1 e P2X7R-/- 

em camundongos CD4-/- infectados, observou-se uma porcentagem sete vezes 

maior de células TFH mortas originadas de camundongos CD45.1. Esses 

resultados indicam a importância do P2X7R expresso nas células TFH na morte 

destas células in vivo. 
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4.9 Acúmulo de células TFH no baço de camundongos P2X7R-/- está 

relacionado com maior concentração de anticorpos IgG2a totais e de alta 

afinidade pelo parasito no soro 

Estudos anteriores mostraram que camundongos com deficiência de P2X7R 

apresentam maiores níveis séricos de anticorpos (PROIETTI et al., 2014; 

SALLES, 2016; SALLES et al., 2017). Tendo em vista que as células TFH são 

essenciais para o processo de maturação de afinidade dos anticorpos, 

avaliamos a seguir a produção de anticorpos específicos totais e de alta 

afinidade em camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- infectados pelo P. chabaudi, 

conforme apresentado na figura 10. 
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Figura 10. Produção de IgG2a anti-P. chabaudi total e de alta avidez nos 

camundongos P2X7R-/- e C57BL/6 durante infecção por P. chabaudi. 

Camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- foram previamente infectados via intraperitoneal 

com 1x106 eritrócitos parasitados e a coleta de sangue foi feita via Sinus Retro Orbital. 

Gráficos da quantidade de anticorpos IgG2a totais e IgG2a de alta afinidade 

específicos antilisado de P. chabaudi nos dias 14, 20, 30 e 50 pós-infecção, 
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respectivamente, medidos por ELISA na ausência ou presença de ureia 6M. Os dados 

são representativos de dois experimentos independentes, com pelo menos 3 animais 

por grupo. A análise estatística foi realizada pelo teste de two-way ANOVA onde: *p < 

0.05, **p < 0.01, e a barra de erro representa o desvio padrão. 

 

Os resultados mostram que os camundongos P2X7R-/- produziam mais 

anticorpos IgG2a totais e de alta afinidade específicos ao P. chabaudi quando 

comparados com camundongos C57BL/6 no dia 50 pós-infecção (Figura 10D). 

Não foi encontrado nenhuma diferença estatisticamente significativa nos 

demais dias de infecção (Figura A-C). 

 

4.10 A ausência de P2X7R leva ao aumento do número de células B do 

centro germinativo, mas não afeta a população de plasmócitos no baço 

de camundongos infectados com P. chabaudi. 

 Nosso próximo passo foi investigar se o acúmulo de células TFH 

esplênicas nos camundongos P2X7R-/- infectados resultaria em aumento das 

populações de células B do centro germinativo e plasmócitos, que poderia levar 

à maior produção de anticorpos IgG totais e de alta afinidade. Portanto, nós 

fizemos a genotipagem das células B do centro germinativo e plasmócitos no 

baço dos camundongos C57BL/6 e P2X7R-/- nos dias 0, 14, 21, 30 e 50 pós-

infecção como representado na figura 11. 
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Figura 11. Células B do centro germitativo e plasmócitos nos camundongos 

P2X7R-/- e C57BL/6 durante infecção por P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 e 

P2X7R-/- foram infectados via intraperitoneal com 1x106 eritrócitos parasitados, e nos 
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dias 0, 14, 21, 30 e 50 pós-infecção foi realizado a imunofenotipagem. A) Contour plots 

com gate nas células CD19+ esplênicas, mostrando as populações de células 

FAS+GL7+ (células B do centro germinativo) e CD138+IgD- (plasmócitos) do baço 

definidas com base no FMO; B) Gráficos das porcentagens de células B do centro 

germinativo e plasmócitos; C) Gráficos dos números absolutos de células B do centro 

germinativo e plasmócitos. Os dados são representativos de 2 experimentos, com pelo 

menos 3 animais por grupo.  

 Em nossos resultados não houve diferença na quantidade de 

plasmócitos esplênicos entre os camundongos C57BL/6 e P2X7R-/-. No 

entanto, no dia 30 p.i., os camundongos P2X7R-/- apresentaram maior número 

de células B do centro germinativo, quando comparados com camundongos 

C57BL/6. Esses resultados indicam que a falta do P2X7R também favorece o 

aumento das células B do centro germinativo. 

 

4.11 Polimorfismos de Nucleotídeo Único que alteram a função de P2X7R 

estão relacionados com maior quantidade de anticorpos na malária 

humana 

 Nosso próximo passo foi avaliar se pacientes com malária que 

apresentam alteração na função de P2X7R também apresentavam maior 

quantidades de anticorpos anti-plasmódio. Pacientes com malária causada por 

P. vivax foram investigados para dois conhecidos polimorfismo de nucleotídeo 

único de P2X7R de perda de função, conforme apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 3. Frequência genotípica e alélica de pacientes com malária pelo 

P.vivax e polimorfismo genético de P2X7R. 

SNPs ID   HWE-P 

rs3751143 

Frequência Genotípica   

AA 140 (61,4%)  

AC 82 (36,0%)  

CC 6 (2,6%) 0.762 

Total 228 (100%)  

Frequência Alélica   

A 362 (79,4%)  

C 94 (20,6%)  

Total 456 (100%) 
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rs2230911 

Frequência Genotípica   

CC 160 (70,2%)  

CG 59 (25,8%)  

GG 9 (4,0%) 0.326 

Total 228 (100%)  
Frequência Alélica   

C 379 (83,1%)  

G 77 (16,9)  

Total 456 (100%)  

HWE-P p-value do teste do Equilíbrio de Hardy-Weinberg calculado pelo teste do Qui-

quadrado. 

 

 Do total de 228 pacientes analisados, quinze apresentaram algum dos 

polimorfismos estudados (rs3751143 ou rs2230911). Com intuito de avaliar a 

quantidade de anticorpos específicos anti-P.vivax em indivíduos com perda da 

função do P2X7R, independente do polimorfismo, nós agrupamos os indivíduos 

em três, a saber: A/A+C/C (Homozigoto Comum); A/C+C/G (Heterozigoto) e 

C/C ou G/G (Homozigoto Raro). Então realizamos a dosagem dos anticorpos 

anti-PvMSP1 por Elisa conforme representado na figura 12 e 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Resultados                                                                                 

88 
 

 

Figura 12. Dosagem de anticorpos anti-PvMSP1 ICB2-5 em pacientes com 

malária causada pelo P.vivax. A-E) Absorbância de anticorpos específicos anti-ICB2-

5 medidos por Elisa nos pacientes não infectado (controle) e com malária A/A+C/C
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(Homozigoto Comum); A/C+C/G (Heterozigoto) e C/C ou G/G (Homozigoto Raro), com 

um total de 12 pacientes por grupo. 
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Figura 13. Dosagem de anticorpos anti-PvMSP119 em pacientes com malária 

causada pelo P.vivax. A-E) Absorbância de anticorpos específicos anti-MSP119 

medidos por Elisa nos pacientes não infectado (controle) e com malária A/A+C/C 

(Homozigoto Comum); A/C+C/G (Heterozigoto) e C/C ou G/G (Homozigoto Raro), com 

um total de 12 pacientes por grupo. A análise estatística foi realizada pelo teste two-

way ANOVA e representada por: *p < 0.05, **p < 0.01, e a barra de erro representa o 

desvio padrão. 

 

 Nenhuma diferença estatística significativa foi encontrada na quantidade 

de anticorpos contra a porção ICB2-5 da proteína PvMSP1 (Figura 12). Mas 

indivíduos com polimorfismo de perda de função do P2X7R apresentaram 

maior quantidade de anticorpos IgG3 anti-PvMSP119 quando comparados com 

indivíduos P2X7R suficientes (Figura 13.E). Esses resultados sugerem que a 

deficiência de P2X7R em humanos, assim como no modelo experimental, 

também está relacionada com maior produção de anticorpos. 
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As células TFH foram descritas pela primeira vez no ano 2000, mas 

somente nos últimos anos tem sido discutida sua importância na proteção e na 

patologia de algumas doenças. Além disso, tem crescido o interesse em 

conhecer a biologia das células TFH devido a seu papel na produção de 

anticorpos e consequentemente seu interesse para o desenvolvimento de 

vacinas. Mesmo com os avanços dos últimos anos, ainda existem lacunas 

sobre a participação das células TFH na malária (PEREZ-MAZLIAH e 

LANGHORNE, 2015). Assim, neste trabalho, avaliamos o papel do P2X7R no 

controle da população de células TFH esplênicas e na produção de anticorpos 

específicos durante a infecção pelo P. chabaudi e P. vivax. 

Estudos recentes mostram o papel essencial desempenhado pelas 

células TFH para o controle da infecção pelo Plasmodium. Camundongos ICOS-

/- apresentam redução das células TFH e células B do centro germinativo, assim 

como na produção de anticorpos parasito-específico de alta afinidade durante a 

infecção com P. chabaudi (WIKENHEISER et al., 2016). Além disso, 

camundongos com deleção no gene que codifica o fator de transcrição Bcl6 

também apresentam disfunção das células TFH do centro germinativo e nas 

respostas de anticorpos, o que resulta em falha no controle da parasitemia 

residual crônica em camundongos C57BL/6 infectados com P. chabaudi 

(PÉREZ-MAZLIAH et al., 2017). Ademais, algumas evidências apoiam um 

papel crucial das células TFH, também, nas respostas imunológicas na malária 

humana. Nesse sentido, um estudo recente demonstrou que a infecção com P. 

vivax leva à produção de IL-21 e ao aumento de células TFH circulantes 

(FIGUEIREDO et al., 2017). Além disso, crianças infectadas com P. falciparum 

que desenvolvem células TFH de memória circulantes são capazes de gerar 

forte resposta humoral protetora (OBENG-ADJEI et al., 2015). 

No dia 20 pós-infecção com P. chabaudi, camundongos P2X7R-/- 

apresentam maior quantidade de células TFH no baço quando comparados com 

animais C57BL/6, (SALLES, 2016; SALLES et al., 2017). No entanto, este 

aumento poderia ocorrer apenas neste período da infecção em que se observa 

maior parasitemia no camundongo P2X7R-/- associada à redução da resposta 

das células TH1. Ao analisarmos outros períodos da infecção, nós constatamos 

maior número de células TFH no baço de animais P2X7R-/- precocemente e 
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mesmo com parasitemia semelhante. Esse achado ressalta a importância do 

P2X7R no controle da população de células TFH durante a malária. De acordo 

com estas evidências, outros estudos têm relatado que camundongos P2X7R-/- 

apresentam maior quantidade de células TFH no centro germinativo das placas 

de Peyer do intestino delgado (PROIETTI et al., 2014; PERRUZZA et al., 

2017). Além disso, foi mostrado recentemente que o ATP liberado por bactérias 

intestinais limita a geração de IgA contra enteropatógenos (PROIETTI et al., 

2019). 

O controle preciso do número de células TFH é importante para as 

reações do centro germinativo. Mutações monogênicas que levam a redução 

da quantidade de células TFH causam imunodeficiência primária e são 

associadas a defeitos no centro germinativo, redução da quantidade de células 

B de memória e dos títulos de anticorpos (PRATAMA e VINUESA, 2013). Por 

outro lado, aumento da quantidade de células TFH está associada à 

autoimunidade. Parece que o acúmulo de células TFH pode prejudicar o 

processo de seleção positiva no centro germinativo, favorecendo o surgimento 

de células B auto reativas. Em camundongos, o excesso de células TFH está 

relacionado com produção de auto anticorpos (VINUESA et al., 2005). Além 

disso, estudos em humanos indicam que indivíduos com doenças autoimunes 

apresentam maior quantidade de células TFH circulantes (SIMPSON et al., 

2010; MA et al., 2012). Sugerindo que o P2X7R é um importante ponto de 

checagem para o desenvolvimento de doenças autoimunes mediadas por 

anticorpos, foi mostrado recentemente que a ausência do receptor funcional 

está associada à produção de auto anticorpos e à maior incidência de lupus 

eritematoso sintêmico (FALITI et al., 2019). 

Na malária, a quantidade de células TFH parece estar inversamente 

correlacionada com a intensidade da resposta imune gerada na fase aguda da 

infecção. Na infecção pelo P. yoelli, a elevada carga parasitária leva à geração 

de uma forte resposta imunológica com produção de grande quantidade de 

citocinas pró-inflamatórias. A alta concentração de TNF-α e IFN-γ prejudica a 

diferenciação de células TFH do baço de camundongos infectados (RYG-

CORNEJO et al., 2016). Em humanos, infecção aguda com P. falciparum 

também induz produção de citocinas do perfil TH1 e prejudica a geração de 
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células TFH circulantes eficazes (OBENG-ADJEI et al., 2015). No entanto, 

observamos que após a eliminação do parasito com tratamento com cloroquina 

a quantidade de células TFH foi reduzida. Este resultado possivelmente é 

devido à atividade imunossupressora da cloroquina e não apenas à influência 

da carga parasitária, uma vez que o tratamento com cloroquina possui efeitos 

inibitórios sobre a proliferação e diferenciação das células T (OH et al., 2016). 

 Quando as células T CD4+, que expressavam ou não o P2X7R, foram 

cotransferidas para o mesmo animal, a maioria das células TFH geradas foram 

provenientes de células desprovidas do receptor Esse experimento, descarta a 

influência da parasitemia no acúmulo de células TFH esplênicas em 

camundongos P2X7R-/-, uma vez que as células T CD4+ deficientes e 

suficientes compartilhavam o mesmo ambiente. Por outro lado, o acúmulo de 

células TFH na ausência do P2X7R não pode ser explicado por aumento na 

capacidade proliferativa dessas células, uma vez que a marcação com Ki67 foi 

similar entre os grupos de camundongos C57BL/6 e P2X7R-/-. Esse resultado 

corrobora um estudo prévio, que também não encontrou correlação entre a 

expressão de Ki67 e acúmulo de células TFH durante o processo de 

envelhecimento (SAGE et al., 2015).  

Altas concentrações de ATP são encontradas após dano tecidual e 

estão associadas à resposta inflamatória e morte celular. A sinalização via 

P2X7R pode desencadear morte celular através de mecanismos que envolvem 

as vias apoptótica ou necrótica, dependendo de fatores como a intensidade do 

estímulo e o tipo celular envolvido (DRAGANOV et al., 2015). Nas células T de 

camundongos, a sinalização do ATP extracelular é feita preferencialmente via 

P2X7R (DI VIRGILIO et al., 2001). No meio extracelular, o ATP extracelular 

estimula em células T a proliferação celular e a liberação de citocinas 

(TRAUTMANN, 2009). É bem estabelecido que a apoptose, que um é tipo de 

morte celular com características morfologicamente distintas, é induzida em 

células do sistema imune devido a excessiva ou prolongada ativação de 

P2X7R por exposição ao ATP extracelular (MACKENZIE et al., 2005). 
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Nós verificamos que, na malária causada pelo P. chabaudi, as células 

TFH esplênicas são altamente sensíveis ao ATP extracelular. Isto é, 

concentrações muito baixas de ATP são suficientes para induzir a exposição de 

fosfatidilserina. Observamos ainda que as células TFH do baço de 

camundongos infectados são susceptíveis à morte celular mediada por ATP. 

Neste caso, a morte celular desencadeada via P2X7R ocorre pouco tempo 

após a exposição ao ATP, o que se justifica pela rápida abertura do poro na 

membrana celular e sugere que vias necróticas possam estar envolvidas. 

Porém, estímulos com eritrócitos parasitados em cultura celular de esplenócitos 

aumentam a quantidade de células TFH viáveis ex vivo, na presença do receptor 

P2X7, mas não na ausência. Esses dados sugerem que as células TFH ativadas 

são mais resistentes ao mecanismo de morte celular mediado pelo receptor 

P2X7. De acordo com essa ideia, o gene que codifica o receptor P2X7R é 

negativamente regulado nas células TFH após estimulação via TCR (PROIETTI 

et al., 2014). 

A abundância de células TFH nas placas de Peyer de camundongos 

deficientes em P2X7R que reconhecem ATP extracelular também está 

associada à maior resistência à morte celular induzida por ATP (PROIETTI et 

al., 2014). De forma semelhante aos nossos achados na malária, a estimulação 

das células TFH nas placas de Peyer através do TCR impede a morte celular 

induzida pelo ATP dependente do P2X7R. Além disso, recentemente, foi 

relatado que a morte de células TFH do baço de camundongos inoculados com 

pristane, um modelo experimental de lupus eritematoso sistêmico, induzida 

pela estimulação do P2X7R está associada à ativação de caspases e à 

geração da forma clivada de gasdermina D (FALITI et al., 2019). Estes 

resultados sugerem que o P2X7R medeia a morte das células TFH por 

piroptose. Um estudo anterior já havia sugerido que a indução da abertura de 

poros e a morte de células T possuía características comuns à piroptose 

(TAYLOR et al., 2008). Este tipo de morte celular é executada pela clivagem da 

gasdermina D mediada por caspases e liberação da porção responsável pela 

auto inibição da região N terminal formadora de poro (KAYAGAKI et al., 2015; 

SHI et al., 2015).   
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A cooperação entre células T e B é um aspecto fundamental da resposta 

imune adaptativa e da geração de memória imunológica. As células TFH são 

especializadas em fornecer ajuda às células B (CROTTY, 2011). Mostramos, 

ainda, que camundongos P2X7R-/- apresentam expansão da população de 

células B do centro germinativo do baço. Tal resultado está de acordo com 

estudos anteriores que também já observaram aumento de células B do centro 

germinativo em camundongos P2X7R-/- (PROIETTI et al., 2014; SALLES, 

2016). Porém nenhum aumento foi observado em relação à população de 

plasmócitos, que pode ter relação com sítio pesquisado, uma vez que essas 

células possuem característica circulatória importante e podem se alojar na 

medula óssea (RIBATTI, 2017). 

As células TFH também são essenciais para mudança de classe de 

anticorpos e no processo de maturação de afinidade (CROTTY, 2014). 

Anteriormente, já havia sido mostrado pelo nosso grupo de pesquisa que 

camundongos P2X7R-/- infectados apresentavam maiores níveis séricos de 

anticorpos anti-P.chabaudi, quando comparados com camundongos C57BL/6 

infectados (SALLES, 2016). No entanto, camundongos P2X7R-/- apresentavam 

mais dificuldade no controle da parasitemia que camundongos C57BL/6. Este 

fato se justificaria se a maior quantidade de anticorpos observadas em 

camundongos P2X7R-/- fosse de baixa avidez. Nesse trabalho nós mostramos 

que camundongos P2X7R-/- produzem maior quantidade de anticorpos anti-

P.chabaudi de alta afinidade. Esse dado corrobora um estudo anterior que 

encontrou maior quantidade de anticorpos IgA de alta afinidade contra 

microrganismos comensais em camundongos P2X7R-/- (PROIETTI et al., 2014). 

Sendo assim, a maior parasitemia observada em camundongos P2X7R-/- 

infectados com P. chabaudi parece ser devida exclusivamente à deficiência na 

diferenciação de células TH1 produtoras de IFN-γ (SALLES, 2016), que são 

importantes para a eliminação do parasito na malária (PEREZ-MAZLIAH e 

LANGHORNE, 2015).  

A sinalização via P2X7R também parece regular a morte das células TFH 

em humanos. As células TFH humanas expressam grande quantidade de 

P2X7R e aumentam a exposição de fosfatidilserina após estímulo com ATP 

(PROIETTI et al., 2014). Estudo em indivíduos que apresentam mutação que 
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leva à perda de função do P2X7R demonstraram que tais indivíduos também 

apresentam leucócitos com maior resistência à morte celular induzida por ATP 

extracelular em ensaio ex vivo (WESSELIUS et al., 2012). 

O gene que codifica o P2X7R humano é altamente polimórfico, e a 

literatura tem descrito que indivíduos que apresentam polimorfismo neste gene 

são mais susceptíveis a algumas condições: portadores do polimorfismo 

rs2230911 possuem maior risco de desenvolver osteoporose (XU et al., 2017); 

enquanto polimorfismo rs3751143 tem sido associado a elevado risco de 

desenvolvimento de tuberculose (AREESHI et al., 2016). Este é o primeiro 

trabalho a relacionar polimorfismos funcionais de perda de função de P2X7R 

com produção de anticorpos na malária humana. Em nossos resultados, 

pacientes com polimorfismo de P2X7R apresentaram maiores concentrações 

de anticorpos IgG3 anti-MSP119, mas não anti-ICB2-5, durante a infecção com 

P. vivax. Esta diferença pode ser devida à MSP119 corresponder à porção C 

terminal da proteína que é mais conservada, enquanto o fragmento ICB2-5 

corresponder à região N terminal que é mais polimórfica (SOARES et al., 

1997). Além disso, anticorpos anti-MSP119 são rapidamente adquiridos durante 

a infecção aguda com P. vivax e em torno de 80% dos indivíduos infectados 

apresentam níveis detectáveis de anticorpos anti-MSP119 específicos no soro 

(WANG et al., 2016). Esses anticorpos são negativados em cerca de dois 

meses após o tratamento e eliminação do parasito (SOARES et al., 1999), e 

apenas 3% dos indivíduos saudáveis que vivem em áreas endêmicas são 

positivos para anticorpos anti-MSP119 (WANG et al., 2016). Portanto, os 

anticorpos anti-MSP119 são bons indicadores de infecções recentes. Embora 

no nosso trabalho não tenha sido possível avaliar a influência da idade, sexo e 

do número de episódios de malária na geração de anticorpos anti-MSP119, a 

literatura tem reportado que a influência desses fatores é controversa (WANG 

et al., 2016).  

Dando suporte à ideia que polimorfismos de P2X7R estão relacionados 

com produção exacerbada de anticorpos em humanos, indivíduos com 

tuberculose que apresentam polimorfismos funcionais de perda de função de 

P2X7R produzem mais anticorpos IgG anti-micobactéria (WU et al., 2015). 

Além disso, a observação recente de que as células TFH circulantes de 
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pacientes com lúpus eritematoso sistêmico são hiporresponsivas ao P2X7R 

sugere que este receptor possa ser um ponto de checagem importante para 

impedir a geração de autoanticorpos (FALITI et al., 2019).  Nesta perspectiva, 

torna-se relevante avaliar no futuro se a ausência de P2X7R funcional favorece 

a produção de autoanticorpos na malária.   
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Ilustração 4. Representação esquemática da ação do receptor P2X7 na geração 

de anticorpos de alta afinidade na malária. O ATP liberado em condições de dano 

tecidual, ativa o P2X7R expresso nas células TFH. As células TFH são sensíveis ao ATP 

extracelular, e após ativação, ocorre a abertura de poros na membrana, exposição de 

fosfatidilserina e morte celular. Na ausência da sinalização de P2X7R, este 

mecanismo de morte celular dependente de P2X7R está inativo, o que resulta no 

acúmulo de células TFH e maior produção de anticorpos de alta afinidade.
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Nossos achados contribuem para a compreensão do papel do P2X7R no 

controle da população de células TFH esplênica de camundongos e na geração 

de anticorpos específicos de alta afinidade durante a infecção pelo P. chabaudi 

e P. vivax. Nossos resultados mostraram que a expressão do P2X7R é 

importante para o processo de morte celular das células TFH, contribuindo para 

o acúmulo destas células na ausência do receptor e que a ausência da 

sinalização pelo P2X7R contribui para produção de anticorpos específicos de 

alta afinidade, tanto na malária causada por P. chabaudi, quanto por P.vivax. 

Estes resultados vislumbram possíveis aplicações de antagonistas de P2X7R 

para uso terapêutico ou como adjuvante no desenvolvimento de vacinas. 
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APÊNDICE A — P2X7 receptor drives Th1 cell differentiation and controls the 
follicular helper T cell population to protect against Plasmodium chabaudi 
malaria. PLOS Pathogens, 2017.



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

   
 


