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RESUMO 

 

Villas-Bôas B. Analise fenotípico-funcional das células TCD4+FoxP3+ (T reguladoras) na 
fase aguda da infecção murina pelo Trypanosoma cruzi. [dissertação (Mestrado em 
Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2013. 
 
Recentemente, no nosso laboratório foi observado que na fase aguda da infecção 
murina pelo Trypanosoma cruzi (cepa Y) o número de células T reguladoras (TREG) 
no baço sofre aumento muito discreto, e que o tratamento destes animais com 
monoclonal anti-CD25 (PC61), para remover as células TREG, resulta em curvas de 
parasitemia e patologia, não diferentes daquelas observadas nos animais tratados 
com monoclonal irrelevante. Estes resultados, apesar de não serem conclusivos, 
sugerem que as células TREG não operam no controle da resposta ao Trypanosoma 
cruzi durante a fase aguda da infecção. No presente trabalho, utilizando 
camundongos C57BL/6 e camundongos FoxP3GFPKI, estudamos as mudanças 
quantitativas e qualitativas na população de células TREG no decurso da fase aguda 
da infecção pelo Trypanosoma cruzi e verificamos se a atividade supressora destas 
células é mantida. Foram realizados estudos cinéticos do baço de animais C57BL/6 
e FoxP3GFPKI infectados por parasitas do clone Sylvio X10/4 e animais controles, 
estimando o peso, número total de células, número e frequência de células 
CD4+FoxP3- e CD4+FoxP3+, assim como a expressão de alguns marcadores tidos 
como parte do perfil molecular das células TREG. Aumentos no peso e celularidade 
do baço, assim como no número de células CD4+ totais e CD4+FoxP3- foram 
observados, com pico no 11º dia de infecção. No decorrer do período analisado não 
foram detectadas, entretanto, grandes alterações no número de células 
CD4+FoxP3+, o que traduziu-se em uma diminuição na frequência dessa população 
em relação ao total de CD4+, Ao analisarmos, através de PCR - real time, se a 
queda na frequência das células TREG esplênicas do animal infectado estaria 
relacionada à sua migração a possíveis órgãos alvos da infecção, não observamos 
diferença na transcrição do gene FoxP3 nos órgãos avaliados de animais infectados 
e controles. Um pequeno aumento na frequência de blastos foi observado nas 
células CD4+FoxP3+

, contudo muito inferior daquele observado na população 
CD4+FoxP3-. Em relação à expressão (MFI) de marcadores, foi observado nas 
células CD4+FoxP3+ dos animais infectados aumentos na expressão das moléculas 
FoxP3, Fas, Fas-L, ICOS, GITR, CD25 e CD69, não se observando mudanças na 
expressão das moléculas CD127, OX40 e CTLA-4. Já com relação às células 
CD4+FoxP3-, observamos aumento da expressão de Fas, ICOS, OX40, GITR, CTLA-
4 e CD25, mas não constatamos alterações das moléculas CD127 e Fas-L.  Vimos 
que há uma co-expressão dos marcadores Fas, ICOS e CD69 que apresentaram 
uma maior expressão em uma subpopulação. Estudos funcionais realizados ex vivo 
com populações purificadas por citometria de fluxo, mostraram que no dia 7º p.i. a 
atividade supressora das células TREG é mantida, com ação supressora equivalente 
à das TREG purificadas de animais controle não infectados. Além disso, os níveis de 

INF- produzidos pelas células respondedoras na presença de TREG do dia 7 p.i., 
acompanham os observados na presença de TREGs de animais controle.  

Palavras-chave: Doença de Chagas. Células T reguladoras. Trypanosoma cruzi. 
Regulação. Fase Aguda. Células TCD4+FoxP3+. 



ABSTRACT  

 

Villas-Bôas B. Phenotypic and functional analysis of TCD4+FoxP3+ regulatory cells (T 

regulatory) in the early phase of murine infection with Trypanosoma cruzi. [Masters 
thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2013. 
 
Recently, it was observed in our laboratory that during the acute phase of murine 
infection with Trypanosoma cruzi (Y strain) the number of T regulatory cells (TREG) 
suffers very discrete increases in the spleen, and that treatment of these animals with 
anti-CD25 monoclonal antibody (PC61) to remove TREG cells results in curves of 
parasitaemia and pathology not different from those observed in animals treated with 
irrelevant monoclonal. These results, although not conclusive, suggest that TREG cells 
do not operate in the control of the immune response to T. cruzi during the acute 
phase of infection. In this study, using C57BL/6 and FoxP3GFPKI mice we studied 
the quantitative and qualitative changes in the population of spleen TREGs during the 
acute phase of infection with T. cruzi and verified if the suppressive activity of these 
cells is maintained. Kinetic studies were conducted of the spleen of mice infected 
with T. cruzi clone Sylvio X10/4 parasites and control mice, estimating the weight, 
total cell number, number and frequency of CD4+FoxP3- cells and CD4+FoxP3+ cells, 
as well as expression of some markers considered as part of the molecular profile of 
TREG cells. Increases in spleen weight and cellularity, as well as in the number of 
CD4+ cells and CD4+FoxP3- cells were observed, with peak at 11 day of infection. 
However, during the period analyzed, no major changes were detected in the number 
of CD4+FoxP3+ cells, which resulted in a decrease in the frequency of this population 
in relation to total CD4+ cells. When the transcription of the FoxP3 gene in potentially 
infected organs was analyzed by real time PCR, we found no differences between 
infected mice and controls, indicating that the drop in the frequency of CD4+FoxP3+ 
cells at the spleen was not the result of an increased migration of TREGs to different 
tissues. A small increase in the frequency of blasts was observed among 
CD4+FoxP3+ spleen cells, but of much lower magnitude than that observed in 
CD4+FoxP3- cells. Regarding marker expression (MFI) in CD4+FoxP3+ cells of 
infected mice we observed increased expression of FoxP3, Fas, Fas-L, ICOS, GITR, 
CD25 and CD69 molecules, but no significant changes in the expression of CD127, 
OX40 and CTLA-4. With respect to CD4+ FoxP3- cells, we observed increased 
expression of Fas, ICOS, OX40, GITR, CTLA-4 and CD25, but no changes in CD127 
and Fas-L. We have seen that there is a co-expression of markers Fas, CD69 and 
ICOS that had a higher expression in a subpopulation. Functional studies performed 
ex vivo with sorted populations showed that on day 7 pi the suppressive activity of 
TREG cells is maintained at equivalent levels to those of TREGs from uninfected control 

mice. Besides, the levels of INF- produced by responder cells in the presence of day 
7 TREGs were similar to those observed in the presence of control TREGs. 

Keywords: Chagas disease. Regulatory T cells. Trypanosoma cruzi. Regulation. 
Acute phase. TCD4+FoxP3+ cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença de Chagas 

 

O Trypanosoma cruzi (T cruzi), um protozoário intracelular, é o agente 

etiológico da doença da Chagas, uma moléstia que afeta por volta de oito milhões de 

pessoas na América Latina (World Health Organization, 2012) e resulta em 14.000 

mortes a cada ano (Hotez et al., 2009). Esse parasita é capaz de infectar diversas 

espécies de diferentes ordens, e entre eles, o ser humano. Na forma principal de 

infecção do hospedeiro mamífero, o parasita é transmitido por um hemíptero da 

família Reduviidae, que carrega o parasita no intestino posterior. Ao sugar o sangue, 

o inseto defeca na pele, e o protozoário contido nas fezes na forma tripomastigota 

metacíclica entra no hospedeiro. No hospedeiro, a forma tripomastigota coloniza 

células próximas à porta de entrada se transformando em amastigota que se 

multiplica intracelularmente. Ao romperem as células infectadas, o parasita, 

transformado novamente em tripomastigota, atinge a corrente sanguínea 

disseminando pelo organismo e invadindo diferentes células. O inseto vetor é 

infectado ao alimentar-se do sangue de um mamífero infectado. No estômago do 

inseto, as formas tripomastigotas transformam-se em formas replicativas, 

epimastigotas e esferomastigotas, que proliferam e que, ao alcançar o reto do 

inseto, transformam-se em tripomastigotas metacíclicos que completam o ciclo 

(Macedo et al., 2002) 

Na infecção humana pelo T. cruzi há um período de incubação de até 

aproximadamente 2 meses, seguido de uma fase aguda curta, caracterizada pela 

presença abundante de parasitas na circulação sanguínea e vários tecidos. Esta 

fase aguda, que às vezes passa despercebida, é seguida por uma fase crônica 

longa, caracterizada por níveis baixos, subpatentes, de parasitemia. A fase crônica é 

caracterizada por ausência de sintomas (fase indeterminada), mas pode evoluir para 

doença clínica com envolvimento cardiovascular e/ou gastrointestinal (Junqueira et 

al., 2010; Macedo et al., 2002). 

O T. cruzi é um parasita dotado de ampla heterogeneidade. Sylvio X10/4 é um 

clone de T. cruzi de baixa virulência, pertencente ao grupo filogenético tipo I, que foi 

clonado a partir de um isolado obtido de um triatomíneo usado para xenodiagnóstico 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T7F-4Y70C9S-2&_user=5674931&_coverDate=01%2F22%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=da6f52746532cef8ea30a8045a1e6ff3#bbib15#bbib15
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em um paciente chagásico do estado do Pará, Brasil (Silveira et al., 1979). Este 

clone reproduz em modelos animais uma fase aguda assintomática da doença, sem 

parasitemia patente, e na linhagem de camundongos C3H/HePAS induz lesões 

cardíacas crônicas reproduzindo a patologia desenvolvida na Doença de Chagas 

humana (Marinho et al., 2007). Desta forma, o modelo murino de infecção por Sylvio 

X10/4 permite a avaliação dos elementos envolvidos na interação com o hospedeiro 

mamífero, assim como estudar o processo patológico cardíaco relacionado à doença 

humana. 

 

1.2 A ativação policlonal e a resposta imune específica ao T. cruzi 

 

Nas primeiras semanas da infecção de camundongos pelo T. cruzi observa-se 

no baço uma ativação policlonal do sistema imune com proliferação massiva de 

células B e T, que inclui um grande número de células sem especificidade ao 

parasita (D´Império Lima et al., 1985). Desconhecem-se no momento quais são os 

sinais que determinam tal ativação, que acontece não somente na infecção pelo T. 

cruzi, mas também em outras infecções por protozoários, vírus e bactérias. Nos 

esforços por desvendar a causa de tal processo, que difere da ativação clássica 

induzida na imunização por um antígeno, tem sido procurados elementos 

mitogênicos que, analogamente ao lipopolisacarídeo (LPS) de bactérias Gram 

negativas, exibam a capacidade de ativar um grande número de clones linfocitários 

independente da especificidade destes. No caso específico da infecção pelo T. cruzi, 

Minóprio (2001) isolou a molécula prolina racemase, presente no parasita capaz de 

ativar in vitro um grande número de linfócitos B (Minóprio, 2001). Contudo, pouco 

progresso tem acontecido nesta área e a causa da ativação policlonal persiste como 

incógnita ainda não resolvida. 

Simultaneamente a ativação policlonal linfocitária, e em forma incipiente, mas 

progressiva, acontece, no camundongo infectado, o desenvolvimento da resposta 

imune específica, onde clones de linfócitos T e B com especificidade pelos 

constituintes do parasita são ativados e expandidos. Esta resposta específica 

permite gerar uma resposta efetora que resulta no controle, mesmo que não estéril, 

do protozoário.  

Com relação à ativação policlonal, no pico desta expansão linfocitária maciça, 

os animais infectados exibem respostas diminuídas à imunização com antígenos 
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não relacionados (Abrahamsohn et al., 1995; Cunningham et al, 1978; Hayes et al., 

1981; Reed et al., 1977; Teixiera et al., 1978), estado de imunossupressão que tem 

sido atribuído a diferentes mecanismos. Acredita-se que, em grande parte, este 

estado seja decorrente da ação dos macrófagos ativados, que através da produção 

de prostaglandinas, óxido nítrico e/ou IL-10 (Abrahamsohn et al., 1995; Cerrone et 

al., 1991; Pinge-Filho et al., 1999) inibiriam a ativação/proliferação de linfócitos T. 

Outros estudos sugerem, entretanto, que as próprias células T também estariam 

envolvidas na ausência de resposta (Tarleton, 1988). 

 

1.3 As células T reguladoras 

 

Nos últimos 20 anos, uma grande ênfase tem sido dada a uma subpopulação 

de células T, as células T reguladoras (TREG), ausentes em animais timectomizados 

no período neonatal (Sakaguchi et al.,1982), que têm a capacidade de controlar 

respostas excessivas ou prejudiciais a antígenos próprios ou patógenos. No ano de 

1995, Sakaguchi e colaboradores identificaram a molécula CD25 (a cadeia α do 

receptor para IL-2 - IL-2Rα) como marcador das células TREG. Foi observado que a 

transferência para camundongos nude de células esplênicas, nas quais as células 

CD25+ tinham sido eliminadas, acarretava evidências sorológicas e histológicas de 

doença autoimune, a qual era prevenida pela co-transferência de um pequeno 

número de células TCD4+CD25+. Mais recentemente, demonstrou-se que, o fator de 

transcrição FoxP3 é necessário para o desenvolvimento e função de células TREG, 

passando a ser um marcador exclusivo destas células (Fontenot et al., 2003; Hori et 

al., 2003). 

As populações de células T reguladoras são divididas em células TREG 

naturais ou tímicas e células TREG adaptativas geradas na periferia. As células TREG 

naturais foram inicialmente descritas como uma população responsável pela 

prevenção da expansão de linfócitos auto-reativos e desenvolvimento da resposta 

auto-imune (Belkaid, 2008). Populações de células reguladoras que são geradas na 

periferia têm sido descritas em respostas imunes de diversas naturezas (Kingsley et 

al., 2002; Maloy et al., 2001; Nakamura et al., 2001). Em estudos in vitro foi 

observada a conversão de células T CD4+CD25+naive da periferia em células T 

reguladoras FoxP3+ através da ligação do receptor de células T (TCR) na presença 
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de TGF-β. Acredita-se hoje que a tolerância periférica seja ativamente sustentada 

por células TREG CD4+CD25+FoxP3+ (Sakaguchi, 2005), produzidas no timo como 

uma população funcionalmente madura, assim como também na periferia (Apostolou 

et al., 2002). As TREG adaptativas atuam in vivo através de secreção de citocinas 

(Barrat et al., 2002; Chatenoud et al., 1997; Maloy et al., 2001) e, dependendo das 

citocinas que produzam, IL-10 ou TGF-β, têm sido classificadas como Tr1 (Groux et 

al., 1997; Jonuleit et al., 2000; Kemper et al., 2003) ou Th3 (Inobe et al., 1998; 

Weiner, 2001), respectivamente. Em um grande número de infecções, tais como 

malária murina, as Tr1 são as principais responsáveis pela produção de IL-10 

(Vigario et al., 2007). Estas células reguladoras adaptativas possuem muitas das 

características das células TREG naturais, mas podem diferir em marcadores de 

superfície celular e características funcionais (Bluestone et al., 2003). 

Diversos marcadores são expressos diferencialmente nas células TREG 

compondo o perfil molecular que foi denominado “TREG signature”. O fator de 

transcrição FoxP3 é o marcador mais importante e o mais utilizado para identificar as 

células T reguladoras, mas em humanos, por ser intracelular, não pode ser usado 

para isolar células TREGs para estudos funcionais. Com isso estudos foram feitos na 

tentativa de identificar marcadores extracelulares que poderiam ser utilizados para 

esse fim. Um exemplo é a subunidade alpha do receptor para IL-7 (CD127) que é 

expresso em células FoxP3+ em níveis reduzidos (Kondelková et al., 2010). O IL-7R 

(CD127) sofre uma diminuição na sua expressão em células T humanas após 

ativação, ocorrendo o aumento da expressão desse marcador em células T efetoras 

e de memória. Liu e colaboradores baseando-se em estudos prévios em que FoxP3 

foi descrito como fator repressor da transcrição e com isso importante na regulação 

da transcrição de algumas moléculas (Schubert et al., 2001), avaliaram a relação 

entre FoxP3 e a transcrição de CD127. Através de ensaios moleculares constataram 

que FoxP3 interage com regiões do promotor de CD127 e ao utilizarem um 

bloqueador de FoxP3 viram um aumento da expressão de CD127 em células 

CD4+CD25hi. Confirmando a relação entre células TREG e a baixa expressão de 

CD127 mostraram que um subtipo de células TCD4+CD127lo/- possuí funções 

supressoras in vitro (Liu W et al., 2006).  

Moléculas ligadas a apoptose têm sido descritas em células reguladoras, nas 

quais se acredita que exerçam papel semelhante ao descrito nas células 

respondedoras, onde participam no controle da expansão clonal e na homeostase 
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celular (Strauss et al., 2009). A apoptose mediada pela interação Fas (CD95)/FasL 

(CD95L ou CD178) é bem caracterizada em células T efetoras. A molécula Fas é 

altamente expressa em células T naive, mas nessa fase as células apresentam 

grande resistência à morte através desta molécula. No entanto, após ativação, as 

células T tornam-se sensíveis a apoptose mediada por Fas e aumentam a 

expressão de FasL quando reestimuladas através do TCR, tornando-se sensíveis ao 

fenômeno denominado AICD (morte celular induzida por ativação) (Fritzsching et al., 

2005; Krammer et al., 2000; Schmitz et al., 2004; Watanabe-Fukunaga et al., 1992). 

Assim, marcadores como Fas (CD95) e FasL são associados a células T ativadas, 

indutores de morte celular através da ligação entre eles. Em camundongos, foi 

demonstrado que o tratamento das células TREG com anti-CD95 torna-as resistentes 

a apoptose (Banz, et al., 2002; Chen, et al., 2004). Um trabalho recente mostrou que 

células T efetoras e células TREG expressam Fas em sua superfície e aumentam a 

expressão de FasL após ativação (Strauss et al., 2009). No entanto, foi observado 

que na presença de altos níveis de IL-2 as células TREG adquirem resistência a 

apoptose mediada por Fas, enquanto que na presença de baixos níveis desta 

citocina estas células tornam-se sensíveis à morte mediada por células TCD4+ 

efetoras. Estes resultados sugerem que ambas as populações são importantes para 

o controle da resposta imune, porém em períodos diferentes. Assim, no inicio da 

infecção, com os altos níveis de IL-2, as células TREG são resistentes a apoptose e 

exercem sua atividade supressora mas, quando os níveis de IL-2 baixam, na fase de 

contração da resposta imune, as células TREG se tornam sensíveis a apoptose 

mediada pelas células efetoras FasL+ (Strauss et al., 2009).  

A ativação das células TCD4+ induz a expressão de moléculas co-

estimulatórias, tais como ICOS. Em 1999, Hutloff e colaboradores relataram que, ao 

utilizar um anticorpo monoclonal bloqueador de ICOS, não era mais observada a 

resposta destas células à estimulação pelo TCR, sugerindo que ICOS funciona 

como molécula co-estimuladora. Outros trabalhos também descreveram ICOS como 

importante na interação entre a célula TCD4+ e a célula B, e a presença de células T 

ICOS+ nos centros germinativos dos órgãos linfoides, foi evidenciada pela sua 

positividade para CD57, um marcador desta estrutura. Mais ainda, a estimulação por 

ICOS determina um aumento da expressão de CD40L (CD154), molécula requerida 

para interação ente células T e B (Hutloff et al., 1999). Mais recentemente, foram 

descritas células TREG com altos níveis de expressão de ICOS, presentes nos 
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centros germinativos e atuantes na interação T-B, que foram denominadas células T 

reguladoras foliculares (CD4+CXCR5+FoxP3+) (Sage et al., 2012). Em 2003, Löhning 

e colaboradores caracterizaram células ICOS+ ex vivo e observaram uma correlação 

entre a expressão deste marcador e os níveis de citocinas produzidos. Assim, 

células TCD4+ com baixa expressão de ICOS estariam ligadas à produção de IL-2, 

IL-3 e IL-6, citocinas produzidas nas fases iniciais da resposta imune, e células com 

níveis intermediários de ICOS estariam relacionadas com a produção de citocinas 

pró-inflamatórias de perfil Th2, IL-4, IL-5 e IL-13, enquanto que altos níveis de ICOS 

relacionariam-se com a síntese de IL-10, uma citocina anti-inflamatória. Neste 

contexto, alguns tipos de TREG mostraram ser dependentes da expressão de ICOS 

para supressão in vitro e in vivo através da produção de IL-10 (Marks et al., 2007).  

O GITR (glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor family-related 

gene), um membro da superfamília TNF (TNFRSF), tem papel importante na 

modulação da atividade supressora das TREG, enquanto que nas células T efetoras 

essa molécula atua positivamente na proliferação e produção de citocinas (Nocentini 

et al., 2007). A atividade inibitória de GITR sobre a função das células TREG foi 

descrita após observar que, o tratamento com anticorpo (agonista) frente à GITR 

cancelava a atividade supressora destas células. A expressão deste marcador não 

se limita, entretanto, às células TREG, uma vez que células T naive mostram aumento 

na expressão após ativação (Shimizu et al, 2002). O ligante de GITR (GITRL) é 

expresso em células endoteliais, APC (do inglês, Antigen Presenting Cell), 

macrófagos e células B (Kim et al., 2010). Estímulos pró-inflamatórios são capazes 

de induzir a expressão do ligante de GITR nestas células (Nocentini et al., 2007), 

levantando a hipótese de que a medida que esta molécula é induzida no decurso de 

uma infecção a interação de GITR com seu ligante atenue a atividade supressora 

das células TREG, favorecendo uma resposta efetiva contra patógenos (Shimizu et 

al., 2002).  

Um segundo membro da superfamília TNF, o OX40, também é 

constitutivamente expresso em células TREG de camundongos e transientemente 

expresso após estimulação antigênica em células CD4+FoxP3-. Nesta última 

população, a molécula OX40 desempenha um papel importante na expansão, 

função e sobrevivência celular (Ruby et al., 2009), enquanto que nas células TREG 

parece estar relacionada com a perda da capacidade supressora, além de atuar 

sobre a conversão de células CD4+FoxP3- em CD4+FoxP3+. Estudos foram 
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realizados para determinar se a estimulação das células TREG naturais através de 

OX40 poderia alterar a função supressora destas células. Utilizando culturas com 

células CD4+FoxP3-, células TREG e APCs OX40L+, foi observado que a capacidade 

supressora das células TREG era cancelada. No entanto, ao adicionar células TREG 

procedentes de camundongos OX40-KO essa supressão era reestabelecida. Neste 

mesmo trabalho foi também observado que a indução da conversão de células 

CD4+FoxP3- em células CD4+FoxP3+, dependente de TGF-era amplamente inibida 

em culturas contendo células APCs OX40L+, mas restaurada quando essas células 

eram deficientes em OX40, indicando que a coestimulação através de OX40/OX40L 

além de inibir a capacidade supressora das células TREG, é antagonista a conversão 

de células CD4+FoxP3- em CD4+FoxP3+ (Vu et al., 2007). Além disso, foi observado 

que essa via é capaz de conferir resistência das células CD4+FoxP3- a supressão 

(Shevach, 2009).  

A molécula CTLA-4 é homologa a CD28 e igualmente a esta interage com as 

moléculas coestimuladoras CD80/CD86 das APCs. No entanto, sua função é 

antagônica à de CD28, possuindo um importante papel na prevenção de doenças 

auto-imunes, que é claramente demonstrado pela morte de animais deficientes em 

CTLA-4 dentro de quatro semanas, devido a doença proliferativa (Verhagen et al., 

2013; Waterhouse et al., 1995). Células TREG expressam constitutivamente em sua 

superfície a molécula CTLA-4, que interage com os co-estimuladores CD80/CD86 

das células APCs. Esta molécula é também superexpressa transientemente após 

ativação em células TCD4+FoxP3- e possui uma maior afinidade pelos co-

estimuladores que a molécula CD28, havendo assim competição pela ligação. Nas 

células TCD4+FoxP3- a interação de CTLA-4 com os co-estimuladores inibe a 

progressão do ciclo celular e a produção de IL-2, de tal forma, que o seu bloqueio 

com anticorpos anti-CTLA-4 determina um aumento da função efetora, enquanto que 

o bloqueio de CTLA-4 nas células TREG atua negativamente sobre sua função 

supressora (Kavanagh et al., 2008). Outros mecanismos de atuação descritos para 

CTLA-4 ao interagirem com seus receptores são o sequestro ou remoção dos 

ligantes co-estimulatórios da superfície de células APC e a produção da enzima IDO 

(indolamina 2,3-dioxigenase) que limita o triptofano disponível, suprimindo 

metabolicamente a ativação de células T naive (Barnes et al., 2013; Tai et al., 2012).  

Apesar do papel de CTLA-4 na regulação mediada pelas TREG, estudos têm 

mostrado que existe um mecanismo de supressão mediado por células TREG que 
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independe desta molécula e que atua através de CD25 (cadeia alfa do receptor para 

IL-2) privando as células T da citocina IL-2, importante para a proliferação celular 

(Tai et al., 2012). As células TREG necessitam de IL-2 pra sua sobrevivência, pois 

essas células consomem a IL-2 produzida por células TCD4+FoxP3-, mas não são 

capazes de produzir esta citocina tão essencial. Para avaliar o papel de IL-2 sobre a 

função das células reguladoras, estudos in vitro foram realizados nos quais as 

células TCD4+FoxP3+ eram colocadas num ambiente contendo células TCD4+FoxP3-

, favorável à produção de IL-2, que resultava na supressão das células 

TCD4+FoxP3- pelas TREG. No entanto, o mesmo resultado não foi obtido quando 

essas duas populações eram separadas através de uma membrana semipermeável, 

levantando a hipótese de que as TREG necessitam da proximidade com as células 

produtoras de IL-2. O mesmo grupo mostrou que camundongos TREG deficientes em 

CD25, possuíam uma menor capacidade supressora daqueles animais com níveis 

normais de CD25, o que pode estar relacionado à menor competição por IL-2 

(Pandiyan et al., 2007). 

 

1.4 Células T reguladoras na infecção por microorganismos 

 

Apesar das células reguladoras terem como função central o controle da 

resposta imune ao próprio, ação demonstrada pelo desenvolvimento de 

autoimunidade grave nos pacientes com síndrome IPEX que exibem defeitos no 

gene FoxP3 (Bennet et al., 2001), foi mostrado em humanos e modelos 

experimentais que as células TREG também podem exercer um papel moderador da 

resposta imune frente a microorganismos patogênicos (Corthay et al., 2009; Lanteri 

et al., 2009) ou comensais (Dembic, 2008). Assim, no modelo murino, Belkaid e 

colaboradores (2002) mostraram que células TREG acumulam-se no local de infecção 

por Leishmania major suprimindo a capacidade efetora das células T na eliminação 

deste protozoário. A remoção dessas células aumentou a resposta imune, levando a 

uma completa erradicação do parasita no local da infecção. As células TREG também 

suprimem a patologia resultante da resposta imune contra determinados 

microrganismos, ou seja, a ação efetora linfocitária causadora de lesão tecidual (Hori 

et al., 2002; Shimizu et al., 2002).  
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1.4.1 T reguladoras na infecção pelo Trypanosoma cruzi 

 

O papel das células TREG na infecção pelo T. cruzi  já foi estudado por vários 

grupos de pesquisa (Kotner et al., 2007; Mariano et al., 2008; Sales et al., 2008), e a 

conclusão destes trabalhos foi que as células TREG não parecem ter uma grande 

contribuição no controle da resposta imune ao parasita e da patologia. Mais 

recentemente, no nosso laboratório temos estudado as mudanças na população de 

células TCD4+CD25+FoxP3+ (TREG) esplênicas no decorrer da fase aguda da 

infecção pelo T. cruzi da cepa Y e observamos um aumento muito discreto (de 1,6 

vezes), notavelmente inferior ao aumento drástico das células TCD4+ efetoras 

(TCD4+CD25+FoxP3-) (Fernando Pretel, tese doutorado, 2009). Mais ainda, 

confirmando os resultados dos trabalhos acima citados (Kotner et al., 2007; Mariano 

et al., 2008; Sales et al., 2008), o tratamento in vivo com monoclonal anti-CD25 

(PC61), nos dias -6, -4 e -2 relativos à data da infecção, não determinou diferenças 

significativas na curva parasitêmica ou na patologia da fase aguda em relação à dos 

animais tratados com monoclonal irrelevante. Assim, o conjunto dos trabalhos 

realizados até o momento sugere o não envolvimento funcional das células TREG na 

fase aguda da infecção.  

A aparente não participação das TREG na fase aguda da infecção pelo T. cruzi 

poderia indicar que a resposta aguda ao parasita não é controlada pelas células 

TREG. Entretanto, outra possível explicação seria que durante a fase aguda da 

infecção aconteça uma perda da capacidade supressora das TREG. Pasare & 

Medzhitov (2003), mostraram que a atividade supressora das células TREG é 

bloqueada por agonistas de TLR, que estimulam as células dendríticas a secretar IL-

6 que pela sua vez torna as células T naive refratárias aos sinais das células TREG. 

Liu H e colaboradores (2006) ampliaram estes resultados ao mostrar que a 

administração de um agonista de TLR2, além de tornar as células T resistentes à 

supressão pelas TREG, determina uma perda transitória da atividade supressora das 

TREG com diminuição da indução de mRNA para FoxP3. Uma vez que diferentes 

moléculas TLR (inclusive TLR2) participam na detecção do T. cruzi pelas células da 

imunidade inata (Bafica et al., 2006) e visto que, a citocina IL-6 é produzida em 

grandes quantidades no inicio da fase aguda da infecção pelo T. cruzi (Gao & 

Pereira, 2002), existe a possibilidade da atividade das células TREG estar 
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temporariamente cancelada no começo desta infecção. Mas não é somente através 

de sinalização TLR que a atividade TREG poderia ser regulada. Assim, Vu e 

colaboradores (2007) mostraram que a estimulação das células TREG através de 

OX40 inibe intensamente a expressão do gene de FoxP3. Neste mesmo trabalho foi 

também observado que a co-estimulação das células efetoras via OX40 previne a 

indução de novas TREGs a partir de células efetoras. Por outro lado, foi descrito que a 

estimulação das TREG através da molécula GITR (glucocorticoid-induced tumor 

necrosis factor receptor family-related gene), outro membro da família TNF/TNFR 

como o OX40, cancela a atividade supressora destas células (Shimizu et al., 2002). 

No reverso da moeda, células TREG são induzidas por IL-2 e TGF-β (Zheng, et al., 

2008) em um processo que depende da sinalização através de CD28. A 

coestimulação B7/CD28 parece ser fundamental para a indução das células TREG, 

não somente no que se refere às TREG naturais que desenvolvem no timo, mas 

também para as TREG induzidas na periferia (Liang et al., 2005). Além disto, 

ressaltando a complexidade do processo, foi mostrado que a ativação de células 

dendríticas por TLRs induz proliferação de células TREG, num processo dependente 

de IL-1 e IL-6 (Kubo, 2004). 

Desta forma fica claro que é diverso o conjunto de fatores e moléculas de 

superfície que poderiam estar implicados numa regulação positiva e negativa da 

atividade e número das TREG no decurso da infecção aguda pelo T. cruzi. 

Como citado acima experiências do nosso grupo e de outros grupos de 

pesquisa mostraram que o tratamento com anti-CD25 no inicio da infecção pelo T. 

cruzi não determina grandes mudanças na evolução da infecção e quadro patológico 

de cardiomiopatia aguda. Estes resultados sugerem ora a não participação das TREG 

no controle do T. cruzi, ora o cancelamento transitório da atividade supressora das 

TREG em consequência das mudanças propiciadas pela infecção. Para resolver este 

dilema é necessário elucidar se as células TREG mantém sua atividade funcional na 

fase aguda da infecção pelo T. cruzi, ou se estão inativadas. O esclarecimento desta 

questão é da maior importância, uma vez que caso seja demonstrada a perda de 

atividade funcional das células TREG, a elucidação dos mecanismos que levam ao 

cancelamento funcional desta população poderia levar ao desenvolvimento de 

estratégias para interferir na atividade regulatória, não somente em processos 

infecciosos agudos, mas em outras patologias. 
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Assim, um estudo aprofundado das células TREG na fase aguda da infecção pelo T. 

cruzi com avaliação fenotípico-funcional destas células torna-se necessário. Nos 

nossos estudos anteriores não foi possível avaliar a atividade reguladora uma vez 

que não é possível isolar as células TREG com base na expressão de FoxP3, que é 

um marcador intracelular. Mais ainda, não há marcador de superfície que permita 

uma distinção qualitativa entre células T efetoras e reguladoras.   

No presente projeto de mestrado, utilizando camundongos FoxP3+GFP+ 

(Betelli et al., 2006) camundongos nos quais o lócus endógeno para FoxP3 está 

ligado à proteína repórter eGFP; (“enhancedgreenfluorescenceprotein”) e que, em 

consequência, expressam eGFP exclusivamente nas células FoxP3+, estudamos de 

forma mais precisa as mudanças fenotípicas na população TREG no decurso da fase 

aguda da infecção pelo T. cruzi e avaliamos a atividade funcional destas células.  
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6 CONCLUSÕES  

 

Os experimentos realizados nos permitem derivar as seguintes conclusões: 

- nas condições experimentais utilizadas, no 11º dia de infecção pelo T. cruzi 

clone Sylvio X10/4, é atingido o pico de peso e celularidade no baço, assim 

como de células CD4+. Entretanto, a frequência de células TCD4+ totais no 

baço dos animais infectados pouco se altera; 

- no decorrer do período de infecção analisado não se observam grandes 

variações no número de células FoxP3+. Apesar da conservação do número 

das células FoxP3+, observa-se uma diminuição na frequência desta população 

(em relação ao total de CD4+) como consequência da expansão das células 

CD4+FoxP3-; 

- observamos a presença de células em proliferação (blastos) nas células 

CD4+FoxP3+ e CD4+FoxP3- com aumento em sua frequência nos primeiros 

dias analisados; 

- em relação à expressão (MFI) de marcadores, foi observado que nas células 

CD4+FoxP3+ houve aumento das moléculas FoxP3, Fas, Fas-L, ICOS, GITR, 

CD25 e CD69 e não observamos alterações nessa população das moléculas 

CD127, OX40 e CTLA-4;  

- já com relação às células CD4+FoxP3- observamos aumento da expressão de 

Fas, Fas-L, ICOS, OX40, GITR, CTLA-4 e CD25 e não observamos alterações 

da molécula CD127; 

- podemos afirmar que o aumento na expressão de Fas, CD69 e ICOS nas 

populações CD4+FoxP3+ e CD4+FoxP3- acontece preferencialmente nas 

mesmas células;  

- com relação à atividade supressora das células TREG observamos que, em 

animais com 7 dias de infecção, esta população mantém sua ação supressora 

com atividade similar à das TREG de animais controle; 

- observamos que células CD4+FoxP3- respondedoras de um animal com 7 dias 

de infecção se mostram susceptíveis à ação supressora das células TREG; 

- com relação à produção de INF- observamos que na infecção pelo T. cruzi a 

produção desta citocina é também regulada pelas células TREG; 
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- em alguns dos órgãos eventualmente infectados pelo Trypanosoma cruzi não 

observamos aumento da expressão de FoxP3+ através da análise por PCR em 

tempo real. 
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