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RESUMO 

 

BOMFIM, C. B. B. Papel do receptor P2X7 na modulação da resposta imune 
pulmonar induzida por micobactérias hipervirulentas. 2014. 90 f. Dissertação 
(Mestrado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. 

 
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero 
Mycobacterium que acomete principalmente o sistema respiratório. Cepas 
hipervirulentas de micobactérias (MP287/03 – Mycobacterium bovis; Beijing 1471 – 
Mycobacterium tuberculosis) induzem distintos padrões de resposta imune. Uma 
forte resposta pró-inflamatória é observada no pulmão dos animais infectados com a 
cepa Beijing 1471, enquanto camundongos infectados com a cepa MP287/03 
apresentam um perfil anti-inflamatório. O receptor P2X7 (P2X7R) é um sensor de 
ATP extracelular, uma molécula associada ao dano que é liberada a partir de células 
necróticas. O nosso grupo mostrou, recentemente, que a TB induzida por ambas as 
cepas Beijing 1471 e MP287/03 é atenuada em camundongos deficientes do P2X7R 
(P2X7RKO). Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o papel do P2X7R na 
resposta imune da TB severa induzida por essas cepas hipervirulentas em modelo 
murino. A estirpe H37Rv (M. tuberculosis) também foi usada como cepa padrão de 
virulência. Inicialmente, notamos que os animais P2X7RKO infectados com as cepas 
hipervirulentas apresentaram menos células infiltradas no pulmão do que os 
C57BL/6 infectados com as mesmas cepas. Realizamos então a fenotipagem 
dessas células e observamos que os animais C57BL/6 infectados com a cepa 
Beijing 1471 apresentaram grandes quantidades de células Ly6G+, F4/80High e 
Ly6C+, que caracterizam neutrófilos, macrófagos e monócitos, respectivamente. 
Todavia, os animais P2X7RKO apresentaram menores números de células dessas 
três populações, indicando uma menor inflamação pulmonar. Já os camundongos 
C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 apresentaram uma única população com 
características semelhantes às células mieloides supressoras (CD11b+Ly6Ginter). 
Entretanto, os animais P2X7RKO, que foram infectados com essa mesma cepa, 
apresentaram as três populações observadas nas demais infecções (Ly6G+, 
F4/80High e Ly6C+). Quando realizamos a fenotipagem da linhagem linfoide, 
percebemos que a cepa Beijing 1471 induzia forte ativação, com expressão de 
CD69, em linfócitos T CD4+ e CD8+ de camundongos C57BL/6, enquanto nos 
animais P2X7RKO houve diminuição da ativação desses linfócitos. No entanto, nos 
animais infectados com a cepa MP287/03 o contrário foi observado, ou seja, nos 
camundongos C57BL/6 houve baixa ativação de ambas populações de linfócitos, 
enquanto na linhagem P2X7RKO ocorreu uma maior ativação dessas células. Além 
do mais, as células infiltradas no pulmão dos animais P2X7RKO infectados com a 
cepa Beijing 1471 produziram menos IFN-γ (citocina pró-inflamatória) e mais IL-10 
(citocina anti-inflamatória) em comparação com aquelas dos animais C57BL/6 
infectados com a mesma cepa. Já o oposto foi observado nos camundongos 
C57BL/6 e P2X7RKO infectados com a cepa MP287/03. Estes resultados são 
compatíveis com aqueles referentes ao perfil de ativação linfocitária. Os ensaios 
com camundongos quiméricos revelaram ainda que a expressão do P2X7R nas 
células derivadas da medula óssea é um importante fator associado com a TB 
severa. Diante do exposto podemos inferir que, apesar das diferenças na 



 
 

 
 

capacidade imunomodulatória induzida pelos isolados clínicos Beijing 1471 e 
MP287/03, o P2X7R, expresso nas células originadas da medula óssea, exerce um 
papel deletério na TB severa. Além disso, concluímos que a ausência desse 
receptor restabelece a resposta imune pulmonar a perfis semelhantes ao induzido 
pela cepa H37Rv de menor virulência. 

 

Palavras-chave: Tuberculose. Resposta imune. Micobactérias hipervirulentas. 
Lesão tecidual. ATP. Receptor P2X7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

BOMFIM, C.B.B. Role of P2X7 receptor in modulation of lung immune response 
induced by hypervirulent mycobacteria. 2014. 90 p. Masters thesis (Immunolgy) – 
Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by bacteria of to the genus 
Mycobacterium that mainly affect the respiratory system. Hypervirulent strains of 
mycobacteria (MP287/03 – Mycobacterium bovis; Beijing 1471 – Mycobacterium 
tuberculosis) induce distinct patterns of immune response in mice. A strong 
proinflammatory response is observed in the lung of mice infected with Beijing 1471 
strain, while mice infected by MP287/03 stain have an anti-inflammatory profile. The 
P2X7 receptor (P2X7R) is a sensor of extracellular ATP, a damage-associated 
molecule that is released from necrotic cells. Our research group has shown that TB 
is attenuated in P2X7R deficient mice (P2X7RKO) that were infected with both 
Beijing 1471 and MP287/03 hypervirulent strains. Therefore, our aim was to 
investigate the role of the P2X7R in the immune response to TB induced by 
MP287/03 and Beijing 1471 strains, using as a model C57BL/6 and P2X7RKO mice. 
The H37Rv strain (M. tuberculosis) was used as a reference of virulence. At first, we 
have noted that P2X7RKO mice infected with hypervirulent strains had lesser cell 
infiltrates in the lung than C57BL/6 mice infected with the same strains. By 
phenotyping the cell infiltrates, we observed that C57BL/6 mice infected with Beijing 
1471 strain had high numbers of Ly6G+ (neutrophils), F4/80+ (macrophages) and 
Ly6C+ (monocytes) cells. However, P2X7RKO mice had lower cell numbers of these 
three populations, indicating that theses animals have lesser lung inflammation. In 
addition, C57BL/6 mice infected with MP287/03 strain showed a population with the 
characteristics of myeloid-derived suppressor cells (CD11b+Ly6Gint). However, 
P2X7RKO mice infected with this strain presented with the three population observed 
in the other infections (Ly6G+, F4/80high and Ly6C+). When we performed the 
phenotypic analysis of lymphocytes, we noticed that Beijing 1471 strain induced 
stronger activation with CD69 expression in CD4+ and CD8+ T cells of C57BL/6 mice, 
while P2X7RKO mice had lower expression of this activation marker. However, an 
opposite effect was observed in mice infected with MP287/03 strain, in other words, 
in P2X7RKO mice there was a higher activation of both lymphocyte populations 
compared to C57BL/6 mice. Furthermore, pulmonary cells from P2X7RKO mice 
infected with Beijing 1471 strain produced less IFN-γ (proinflammatory cytokine) and 
more IL-10 (anti-inflammatory cytokine), in comparison with those from C57BL/6 
mice. In contrast, pulmonary cells from P2X7RKO mice infected with MP287/03 strain 
produced more IFN-γ and less IL-10, in comparison with those from C57BL/6 mice. 
These results are compatible with those regarding the lymphocyte activation profile. 
Additionally, experiments with chimeric mice revealed that the P2X7R expression on 
cells that originated from the bone marrow is an important factor associated with 
severe TB. We concluded that despite the differences between the 
immunomodulatory properties induced by both hypervirulent strains, the P2X7R 
expressed in bone marrow-derived cells plays a deleterious role in severe TB. In 
addition, we showed that the absence of this receptor in both infection models of 



 
 

 
 

severe TB restores the pulmonary immune response to a profile similar to the one 
induced by the less virulent H37Rv strain. 

Keywords: Tuberculosis. Immune response. Hypervirulent mycobacteria. Tissue 

injury. ATP. P2X7 receptor.  
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1.1 Tuberculose 

 

 A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada por bactérias 

pertencentes ao gênero Mycobacterium que acomete principalmente o sistema 

respiratório, podendo atingir também outros sítios extrapulmonares como o trato 

geniturinário, sistema nervoso central e o esqueleto (HARISINGHANI et al., 2000;  

SUNDARAMURTHY; PIETERS, 2007). Embora ela seja, em grande parte, uma 

doença curável, a TB permanece como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade em todo mundo. 

 A micobactéria emergiu como um patógeno humano na África, cerca de 

70.000 anos atrás e então se espalhou por todos os continentes devido o processo 

de migração do homem (DELOGU; SALI; FADDA;  GUTIERREZ et al., 2005). 

Atualmente, estima-se que 2 bilhões de pessoas estão infectadas com a 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) no mundo mas permanecem assintomáticas, 

quadro clínico definido como TB latente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

Destes indivíduos infectados, cerca de 5-10% deverão desenvolver a doença ativa 

no decorrer da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2012 

houve aproximadamente 8,6 milhões de novos casos de TB no mundo (fig. 1) e 940 

mil pessoas morreram em decorrência dessa doença, sendo uma das principais 

causas de morte por agentes infecciosos (WHO, 2013). 

O Brasil ocupa o 16º lugar entre os 22 países priorizados pela OMS, que 

representam 80% da carga mundial de TB (BRASIL, 2014). Em 2013, foram 

notificados 71.123 casos novos no país, correspondendo a um coeficiente de 

incidência de 35,4/100.000 habitantes. Em 2008 a TB foi a 4ª causa de morte por 

doenças infecciosas e a 1ª causa de morte dos pacientes com AIDS (BRASIL, 

2010). 
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Figura 1: Estimativa das taxas de incidência de TB em 2012.  

Fonte: WHO, 2013 

 

 Vários fatores colaboram para as elevadas taxas da doença, como por 

exemplo, o surgimento de micobactérias resistentes a múltiplas drogas, a carência 

de diagnóstico rápido e a alta incidência de pacientes portadores de AIDS (YOUNG 

et al., 2008). A vacina BCG (bacilo de Calmette-Guérin), apesar do amplo uso em 

recém nascidos, não previne a doença pulmonar em adultos de forma satisfatória e, 

portanto, não reduz a carga global de tuberculose (KAUFMANN; HUSSEY; 

LAMBERT, 2010). 

 Alguns estudos demonstram que a redução da eficácia da BCG e/ou aumento 

da susceptibilidade de jovens adultos à TB estão relacionadas à vários eventos. A 

co-infecção com helmintos, por exemplo, promove um desvio do mecanismo 

imunológico induzindo as respostas Th2 e de células T regulatórias, as quais 

diminuem a eficácia da proteção dependente de respostas Th1 (ELIAS et al., 2008). 

Viroses que comprometem a defesa do hospedeiro, como o HIV, também 

contribuem para a redução da eficácia da vacina (OTTENHOFF; KAUFMANN, 

2012). 

 O desenvolvimento da doença tuberculose resulta a partir da interação entre o 

ambiente, o hospedeiro e o patógeno, além de alguns fatores de riscos conhecidos 

como co-infecção com HIV, imunodeficiências, diabetes mellitus, má nutrição e 

pobreza em geral (O'GARRA et al., 2013).  
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1.2 Micobactérias  

 

O gênero Mycobacterium atualmente consiste em 128 espécies validamente 

publicadas e pelo menos 34 espécies não totalmente descritas ou nomeadas 

(BOTHA; VAN PITTIUS; VAN HELDEN, 2013;  VAN HELDEN; PARSONS; GEY 

VAN PITTIUS, 2009). Essas bactérias compreendem principalmente saprófitos que 

vivem no solo, e apenas poucas espécies possuem o estilo de vida patogênico, 

sendo algumas patogênicas obrigatórias e outras oportunistas (COSMA; SHERMAN; 

RAMAKRISHNAN, 2003).  

Robert Koch foi o primeiro cientista a descrever a Mtb como a causa da 

tuberculose em 1882. Embora não hajam pesquisas completas e detalhadas sobre 

prevalência, alguns trabalhos mostram que essa espécie ainda é o principal agente 

causador da tuberculose em humanos (AGUILAR LEON et al., 2009). Essa doença é 

transmitida principalmente por via aérea, a partir da inalação de gotículas contendo 

as micobactérias expelidas pela tosse, fala ou espirro de doente com tuberculose 

ativa das vias respiratórias (pulmonar ou laríngea). Os sintomas clássicos da 

tuberculose pulmonar são: tosse persistente, produtiva ou não (com muco e 

eventualmente sangue), febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. 

A Mycobacterium bovis (Mbv), agente causador da tuberculose bovina, infecta 

principalmente animais de importância agropecuária, como o gado, mas também 

vários mamíferos selvagens, como veado (Cervus elaphus), gambá (Trichosurus 

vulpecul) e texugo (Meles meles), além de induzir tuberculose em humanos. Essa 

grande variedade de hospedeiros torna a tuberculose bovina difícil de ser erradicada 

em todo o mundo. Somente no setor pecuário, um prejuízo estimado em 3 bilhões 

de dólares é causado por esse bacilo anualmente (GARNIER et al., 2003;  MEIKLE 

et al., 2011;  WANG et al., 2013).   

A transmissão zoonótica da Mbv ocorre principalmente através do contato 

próximo com o gado infectado ou consumo de produtos derivados de animais 

contaminados, como o leite não pasteurizado (MULLER et al., 2013). Os sintomas 

produzidos em humanos infectados com esse bacilo são clinicamente indistinguíveis 

dos induzidos por Mtb (OKAFOR et al., 2011). 
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1.3 Tuberculose severa e modelo murino 

 

 As formas agressivas da tuberculose são caracterizadas pela expansão 

rápida do infiltrado granulomatoso primário no pulmão, que acarreta na pneumonia 

tuberculosa e disseminação da bactéria para outros tecidos. Uma das principais 

características da TB severa é a formação de lesões necróticas caseosas com 

infecção bacilar extracelular e fragmentos de células, o que facilita a disseminação 

da micobactéria (DORHOI; REECE; KAUFMANN, 2011).  

Os modelos murinos são extremamente usados na caracterização de 

mecanismos que estão envolvidos na patogênese e na geração da imunidade 

protetora na TB. Entretanto, é difícil estudar fatores relacionados com a necrose 

pulmonar porque este processo é atípico em camundongos que são infectados com 

cepas virulentas de Mtb, como a cepa referência H37Rv (DORHOI et al., 2011). As 

lesões necróticas ocorrem normalmente em camundongos deficientes em moléculas 

imunologicamente relevantes como a óxido nítrico sintase induzível (iNOS), receptor 

de células T (TCR) αβ, IFN-γ, receptor de TNF entre outras (GIL et al., 2006).  

Alternativamente, condições artificiais são frequentemente utilizadas para 

induzir a necrose em camundongos, como infecção intraperitoneal com doses 

extremamente altas do bacilo ou infecção intranasal com baixa carga bacilar seguido 

pela aplicação de lipopolissacarídeo (LPS) ou ácido polinosínico-policitidílico (Poly 

IC) (ANTONELLI et al., 2010;  CARDONA et al., 2001). No entanto, estudos recentes 

têm mostrado que cepas de Mtb pertencentes à família do genótipo Beijing, as quais 

são associadas com alta virulência, transmissibilidade e resistência a múltiplas 

drogas, estão mais relacionadas com a progressão rápida da infecção primária à TB 

ativa do que cepas pertencentes a outros grupos (HANEKOM et al., 2011;  

THWAITES et al., 2008). Essas cepas de alta virulência do genótipo Beijing 

promovem uma doença rapidamente fatal em camundongos, que é caracterizada 

por uma patologia pulmonar severa, com alta carga bacteriana e extensiva área de 

necrose pulmonar (AGUILAR et al., 2010). Além do mais, a infecção de 

camundongos com baixas doses de cepas de Mbv também é capaz de causar 

pneumonia repentina com extensa necrose que leva à morte prematura (AGUILAR 

LEON et al., 2009;  AMARAL et al., 2014). Portanto, os modelos de infecção, 

utilizando isolados clínicos hipervirulentos, possuem características de progressão 
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da patologia semelhantes às observadas no desenvolvimento da tuberculose 

primária progressiva (PPT do inglês progressive primary tuberculosis) em humanos. 

 

1.4 A resposta imune na tuberculose  

 

 Após o indivíduo inalar o aerossol contendo as micobactérias, os bacilos 

atingem os alvéolos pulmonares, onde eles então são fagocitados por vários tipos 

celulares incluindo macrófagos alveolares, macrófagos intersticiais e células 

dendríticas (DC) (OTTENHOFF; KAUFMANN, 2012).  

Essas células do sistema imune inato identificam o micro-organismo invasor 

por proteínas que reconhecem padrões moleculares conservados nos patógenos. 

Uma importante classe desses receptores de reconhecimento de padrões (PRR) 

evolutivamente conservado são os receptores semelhantes ao Toll (TLR) (KRUTZIK; 

MODLIN, 2004;  RYFFEL et al., 2005;  SUNDARAMURTHY; PIETERS, 2007). Onze 

diferentes classes de TLR foram identificadas em humanos e são capazes de 

reconhecer diferentes classes de padrões moleculares associados ao patógeno 

(PAMP). O reconhecimento da micobactéria é mediado pelo TLR 2, que atua como 

um heterodímero com os TLRs 1 e 6, e pelo TLR 4 (Krutzik e Modlin, 2004; Ryffel et 

al., 2005). Outros receptores que também estão envolvidos no reconhecimento do 

bacilo e medeiam o processo de fagocitose são os receptores de manose, 

receptores scanvenger, CD14, receptor de lectina tipo-C, Dectina-1, receptores de 

complemento CR1, CR2 e CR4 (KRUTZIK; MODLIN, 2004;  RYFFEL et al., 2005;  

SUNDARAMURTHY; PIETERS, 2007). 

Após serem reconhecidas e fagocitadas pelos macrófagos, as micobactérias 

patogênicas interferem com as vias de tráfico intracelular da célula hospedeira, 

modulando o processo de maturação do endossomo/fagossomo através da 

resistência ao endereçamento lisossomal (MAJLESSI et al., 2007). A retenção 

dentro do fagossomo micobacteriano não lisossomal se torna um microambiente 

ideal para o desenvolvimento do bacilo, colaborando para sua proliferação 

(CLEMENS; HORWITZ, 1995;  HOUBEN; NGUYEN; PIETERS, 2006). As principais 

características desse fagossomo incluem a escassez da H+ ATPase vesicular, que 

resulta na ineficiente acidificação luminal, e níveis inadequados de hidrolases 

lisossomais maduras (STURGILL-KOSZYCKI et al., 1994;  VERGNE et al., 2005). 
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Apesar da inibição da fusão fagossomo-lisossomo, a apresentação de antígenos 

micobacteriano via MHC-I ou MHC-II não é afetada (MAJLESSI et al., 2007). 

As micobactérias também conseguem estabilizar a infecção enquanto 

atrasam o início da resposta imune adaptativa por 2-3 semanas. Essa estratégia 

permite ao bacilo estabelecer a infecção e alcançar uma massa crítica de micro-

organismo infectante, a partir da qual dois tipos de populações podem ser derivadas: 

1) bacilos “dormentes” ou “não replicantes”, os quais permanecem em estado de 

baixa atividade metabólica (estado de latência) nas células hospedeiras (URDAHL; 

SHAFIANI; ERNST, 2011). Esses bacilos dormentes apresentam-se como um 

potencial reservatório de bactérias que podem retomar suas funções ativas em um 

período mais tardiamente da vida e só então causar a doença. 2) bactérias ativas 

metabolicamente que estimulam a resposta imune no hospedeiro, a qual pode 

conferir proteção mas quando inadequada permite o desenvolvimento da 

tuberculose ativa (OTTENHOFF; KAUFMANN, 2012;  URDAHL et al., 2011).   

Apesar do atraso do início da resposta imune adaptativa, as DCs são as 

primeiras a apresentarem antígeno aos linfócitos T após migrarem para o linfonodo 

drenante do pulmão (linfonodo mediastinal), 8-12 dias depois da infecção 

(STEINMAN, 2012). As células T CD4+ específicas para os antígenos 

micobacterianos são estimuladas e diferenciadas em Th1, que ativam os 

macrófagos através da produção de IFN-γ, promovendo uma resposta 

granulomatosa, além de aumentar a resposta microbicida dos macrófagos 

(O'GARRA et al., 2013;  ORME et al., 1992).  

Linfócitos T CD8+ também contribuem para a imunidade antimicobacteriana, 

secretando IFN-γ para ativação de macrófagos e/ou secretando componentes que 

podem matar diretamente a célula infectada (NORTH; JUNG, 2004). A 

subpopulação de linfócitos Th17 também executa um papel importante na resposta 

imune contra micobactérias através da secreção de IL-17, a qual induz a produção 

de quimiocinas como CXCL9, CXCL10 e CXCL11, que por sua vez promovem o 

recrutamento de células secretoras de IFN-γ, reduzindo o crescimento bacteriano 

(KHADER et al., 2007).  

Com a finalidade de conter a proliferação bacteriana ocorre a formação do 

granuloma, uma estrutura altamente organizada formada por agregados de células 

imunes em resposta à estímulos persistentes (RAMAKRISHNAN, 2012). O processo 
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de iniciação da formação do granuloma ocorre rapidamente após a infecção. Segue 

então uma cascata de eventos envolvendo a produção de citocinas pró-

inflamatórias, anti-inflamatórias, e quimiocinas que irão levar ao recrutamento 

adicional de células imunes para o local da infecção. Esse acúmulo de células 

migrantes em torno do foco das células infectadas leva a formação de uma estrutura 

rica em macrófagos conhecida granuloma.  

 

1.5 ATP, receptor P2X7 e a resposta inflamatória 

 

A Inflamação acompanha um mecanismo homeostático complexo que habilita 

o organismo a detectar e combater os antígenos não próprios e restaurar a 

integridade do tecido (JACOB et al., 2013). Os mediadores inflamatórios são 

geralmente responsáveis por iniciar a resposta imune, porém algumas moléculas 

constitutivas do meio intracelular do hospedeiro, que estão envolvidas na 

manutenção fisiológica normal da célula, também podem ser liberadas para o meio 

extracelular e regular a função das células imunes, participando e/ou modulando a 

resposta inflamatória sob condições patológicas (JACOB et al., 2013;  JUNGER, 

2011;  LOTZE et al., 2007;  RUBARTELLI; LOTZE, 2007). O ATP celular, por 

exemplo, serve como uma fonte de energia para quase todas as funções celulares, 

mas também pode ser liberado por células ativadas e modular a resposta imune 

(JUNGER, 2011). 

 Quando ativadas, as células do sistema imune podem liberar o ATP para o 

espaço extracelular através de um transporte regulado, mediado pelos canais 

conexina e panexina. No entanto, o ATP também pode ser liberado passivamente 

seguido pelo estresse celular ou morte celular necrótica, processo em que há 

ruptura da membrana plasmática e extravasamento do conteúdo citoplasmático para 

o meio extracelular (fig. 3) (BODIN; BURNSTOCK, 2001;  JACOB et al., 2013;  

JUNGER, 2011;  PRAETORIUS; LEIPZIGER, 2009). Esse nucleotídeo, presente no 

meio extracelular, atua mediante a ativação dos receptores purinérgicos da família 

P2. Os receptores P2, por sua vez, são classificados em duas subfamílias: P2Y que 

são receptores acoplados a proteína G; e P2X que são canais iônicos ativados por 

ligantes. Até o presente momento, são conhecidas oito subunidades da família P2Y 
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(P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13, P2Y14) e sete da P2X (P2X1 – 

P2X7) (ABBRACCHIO et al., 2009;  BURNSTOCK, 2007;  MILLER et al., 2011). 

 Os receptores P2X funcionam como canais iônicos não seletivos permeáveis 

ao Na+, K+ e Ca2+. Quando ativados, esses receptores causam um aumento nas 

concentrações intracelulares de Ca2+ e Na+ e diminuição de K+ que resulta na 

despolarização da membrana celular e ativação das vias de sinalização dependente 

de cálcio (KHAKH; NORTH, 2006;  MILLER et al., 2011;  SKAPER; DEBETTO; 

GIUSTI, 2010;  YOUNG, M. T., 2010).  

O receptor P2X7 (P2X7R) é expresso em diversas células do sistema imune, 

tais como macrófagos, mastócitos, eosinófilos, DCs, linfócitos e neutrófilos (JACOB 

et al., 2013). Ele está envolvido em vários processos, como morte celular e 

estímulos de ativação e proliferação de células (ADINOLFI et al., 2005). 

Concentrações reduzidas de ATP promovem baixa ativação do P2X7R, que induz 

ativação celular e proliferação. Em contrapartida, estímulos do P2X7R com altas 

concentrações de ATP leva à formação de poros na membrana e à morte celular, 

que pode ser por necrose ou apoptose, dependendo do tempo de exposição e do 

tipo celular (ADINOLFI et al., 2005;  DI VIRGILIO et al., 1998). Quando estimulado o 

P2X7R também induz a ativação do inflamossoma, que causa a clivagem da pró IL-

1β em IL-1β (forma ativa da citocina) (JACOB et al., 2013). Master (2008) havia 

mostrado que Mtb inibia a ativação do inflamossoma e consequentemente a 

produção de IL-1β. Entretanto, nós mostramos recentemente que diferentes cepas 

micobacterinanas possuem distintas propriedades modulatórias e que a cepa Beijing 

1471 de Mtb induz altos níveis de produção de IL-1β (AMARAL et al., 2014;  SS et 

al., 2008). 

Como já mencionado anteriormente, a Mtb sobrevive e prolifera no interior do 

macrófago por conseguir inibir a fusão do fagossomo com o lisossomo. Lammas et 

al (1997) mostraram que o tratamento com ATP de macrófagos infectados com BCG 

causava uma redução na viabilidade intracelular da micobactéria. Mais tarde, em 

2001, Fairbairn e colaboradores revelaram que a ativação do P2X7R com ATP em 

macrófagos infectados com BCG torna-os capazes de induzir a morte da 

micobactéria por conseguir superar a inibição da fusão fagossomo-lisossomo, 

promovida pelo bacilo, através do estímulo via fosfolipase D (FAIRBAIRN et al., 

2001;  LAMMAS et al., 1997). Smith também mostrou que o tratamento com ATP de 
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macrófagos infectados com BCG é responsável por reduzir a viabilidade da célula 

hospedeira bem como da bactéria, indicando uma possível indução de apoptose 

(SMITH; ALVAREZ; ESTES, 2001).  

Trabalhos recentes também têm mostrado que linfócitos T podem liberar ATP 

em resposta a vários estímulos extracelulares, revelando que este nucleotídeo 

possui um papel importante na ativação dessas células. O estímulo do TCR induz a 

abertura dos canais de panexina e liberação do ATP na sinapse imunológica, onde 

esta molécula irá contribuir para ativação dos linfócitos via ativação dos receptores 

P2X1, P2X4 e P2X7 (FILIPPINI; TAFFS; SITKOVSKY, 1990;  JUNGER, 2011;  

SCHENK et al., 2008;  YIP et al., 2009). 

Quando presente no espaço extracelular, o ATP é rapidamente hidrolisado de 

forma gradual à ADP, AMP e adenosina por ectonucleotidases (YEGUTKIN, 2008). 

Esse processo reduz a ativação dos receptores P2 promovido pelo ATP, prevenindo 

a sua dessensibilização (fig. 2) (JUNGER, 2011). A adenosina produzida pelo 

metabolismo de ATP pode se ligar aos receptores P1, pode ser degradada pelas 

enzimas adenosina deaminase e também pode ser recapturada para o interior da 

célula através dos Transportadores de Concentração de Nucleotídeos (CNTs) 

(BALDWIN et al., 2004;  GRAY; OWEN; GIACOMINI, 2004). 

 

Figura 2: Metabolismo do ATP e sinalização purinérgica.     
Fonte: Junger 2011 
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Os receptores de adenosina P1 são subdivididos em A1, A2 e A3. Os 

receptores A2 têm um papel importante na supressão da resposta imune. Dessa 

forma, a complexa rede de ectonucleotidases que regulam os ligantes dos 

receptores P1 e P2 em diferentes tecidos são extremamente importantes para definir 

a resposta imune em um determinado órgão (BOURS et al., 2006;  JUNGER, 2011;  

YEGUTKIN, 2008).  

 

1.6 P2X7R e a TB 

 

Nós havíamos mostrado recentemente que as cepas hipervirulentas Beijing 

1471 de Mtb e MP287/03 de Mbv induziam extensa inflamação e necrose pulmonar 

em camundongos, além de promover uma maior disseminação bacilar e morte 

precoce dos animais (AMARAL et al., 2014). Hipotetizamos então que a resposta 

imune inata à sinais de dano, como por exemplo o ATP, a partir de células 

necróticas poderia agravar a doença. De fato, foi observado que os camundongos 

deficientes da expressão do P2X7R (P2X7RKO) apresentaram uma doença mais 

branda, com considerável redução da disseminação bacilar e inflamação pulmonar 

sem evidências de lesões necróticas (AMARAL et al., 2014).  

Tendo visto que os animais P2X7RKO tinham uma doença mais amena em 

relação aos camundongos C57BL/6, decidimos então estudar o perfil de resposta 

imune induzido pelas cepas hipervirulentas Beijing 1471 e MP287/03 em ambas 

linhagens de camundongos C57BL/6 e P2X7RKO, e verificar se a maior resistência 

dos animais P2X7RKO está associada a alterações na resposta imune pulmonar. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Objetivos 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

2.1 Geral 

 

Avaliar a participação do P2X7R na resposta imune induzida pelas 

micobactérias hipervirulentas Beijing 1471 e MP287/03, utilizando a cepa H37Rv 

como referência de cepa padrão de virulência.  

 

2.2 Específicos 

 

 Estudar o perfil fenotípico do infiltrado leucocitário no pulmão de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas 

micobacterianas (Beijing 1471, MP287/03 e H37Rv) 

 

 Identificar se o P2X7R interfere com a ativação de linfócitos T nos animais 

infectados com as três cepas  

 

 Avaliar a produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias em 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas 

 

 Verificar se a expressão do P2X7R nas células derivadas da medula óssea é 

o fator responsável pela maior susceptibilidade ao desenvolvimento da 

tuberculose severa induzida pela cepa de maior virulência MP287/03 

utilizando um modelo quimérico 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Metodologia 
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3.1 Camundongos 

 

Os camundongos utilizados para execução do projeto (C57BL/6, CD45.1 e 

P2X7RKO) são livres de patógenos específicos (SPF) e foram fornecidos pelos 

biotérios de camundongos isogênicos do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

Universidade de São Paulo. 

 Os animais foram infectados e mantidos em microisoladores (racks 

ventiladas) no biotério de biossegurança nível 3 (NB-3) da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas (FCF) da USP, coordenado pelo Prof. Dr. Mário Hiroyuki Hirata. Este 

projeto utilizando o modelo animal de camundongos foi avaliado e aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do instituto de Ciências Biomédicas 

(protocolo 153/11) e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (protocolo 444) da 

Universidade de São Paulo.  

 

3.2 Cultivo de micobactérias 

 

A cepa de Mtb H37Rv, usada como referência, foi gentilmente cedida pelo Dr. 

Philip Stuffys da FioCruz do Rio de Janeiro. A cepa de Mbv MP287/03, foi cedida 

pelo Dr. José Soares Ferreira Neto da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia – USP, e o isolado clínico Beijing 1471 foi obtido de um paciente do 

hospital especializado em tuberculose no nordeste da Rússia (St. Petersburg 

Research Institute of Phthisiopulmonology) (LASUNSKAIA et al., 2010).  

Os bacilos cresceram em meio sólido Middlebrook 7H10 (Ágar) suplementado 

com meio de enriquecimento OADC (ácido oleico, albumina, dextrose e catalase – 

Difco Laboratories) à temperatura de 37°C por 21 dias. Após crescidas, essas 

colônias foram removidas do Ágar e ressuspensas em meio Middlebrook 7H9 

(Becton Dickinson), acrescido de 0,05% Tween 80 e suplementado com ADC 

(albumina, dextrose e catalase – Becton Dickinson) até atingirem a fase mid-log no 

7º dia com constante agitação. 
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3.3 Analgesia  

 

 Os camundongos foram anestesiados antes do procedimento experimental 

com uma injeção de 120 µL, via intraperitonial (i.p.), de uma solução contendo 

Anazedan – xilazina (15 mg/Kg – Vetbrands) e Dopalen – Ketamina (110 mg/Kg – 

Vetbrands). Após cerca de 3 minutos da aplicação da anestesia, foram feitos testes 

de reflexos, para certificar que os animais realmente estavam anestesiados. 

 

3.4 Infecção dos animais 

 

Para realização dos experimentos, os bacilos foram removidos do freezer, 

descongelados e adicionados em meio Middlebrook 7H9 com 10% de ADC. Para 

dispersão dos grumos de bactérias, foi realizado um processo de sonicação em 

banho ultrassônico da cultura em suspensão e em seguida agitado em vórtex por 1 

minuto (FATTORINI et al., 2002). A quantificação de bacilos foi realizada por um 

espectrofotômetro (Hitachi-model U-1100) com comprimento de onda de 600 nm. 

O procedimento cirúrgico de infecção foi realizado via intratraqueal inoculando 

60 µL com aproximadamente 100 bactérias. Como controle foram usados animais 

inoculados com salina.   

 

3.5  Crescimento bacteriano in vivo e análise histológica 

 

 Os grupos de animais infectados foram eutanasiados no 28º dia após a 

infecção através de deslocamento cervical. Em seguida foram coletados os pulmões, 

baço e fígado de cada camundongo. Para obtenção das bactérias presentes no 

pulmão, o lóbulo superior esquerdo foi removido e colocado em duas mL de meio 

RPMI-incompleto (Gibco) e pesado usando uma balança analítica. Com o auxílio de 

tesoura e pinça cirúrgica, o lóbulo foi macerado, e então se acrescentou duas mL de 

solução de digestão [1 mg/mL de Colagenase tipo IV (Sigma, USA)] e incubado por 

40 minutos sob agitação de 160 rpm. Posteriormente, essa solução com o lóbulo 

macerado foi submetido à passagem pela seringa de 10 mL para melhor dissociação 

do tecido e dispersão das células. A amostra obtida foi filtrada em cell strainer e uma 



37 
 

 
 

alíquota de 100 µL foi utilizada para realizar diluições seriadas e em seguida semear 

em meio Ágar Middlebrook 7H10 suplementado com OADC. O restante da amostra 

foi mantido em gelo para posterior marcação das células e análise em citometria de 

fluxo. As placas foram vedadas e incubadas em estufa com 0,5% de CO2 e 37°C por 

aproximadamente 24 dias, quando então realizamos a quantificação de unidades 

formadoras de colônias (UFCs). Os demais lóbulos do pulmão foram fixados em 

formol tamponado 10% para posterior análise histológica. 

 

3.6 Citometria 

 

As células obtidas do processamento do pulmão foram mantidas em gelo e 

uma alíquota foi tratada com 0,1% de azida sódica por 10 minutos para 

quantificação. Foram plaqueadas 8x105 células/poço e em seguida foram marcadas 

com anticorpo monoclonal anti-CD11b, anti-F4/80, anti-Ly6G, anti-Ly6C, anti-CD11c, 

anti-MHC-II, anti-CD80, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD19, anti-CD44, anti-CD69 e anti-

CD62L. Os anticorpos eram marcados com Pacific Blue (PB), Peridinin Chlorophyll 

Protein Complex (PerCP), Allophycocyanin (APC), Fluorescein isothiocyanate (FITC) 

e phycoerythrin (PE), APC/Cy7, PE/Cy7. 

 

3.7 Produção de citocinas 

 

As células infiltradas no pulmão foram suspensas em meio RPMI 1640 

completo (suplementado com 10% de SBF, 1% de L-glutamina, 1% de piruvato e 0,1 

% de gentamicina) e cultivados em placas de 96 poços na concentração de 1 x 105 

células/poço numa estufa com 5 % de CO2 à 37°C por 48 horas. Após esse período 

o sobrenadante da cultura foi recolhido, filtrado e estocado à -80°C. Os níveis de IL-

10 e IFN-γ foram quantificados usando o sistema bioplex. 

 

3.8  Construção das quimeras 

 

 Camundongos C57BL/6 CD45.1 foram irradiados com dose letal (~1200 rads) 

e em seguida transplantados com ~ 2.107 de células da medula óssea proveniente 

de animais C57BL/6 (C57BL/6>C57BL/6) ou P2X7RKO (P2X7RKO>C57BL/6). Após 
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o transplante os animais foram tratados com antibiótico por 30 dias. Esperou-se 

mais 60 dias para que houvesse a repopulação dos leucócitos. Percorrido os 90 dias 

depois da irradiação, os animais foram infectados de acordo com o descrito no 

tópico 3.04.   

 

3.9 Análise Estatística 

 

 O programa estatístico utilizado para análise dos dados e produção dos 

gráficos foi o Prisma versão 5.1 (GraphPad Software Incorporated, EUA). As 

análises foram feitas usando o teste ANOVA e/ou teste T de student, e as diferenças 

entre os grupos foram consideradas significativas quando p < 0,05. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  resultados 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

Estudos prévios já haviam mostrado o envolvimento do P2X7R em doenças 

infecciosas, e que a ausência desse receptor altera a função das células imunes 

(MILLER et al., 2011). O ATP extracelular (ATPe), ligante do P2X7R, é um sinal de 

dano que está envolvido no reconhecimento e controle de diversos patógenos 

intracelulares (COUTINHO-SILVA; OJCIUS, 2012). Recentemente nós também 

mostramos que camundongos P2X7RKO são mais resistentes ao desenvolvimento 

da TB induzida por cepas hipervirulentas do que os C57BL/6 (Amaral et al, 2014). 

Partindo desse pressuposto, nós inicialmente nos perguntamos se a maior 

resistência dos camundongos P2X7RKO às bactérias hipervirulentas estaria 

associada a variações na resposta imune pulmonar.  

 

4.1 Avaliação da resposta imune no pulmão de animais C57BL/6 eP2X7RKO
      infectados com as cepas H37Rv, Beijing 1471 e MP287/03                                                                                                               
 

4.1.1 Número total de células no pulmão  

 

 Pode ser notado que houve um aumento do número total de células presentes 

no pulmão dos camundongos C57BL/6 infectados com as três cepas (H37Rv, Beijing 

1471 e MP287/03) em relação ao controle (fig. 3). Entretanto, apenas os 

camundongos P2X7RKO infectados com as estirpes hipervirulentas Beijing 1471 e 

MP287/03 apresentaram menor quantidade de células no pulmão do que os 

C57BL/6 (fig. 3). 

Figura 3: Análise do número total de células presentes no pulmão dos camundongos 
C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterinas. Os pulmões dos 
camundongos foram removidos no 28º dia de infecção e em seguida processados para 
contagem do número total de células. Os dados são expressos como média ± erro padrão e 
foram analisados pelo teste T de Student. Todos os animais infectados apresentaram 
diferença significativa em relação aos controles (p < 0,05). As barras com o símbolo * em 
cima mostram apenas as diferenças significativas entre os animais C57BL/6 e P2X7RKO. * 
p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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4.1.2 Fenotipagem do infiltrado leucocitário pulmonar derivado da linhagem mieloide  

 

 Tendo visto que o número de células no pulmão estava aumentado nos 

animais C57BL/6 infectados com as cepas hipervirulentas (Beijing 1471 e 

MP287/03) em relação aos P2X7RKO, decidimos avaliar em seguida o perfil 

fenotípico do infiltrado leucocitário pulmonar de ambas linhagens de camundongos.  

 Na análise das células pulmonares primeiramente retiramos os dublets 

(células grumadas), e em seguida selecionamos apenas as populações com 

tamanho compatível com células  viáveis (fig. 4A). Posteriormente, a expressão de 

F4/80 e CD11b nestas populações foi avaliada. Nessa janela pode-se notar a 

presença de quatro populações distintas: uma CD11b- e três populações CD11b+. A 

população CD11b+ subdivide-se em CD11b+F4/80high (F4/80hi), CD11b+F4/80low 

(F4/80low) e CD11b+F4/80-. Somente as células CD11b+ foram selecionadas e então 

avaliadas quanto à expressão de Ly6G (fig. 4A). Pode-se notar que o grupo de 

células CD11b+F4/80- foi a população que apresentou alta expressão de Ly6G 

(característico de neutrófilo), portanto chamaremos essa população CD11b+F4/80- 

de Ly6G+. 

 Ao comparar a frequência de células CD11b+ entre os camundongos C57BL/6 

e P2X7RKO infectados com as cepas H37Rv e Beijing 1471 observamos valores 

porcentuais semelhantes em ambos animais (fig. 4B). No entanto, os animais 

C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 apresentaram uma população 

completamente diferente da observada nos P2X7RKO infectados com essa mesma 

cepa. Além do mais, a população observada nos animais P2X7RKO foi semelhante 

às nos demais grupos infectados (fig. 4B). 

 Apesar de não ter sido observada diferença na frequência de células CD11b+ 

nos camundongos infectados com a estirpe Beijing 1471, notou-se que houve uma 

menor quantidade de células CD11b+ nos camundongos P2X7RKO em relação aos 

C57BL/6 (fig. 4C). Também foi constatada uma menor quantidade dessa população 

de células nos camundongos P2X7RKO infectados com a cepa MP287/03 do que 

nos C57BL/6 infectados com a mesma cepa. 
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Figura 4: Fenotipagem de células CD11b+ infiltradas nos pulmões de camundongos 

C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 28º dia de 

infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas e marcadas com 

os anticorpos anti-CD11b, anti-F4/80 e anti-Ly6G. (A) Estratégia de gates utilizada na 

análise. (B) Frequência de células CD11b+ nos camundongos C57BL/6 e P2X7RKO. (C) 

Número total de células CD11b+. Os dados são expressos como média ± erro padrão e 

foram analisados pelo teste T de Student. * p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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Posteriormente, avaliamos a expressão de Ly6G no grupo de células CD11b+ 

nas linhagens C57BL/6 e P2X7RKO. Novamente não observamos grandes 

diferenças em relação à frequência, exceto nos camundongos C57BL/6 infectados 

com a cepa MP287/03 que apresentaram uma população completamente distinta 

daquelas observadas nos demais animais (fig. 5A), a qual será discutida 

posteriormente. Entretanto, quando observamos a quantidade total de células Ly6G+ 

podemos notar que houve uma menor quantidade nos animais P2X7RKO infectados 

com a estirpe Beijing 1471 em relação aos animais C57BL/6 infectados com a 

mesma cepa (fig. 5C). Devido à população de células dos animais C57BL/6 

infectados com a bactéria MP287/03 se apresentar de forma diferente, a qual não se 

enquadra nos gates utilizados, optamos por não quantificar o número de células 

Ly6G+. 
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Figura 5: Fenotipagem de células CD11b+Ly6G+ infiltradas nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 

28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas e 

marcadas com os anticorpos anti-CD11b, anti-F4/80, anti-Ly6G e anti-CD11c. As células 

foram selecionadas a partir da população CD11b+Ly6G+ (denominada Ly6G+). (A) 

Frequência de células Ly6G+. (B) Número absoluto de células Ly6G+. Os dados são 

expressos como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. * p < 0,05 

;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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 Em seguida, optamos por avaliar a expressão de CD11c na população F4/80hi 

(CD11b+F4/80hi). Percebe-se que há duas populações distintas: F4/80hiCD11c+ 

(característico de macrófagos alveolares) e F4/80hiCD11c- (característico de 

macrófagos intersticiais). A frequência de ambas populações entre os animais 

C57BL/6 e P2X7RKO foram semelhantes, exceto nos animais C57BL/6 infectados 

com a estirpe MP287/03 que novamente apresentaram uma população distinta da 

observada nos demais camundongos (fig. 6A). Devido à discrepância desta 

população, optamos por fazer um gate diferenciado para sua análise (fig. 6A). Como 

a população observada nos animais P2X7RKO infectados com essa mesma cepa, 

MP287/03, apresentava característica semelhantes aos demais animais, utilizamos a 

mesma estratégia de gates usada nas outras infecções e nos controles (fig. 6A). 

 Em relação ao número absoluto de células, foi notado que os camundongos 

P2X7RKO infectados com a cepa Beijing 1471 apresentaram menor quantidade de 

células F4/80hi, F4/80hiCD11c+ e F4/80hiCD11c- (fig. 6B). Nenhuma diferença 

quantitativa foi observada nos camundongos infectados com a cepa H37Rv (fig. 6B). 

Como não foi possível identificar as três populações F4/80hi, F4/80hiCD11c+ e 

F4/80hiCD11c- nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03, não 

quantificamos o número absoluto dessas células nesses animais.  
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Figura 6: Fenotipagem de células CD11b+Ly6GintF4/80high infiltradas nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 

28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas e 

marcadas com os anticorpos anti-CD11b, anti-F4/80, anti-Ly6G e anti-CD11c. As células 

foram selecionadas a partir da população CD11b+Ly6GintF4/80high (F4/80hi). (A) Expressão de 

CD11c das células F4/80hi. (B) Número de células F4/80hi, F4/80hiCD11c+ e F4/80hiCD11c-. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de 

Student. * p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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Tendo visto que a população F4/80hi formava duas subpopulações 

(F4/80hiCD11c+ e F4/80hiCD11c-) decidimos avaliar a expressão de MHC-II e CD80, 

também conhecido como B7-1, em ambas populações (fig. 7A). Escolhemos 

inicialmente o animal C57BL/6 infectado com a cepa H37Rv, para fazer esta análise, 

porque a expressão de MHC-II e CD80 nos animais controles não infectados é 

baixa. Pode ser notado que  as duas populações apresentaram alta expressão de 

MHCII e que apenas o grupo de células F4/80hiCD11c+ expressou CD80 (fig. 7A). 

Em consequência de apenas a população duplo positiva F4/80hiCD11c+ 

expressar ambos marcadores MHC-II e CD80, escolhemos essa população para 

fazermos uma análise comparativa da expressão desses marcadores entre os 

camundongos controles e infectados com as cepas H37Rv e Beijing 1471 (fig. 7B). 

Pode ser notado que houve um aumento na expressão de MHC-II nas células 

F4/80hiCD11c+ de ambas linhagens de camundongos C57BL/6 e P2XRKO 

infectados em relação aos controles (fig. 7B). Não foi observado diferença na 

expressão de MHC-II entre os camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com a 

mesma cepa.  

Ao analisarmos a expressão de CD80, notamos que não havia diferença na 

expressão desse marcador em ambas linhagens de camundongos C57BL/6 e 

P2X7RKO infectados em relação aos controles (fig. 7B). Também não foi observada 

diferença na expressão de CD80 entre os camundongos C57BL/6 e P2X7RKO 

infectados com as mesmas cepas (fig. 7B). 

Apesar da população visualizada nos camundongos C57BL/6 infectados com 

a cepa MP287/03 ser distinta da observada nos demais animais, decidimos avaliar 

se ela também expressava os marcadores MHC-II e CD80. Posteriormente, fizemos 

uma análise comparativa com o observado nos animais P2X7RKO infectados com 

essa mesma cepa (fig. 7C). Nota-se que a população dos camundongos C57BL/6 

infectados com a micobactéria MP287/03 não expressa MHC-II e CD80, enquanto 

que os animais P2X7RKO infectados com essa mesma cepa expressaram ambos 

marcadores (fig. 7C). 
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Figura 7: Fenotipagem de células CD11b+Ly6GintF4/80high infiltradas nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 

28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas e 

marcadas com os anticorpos anti-CD11b, anti-F4/80, anti-Ly6G, anti-CD11c, anti-Ly6C, anti-

MHC-II e anti-CD80. As células foram selecionadas a partir da população 

CD11b+Ly6GintF4/80high (F4/80hi). (A) Expressão de MHC-II e CD80 de ambas populações 

F4/80hiCD11c+ e F4/80hiCD11c– de camundongos C57BL/6 infectados com a cepa H37Rv. 

(B) Expressão de MHC-II e CD80 na população F4/80hiCD11c+ de camundongos não 

infectados (CTLR) e infectados com as cepas H37Rv e Beijing 1471 (1471). (C) Expressão 

de MHC-II e CD80 da população F4/80hiCD11c+ de camundongos P2X7RKO e da única 

população observada nos animais C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03. 
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Também avaliamos a expressão dos marcadores Ly6C e CD11c na 

população F4/80low (fig. 8A). Pôde ser notado que em ambos os grupos de animais 

controles C57BL/6 e P2X7RKO haviam apenas três populações: F4/80lowCD11c-

Ly6C-, F4/80lowCD11c+Ly6C- (característico de DC) e F4/80lowCD11c-Ly6C+ 

(característico de monócitos inflamatórios). Entretanto, em todos os animais 

infectados, exceto nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03, 

surge uma quarta população (F4/80lowCD11+Ly6C+) como observado na figura 8A.  

Devido à distinção da população dos animais C57BL/6 infectados com a cepa 

MP287/03, optamos novamente por fazer um gate diferenciado para sua análise (fig. 

8A). Como a população observada nos animais P2X7RKO infectados com essa 

mesma cepa, MP287/03, apresentava características semelhantes aos demais 

animais, utilizamos a mesma estratégia de gates usada nas outras infecções e nos 

controles (fig. 8A). 

 Foi constatado que as frequências das populações entre os camundongos 

C57BL/6 e P2X7RKO infectados com a mesma cepa (H37Rv ou Beijing 1471) eram 

semelhantes (fig. 8A). No entanto, nos grupos infectados com a cepa Beijing 1471, 

notamos que houve menor quantidade no número absoluto de células F4/80 low, 

F4/80lowCD11c-Ly6C+ e F4/80lowCD11c+Ly6C+ nos camundongos P2X7RKO em 

relação aos animais C57BL/6 (fig. 8B). Não foi observada nenhuma diferença 

significativa nas populações F4/80lowCD11c-Ly6C- e F4/80lowCD11c+Ly6C-. Como 

não foi possível identificar as quatro populações, F4/80lowCD11c+Ly6C-, 

F4/80lowCD11c-Ly6C+, F4/80lowCD11c+Ly6C+ e F4/80lowCD11c-Ly6C- nos 

camundongos C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03, não quantificamos o 

número absoluto dessas células nesses animais. 
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Figura 8: Fenotipagem de células CD11b+Ly6G-F4/80low infiltradas nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 

28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas e 

marcadas com os anticorpos anti-CD11b, anti-F4/80, anti-Ly6G, anti-CD11c e anti-Ly6C. As 

células foram selecionadas a partir da população CD11b+Ly6G-F4/80low (F4/80low). (A) 

Expressão de CD11c e Ly6C nas células F4/80low. (B) Número de células F4/8low, 

F4/8lowCD11c-Ly6C-, F4/8lowCD11c+Ly6C-, F4/8lowCD11c-Ly6C+ e F4/8lowCD11c+Ly6C+. Os 

dados são expressos como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. 

* p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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4.1.3 Fenotipagem do infiltrado leucocitário pulmonar derivado da linhagem linfoide  

 

Decidimos também estudar a resposta imune adaptativa, analisando o perfil 

fenotípico de células CD4+, CD8+ e CD19+, para verificar se haveria uma correlação 

entre a ausência do P2X7R, a redução na ativação dos linfócitos e a atenuação da 

doença. A estratégia de gates utilizada para esta análise é mostrada da figura 9A. 

Pode-se notar que os valores de frequência de células CD4+ e CD8+ foram 

semelhantes entre os camundongos C57BL/6 e P2X7RKO controles e também entre 

os animais infectados com as mesmas cepas (fig. 9B). Entretanto, é evidenciado 

uma menor quantidade de células CD4+ e CD8+ nos pulmões dos animais P2X7RKO 

infectados com a cepa Beijing 1471 em relação àqueles dos camundongos C57BL/6 

infectados com esta mesma cepa (fig. 9C). Nos camundongos P2X7RKO infectados 

com a estirpe MP287/03, o oposto foi observado, ou seja, houve um aumento no 

número de células CD4+ e CD8+ (fig. 9C). Nenhuma diferença significativa foi notada 

nos animais infectados com a cepa H37Rv (fig. 9C). 
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Figura 9: Fenotipagem de linfócitos T CD4+ e T CD8+ infiltrados nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 

28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas, 

semeadas em placas de cultura e marcadas com os anticorpos anti-CD4 e anti-CD8. (A) 

Estratégia de gates utilizados. (B) Frequência de linfócitos T CD4+ e T CD8+ (gate realizado 

a partir da população de linfócitos). Número de linfócitos T CD4+ e T CD8+ (C). Os dados 

são expressos como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. * p < 

0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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 Quando analisamos a população de células CD19+ não observamos grande 

diferença na frequência dessa população entre os camundongos C57BL/6 e os 

P2X7RKO infectados com as mesmas cepas. No entanto, pôde ser notado uma 

menor número de células CD19+ presentes no pulmão de camundongos P2X7RKO 

infectados com a cepa Beijing 1471 em relação ao C57BL/6 infectados com a 

mesma cepa (fig. 10B). 

 

 Figura 10: Fenotipagem de linfócitos B (CD19+) presentes nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. 

Com 28 dias de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas, 

semeadas em placas de cultura e marcadas com os anticorpos anti-CD19 e anti-CD8. (A) 

Frequência de linfócitos CD19+. (B) Número de linfócitos CD19+. Os dados são expressos 

como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. * p < 0,05 ;  ** p < 

0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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4.1.4 Avaliação do perfil de ativação de células T CD4+ e CD8+ no pulmão  

 

Posteriormente decidimos avaliar o perfil de ativação dessas células CD4+ e 

CD8+. Como mostrado na figura 11A, podemos notar que os animais controles 

C57BL/6 e P2X7RKO apresentaram predomínio de células CD4+CD62LhighCD44-. 

Entretanto, nas duas linhagens de animais (C57BL/6 e P2X7RKO) infectadas com 

qualquer uma das três cepas avaliadas (H37Rv, Beijing 1471 e MP287/03) pôde ser 

observado a prevalência da população CD4+CD62LlowCD44+ (fig. 11A). 

 Notamos que a frequência dessas subpopulações de células CD4+ entre os 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO, infectados com as mesmas cepas, foi próxima 

(fig.11A). No entanto, percebe-se que houve um menor número de células 

CD4+CD62LlowCD44+ presentes nos pulmões dos animais P2X7RKO infectados com 

a cepa Beijing 1471 em relação ao dos animais C57BL/6 infectados com a mesma 

estirpe (fig. 11B). Por outro lado, os animais P2X7RKO infectados com a cepa 

MP287/03 apresentaram maior quantidade dessa população (CD4+CD62LlowCD44+) 

do que os C57BL/6 (fig. 11B).  

 Em seguida, determinarmos a frequência da população de células 

CD4+CD62LlowCD44+ que expressava o marcador de ativação inicial CD69. Como 

apenas a população CD4+CD62LlowCD44+ expressava esse marcador, os 

histogramas mostrados na figura 11C são referentes a esta população. Pôde-se 

notar que os animais C57BL/6 infectados com a cepa Beijing 1471 possuíam uma 

maior população de células CD4+CD62LlowCD44+CD69+ em relação aos animais 

P2X7RKO infectados com a mesma cepa (fig. 11C).  

Uma resposta oposta foi identificada nos camundongos infectados com a 

estirpe MP287/03. A população CD4+CD62LlowCD44+ dos animais C57BL/6 

infectados com essa cepa apresentaram baixa expressão de CD69, como observado 

na figura 8C. No entanto, parte da população de células CD4+CD62LlowCD44+ dos 

camundongos P2X7RKO infectados com essa cepa MP287/03 apresentou alta 

expressão de CD69 (fig. 11C). Não foi observado diferença na expressão de CD69 

entre os animais das duas linhagens infectados com a cepa H37Rv. 
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Figura 11: Perfil de ativação de linfócitos T CD4+ presentes nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. 

Com 28 dias de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas, 

semeadas em placas de cultura e marcadas com os anticorpos anti-CD4, anti-CD44, anti-

CD62L e anti-CD69. (A) Expressão dos marcadores CD44 e CD62L em linfócitos T CD4+. 

(B) Número total de linfócitos T CD4+ CD62Lhigh CD44-  e de linfócitos T CD4+CD62LlowCD44+ 

presentes no pulmão. (C) Expressão de CD69 em linfócitos T CD4+CD62LlowCD44+. Os 

dados são expressos como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. 

* p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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Na avaliação das células CD8+, também pode ser observado que as três 

cepas micobacterianas induziram aumento da população células 

CD8+CD44+CD62Llow em relação ao controle. Além do mais, uma terceira população 

de células CD8+, CD8+CD44+CD62Lhigh, foi identificada no pulmão desses animais, 

exceto no C57BL/6 infectado com a cepa MP287/03 (fig. 12A).  

 Pode-se notar que os animais C57BL/6 e P2X7RKO infectados com a cepa 

H37Rv apresentaram alta frequência de ambas populações CD8+CD44+CD62Llow e 

CD8+CD44+CD62Llow (fig. 12A). Entretanto, os animais infectados com as cepas 

Beijing 1471 ou MP287/03 apresentaram alta frequência de células 

CD8+CD44+CD62Llow e baixa frequência de CD8+CD44+CD62Lhigh (fig. 12A). Quando 

comparamos a frequência das populações observadas nos camundongos C57BL/6 e 

P2X7RKO infectados com as mesmas cepas, notamos que os valores eram 

semelhantes, exceto para os animais infectados com a cepa MP287/03. Neste último 

caso percebemos que camundongos P2X7RKO infectados com a bactéria 

MP287/03 apresentaram maior frequência de células CD8+CD44+CD62Lhigh do que 

os animais C57BL/6 (fig. 12A). 

 Percebe-se, no entanto, que apesar dos valores de frequencia de células 

entre os animais de ambas linhagens infectados com Beijing 1471 serem próximos, 

houve menor quantidade de células CD8+CD44+CD62Llow no pulmão dos 

camundongos P2X7RKO do que no dos animais C57BL/6 (fig. 12B). O oposto foi 

observado nos animais infectados com a cepa MP287/03, ou seja, uma maior 

quantidade de células CD8+CD44+CD62Llow nos animais P2X7RKO do que nos 

animais C57BL/6 (fig. 12B). Além do mais, uma maior quantidade de células 

CD8+CD44+CD62Lhigh também foi observada nos animais P2X7RKO infectados com 

a cepa MP287/03 do que nos C57BL/6 infectados com essa mesma cepa. 

 Assim como verificado na população de células CD4+, também pode ser 

observado menor expressão de CD69 na população CD8+CD44+CD62Llow dos 

animais P2X7RKO infectados com a cepa Beijing 1471 em relação a dos animais 

C57BL/6 (fig. 12C). Por outro lado, os animais P2X7RKO infectados com a cepa 

MP287/03 apresentaram maior expressão de CD69 em relação a dos animais 

C57BL/6 infectados com essa mesma cepa (fig. 12C).  
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Figura 12: Perfil de ativação de linfócitos T CD8+ presentes nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com as três cepas micobacterianas. No 

28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram isoladas, 

semeadas em placas de cultura e marcadas com os anticorpos anti-CD8, anti-CD44, anti-

CD62L e anti-CD69. (A) Expressão dos marcadores CD44 e CD62L em linfócitos T CD8+. 

(B) Número de linfócitos T CD8+ CD62Lhigh CD44- , linfócitos T CD8+ CD62Llow CD44+ e de 

linfócitos T CD8+ CD62Lhigh CD44+. (C) Expressão de CD69 em linfócitos T CD4+ 

CD62LlowCD44+. Os dados são expressos como média ± erro padrão e foram analisados 

pelo teste T de Student. * p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 6. 
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4.1.5 Produção de citocinas ex vivo de células infiltradas no pulmão 

  

Em nosso estudo também avaliamos a produção de citocinas ex vivo de 

células obtidas do pulmão de animais C57BL/6 e P2X7RKO. Como mostrado na 

figura 13A, pôde-se detectar níveis mais elevados de IFN-γ nos sobrenadantes das 

culturas de animais C57BL/6 infectados com a cepa Beijing 1471 do que naqueles 

dos camundongos P2X7RKO. Todavia, o oposto foi observado nos camundongos 

infectados com a cepa MP287/03, ou seja, os animais C57BL/6 infectados com essa 

cepa apresentaram níveis baixos de IFN-γ do que os camundongos P2X7RKO (fig. 

13A). 

 Paralelamente a produção de IFN-γ, também avaliamos a produção de IL-10 

(fig. 13B). Observamos que nos animais infectados com Beijing 1471 havia níveis 

mais altos dessa citocina nos sobrenadantes dos camundongos P2X7RKO do que 

nos dos C57BL/6 (fig. 13B). Entretanto, nos animais infectados com a cepa 

MP287/03, maiores concentrações de IL-10 foram detectadas nos sobrenadantes 

dos animais C57BL/6 do que nos dos camundongos P2X7RKO infectados com a 

mesma cepa (fig. 13B).    

 

Figura 13: Produção de citocinas (IFNγ e IL-10) ex vivo infectados com as três cepas 

micobacterianas. Células obtidas dos pulmões dos camundongos foram semeadas em 

meio de cultura. Após 12 horas de cultivo foi coletado o sobrenadante para quantificação 

das citocinas. (A) Concentrações de IFNγ e (B) IL-10.  Os dados são expressos como média 

± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. * p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 

0,001 . n = 6. 
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4.2 Estudos da tuberculose em camundongos quiméricos de medula óssea
       induzida pela cepa hipervirulenta MP287/03 
 

4.2.1 Análise da reconstituição da medula óssea das quimeras 

 

Posteriormente, nós nos perguntamos se de fato seria a presença do P2X7R 

expresso nas células derivadas da medula óssea que conferiam maior 

susceptibilidade frente à infecção por micobactérias hipervirulentas. Para 

respondermos essa pergunta, fizemos camundongos quiméricos de medula óssea. 

Na execução desse experimento parte do grupo de camundongos C57BL/6 CD45.1 

irradiado foi transplantado com a medula óssea proveniente de animais C57BL/6 

(C57BL/6>C57BL/6) e a outra parte com a de P2X7RKO (P2X7RKO>C57BL/6). Em 

seguida, antes de realizarmos a infecção das quimeras, avaliamos o perfil de 

reconstituição desses animais, para nos certificarmos de que o procedimento havia 

sido bem sucedido.  A figura 14 mostra o percentual de reconstituição, no sangue e 

nos pulmões, de camundongos C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6. É 

possível notar que mais de 95% dos leucócitos presentes no sangue e no pulmão 

das quimeras são CD45.2+ (provenientes do doador), e menos de 3% são CD45.1+ 

(provenientes do receptor) (fig. 14).  

 

Figura 14: Reconstituição das quimeras após 3 meses de transplante (análise do 

sangue e do pulmão). Células obtidas do sangue e dos pulmões dos camundongos 

quiméricos 3 meses após a irradiação foram semeadas em placas de cultura e marcadas 

com anticorpos anti-CD45.1 e anti-CD45.2. Expressão dos marcadores CD45.1 e CD45.2 

em amostras de sangue e dos pulmões provenientes dos animais C57BL/6>C57BL/6 e 

P2X7RKO>C57BL/6. 
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4.2.2 Avaliação macroscópica do pulmão 

 

Nós mostramos recentemente que as diferenças observadas entre os animais 

C57BL/6 e P2X7RKO infectados com a cepa MP287/03 eram mais acentuadas do 

que nos infectados com as cepas Beijing 1471 e H37Rv (AMARAL et al., 2014). 

Portanto, optamos por utilizar a cepa MP287/03 nos modelos quiméricos.  

Primeiramente, nós avaliamos macroscopicamente os pulmões provenientes dos 

animais C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 

e comparamos com os de um animal C57BL/6>C57BL/6 não infectado (CTLR). 

Paralelamente, usamos camundongos C57BL/6 e P2X7RKO infectados com a 

mesma cepa (MP287/03) para termos como referência do desenvolvimento da 

doença nesses animais.  

O isolado clínico MP287/03 induziu uma doença mais severa nos animais 

C57BL/6, levando-se em consideração a área ocupada pela formação de 

granulomas (nódulos esbranquiçados) e também o peso pulmonar do que nos 

animais P2X7RKO (fig. 15A e B), conforme já havia sido descrito em nosso trabalho 

publicado recentemente (AMARAL et al., 2014). Além do mais, a massa relativa do 

pulmão (quociente da massa do pulmão infectado pela massa do pulmão controle) 

também foi maior nos animais C57BL/6 do que P2X7RKO (fig. 15C). Pode-se notar 

que os animais quiméricos apresentaram essas mesmas características pulmonares 

resultantes da infecção, ou seja, os camundongos C57BL/6>C57BL/6 manifestaram 

uma doença mais agressiva, caracterizada por maior área ocupada por granulomas 

e peso pulmonar do que os P2X7RKO>C57BL/6 (fig. 15A, B e C). 
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Figura 15: Análise macroscópica dos pulmões de camundongos C57BL/6, P2X7RKO e 

quimérios (C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6) infectados com a cepa MP287/03. 

No 28° dia de infecção, os animais foram eutanasiados e os pulmões coletados para 

análise.  (A) Fotografia revelando a presença de nódulos brancos no pulmão de 

camundongos infectados. (B) Peso do pulmão dos camundongos em gramas apresentados 

individualmente (n = 6). (C) Massa relativa do pulmão expressa em circunferências. A massa 

relativa do pulmão foi calculada através do quociente da massa do pulmão infectado pela 

massa do pulmão controle. Os dados são expressos como média ± erro padrão da média e 

foram analisados por One-way ANOVA seguido do pós-teste T de student. * p < 0,05 ;  ** p 

< 0,01 ;  *** p < 0,001. n = 3. 
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4.2.3 Número total de células infiltradas no pulmão e morte celular 

 Assim como o observado anteriormente nos animais não quiméricos C57BL/6 

e P2X7RKO infectados com a cepa MP287/03 (ver seção 4.1 fig. 3), os animais 

P2X7RKO>C57BL/6 apresentaram menor quantidade de células infiltradas no 

pulmão do que os C57BL/6>C57BL/6 (fig. 16A). Em seguida, avaliamos a viabilidade 

dessas células infiltradas no pulmão e notamos que nos animais C57BL/6 havia uma 

maior frequência de células mortas do que nos P2X7RKO (fig. 16C e D). Quando 

verificamos a viabilidade das células isoladas dos pulmões dos animais quiméricos, 

percebemos mais uma vez que os resultados se aproximavam dos observados nos 

não quiméricos, ou seja, um maior percentual de mortalidade celular foi observado 

nos animais C57BL/6>C57BL/6 do que nos P2X7RKO>C57BL/6 (fig. 16C e D). 
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Figura 16: Análise do número total de células presentes no pulmão dos camundongos 

C57BL/6, P2X7RKO e quiméricos (C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6) infectados 

com a cepa MP287/03 e avaliação da morte celular in vivo. Os pulmões dos 

camundongos foram removidos no 28º dia de infecção e em seguida processado para 

contagem do número total de células. (A) Número total de células infiltradas no pulmão. (B) 

Estratégia de gates utilizada para análise da morte celular in vivo. (C) Frequência de células 

vivas (baixa fluorescência) e mortas (alta fluorescência) marcadas com Live/Dead. (D) 

Porcentagem de morte celular observada nos animais não quiméricos (C57BL/6 e 

P2X7RKO) e no quiméricos (C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKOKO>C57BL/6). Os dados são 

expressos como média ± erro padrão e foram analisados pelo teste T de Student. * p < 0,05 

;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 3. 



64 
 

 
 

4.2.4 Número de UFCs no pulmão, baço e fígado 

 

 Também analisamos a quantidade de UFCs presente no pulmão, baço e 

fígado dos animais C57BL/6, P2X7RKO e quiméricos. Nos animais P2X7RKO 

infectados com a cepa MP287/03 há menor quantidade de UFCs do que nos 

C57BL/6 em todos os três órgãos avaliados (fig. 17A). Além do mais, nota-se que 

nos animais quiméricos P2X7RKO>C57BL/6 também há menor quantidade de UFCs 

do que nos C57BL/6>C57BL/6 (fig. 17B), reproduzindo o observado nos animais não 

quiméricos (fig. 4B).  

 

 

Figura 17: Análise do número de UFCs presentes no pulmão, baço e fígado de 

camundongos C57BL/6, P2X7RKO e quiméricos (C57BL/6>C57BL/6 e 

P2X7RKO>C57BL/6) infectados com a cepa MP287/03. Os camundongos foram 

sacrificados no 28º dia de infecção e em seguida o pulmão, baço e fígado foram coletados, 

processados e uma alíquota de cada órgão foi semeada em meio Ágar para quantificação 

de UFCs. Os gráficos mostram as UFCs do pulmão, baço e fígado nos animais não 

quiméricos C57BL/6 e P2X7RKO (A) e nos quiméricos C57BL/6>C57BL/6 e 

P2X7RKO>C57BL/6 (B). Os dados são expressos como média ± erro padrão da média e 

foram analisados pelo teste T de student. * p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 3. 
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4.2.5 Fenotipagem do infiltrado leucocitário pulmonar  

Decidimos então avaliar as características fenotípicas do infiltrado leucocitário 

pulmonar nas quimeras, com o intuito de identificar se elas apresentariam um 

perfil semelhante ao observado inicialmente nos animais não quiméricos C57BL/6 

e P2X7RKO. Na análise das quimeras utilizamos o mesmo esquema de gates 

usado anteriormente para os animais não quiméricos (ver seção 4.2 fig. 4A). 

Inicialmente avaliamos a expressão de CD11b e F4/80 na população de células 

viáveis das quimeras e constatamos que esses animais também apresentavam 

populações semelhantes aos não quiméricos (fig. 18A). O controle não infectado 

quimérico (CTLR) apresentou uma população CD11b- e três populações CD11b+ 

(CD11b+F4/80high, CD11b+F4/80low e CD11b+F4/80-) (fig. 18A) semelhante aos 

controles não quiméricos (fig. 4B). Os camundongos C57BL/6>C57BL/6 

infectados apresentaram uma única população CD11b+ (fig. 18A), característica 

também observada nos animais C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 (fig. 

4B). A expressão dos marcadores Ly6G, Ly6C e CD11c também foi avaliada (fig. 

18B, C e D), e notamos que o perfil fenotípico leucocitário observado nos animais 

C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6 reproduziu o observado nos não 

quiméricos C57BL/6 e P2X7RKO, respectivamente. 
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Figura 18: Fenotipagem de células CD11b+ infiltradas nos pulmões de camundongos 

quiméricos (C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6) infectados com a cepa 

MP287/03. No 28º dia de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos foram 

isoladas e marcadas com os anticorpos anti-CD11b, anti-F4/80, anti-Ly6G e anti-CD11c. (A) 

Frequência de células CD11b+. (B) Frequência de células Ly6G+ selecionadas a partir do 

CD11b+. (C) Expressão de CD11c das células F4/80hi selecionadas a partir do grupo 

CD11b+Ly6GintF4/80high. (D) Expressão de CD11c e Ly6C nas células F4/80low selecionadas 

a partir do grupo CD11b+Ly6G-F4/80low. n = 3. 
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 Ao analisarmos os linfócitos T evidenciamos que nos camundongos 

C57BL/6>C57BL/6 infectados havia menor quantidade de células T CD4+ e CD8+ do 

que nos P2X7RKO>C57BL/6 (fig. 19B). As mesmas diferenças entre as quantidades 

de linfócitos também foram observadas entre os não quiméricos, ou seja, nos 

animais P2X7RKO havia maior quantidade de linfócitos TCD4+ e CD8+ do que nos 

C57BL/6 (fig. 9). 

 

 

Figura 19: Fenotipagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ presentes nos pulmões de 

camundongos quiméricos (C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6) infectados com a 

cepa MP287/03. Com 28 dias de infecção, as células oriundas do pulmão dos camundongos 

foram isoladas, semeadas em placas de cultura e marcadas com os anticorpos anti-CD4 e 

anti-CD8. (A) Frequência de linfócitos T CD4+ e CD8+. (B) Número total de linfócitos T CD4+ 

e de linfócitos T CD8+. Os dados são expressos como média ± erro padrão e foram 

analisados pelo teste T de Student. * p < 0,05 ;  ** p < 0,01 ;  *** p < 0,001 . n = 3. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  discussão 
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Estudos prévios haviam demonstrado que o P2X7R está envolvido na 

resposta imune e confere proteção contra diversos patógenos, como parasitas do 

gênero Leishmania, Chlamydia, Toxoplasma entre outros (CHAVES et al., 2009;  

CORREA et al., 2010;  COUTINHO-SILVA et al., 2003). Entretanto, nós mostramos 

recentemente que camundongos P2X7RKO, quando infectados com as cepas 

hipervirulentas Beijing 1471 e MP287/03, apresentam uma doença mais branda do 

que os animais C57BL/6 (AMARAL et al., 2014). Partindo desse pressuposto, nós 

decidimos avaliar o papel do P2X7R na reposta imune contra cepas hipervirulentas 

de micobactérias e de que forma ele estaria correlacionado com a amenização da 

patologia induzida por estes micro-organismos. 

Analisamos primeiramente o número de células totais presentes no pulmão, e 

de acordo com o observado por Amaral e colaboradores (AMARAL et al., 2014) 

pôde-se notar que os animais P2X7RKO apresentaram menor quantidade de células 

infiltradas no pulmão do que os C57BL/6. Decidimos então avaliar as características 

fenotípicas do infiltrado leucocitário pulmonar, para verificar se havia diferença no 

perfil de recrutamento e ativação de células. Nos animais C57BL/6 infectados com 

Beijing 1471 notamos que havia uma maior quantidade de células Ly6G+ do que nos 

animais P2X7RKO. Segundo Fleming e colaboradores, Ly6G é uma molécula 

altamente expressa na superfície de neutrófilos (FLEMING; FLEMING; MALEK, 

1993), portanto, inferimos que nesses animais (C57BL/6) havia uma maior 

quantidade de neutrófilos. De fato, Kawamura e colaboradores mostraram no seu 

estudo em 2012 que o estímulo do P2X7R com ATPe induz os macrófagos a 

produzirem MIP-2, o qual promove um maior recrutamento de neutrófilos 

(KAWAMURA et al., 2012). A ausência de tal evento pode ter colaborado para a 

menor quantidade de neutrófilos nos animais P2X7RKO. Entretanto, nós também 

havíamos mostrado que nos animais P2X7RKO havia menor número de bactérias 

do que nos P2X7RKO (AMARAL et al., 2014). Portanto, uma outra hipótese é que a 

menor quantidade de neutrófilos presente nos animais P2X7RKO pode também ser 

decorrente da menor quantidade de bactérias presentes nesses animais, que 

consequentemente induziria uma menor inflamação. Os animais P2X7RKO 

infectados com a cepa MP287/03 também apresentaram essa população de 

neutrófilos, entretanto os camundongos C57BL/6 infectados com essa mesma cepa 

apresentaram uma população com características distintas do observado nos 

demais animais, e será discutida posteriormente. 
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Os macrófagos teciduais são outra classe de células que possuem um papel 

importante na resposta imune no pulmão. Baseado na localização anatômica nesse 

órgão, os macrófagos podem ser classificados em duas subpopulações: Macrófagos 

alveolares, localizados no espaço aéreo alveolar, e macrófagos intersticiais, situados 

nos tecidos conectivos do pulmão. A principal função dos macrófagos alveolares é 

remover partículas e micro-organismos do espaço intra-alveolar, enquanto que os 

macrófagos intersticiais têm um papel imunorregulatório bastante importante, 

através da produção de IL-10 (BEDORET et al., 2009;  JI et al., 2014;  

SCHNEBERGER; AHARONSON-RAZ; SINGH, 2011;  STEINMULLER et al., 2000). 

Além do mais, quando ativados os macrófagos alveolares possuem uma capacidade 

microbicida elevada se comparados com os macrófagos intersticiais, com forte 

produção de ROS (espécies reativas de oxigênio) e óxido nítrico (NO) 

(STEINMULLER et al., 2000). Devido ao papel primordial dos macrófagos na 

tuberculose, decidimos avaliar se também ocorria alterações nessas subpopulações 

de macrófagos durante um processo infeccioso induzido por micobactérias. Os 

macrófagos alveolares são caracterizados pela expressão de F4/80 e CD11c 

(F4/80highCD11c+), já os macrófagos intersticiais expressam F4/80 mas não possuem 

CD11c (F4/80highCD11c-). Pôde ser notado que os camundongos C57BL/6 

infectados com a cepa Beijing 1471 apresentaram uma quantidade muito superior, 

aproximadamente 7 vezes maior, de macrófagos alveolares do que os controles não 

infectados desta mesma linhagem (fig. 7). Por outro lado, não observamos um 

aumento tão proeminente de macrófagos intersticiais quanto o de macrófagos 

alveolares nesses animais C57BL/6 infectados com Beijing 1471. A pequena 

elevação dessa população de macrófagos intersticiais, com propriedades 

imunorregulatórias, associada com o enorme aumento de macrófagos alveolares, 

com potentes atividades microbicidas, pode ter causado um desequilíbrio na 

regulação da resposta imune e consequentemente contribuído para a maior 

destruição tecidual observada no pulmão dos animais C57BL/6 infectados com 

Beijing 1471. Amaral (2011) havia mostrado em sua dissertação que a intensa lesão 

tecidual promovida pela cepa Beijing 1471 é causada pela ativação excessiva da 

resposta imune protetora, o que reforça nossa hipótese. Já nos animais P2X7RKO, 

também infectados com a cepa Beijing 1471, a quantidade de ambos os macrófagos 

foi menor do que a dos animais C57BL/6 infectados com essa cepa. Além do mais, 

percebe-se que a população de macrófagos alveolares não foi tão grande quanto o 
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observado nos animais C57BL/6. O fato de não haver uma enorme diferença na 

quantidade de macrófagos com potenciais microbicidas elevados e macrófagos com 

capacidade imunorregulatórias podem ter colaborado para a menor destruição 

tecidual desses animais P2X7RKO. Entretanto, é importante salientar que nos 

animais C57BL/6 infectados com Beijing 1471 há maior quantidade de bactérias do 

que nos P2X7RKO (AMARAL et al., 2014). Portanto, uma outra hipótese é que a 

maior quantidade de bactérias presentes nos animais C57BL/6 poderia ter causado 

uma maior ativação da resposta imune e consequentemente maior lesão tecidual. 

Também foi possível notar que apenas a população de macrófagos alveolares 

expressou ambos marcados MHC-II e CD80, e que a expressão de MHC-II foi 

aumentada nos animais infectados em relação ao controle, indicando que esses 

macrófagos estão ativados (fig. 8).  

Outras células muito importantes no combate de doenças infecciosas são os 

monócitos, que após infecção ou injúria tecidual, migram para o tecido inflamado e 

se diferenciam em macrófagos e DC (CRANE et al., 2014). Essas células são 

divididas em dois tipos principais: monócitos inflamatórios, que possuem uma meia 

vida reduzida e migram para os tecidos inflamados, e os monócitos não 

inflamatórios, que possuem longo tempo de vida e migram preferencialmente para 

tecidos não inflamados (GEISSMANN; JUNG; LITTMAN, 2003). Os monócitos são 

caracterizados pela expressão de CD11b e F4/80, assim como ausência de 

expressão de marcadores específicos para DC, células B, T e NK. Os monócitos 

inflamatórios, por sua vez, também possuem alta expressão de Ly6C (Ly6Chi), 

enquanto os não inflamatórios apresentam baixa expressão desse marcador 

(Ly6Clow). Podemos perceber que nos animais infectados houve um grande aumento 

do número de monócitos inflamatórios (CD11c-Ly6Chi), e nenhuma diferença 

significativa foi observada em relação aos monócitos não inflamatórios. Pôde ser 

notado também que os animais P2X7RKO infectados com a cepa Beijing 1471 

apresentaram menor quantidade de monócitos inflamatórios do que os animais 

C57BL/6 infectados com essa mesma cepa (fig. 9). Esses resultados evidenciam 

que nos animais C57BL/6 infectados com Beijing 1471, em que ocorre um maior 

processo inflamatório, existe também uma maior quantidade de monócitos 

inflamatórios no sítio infeccioso.  

Também notamos, nessa análise, que havia a presença de duas 

subpopulações que expressavam CD11c:  CD11c+Ly6C- e CD11c+Ly6C+. León e 
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colaboradores revelaram em 2007 uma população de células caracterizada pela 

expressão de MHC-II, CD11b, CD11c, F4/80 e Ly6C, a qual eles a chamaram de DC 

inflamatórias, devido a elas serem derivadas de monócitos inflamatórios e só serem 

encontradas em locais de inflamação (LEON; LOPEZ-BRAVO; ARDAVIN, 2007). 

Entretanto, Gautier e colabores mostraram que macrófagos residentes teciduais 

apresentam vários receptores em comum com DC inflamatórias (GAUTIER et al., 

2012). A população de células CD11c+Ly6C+ que observamos nos animais 

infectados apresenta estas características, portanto, inferimos que provavelmente é 

uma população de monócitos inflamatórios que está se diferenciando em DCs 

inflamatórias e/ou em macrófagos alveolares.  Podemos notar que nos animais 

infectados com a cepa Beijing 1471, os quais apresentaram uma maior lesão 

tecidual do que os infectados com a cepa H37Rv, há uma maior quantidade dessa 

população CD11c+Ly6C+. Além disso, os animais P2X7RKO infectados com a 

estirpe Beijing 1471 apresentaram menor quantidade dessas células duplo-positivas 

do que os animais C57BL/6. Em relação às DCs residentes convencionais 

(CD11c+Ly6C-) não foi identificada nenhuma diferença entre os animais C57BL/6 e 

P2X7RKO infectados.  

Os animais C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 apresentaram uma 

única população, a qual era completamente distinta das observadas nos demais 

camundongos. Essa população expressa CD11b e níveis intermediários de Ly6G. 

Embora houvesse apenas uma única população, decidimos subdividi-la utilizando os 

três gates usados para as demais análises. Também foi possível observar que 

nenhuma das subdivisões expressavam MHC-II e CD80. Vários estudos já 

mostraram que células com fenótipo mieloide imaturo possuem capacidade 

imunossupressora, inibindo a produção de anticorpo, a geração de CTL (linfócito T 

citotóxico), bem como ativação e proliferação de linfócitos T CD4+ (MAZZONI et al., 

2002). Essas células, denominadas células mieloides supressoras (MDSC) foram 

primeiramente descritas em pacientes com câncer, no entanto, hoje se sabe que 

elas estão presentes em diversas outras condições patológicas, incluindo doenças 

infecciosas (GABRILOVICH; NAGARAJ, 2009). As MDSCs são comumente 

identificadas em camundongos pela coexpressão dos marcadores de superfície 

CD11b  e GR1 (Ly6C/Ly6G) (AROCENA et al., 2014). Neutrófilos e MDSCs 

compartilham de características morfológicas e fenotípicas semelhantes, pois ambas 

são granulócitos e expressam CD11b e Ly6G, mas as MDSC expressam níveis 
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intermediários de Ly6G enquanto que os neutrófilos apresentam alta expressão 

desse marcador (OBREGON-HENAO et al., 2013;  YOUN et al., 2012). As células 

que identificamos nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 

apresentavam as características de MDSC. De fato, Obregon-Henao e 

colaboradores mostraram em seu trabalho publicado recentemente que em 

camundongos infectados com Mtb havia a presença de MDSC infiltrada no pulmão 

(OBREGON-HENAO et al., 2013). Com base nesses dados especulamos que a 

presença maciça dessas células no pulmão possa ter afetado a ativação da resposta 

imune, e consequentemente no controle da proliferação bacteriana, o que pode ter 

acarretado na maior severidade da doença nesses camundongos. O fato desses 

animais estarem num estágio muito avançado da doença, com intensa lesão 

tecidual, pode explicar a ausência das demais populações, pois como tentativa de 

controlar a lesão do parênquima pulmonar altamente comprometido e necrosado, o 

sistema imune pode ter induzido a liberação de células imaturas da medula óssea 

com potencial imunossupressor para reter o avanço do dano tecidual. Já nos 

animais P2X7RKO, também infectados com a cepa MP287/03 e que possuem 

menor lesão tecidual, podemos identificar todas as populações observadas nos 

demais camundongos infectados, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas 

e monócitos. Amaral e colaboradores perceberam que nesses camundongos 

P2X7RKO haviam menor proliferação, disseminação bacteriana e dano tecidual 

(AMARAL et al., 2014), fato que pode ter colaborado para um perfil de resposta 

imune mais próximo do observado nos animais infectados com a cepa H37Rv, de 

menor virulência. 

Tendo observado o perfil fenotípico da resposta imune inata induzida por 

cepas micobacterianas, decidimos avaliar também a resposta imune adaptativa, 

para verificar se também ocorriam diferenças no recrutamento e no perfil de ativação 

dessas células. Nas primeiras análises realizadas já foi possível notar diferença nos 

números de linfócitos T nos pulmões. Enquanto nos animais P2X7RKO infectados 

com a cepa Beijing 1471 havia menor quantidade de linfócitos TCD4+ e TCD8+ do 

que nos animais C57BL/6, nos camundongos P2X7RKO infectados com a cepa 

MP287/03 havia maior quantidade de ambos subtipos de linfócitos do que nos 

C57BL/6. Além do mais, foi possível perceber que a maior quantidade de linfócitos T 

CD4+ e CD8+ nos pulmões dos animais infectados foi decorrente principalmente da 

elevação do número de células experimentadas (CD44+CD62L-).  
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Resolvemos então avaliar o perfil de ativação desses linfócitos T CD4+ e 

CD8+ experimentados através da expressão do marcador precoce de ativação 

celular CD69. Pôde-se notar que nos animais C57BL/6 infectados com a cepa 

Beijing 1471 havia grande ativação de linfócitos T. Esses dados corroboram estudos 

realizados anteriormente em nosso laboratório que mostraram que esta cepa induz 

uma potente resposta pró-inflamatória em camundongos C57BL/6 (AMARAL, 2011). 

Por outro lado, os animais P2X7RKO infectados com essa mesma cepa, Beijing 

1471, apresentaram menor ativação de linfócitos do que os C57BL/6. Como o ATPe 

é um sinal coestimulatório que contribui para a ativação de linfócitos T na sinapse 

imunológica, na qual a ativação do P2X7R também está envolvida (JUNGER, 2011;  

SCHENK et al., 2008;  YIP et al., 2009), a ausência desse receptor pode ter 

colaborado para redução da ativação dessas células. Além do mais, nós havíamos 

mostrado recentemente que nesses camundongos P2X7RKO haviam menor 

proliferação e disseminação bacteriana (AMARAL et al., 2014), fato que também 

pode ter colaborado para uma menor ativação da resposta imune. 

Já nos animais infectados com a cepa MP287/03 observamos uma reposta 

oposta. Foi possível perceber que havia uma baixa ativação de linfócitos T CD4+ e 

CD8+ nos animais C57BL/6. Esses dados também estão de acordo com o observado 

em estudos anteriores (ANDRADE et al., 2012), que mostraram que esta bactéria 

induz baixa produção de citocinas pró-inflamatórias e uma produção mais acentuada 

de IL-10 em cultura de macrófagos. Entretanto, nos animais P2X7RKO infectados 

com essa mesma cepa, MP287/03, havia maior ativação de linfócitos T. Embora 

vários estudos tenham revelado que o ATPe promove ativação de células e resposta 

pró-inflamatória, os produtos resultantes do metabolismo do ATP, como a 

adenosina, exercem um efeito anti-inflamatório (JUNGER, 2011;  YIP et al., 2007). 

Através da ligação aos receptores A2A e A2b a adenosina pode inibir a produção de 

IL-2 e, consequentemente, a ativação de linfócitos (YIP et al., 2007). Nós 

postulamos que a intensa lesão tecidual observada nos animais C57BL/6 infectados 

com a cepa MP287/03 resultou em liberação maciça de ATP, que foi metabolizado 

pelas ectonucleotidases produzindo grandes quantidades de adenosina, a qual 

potencializou o efeito inibitório induzido pela cepa. Além do mais, nesses animais foi 

encontrada uma grande quantidade de células com fenótipo de MDSCs, o que pode 

ter intensificado ainda mais o efeito imunossupressor. De fato, alguns estudos 

mostram que as MDSCs reduzem a resposta imune protetora executada por 
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linfócitos T contra a Mtb, limitando a erradicação do patógeno pelo hospedeiro e, 

consequentemente, contribuindo para agravação da doença (DU PLESSIS et al., 

2013;  TSIGANOV et al., 2014). Porém, devido aos animais P2X7RKO infectados 

com essa cepa apresentaram menor lesão tecidual, deve ter ocorrido menor 

liberação de ATP e, consequentemente, de adenosina. Portanto, o efeito 

imunossupressor exercido pela adenosina seria menor, além de não ter sido 

identificada MDSCs nesses animais. Ainda que a sinalização via P2X7R colabore 

para a ativação e proliferação de linfócitos T, outros receptores de ATPe como P2X1 

e P2X4 também contribuem para essa função (JUNGER, 2011). Dessa forma, a 

ausência do P2X7R não coíbe completamente a proliferação linfocitária, o que 

justifica ainda ocorrer ativação e proliferação de linfócitos T nesses animais 

P2X7RKO. Juntos, esses resultados indicam que o forte efeito inibitório exercido 

pela grande quantidade de adenosina no meio extracelular somado a 

imunossupressão induzida pelas MDSCs podem ter sido a causa da menor ativação 

de linfócitos T nos animais C57BL/6 infectados com MP287/03 em relação aos 

P2X7RKO. 

Mais especificamente nos linfócitos T CD8+, pôde ser observado a presença 

de uma terceira população: CD44+CD62Lhigh. Esta população celular, denominada 

de linfócitos T de memória central (Tcm), é caracterizada pelo seu longo período de 

vida, alta capacidade proliferativa e funções efetoras reduzidas. Por sua vez, a 

população CD8+ CD44+CD62LlowCD69+ é composta por linfócitos T CD8+ efetores 

(Te) e de memória efetores (Tem). As células Tcm diferem das células Te , que 

possuem curto período de vida, e das células Tem, que apresentam baixa capacidade 

proliferativa e elevada atividade efetora (KAECH et al., 2002;  TUFAIL et al.;  

WHERRY et al., 2003). Os linfócitos Tem são células que foram primadas com 

antígeno e que estão prontamente disponíveis para migrar para os tecidos 

periféricos e mediar reações inflamatórias ou citotóxicas, enquanto que os linfócitos 

Tcm representam uma população também primada com antígeno, porém que migram 

para os órgãos linfoides secundários, e após um desafio subsequente podem gerar 

uma nova população de células efetoras (SALLUSTO et al., 1999). Nota-se que os 

animais infectados com a cepa H37Rv apresentaram alta frequência de linfócitos T 

CD8+ efetores e/ou  de memória efetores (CD44+CD62Llow), bem como de memória 

central em ambas linhagens de camundongos C57BL/6  e P2X7RKO. Entretanto, os 

animais infectados com as cepas Beijing 1471 e MP287/03 apresentaram maior 
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frequência de células Te/Tem CD8+ do que linfócitos Tcm CD8+. Além do mais, os 

animais C57BL/6 infectados com a cepa MP287/03 praticamente não apresentam 

células Tcm, já os animais P2X7RKO infectados com essa mesma cepa voltam a 

apresentar essa população. Além do mais, os animais P2X7RKO infectados com a 

cepa MP287/03 apresentam a população de linfócitos Tcm CD8+, porém nos animais 

C57BL/6 infectados com essa mesma cepa, os quais apresentam uma patologia 

mais grave, essa população desaparece. Apesar do observado, são necessários 

estudos com marcadores mais específicos relacionados a memória imunológica, e 

que sejam capazes de distinguir as populações de linfócitos Te e Tem para 

compreendermos melhor esse fenômeno.  

Como nos animais P2X7RKO houve alteração no perfil de ativação de 

linfócitos em relação aos animais C57BL/6, decidimos então avaliar se também seria 

observada alteração na produção de citocinas pró e anti-inflamatórias. Amaral 

mostrou em seu trabalho que animais infectados com a cepa Beijing 1471 havia alta 

produção da citocina pró-inflamatória IFNγ e baixo nível da citocina anti-inflamatória 

IL-10 (Amaral, 2011). Já a cepa MP287/03 induzia maior produção de IL-10 e baixos 

níveis de IFN-γ (Amaral, 2011). Nos animais P2X7RKO infectados com Beijing 1471 

foi possível notar que havia uma menor quantidade de IFN-γ e níveis maiores de IL-

10 em relação aos C57BL/6. Por outro lado, nos camundongos P2X7RKO infectados 

com a cepa MP287/03 níveis mais altos de IFN-γ e taxas menores de IL-10 foram 

detectados em relação aos C57BL/6. Esses resultados corroboram os dados de 

ativação de linfócitos T, uma vez que nos camundongos P2X7RKO infectados com a 

cepa Beijing 1471 havia menor ativação de linfócitos do que nos C57BL/6, enquanto 

que nos P2X7RKO infectados com a cepa MP287/03 ocorria maior ativação em 

relação aos C57BL/6 infectados com a mesma cepa. 

Vimos, portanto, que os animais C57BL/6 infectados com cepas 

hipervirulentas, Beijing 1471 e MP287/03, apresentaram um perfil de resposta imune 

completamente diferente do observado nos P2X7RKO. Embora o P2X7R tenha sido 

estudado primeiramente na linhagem hematopoiética, vários trabalhos têm mostrado 

a expressão desse receptor em diferentes células do tecido pulmonar, como as 

células epiteliais alveolares do tipo I, células endoteliais e fibroblastos (CHEN et al., 

2004;  MCCLENAHAN et al., 2009;  MISHRA, 2013;  MONCAO-RIBEIRO et al., 

2014;  OLIVEIRA; COUTINHO-SILVA; SILVA, 2013). Sendo os animais C57BL/6 

mais susceptíveis ao desenvolvimento da doença do que os P2X7RKO, nos 
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perguntamos então se seria a presença do P2X7R nas células derivadas da medula 

óssea (linhagem hematopoiética) que conferia essa maior susceptibilidade a esses 

animais, ou se a expressão desse receptor nas células estruturais do pulmão 

também seria importante para esse fenótipo. Para responder essa pergunta, 

optamos por fazer os camundongos quiméricos C57BL/6>C57BL/6 e 

P2X7RKO>C57BL/6. Como as diferenças observadas entre os animais C57BL/6 e 

P2X7RKO infectados com a cepa MP287/03 eram mais acentuadas do que nos 

infectados com as cepas Beijing 1471 e H37Rv (AMARAL et al., 2014), optamos por 

utilizar apenas essa cepa (MP287/03) nos modelos quiméricos. 

Ao avaliarmos macroscopicamente o pulmão dos camundongos, já puderam 

ser observadas grandes diferenças. Os animais P2X7RKO infectados com a cepa 

MP287/03 apresentaram uma doença menos severa em relação aos animais 

C57BL/6, levando-se em consideração a área ocupada pela formação de 

granulomas e também o peso pulmonar. Nota-se que os camundongos quiméricos 

apresentam características patológicas pulmonares semelhantes aos não 

quiméricos, ou seja, os animais C57BL/6>C57BL/6 possuíram uma doença mais 

severa do que os P2X7RKO>C57BL/6. Esses resultados indicam que a expressão 

do P2X7R nas células derivadas da medula óssea é a principal responsálvel pela 

susceptibilidade dos animais.  

Outros parâmetros também foram avaliados, como o de UFCs no pulmão e a 

disseminação para outros órgãos, viabilidade celular e fenotipagem do infiltrado 

leucocitário. Percebemos que em todos esses parâmetros o resultado observado 

nas quimeras C57BL/6>C57BL/6 e P2X7RKO>C57BL/6 reproduziram o observado 

nos C57BL/6 e P2X7RKO, respectivamente. Portanto, esses dados mostram que os 

animais que receberam a medula óssea de camundongos P2X7RKO apresentaram 

tanto as características patológicas quanto as imunológicas semelhantes aos 

animais P2X7RKO, sendo mais resistentes do que os que receberam a medula de 

C57BL/6. Já os animais que receberam a medula óssea dos camundongos C57BL/6 

apresentaram uma resposta semelhante aos C57BL/6, como o esperado. Por 

consequência, especulamos que a cepa MP287/03 utiliza mecanismos dependentes 

do P2X7R expresso na linhagem hematopoiética que favorecem o agravamento da 

doença. Esses dados não só confirmam mas também complementam o que já 

havíamos mostrado recentemente, em experimentos in vitro, que as cepas 
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hipervirulentas Beijing 1471 e MP287/03 induziam a morte de macrófagos por 

mecanismos dependente de P2X7R (AMARAL et al., 2014). 

Com base nos nossos resultados inferimos que apesar das cepas 

hipervirulentas Beijing 1471 e MP287/03 possuírem capacidades imunomodulatórias 

opostas, a inexistência do P2X7R parece amenizar, ou pelo menos retardar, a 

severidade da doença induzida por ambas as cepas. Na infecção promovida pela 

cepa Beijing 1471, que causa lesão tecidual por ativação excessiva da resposta 

imune, a ausência do P2X7R reduziu o número de bactérias e a ativação da 

resposta imune, minimizando dessa forma a necrose do tecido. Por outro lado, nas 

infecções causadas pela cepa MP287/03, na qual a lesão tecidual é promovida pela 

baixa ativação da resposta imune e consequentemente intensa proliferação 

bacteriana, a ausência do P2X7R foi capaz de aumentar a ativação da resposta 

imunológica e reduzir a carga bacteriana, diminuindo consequentemente a lise 

celular e a lesão tecidual. E esses mecanismos parecem estar diretamente ligados a 

expressão do P2X7R na linhagem hematopoiética.  
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 O P2X7R é uma molécula importante para indução da necrose pulmonar e 

consequentemente da TB severa (AMARAL et al., 2014). Embora as duas cepas 

hipervirulentas usadas nesse trabalho possuam propriedades imunomodulatórias 

opostas, Beijing 1471 (pró-inflamatória) e MP287/03 (anti-inflamatória), o P2X7R 

mostrou-se ter um papel fundamental na modulação da resposta imune induzida por 

ambas as cepas. Parece que quando há pouca lesão tecidual (infecção causada por 

H37Rv) ocorre uma resposta imune adequada capaz de controlar a doença, mas 

quando há elevada lesão tecidual (infecção causada por Beijing 1471) ocorre maior 

liberação de ATP e exacerbação da resposta imune. Entretanto, quando há 

destruição maciça do tecido (infecção causada por MP287/03), um ambiente 

imunossuprimido é gerado, provavelmente pela geração excessiva de adenosina via 

degradação do ATP. Na ausência do P2X7R, no entanto, ocorre menos lesão 

tecidual nas infecções induzidas por ambas cepas hipervirulentas, e portanto, o perfil 

de resposta imune se torna semelhante ao induzido pela cepa de menor virulência 

H37Rv, reduzindo a ativação imunológica nas infecções causadas pela cepa Beijing 

1471 e aumentando nas promovidas pela cepa MP287/03. 

Além do mais, a expressão do P2X7R nas células hematopoiéticas parece ser 

o principal fator envolvido na indução da doença severa, descartando o 

envolvimento de células estruturais do pulmão que também expressam o P2X7R, 

como células epiteliais alveolares do tipo I, células endoteliais e fibroblastos.  
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Figura 20: Modelo esquemático proposto para o envolvimento do P2X7R na 

modulação da resposta imune pelas cepas hipervirulentas Beijing 1471 e MP287/03. 
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