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“Ninguém testemunhou o que estava para acontecer. O "tempo" não existia; a realidade existia
fora do tempo, pura permanência. O espaço não existia. A distância entre dois pontos era
imensurável. Os pontos podiam estar aqui ou ali, suspensos, saltitantes. Entrelaçado em si
próprio, o espaço aprisionava o infinito. De repente, um tremor; uma vibração, uma ordem que
nascia. O espaço pulsava, ondulando sobre o nada. O que era perto se afastou. O agora virou
passado. O espaço nasceu com o tempo. Ao falarmos em espaço, pensamos em conteúdo. Ao
falarmos em tempo, pensamos em transformação. E assim foi. O espaço borbulhou; o tempo,
incerto, iniciou sua marcha. Da agitação conjunta do espaço e do tempo surgiu a matéria,
expelida de seus poros. Mas atenção! Essa não era uma matéria ordinária feito a nossa. Ela fez o
espaço crescer, inflar, como um balão. Esse balão é o nosso Universo.”
Marcelo Gleiser, 2010.

RESUMO

OLIVEIRA, MG. Efeito modulador da imunização pré-concepcional murina com ova na
maturação tímica de linfócitos t da prole com potencial modulador sobre o desenvolvimento
da alergia. 2017. 59.
Dissertação (Mestrado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2017.
Para elucidar os mecanismos envolvidos na inibição da hipersensibilidade do tipo I em
proles murinas mediada pela imunização materna com Ovalbumina (OVA), as proles foram
avaliadas quanto aos linfócitos Tδ produtores de IL-17 (CD27-). A imunização materna com OVA
reduziu a expressão de CD27, o que também se refletiu nos pulmões, e a produção de IL-17 por
linfócitos Tδ das proles. A redução da expressão de CD27 também foi evidenciada em linfócitos
Tδ intratímicos das proles após a transferência passiva de anticorpos IgG alérgeno específicos para
fêmeas gestantes não imunizadas e in vitro em resposta a estes mesmos anticorpos, efeito que
parece envolver a expressão de receptores para IgG expressos por outras células presentes no timo.
As evidências obtidas indicam que a imunização materna influi na maturação tímica de linfócitos
inibindo a população que colaborara com a inflamação alérgica. Aparentemente, os anticorpos IgG
maternos são responsáveis por este fenômeno e a população estudada está envolvida na inibição da
inflamação alérgica observada nas proles.
Palavras-chave: Alergia. Anticorpos IgG maternos. Interação materno-fetal. Linfócitos Tγδ.

ABSTRACT
OLIVEIRA, MG. Modulating effect of murine pre-conception immunization with OVA on the
thymic maturation of γδT lymphocytes from offspring with modulator potential on the
development of allergy.
Masters thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2017.
To elucidate the mechanisms involved in inhibition of type I hypersensitivity in murine
offsprring mediated by maternal immunization with Ovalbumin (OVA), the offspring were
evaluated as IL-17-producing γδT cells (CD27-). Maternal immunization with OVA reduced the
expression of CD27, which was also reflected in the lungs, and the production of IL-17 by γδT cells
of offspring. Reduction of CD27 expression was also evidenced in intrathymic γδT cells of
offspring after passive transfer of allergen-specific IgG antibodies to non-immunized pregnant
females and in vitro in response to these same antibodies, effect that seems to involve the
expression of IgG receptors expressed by other cells present in the thymus. Evidence obtained
indicates that maternal immunization influences the thymic maturation of lymphocytes by inhibiting
the population that collaborate with allergic inflammation. Apparently, maternal IgG antibodies are
responsible for this phenomenon and the population studied is involved in the inhibition of allergic
inflammation observed in offspring.
Keywords: Allergy. Maternal IgG antibodies. Maternal-fetal interactions. γδT cells.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Alergia (WAO) estima-se que 400
milhões de pessoas no mundo desenvolvem o tipo mais frequente de alergia, a rinite alérgica e que
300 milhões desenvolvam asma alérgica. Isto representa um gasto anual com o tratamento de
alergias superior a soma do gasto utilizado para o tratamento da tuberculose e da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (SIDA - WAO State of World Allergy Report, 2008).
Nosso grupo vem estudando os mecanismos envolvidos na regulação da resposta alérgica da
prole mediada pela imunização materna com alérgenos nos últimos 15 anos. Neste período
diferentes mecanismos foram estudados incluindo a transferência passiva de antígenos, anticorpos e
citocinas maternas, a indução de alterações fenotípicas nos linfócitos e a indução de populações
reguladoras nas proles (FUSARO et al., 2002; FUSARO et al., 2007; FUSARO et al., 2009;
MUNIZ et al., 2014; VICTOR et al., 2003;VICTOR et al., 2010).
Atualmente a influência da imunidade materna sobre a regulação da resposta alérgica da
prole ainda não é totalmente compreendida. Neste projeto pretendemos investigar parâmetros
inéditos na literatura incluindo a influência da imunização materna sobre uma das principais
populações de linfócitos maturadas no timo de camundongos, os linfócitos Tδ.
Como revisado recentemente, a imunização materna com alérgenos permite a interação
idiotípica entre anticorpos maternos e receptores TCR de linfócitos T imaturos da prole, e a
transferência de fatores maternos como citocinas pode influir no fenótipo e maturação de
populações de linfócitos T da prole (VICTOR, 2014). Neste sentido, é possível que a imunização
materna possa influir na maturação de linfócitos no timo.

1.1 Hipersensibilidades do tipo I
As alergias são manifestações clínicas das reações de hipersensibilidade do tipo I,
caracterizadas por uma intensa resposta imune do padrão Th2 com alta produção de anticorpos IgE
contra antígenos inócuos, podendo ocasionar danos ao organismo. As manifestações clínicas mais
comuns são a asma; rinite; anafilaxias; alergias a drogas, insetos e alimentos; eczemas; urticárias e
angioedemas. Atualmente 30 a 40% da população mundial é acometida por uma ou mais
manifestações alérgicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento (WAO WHITE BOOK ON
ALLERGY, 2011).
A resposta alérgica tem início com a sensibilização do organismo, onde os alérgenos são
reconhecidos por células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas. Estes antígenos
são apresentados via moléculas do MHC classe II a linfócitos TCD4, os quais apresentam tendência
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ao desenvolvimento do padrão Th2 em indivíduos geneticamente predispostos, ou atópicos, sendo
caracterizado pelo predomínio da secreção das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13. Estas citocinas
apresentam similaridades estruturais e, em camundongos, os genes responsáveis por sua produção
estão localizados no cromossomo 11 (MCKENZIE et al., 1993).
O predomínio do padrão Th2 favorece a produção de anticorpos IgE específicos ao
alérgeno, que se ligam a receptores de alta afinidade para a IgE (FcRI) expressos na membrana dos
mastócitos presentes em tecidos conjuntivos. Em contato subsequente com o antígeno, quando duas
moléculas de IgE se ligam simultaneamente ao alérgeno, tem início a ativação do mastócito
resultando na liberação de mediadores pré-formados como a histamina, proteases, citocinas e
proteoglicanos, além de dar início a síntese de outros mediadores pró-inflamatórios derivados do
metabolismo do ácido aracdônico (BOYCE, 2004). Estas moléculas desencadeiam os sintomas
alérgicos de acordo com o tecido acometido, como a rinite alérgica, com o acometimento da
mucosa nasal e a asma alérgica com o acometimento da mucosa pulmonar.
O desenvolvimento da alergia é influenciado por fatores genéticos e ambientais.
Inicialmente a formação de respostas alérgicas foi intensivamente relacionada à genes que
participam da síntese dos anticorpos IgE, da inflamação alérgica e da hiper-reatividade de células e
órgãos (ROMAGNANI, 1994). Por outro lado, os fatores ambientais têm mostrado grande
relevância no desenvolvimento de alergias. Estudos epidemiológicos mostraram que a exposição a
agentes infecciosos especialmente durante a infância está relacionada a proteção contra doenças
alérgicas (STRACHAN; SANDERS, 1989). Avaliações posteriores sedimentaram esta relação,
mostrando que infecções por helmintos (DEL PRETE et al., 1994) e a exposição ambiental a
endotoxinas, produtos derivados de micro-organismos, (BRAUN-FAHRLÄNDER et al., 2002)
diminuem a frequência do desenvolvimento de alergias.

1.2 Estratégias para a prevenção de alergia
As estratégias de prevenção de alergia são classificadas em três níveis, as estratégias
primárias, que visam à prevenção da sensibilização do organismo, as secundárias, que visam à
prevenção do desenvolvimento de alergia em organismos previamente sensibilizados, e as
terciárias, caracterizadas pelo tratamento dos sintomas da doença alérgica (WARNER; WARNER,
2000).
A melhor estratégia de prevenção de alergia ocorre com em nível primário, uma vez que
com estas medidas, podemos garantir a ausência da doença. Este tipo de estratégia vem sendo
estudada há anos por nosso grupo em modelos murinos de imunização e/ou exposição materna a
alérgenos ( DE LIMA LIRA et al., 2014; FUSARO et al., 2007; FUSARO et al., 2009; VICTOR et
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al., 2003; VICTOR et al., 2010) neste período, notamos que a utilização destes modelos
experimentais deve considerar três importantes aspectos, a imunidade materna durante a gestação, a
imunidade neonatal e a interação entre ambas os quais serão discutidos a seguir.

1.3 Imunidade materna
A imunidade materna durante a gestação é caracterizada por um predomínio do padrão Th2
(WEGMANN et al., 1993), com a secreção de citocinas como a IL-4, IL-5 e IL-6 que são
responsáveis pela sobrevivência do feto no útero. Isto pode ser observado especialmente no
primeiro trimestre de gestação onde o predomínio Th2 é mais intenso (KIM et al., 2008). Por outro
lado, a secreção de altos níveis de citocinas do padrão Th1 como a IL-2, IFN- e TNF- está
relacionada à ativação de células NK, que são prejudiciais ao tecido placentário e promotoras da
reabsorção fetal, sugerindo com isso que o sucesso da gestação pode estar ligado ao equilíbrio entre
os padrões Th1 e Th2 (DEALTRY et al., 2000). Citocinas como a IL-17 e a IL-18, características
do padrão Th1, também podem ser detectadas na interface materno fetal e aparentemente o
predomínio de IL-18 está relacionado ao sucesso da gestação em camundongos (OSTOJIC et al.,
2003).
Na placenta também está presente o IFN-, produzido principalmente por células NK e
trofoblastos em algumas espécies o qual participa da vascularização, angiogênese e da manutenção
do tecido da placenta (MURPHY et al., 2009). Desta forma, é possível que a regulação da resposta
imune materna durante a gestação não obedeça a uma regra simples de polarização entre um dos
padrões de citocinas, Th1 ou Th2 (CHAOUAT, 2007), mas sim, a outros fatores induzidos durante
este período.
As fêmeas gestantes em linhagens isogênicas de camundongos sofrem alterações celulares
como o aumento do tamanho do baço e de linfonodos, sugerindo a proliferação dos linfócitos
maternos independente de estímulo alogênico ou provavelmente à estimulação hormonal materna
(BEAGLEY; GOCKEL, 2003).

1.4 Imunidade neonatal
No período neonatal, também há predisposição ao desenvolvimento de respostas do padrão
Th2, como ocorre durante a gestação, o que pode ser evidenciado em protocolos de imunização com
vírus vivos ou atenuados onde, ao contrário do observado em adultos, há o predomínio da resposta
Th1 (BOT et al., 1999).
A capacidade de apresentação de antígenos em neonatos é reduzida devido ao menor
número de células apresentadoras de antígenos, que apresentam uma capacidade inferior de
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processar antígenos e de expressar moléculas do MHC-II e CD86 em comparação a animais
adultos, comprometendo a formação da sinapse imunológica (MARSHALL-CLARKE et al., 2000).
No período neonatal os camundongos também apresentam baixa produção de anticorpos
em comparação a animais adultos. Isto se deve aos linfócitos B esplênicos destes camundongos
apresentarem, em sua maioria, um fenótipo composto por anticorpos IgM de membrana na ausência
ou na baixa expressão de IgD, caracterizando uma predominância de células imaturas. Além disso,
os poucos linfócitos B maduros encontrados nestes animais, expressam a molécula CD40 em menor
intensidade e a expressão do ligante CD40L em linfócitos T também esta reduzida, o que dificulta a
troca de isótipo de anticorpos (ADKINS et al., 2004).
A capacidade de migração de linfócitos B secretores de anticorpos para a medula óssea de
camundongos com quatro semanas de idade é normal em comparação a animais adultos. Isto ocorre
devido a produção da quimiocina CXCL12, principal fator quimiotático para a migração de
linfócitos B para a medula óssea, em níveis similares aos camundongos adultos, conforme
demonstrado em um modelo murino de imunização passiva com linfócitos B específicos ao toxóide
tetânico em animais recém nascidos ou adultos.

1.5 Interação da imunidade materna e neonatal
A interação entre o sistema imune materno e fetal é intensa, seja pela via placentária ou
pela amamentação. Esta última também tem como papel promover função protetora nas infecções
respiratórias e gastrointestinais, diminuindo a ocorrência de doenças autoimunes e alérgicas, mesmo
em famílias geneticamente predispostas (BUSINCO et al., 1983; HOWIE et al., 1990).
A transferência de anticorpos maternos para a prole é mediada predominantemente pelo
receptor FcRn (SIMISTER; REES, 1985). Em roedores, este mecanismo tem especial importância
durante a amamentação e ocorre também pela expressão dos receptores FcRn nas células epiteliais
do intestino dos neonatos (JONES; WALDMANN, 1972).
Os anticorpos maternos podem neutralizar os antígenos ofertados à prole diminuindo o seu
processamento, apresentação e consequentemente a indução de resposta imune neonatal
(SIEGRIST, 2001). Neste caso, os anticorpos IgG maternos circulantes na prole formariam
imunocomplexos com os alérgenos inalados ou ingeridos, os quais são eliminados da circulação
antes mesmo de seu reconhecimento pelas células do sistema imune. Consequentemente, há redução
da sensibilização da prole, bem como, da produção de anticorpos, especialmente da classe IgE. A
neutralização de antígenos pela presença de anticorpos maternos não é capaz de impedir a
sensibilização da prole na imunização de camundongos neonatos contra o sarampo e o toxóide
tetânico (SIEGRIST et al., 1998). Neste modelo, a presença de altos níveis de anticorpos maternos
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interfere na resposta humoral, mas não impede a indução de imunidade mediada por linfócitos T, os
quais foram capazes de produzir citocinas como o IFN- e a IL-5 e a atividade citotóxica em níveis
normais.
Por outro lado, os anticorpos maternos podem interagir diretamente com o sistema imune
da prole mesmo na ausência do antígeno. Neste sentido, foi demonstrada a inibição da produção de
anticorpos IgE anti-fosfolipase A2 (veneno de abelha) na prole de camundongos após a
transferência de anticorpo IgG anti-fosfolipase A2, demonstrando a influência dos anticorpos
maternos mesmo na ausência do antígeno (SEEGER et al., 1998). Este fenômeno promovido pelos
anticorpos maternos pode ser mediado por interações entre os idiótipos dos anticorpos e exercer
função estimuladora e/ou reguladora na proliferação dos linfócitos B e T (JERNE, 1984).
Anticorpos maternos influenciam a formação do repertório celular da prole através de interações
idiotípicas com os receptores de linfócitos B como evidenciado em coelhos (BORGHESI;
NICOLETTI, 1996). Interações idiotípicas entre os anticorpos maternos e os receptores de
linfócitos B ou T imaturos no período fetal (BOGEN et al., 1993; VAKIL et al., 1986) ou com
linfócitos B e T maduros da prole são capazes de selecionar o repertório de linfócitos B e T
(GHOSH; CHAKRABARTI, 1993).
Essas alterações induzidas pelos anticorpos maternos transferidos a prole tem longa duração
e resultam em alterações funcionais na reposta humoral da prole como evidenciado em modelo
murino de infecção com o vírus da estomatite vesicular (FINK et al., 2008). A capacidade dos
anticorpos maternos influírem na função e repertório imune da prole se dá o nome de maternal
imprinting.
A transferência de anticorpos IgG maternos contra alérgenos de epitélios de gato, pólen
(JENMALM; BJÖRKSTÉN, 2000) ou a antígenos alimentares, como a OVA (VANCE et al., 2004)
estão relacionados a menor predisposição para o desenvolvimento de alergia em crianças durante os
primeiros anos de vida. Em modelos experimentais a IgG materna em resposta a imunização com
OVA foi capaz de suprimir a resposta IgE dos filhotes (JARRETT; HALL, 1983).
Além disso, em humanos também já foi evidenciado no contexto da alergia que a
transferência passiva de anticorpos IgG maternos anti-Derp está relacionada a proteção quanto ao
desenvolvimento de alergia nos filhos (MACCHIAVERNI et al., 2011).
Em conjunto, estas evidências revelam o grande potencial dos anticorpos maternos como
inibidores da alergia nas proles, porém, até o momento não foram elucidados todos os mecanismos
responsáveis por este fenômeno, sendo a literatura especialmente carente de trabalhos que
investiguem o papel do maternal imprinting neste contexto.
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Em suma, diferentes mecanismos são sugeridos na regulação da resposta alérgica da prole
mediada pela imunização materna com alérgenos. Alguns foram descritos por nosso grupo, porém
em conjunto com a literatura, atualmente a influência da imunidade materna ainda não é totalmente
compreendida.

1.6 O órgão timo
O timo é o primeiro órgão linfoide a se formar durante a gestação, derivando-se da 3a e 4a
bolsas branquiais. Em humanos, o timo apresenta cerca de 2/3 de seu peso maduro ao nascimento e
alcança o pico de sua massa por volta dos 10 anos de idade.
Este órgão linfoide primário é constituído por lóbulos os quais são divididos em córtex
(externos) e medula (centrais). No córtex há timócitos imaturos e macrófagos esparsos, que
participam da eliminação de timócitos apoptóticos. A região medular abriga timócitos maduros,
macrófagos e células dendríticas tímicas (tDCs). Entre o córtex e a medula há células epiteliais que
expressam moléculas do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) I e II. No interior do
timo, estas moléculas apresentam apenas peptídeos de antígenos próprios e são cruciais nos
processos de seleção de linfócitos T.
Células progenitoras de linfócitos provenientes da medula óssea chegam ao timo e sofrem o
processo de maturação por aproximadamente sete dias. Em um camundongo jovem o timo contém
cerca de 108 a 2 x 108 timócitos, e cerca de 5 x 107 novas células são produzidas diariamente.
Entretanto, apenas 106 a 2 x 106 (2 a 4%) dessas células deixam o timo a cada dia como linfócitos T
maduros. Estas observações indicam que aproximadamente 98% dos timócitos gerados morrem por
apoptose dentro do timo.
O processo de maturação ocorre a partir do córtex, onde observamos as fases iniciais de
maturação, no sentido da medula, onde se observa um predomínio de linfócitos TCD4 e TCD8
maduros. Após o processo de maturação tímica predominantemente são maturados linfócitos T que
apresentam TCR composto por cadeias  e β e expressam moléculas na membrana. Porém,
também são formados linfócitos T que expressam TCR composto por cadeias  e  como será
discutido a seguir. Além disso, recentemente foi demonstrado que o tipo de célula progenitora
infiltrada no timo varia durante a fase fetal. Em uma etapa inicial, infiltram células progenitoras
capazes de gerar linfócitos T e posteriormente, células progenitoras capazes de gerar linfócitos B e
outras células mieloides (RAMOND et al., 2014).
Na literatura são encontradas poucas evidências que relacionam a atividade tímica com o
desenvolvimento de doenças alérgicas, porém, foi evidenciado há alguns anos que o tratamento de
pacientes alérgicos através da imunoterapia alérgeno-específica para ácaros de poeira doméstica,
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protocolo de alta eficiência no tratamento de alergias, é capaz de induzir um aumento da frequência
de linfócitos T recém emigrados do timo na periferia (PEREIRA et al., 2012).
Portanto, considerando que o timo é capaz de maturar linfócitos T e que estes tem
potencial modulador, é possível que a influência sobre a maturação desta população seja capaz de
promover a inibição do desenvolvimento de alergia mediada pela imunização materna.

1.7 Linfócitos T
Os linfócitos T representam cerca de 3% dos linfócitos T maduros presentes em órgãos
linfoides secundários e sangue periférico. Esta população de linfócitos pode ser observada na fase
fetal e confere imunidade durante o período neonatal antes da completa maturação do sistema
imune adaptativo (SINKORA et al., 2005). Presentes principalmente nos tecidos linfoides
associados a mucosa estes linfócitos representam aproximadamente metade dos linfócitos
intraepiteliais observados no intestino.
Diferente da maioria dos linfócitos T maturados no timo, estes linfócitos expressam
receptores TCR compostos por cadeias  e . Desta forma, estes linfócitos não são capazes de
interagir com complexos MHC-peptídeos como os linfócitos T que expressam receptores
compostos por cadeias α e β. Consequentemente os linfócitos T não estão sujeitos aos mesmos
processos de seleção e ativação discutidos anteriormente no contexto de maturação intratímica.
Durante sua maturação os linfócitos T expressam diferentes fenótipos, em um estágio
precoce esta população expressa o receptor TCR e as moléculas CD27, CD25 e CD24.
Posteriormente a expressão do CD25 é perdida e em um estágio final de maturação é mantido
apenas o CD27 combinado a expressão do CD44 (PANG et al., 2012).
Por outro lado, os linfócitos T expressam em sua membrana diversos receptores que os
tornam sensíveis a presença de citocinas, quimiocinas e PAMPs (Padrões moleculares associados a
patógenos), estas moléculas são responsáveis pela ativação dos linfócitos T e induzem a alta
produção de citocinas independente da ativação via TCR.
Em camundongos foram descritas duas principais sub populações de linfócitos T,
caracterizadas pela produção de IFN- ou IL-17 (RIBOT et al., 2009). Fenotipicamente estas
populações podem ser identificadas e distinguidas pela expressão do receptor CD27, o qual é
expresso nos linfócitos T secretores de IFN- e não é expresso nos linfócitos T secretores de
IL-17. Os linfócitos T produtores de IFN- podem ainda expressar as moléculas CD122 e CD44
em sua membrana.
Os linfócitos T secretores de IL-17 tem se destacado na literatura por exercerem papel
importante na regulação da imunidade contra patógenos como a Klebisiella pneumonia e a
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Salmonella enterica, e doenças autoimunes como a encefalomielite autoimune experimental (EAE)
e a artrite destrutiva crônica (HAPPEL et al., 2003; PLATER-ZYBERK et al., 2009; SCHULZ et
al., 2008; SUTTON et al., 2006).
Em humanos não foram descritos linfócitos T produtores de IFN-, porém, já foram
identificados linfócitos T produtores de IL-17 em pacientes com psoríase e meningite bacteriana
(CACCAMO et al., 2011; LAGGNER et al., 2011).
Até o presente momento o efeito da imunização materna com alérgenos, especialmente dos
anticorpos IgG, sobre a maturação, produção de citocinas e função dos linfócitos T maturados na
prole não é descrito.

1.8 Considerações finais e hipótese do trabalho
Com base nos argumentos discutidos observamos que os linfócitos T maturados no timo
são capazes de modular a resposta imune. Nosso grupo vem demonstrando que a imunização
materna com OVA é capaz de inibir o desenvolvimento de alergia nas proles utilizando alérgenos
como a OVA e o ácaro Der p (DE LIMA LIRA et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2017; VICTOR
et al., 2003; VICTOR et al., 2010), mas de fato os mecanismos envolvidos neste fenômeno ainda
precisam ser elucidados. A hipótese deste trabalho se baseia na possibilidade de haverem alterações
quantitativas ou modulação da secreção de citocinas por linfócitos T em decorrência da
imunização materna com alérgenos (VICTOR, 2014). Esta influência pode impactar o
desenvolvimento de alergia nas proles elucidando os mecanismos envolvidos na regulação mediada
pela imunização materna.
A atual hipótese do grupo (VICTOR, 2016) enfatiza um possível papel de anticorpos IgG
maternos exercendo influência reguladora sobre a ativação e/ou maturação de linfócitos T e B
maturados em órgão linfoides primários da prole, neste trabalho esta hipótese foi elucidada no
contexto dos linfócitos T os quais são maturados no timo.
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2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o efeito da imunização materna com OVA sobre a
maturação de linfócitos T intratímicos com potencial modulador nas proles e com ênfase no
efeito de anticorpos IgG maternos, para tanto foram propostos os seguintes objetivos específicos:

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Avaliação da frequência, estágios de maturação, fenótipo e produção intracelular de IL-17 por
linfócitos Tγδ intratímicos e periféricos das proles de mães não imunizadas, tratadas com
adjuvante (Hidróxido de Alumínio - Alum), imunizadas com OVA ou imunizadas com MOG
35-55;
B. Avaliação da frequência e fenótipo de linfócitos Tγδ infiltrados no tecido pulmonar e presentes
no lavado bronco-alveolar das proles de mães imunizadas ou não com OVA e submetidas ao
protocolo de inflamação alérgica pulmonar;
C. Produção de um pool de anticorpos IgG purificados proveniente de fêmeas imunizadas ou não
com OVA e avaliação da frequência das subclasses de IgG e sua especificidade;
D. Avaliação in vivo do efeito da transferência passiva de anticorpos IgG purificados de fêmeas
imunizadas ou não com OVA sobre a frequência, estágios de maturação, fenótipo e produção
intracelular de IL-17 por linfócitos Tγδ intratímicos das proles.
E. Avaliação in vitro do efeito de anticorpos IgG purificados de fêmeas imunizadas ou não com
OVA sobre a frequência, estágios de maturação, fenótipo e produção intracelular de IL-17 por
linfócitos Tγδ intratímicos das proles;
F. Avaliação da expressão de receptores para anticorpos IgG (FcγRs: CD16 e CD32) nas principais
populações celulares presentes no timo das proles;
G. Avaliação da reatividade e permeabilidade de anticorpos IgG purificados sobre linfócitos Tγδ
intratímicos das proles.
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3 MÉTODOS

3.1 Animais
Camundongos isogênicos C57BL/6 wild type (WT) ou knockout de CD28 (CD28-/-) fêmeas
e machos foram utilizados com oito a 10 semanas de idade. Os animais WT foram adquiridos
através do Biotério Central da Faculdade de Medicina da USP e os animais knockout foram
adquiridos do Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas IV da USP. A prole (F1) de ambos os
sexos foi utilizada no período neonatal, aos 20 e 52 dias de idade.
Foram utilizados de nove a 15 camundongos de ambos os sexos, por grupo e em ao menos
três experimentos independentes para todos os métodos descritos a seguir. Os grupos adotados neste
trabalho foram organizados da seguinte maneira:
A- Grupo controle: proles de mães não imunizadas (não imunizadas);
B- Grupo controle: proles de mães tratadas apenas com o adjuvante de imunização (Alum);
C- Grupo experimental: proles de mães imunizadas com a proteína OVA em adjuvante (OVA);
D- Grupo controle: proles de mães imunizadas com a proteína heteróloga MOG 35-55 em
adjuvante (MOG).

3.2 Antígenos
Foi utilizada a ovalbumina (OVA Grau V – Sigma, St Louis, MO, EUA) ou, como antígeno
heterólogo, a glicoproteína da mielina de oligodendrócitos (MOG 35-55 – Sigma, St Louis, MO,
EUA).

3.3 Protocolo de imunização materna com OVA ou MOG 35-55
Camundongos fêmeas com 8 a 10 semanas de idade foram imunizadas por via subcutânea
(sc) com 1500 g de OVA (Grau V – Sigma, St Louis, MO, EUA) ou com 150 mg de MOG 35-55
(Sigma, St Louis, MO, EUA) em 6mg de Al(OH)3 (Hidróxido de alumínio – FURP, São Paulo) e
reforçadas com 1000 g de OVA ou 50 mg de MOG 35-55 em salina pela via intraperitoneal (ip)
após 10 e 20 dias. As fêmeas foram acasaladas no 21 dia pós imunização (dpi).
Alguns grupos de animais derivados de fêmeas que não foram imunizadas ou que receberam
apenas 6 mg de Al(OH)3 (Hidróxido de alumínio – FURP, São Paulo) também foram utilizados
como grupos controle.

3.4 Obtenção de timócitos
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As proles dos grupos de animais foram avaliadas aos três (período neonatal) ou aos 20 dias
de idade. Pra tanto, os animais foram anestesiados e o timo removido de forma asséptica e
depositado em placas de petri contendo meio de cultura RPMI 1640 (Sigma). Com o auxílio de
peneiras para cultura celular (Cell Strainer – BD Biosciences, MA, EUA) o tecido tímico foi
macerado com êmbolo de seringa de 1 mL e a suspensão celular foi lavada por centrifugação
durante 10 minutos a 200 x g em meio de cultura RPMI (Cultilab, SP, Brasil) por 2 vezes.
Posteriormente, as células foram ressuspendidas em 1 mL de meio de cultura RPMI contendo 10%
de soro fetal bovino (SFB – HyClone III, Logan, EUA). As células foram quantificadas e a
viabilidade foi observada com azul de tripan 0,5% em câmara de neubauer.

3.5 Obtenção de esplenócitos
Os animais foram anestesiados e o baço removido de forma asséptica e depositado em placas
de petri contendo meio de cultura RPMI 1640 (Sigma). Com o auxílio de peneiras para cultura
celular (Cell Strainer – BD Biosciences, MA, EUA) a polpa do baço foi macerada com êmbolo de
seringa de 1 mL e a suspensão celular foi tratada com 600µl da solução de lise de eritrócitos (ACK
Lysing Buffer- Biosource, Rockville, MD, EUA) por 1 minuto. A seguir, a suspensão celular foi
lavada por centrifugação durante 10 minutos a 200 x g em salina com outra lavagem posterior em
meio de cultura RPMI (Cultilab, SP, Brasil). Posteriormente, as células foram ressuspendidas em
1mL de meio de cultura RPMI contendo 10% de soro fetal bovino (SFB – HyClone III, Logan,
EUA). As células foram quantificadas e a viabilidade foi observada com azul de tripan 0,5% em
câmara de neubauer.

3.6 Protocolo de imunização neonatal com OVA
Aos três dias de idade, os animais de ambos os sexos de mães imunizadas ou não com OVA
foram imunizados por via intraperitoneal (ip) com 100 g de OVA (Grau V – Sigma, St Louis, MO,
EUA) em 6 mg de Al(OH)3 (Hidróxido de alumínio – FURP, São Paulo) e reforçadas com 100 g
de OVA em salina pela via intraperitoneal (ip) após 10 dias.

3.7 Protocolo de indução de inflamação alérgica pulmonar
Após o desmame das proles que foram imunizadas, iniciou-se o protocolo de indução de
inflamação alérgica pulmonar com Endofit Ovalbumin (5 mg/mL - InvivoGen, San Diego, CA,
EUA). Foram realizadas 5 instilações via nasal com 20 μl de Endofit Ovalbumin nos dias 35, 42,
49, 50 e 51. E no dia 52 foram realizados os procedimentos de lavado bronco-alveolar e coleta do
tecido pulmonar.
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3.8 Avaliação do lavado bronco-alveolar (LBA)
Os animais submetidos ao protocolo de indução de inflamação alérgica pulmonar foram
anestesiados com Tiopental sódico (1 g em 30 mL) via intraperitoneal (ip) e após exsanguinação
pela aorta abdominal, o LBA foi obtido com a lavagem dos pulmões utilizando 1,5 mL de salina por
três vezes através de uma cânula adaptada à traqueia do animal. Foi realizado um pool das amostras
de LBA por prole de cada mãe submetida ao protocolo devido ao baixo rendimento celular (de 4 a 6
animais por pool). O pool de LBA foi centrifugado a 200 x g por 10 minutos e o botão de células foi
ressuspendido em 1 mL de PBS. As células totais foram contadas em câmara de neubauer para
posterior marcação para avaliação por citometria de fluxo. Foram avaliados ao menos três pools por
grupo experimental.

3.9 Obtenção de células pulmonares após dissociação do tecido
Após a coleta do LBA, os pulmões foram coletados cirurgicamente de forma asséptica e
depositados individualmente em tubos cônicos contendo 1 mL de meio de cultura RPMI 16410
(Sigma). A este tecido foi adicionado 2 mg/mL de Colagenase IV (Roche Diagnostics, Indianapolis,
IN, EUA) e 1 mg/mL de DNase I (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, EUA) e os tubos foram
incubados em banho-maria a 37 °C

por 30 minutos. Após esse período, os pulmões foram

dissociados em peneiras para cultura celular (Cell Strainer – BD Biosciences, MA, EUA) e a
suspensão celular foi lavada por centrifugação durante 10 minutos a 200 x g em meio de cultura
RPMI por três vezes e por uma vez em PBS. Posteriormente, as células foram ressuspendidas em 1
mL de PBS para posterior marcação e avaliação por citometria de fluxo.
3.10 Purificação de linfócitos Tγδ à partir de timócitos totais
Foi realizado pool de timos provenientes de cinco animais aos 20 dias de idade de mães não
imunizadas. As células foram processadas como descrito no item 3.4 e após a contagem de
timócitos totais, foi utilizado o kit de isolamento de linfócitos Tγδ (TCRγ/δ+ T Cell Isolation Kit,
mouse – Miltenyi Biotec). Inicialmente, as células foram incubadas com microbeads conjugadas
com anticorpos monoclonais anti-CD45R e anti-CD11b e, simultaneamente, com anticorpos
monoclonais anti-TCRγδ biotinilados. Após incubação de 15 minutos, as células foram lavadas,
ressupendidas com tampão (PBS, 0,5% BSA e 2mM EDTA) e submetidas a separação magnética
em coluna LD (MACS Separator – Miltenyi Biotec). Nesta etapa todas as células CD45R+ e
CD11b+ foram retidas na coluna gerando uma suspenção de linfócitos T (T e T) purificados.
Esta fração de células foi utilizada para alguns experimentos de cultura. Após essa etapa, as células
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foram lavadas e posteriormente incubadas por 15 minutos com microbeads conjugadas com
anticorpos monoclonais anti-biotina. Após isso as células foram lavadas e ressuspendidas
novamente com o tampão já descrito, e submetidas a separação magnética em coluna LS onde foi
gerada uma suspenção de linfócitos T purificados os quais foram descartados. Para obtenção de
linfócitos T purificados a coluna foi removida do campo magnético e lavada com 3mL de tampão
com a utilização de êmbolo. Esta última etapa de separação magnética foi repetida para aumento do
grau de pureza dos linfócitos T. As suspensões celulares utilizadas foram contadas e marcadas
com Live/Dead (BD Biosciences) para confirmação de viabilidade e pureza por citometria de fluxo
ou foram submetidas à experimentos descritos à seguir.

3.11 Purificação de anticorpos IgG
Fêmeas não prenhas submetidas ao protocolo de imunização com OVA foram sangradas 48
dias após a imunização (período que corresponde ao termo de fêmeas submetidas ao protocolo de
imunização e de acasalamento). Os soros foram separados e armazenados em pool a –20 C. Como
controle foi obtido soro de fêmeas WT não imunizadas e não prenhas com 8 a 10 semanas de idade.
A purificação de anticorpos IgG de pool de soros foi realizada segundo as especificações do
Kit Melon Gel IgG Spin Purification (Pierce, IL, EUA). Resumidamente, 500 l de gel de
purificação foram colocados em uma coluna acoplada a um tubo cônico de 15 mL e centrifugado
por 1 minuto a 2000 g. O sobrenadante foi desprezado e a centrifugação repetida com a adição de 2
mL do tampão de lavagem do kit. A amostra do pool de soros foi diluída e adicionada sobre o gel,
homogeneizada por 5 minutos e após centrifugação, o sobrenadante (anticorpos IgG purificados) foi
coletado e armazenado a –20 C para posterior utilização nos experimentos de cultura. A
concentração de IgG foi determinada por ELISA.

3.12 ELISA para avaliação das subclasses de IgG totais e anti-OVA
Anticorpos IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 totais e anti-OVA foram analisados por ELISA.
Resumidamente, microplacas de 96 orifícios (Costar, Cambridge, MA, UK) foram sensibilizadas
com 5 g/mL de anticorpos anti-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 ou com OVA em tampão carbonatobicarbonato (TCB) 0,1M (pH 9,5) e incubadas por 1 hora a 37 ºC e por 18 horas a 4 ºC. Após
lavagens com solução de PBS, as microplacas foram bloqueadas com PBS contendo 1% de
albumina de soro bovino (BSA fração V) por 1 hora a 37 ºC. Em seguida, as microplacas foram
lavadas e incubadas com diluições seriadas do pool de anticorpos IgG purificados ou com as
respectivas curvas padrão por 2 horas a 37 ºC. Após esta etapa, foram lavadas novamente com PBS
contendo 0,1% de Tween e incubadas com anticorpos biotinilados anti-1, anti-2a, anti-2b ou
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anti-3 (PharMingen, San Diego, CA, EUA) e incubados por 1 hora a 37 ºC. Em seguida, após uma
série de lavagens, foi adicionado às placas o conjugado avidina-peroxidase (Sigma) e incubado por
45 minutos a 37 ºC. Após esta etapa, a atividade enzimática foi detectada pela adição de 50 l de
substrato TMB (Tetrametil-benzidina, Calbiochem, La Jolla, CA) por no máximo 30 minutos à
temperatura ambiente. A reação foi bloqueada com ácido sulfúrico (H2SO4 1M) e a leitura foi
realizada a 450 nm em leitor de microplaca de ELISA (Molecular Devices , CA, EUA). Os valores
de densidade ótica (DO) obtidos foram utilizados para interpolação com curva padrão de anticorpos
IgG1, IgG2a, IgG2b ou IgG3 ou expressos como títulos de anticorpos anti-OVA (log da maior
diluição considerada positiva).

3.13 Avaliação do efeito de anticorpos IgG purificados in vivo sobre timócitos e linfócitos
periféricos das proles
Camundongos fêmeas WT com oito a 10 semanas de idade foram acasaladas por sete dias
com machos WT. Foram realizados dois grupos com doses diferentes de anticorpos IgG purificados
e tempos diferentes. O primeiro grupo consistiu em mães que receberam a dose de 100 μg de
anticorpos IgG purificados de soro de fêmeas imunizadas ou controle pela via intravenosa (plexo
orbital) aos 10, 15 e 20 dias de gestação, totalizando a transferência de 300 μg de cada IgG. Já o
segundo grupo consistiu em mães que receberam a dose de 400 μg de anticorpos IgG purificados de
soro de fêmeas imunizadas ou controle também por via intravenosa (plexo orbital) aos 10, 13, 15 e
17 dias de gestação totalizando a transferência de 1.600 μg de cada IgG. As proles derivadas de
mães submetidas à transferência de 300 μg ou de 1.600 μg de IgG durante a gestação foram
avaliadas no período neonatal (3 d.i.) através da coleta do baço e timo.

3.14 Avaliação in vitro do efeito de anticorpos IgG purificados sobre timócitos das proles
Os lóbulos tímicos obtidos de cada animal aos 3 ou 20 dias de idade, proveniente de mães
não imunizadas foram processados conforme descrito nos itens 3.4 e 3.12. Após a obtenção da
suspensão celular já contada foram adicionados 1 x 106 timócitos totais de cada animal, 1 x 105
linfócitos T (T e Tγδ, ou somente Tγδ) purificados a partir de um pool (cada um contendo de
quatro a seis timos) em placas de 96 orifícios contendo meio de cultura RPMI 1640 (Sigma)
enriquecido com 10% de soro fetal bovino (SFB – HyClone III, Logan, EUA). As células foram
cultivadas por 7 dias (168 horas) em estufa com temperatura mantida a 37 C e contendo 5% de
CO2 na presença de 100 g/mL de anticorpos IgG purificados de fêmeas imunizadas ou não com
OVA. À alguns orifícios da placa foi adicionado Brefeldina A nas últimas 24 horas para posterior
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avaliação da produção intracelular de citocinas. Após o cultivo, as células foram submetidas ao
protocolo de marcação e avaliação por citometria de fluxo.

3.15 Citometria de fluxo para avaliação de moléculas extracelulares
Solução de timócitos e esplenócitos na concentração de 0,5 x 106 foram transferidos para
tubos de ensaio (5 mL), centrifugados e lavados em solução de PBS contendo 1% de SAB (PBSSAB) a 4 ºC por duas vezes. Após a última lavagem, foi adicionado sobre o botão de células 0,5 g
de anticorpo monoclonal anti-CD11b, anti-CD11c, anti-CD16/32, anti-CD19, anti-CD24, antiCD25, anti-CD27, anti-CD28, anti-CD44, antiCD45R, anti-F4/80 e anti-TCR conjugados com os
fluorógenos PE (BD Biosciences), APC (BD Biosciences), BD Horizon-V450 (BD Biosciences),
PE-Texas Red (BD Biosciences), PercP (BD Biosciences), PercP-Cy5 (BD Biosciences) ou FITC
(BD Biosciences) ou com seus respectivos anticorpos isotípicos e incubados durante 30 minutos a 4
ºC. Posteriormente, cada suspensão celular foi lavada duas vezes com PBS a 4 ºC. A compensação
do aparelho foi realizada utilizando micro esferas adsorvidas com anticorpos anti-rat/anti-hamster
(CompBeads - BD Biosciences) e os respectivos anticorpos conjugados a fluorógenos. A aquisição
de 500.000 eventos por amostra foi realizada no quadrante de linfócitos (determinado pela relação
tamanho/granulosidade).
Neste quadrante foram determinados quadrantes para avaliarmos as células que expressam
os fenótipo TCR+ (Linfócitos T) dentro do qual, foi avaliada a expressão das moléculas de
membrana e/ou intracelulares. Também foram avaliados alguns estágios de maturação de linfócitos
T (TCR+CD25+CD24+, TCR+CD25-CD24+ e TCR+CD25-CD24-). A aquisição de
dados foi realizada em citômetro LSRFortessa (BD Biosciences - EUA) e a análise foi realizada
utilizando o software FlowJo 7.5.6 (FlowJo LLC - EUA).

3.16 Citometria de fluxo para avaliação de moléculas intracelulares
Para a determinação intracelular de citocinas, os timócitos e esplenócitos foram cultivados
em placas de 48 ou 96 orifícios (Costar, Cambridge, MA, UK) na presença de Brefeldina A (10
g/mL - Sigma) em meio de cultura RPMI contendo 10% de SFB e incubadas por 24 horas em
estufa com temperatura mantida a 37 C e contendo 5% de CO2. Posteriormente, as células foram
lavadas com solução PBS e marcadas de acordo com os fenótipos descritos. Em seguida, as células
foram lavadas com PBS e fixadas com PBS contendo 1% de Formol (Merck). Após mais uma
lavagem, as células foram permeabilizadas com PBS contendo 0,05% de Saponina (Sigma) e o
anticorpo monoclonal anti-IL-17 marcado com Bv605 (BD Biosciences) e incubadas por 30
minutos a 4 ºC. As células foram lavadas e ressuspendidas em PBS. A aquisição de 500.000 eventos
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por amostra no quadrante de linfócitos (tamanho/granulosidade) foi realizada em citômetro
LSRFortessa (BD Biosciences - EUA) e a análise foi realizada utilizando o software FlowJo 7.5.6
(FlowJo LLC - EUA).

3.17 Conjugação do pool de anticorpos IgG purificados ao fluoróforo Cy3
Anticorpos IgG purificados à partir do pool de soros de fêmeas imunizadas ou não com
OVA foram conjugados com o corante Cy3 (Amersham Cy3 Mono-Reactive Dye - GE Healthcare).
Para o procedimento, 500 mg de cada IgG foi ressuspendido em tampão de Carbonato-Bicarbonato
de Sódio e após isso o volume foi adicionado para a conjugação à 500 mg de Cy3. A suspensão foi
incubada por 30 minutos à temperatura ambiente e, a cada 10 minutos, a suspensão foi
homogeneizada através do vórtex. Após a conjugação, as alíquotas de IgG conjugadas ao Cy3
foram armazenadas à -80 ºC no escuro.

3.18 Microscopia confocal para avaliação da reatividade e permeabilidade do pool de
anticorpos IgG purificados sobre linfócitos Tγδ intratímicos das proles
Os linfócitos Tγδ purificados foram incubados com 4mg/mL de IgG-Cy3 ou apenas com
Cy3 durante 2 horas em estufa à 37 ºC. Após isso, as células foram lavadas e fixadas com Formol
1% por 30 minutos em TA. As células foram lavadas novamente e marcadas com o anticorpo antiTCRγδ (Bv421 – BD Biosciences) por uma hora em TA. Em seguida as células foram lavadas e
ressuspendidas em PBS para posterior centrifugação e fixação em lâminas tratadas com poli-Llisina (Knittel). As lâminas foram vedadas com lamínulas e armazenadas em geladeira até o dia da
análise que foi realizada no microscópio confocal de varredura à laser LSM 510 (META).

3.19 Análise estatística
Para avaliação estatística foi utilizado o método não paramétrico Mann-Whitney, e a
significância entre os grupos foi considerada quando P0,05.

3.20 Aspectos éticos
Este projeto foi aprovado pela comissão de ética em pesquisa (CEP) da Faculdade de
Medicina da USP (FMUSP) com o protocolo de número 122/14, pela comissão de ética no uso de
animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da USP com o número 014 (folha: 028; livro:
03) e pela comissão de pesquisa e ética no uso de animais do Instituto de Medicina Tropical da USP
com o número CPE-IMT/000302A.
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4 RESULTADOS

4.1 Avaliação da frequência, estágios de maturação e expressão do marcador de superfície
CD27 em linfócitos Tγδ intratímicos das proles.
Inicialmente, avaliamos o efeito da imunização materna com OVA sobre a frequência e
maturação dos linfócitos Tγδ intratímicos nas proles. Nesta etapa inicial foram avaliados quatro
grupos de animais, proles de mães não imunizadas, proles de mães que receberam apenas o
adjuvante de imunização (Alum), proles de mães imunizadas com OVA e proles de mães
imunizadas com a proteína heteróloga MOG 35-55.
A estratégia de gates utilizada para identificar os linfócitos Tγδ e seus estágios de maturação
nas proles de cada grupo está ilustrada na figura 1A-D, respectivamente.
A imunização materna com OVA foi capaz de aumentar o percentual de linfócitos Tγδ no
período neonatal (três dias de idade) das proles (Fig. 2A) em comparação aos grupos controle
(proles de mães não imunizadas e proles de mães tratadas com Alum), e em relação ao grupo de
proles de mães imunizadas com MOG. Passamos então à identificação das principais etapas de
maturação de linfócitos Tγδ das proles no período neonatal, as quais são caracterizadas como
imatura (TCRγδ+CD25+CD24+), intermediária (TCRγδ+CD25-CD24+) e madura (TCRγδ+CD25CD24-). Na figura 2B podemos observar que não houve diferença entre os grupos quanto a
frequência de linfócitos Tγδ intratímicos em cada um dos estágios de maturação avaliados.
Avaliamos ainda o fenótipo dos linfócitos Tγδ intratímicos das proles no período neonatal e
pudemos observar que a imunização materna com OVA foi capaz de aumentar a frequência de
expressão do receptor CD27, cuja expressão está relacionada ao tipo de citocina secretada, nos
linfócitos Tγδ maduros das proles em comparação a todos os outros grupos controle de proles (Fig.
2C).
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A

B

C

D

Figura 1 - Estratégia de identificação dos diferentes estágios de maturação de linfócitos Tγδ intratímicos das
proles. Dot plots ilustrativos da estratégia de gates utilizada para definição de linfócitos Tγδ. Grupos de proles de mães
não imunizada (A), imunizadas com Alum (B), OVA (C) ou MOG (D) foram sacrificados aos 3 d.i. e os timócitos Tγδ
das proles foram avaliados quanto aos seus estágios de maturação (imaturo: CD25+CD24+, intermediário: CD25CD24+ e maduro: CD25-CD24-) por citometria de fluxo.
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Figura 2 - Avaliação do efeito da imunização materna com OVA sobre o percentual e estágios de maturação de
linfócitos Tγδ intratímicos das proles. Grupos de proles de mães não imunizadas ou tratadas com Alum ou
imunizadas com OVA ou MOG foram sacrificados aos 3 d.i. Os timócitos Tγδ das proles foram avaliados quanto ao
percentual (A) e quanto ao percentual (B) e a expressão de CD27 (C) durante seus estágios de maturação por citometria
de fluxo. *p  0,05 em relação às proles dos grupos de mães não imunizadas, tratadas com Alum ou iunizadas com
MOG.
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4.2 Avaliação do efeito da imunização materna com OVA sobre a produção intracelular de
IL-17 e sobre a expressão de CD28 por linfócitos Tγδ intratímicos e periféricos das proles.
Com base nos resultados iniciais, onde foi possível observar a ausência de efeito modulador
nos grupos MOG, a partir desta etapa optamos por avaliar apenas o grupo OVA e mantivemos os
grupos controle: proles de mães não imunizadas e proles de mães tratadas com Alum.
Devido ao aumento da frequência de linfócitos Tγδ CD27+ observado em resposta a
imunização materna, e ao fato dos linfócitos Tγδ produtores de IL-17 murinos não expressarem
CD27, avaliamos se o aumento da expressão de CD27 se refletiria na redução da frequência de
linfócitos Tγδ produtores de IL-17. A avaliação da produção intracelular de IL-17 nos linfócitos
Tγδ intratímicos das proles no período neonatal revelou que a imunização materna foi capaz de
reduzir a frequência de linfócitos Tγδ produtores de IL-17 em comparação ao grupo controle, o que
se manteve até os 20 dias de idade (Fig. 3A-B).
Avaliamos ainda se este efeito se reflete sobre os linfócitos Tγδ periféricos. A avaliação dos
linfócitos esplênicos das proles no período neonatal e aos 20 dias de idade revelou que imunização
materna não altera a frequência desta população no baço (Fig. 3C;E), porém foi capaz de reduzir a
frequência de linfócitos Tγδ produtores de IL-17 (Fig. 3D;F), de forma similar ao observado no
timo.
Com base nestes resultados, onde confirmamos a ausência de efeito modulador nos grupos
Alum, a partir desta etapa optamos por avaliar apenas o grupo OVA e mantivemos como controle
apenas o grupo de proles de mães não imunizadas.
A avaliação da expressão da molécula CD28 foi realizada devido a este receptor estar
relacionado à sobrevivência de linfócitos Tγδ, os resultados revelaram que a imunização materna
com OVA foi capaz de aumentar a expressão de CD28 nos linfócitos Tγδ em estágios intermediário
e maduro das proles (Fig. 4A).
Devido ao aumento da expressão de CD28 durante o processo de maturação de linfócitos
Tγδ em decorrência da imunização materna, avaliamos ainda se a expressão desta molécula é
necessária para a indução da regulação exercida sobre a maturação dos linfócitos Tγδ da prole.
Para tanto, animais CD28-/- foram submetidos ao protocolo de imunização materna com
OVA e as proles foram avaliadas no período neonatal nos mesmos parâmetros das proles WT. De
forma similar aos animais WT, a imunização materna de animais CD28-/- não influiu na frequência
e estágios de maturação dos linfócitos Tγδ das proles em comparação ao grupo controle (Fig.
4B;C).
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Quanto à expressão da molécula CD27, foi possível observar que a ausência da expressão do
receptor coestimulador CD28 nas proles permitiu o aumento da frequência de CD27 em linfócitos
Tγδ da prole desde o estágio inicial de maturação em comparação ao grupo controle (Fig. 4D).
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Figura 3 - Avaliação do efeito da imunização materna com OVA sobre o percentual e produção de IL-17 por
linfócitos Tγδ intratímicos e periféricos das proles. Grupos de proles de mães não imunizadas ou tratadas com Alum
ou imunizadas com OVA foram sacrificados aos 3 d.i. e 20 d.i. Os linfócitos Tγδ intratímicos (A;B) foram avaliados
quanto à produção intracelular de IL-17 e os linfócitos Tγδ periféricos foram avaliados quanto ao percentual (C;E) e
produção de IL-17 (D;F) por citometria de fluxo. *p  0,05 em relação às proles dos grupos de mães não imunizadas e
tratadas com Alum.
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Figura 4 - Avaliação do efeito da imunização materna com OVA sobre o fenótipo de linfócitos Tγδ intratímicos
das proles de camundongos WT e CD28-/-. Grupos de proles de mães imunizadas ou não com OVA foram
sacrificados aos 3 d.i. Os timócitos Tγδ de camundongos WT foram avaliados quanto ao percentual de expressão de
CD28 (A) durante os estágios de maturação. Os timócitos Tγδ de camundongos CD28-/- foram avaliados quanto ao
percentual (B), percentual durante os estágios de maturação (C) e expressão de CD27 durante os estágios de maturação
(D) por citometria de fluxo. *p  0,05 em relação às proles de mães não imunizadas.
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4.3 Identificação e avaliação fenotípica linfócitos Tγδ infiltrados no tecido pulmonar e
presentes no LBA das proles.
Para avaliarmos se linfócitos Tγδ podem exercer alguma função durante a resposta
inflamatória alérgica, grupos de proles de mães imunizadas ou não com OVA foram submetidos ao
protocolo de imunização e indução de inflamação alérgica pulmonar com OVA como previamente
descrito por nosso grupo.
A estratégia de gates utilizada na identificação dos linfócitos Tγδ em amostras de tecido
pulmonar dissociado está ilustrada na figura 5A-D. A imunização materna com OVA foi capaz de
reduzir a frequência de linfócitos T infiltrados no pulmão das proles em resposta à inflamação
induzida com OVA (Fig. 6A). Devido aos linfócitos Tγδ produtores de IL-17 murinos serem
identificados fenotipicamente como TCRγδ+CD27-, avaliamos a frequência desta população e
constatamos que a imunização materna induz uma redução da frequência da subpopulação Tγδ
CD27- em comparação ao grupo controle (Fig. 6B). O lavado bronco-alveolar (LBA) foi avaliado
em pools e a imunização materna não foi capaz de influir na frequência de linfócitos Tγδ no LBA
das proles (Fig. 6C), porém, o mesmo perfil de frequência do fenótipo CD27- foi observado em
linfócitos Tγδ no LBA (Fig. 6D).
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Figura 5 - Identificação de linfócitos Tγδ infiltrados no tecido pulmonar da prole. Dot plots ilustrativos da
estratégia de gates utilizada para identificação e fenotipagem de linfócitos Tγδ infiltrados no tecido pulmonar (A-D) da
prole. Grupos de proles de mães imunizadas ou não com OVA foram imunizados com OVA e submetidos ao protocolo
de inflamação pulmonar com OVA Endofit (5 mg/mL) e sacrificados aos 52 d.i. Os pulmões foram lavados com
solução salina para realização do pool de LBA de cada prole e posteriormente foram dissociados com 2 mg/mL de
Colagenase IV e 1 mg/mL de DNase I para avaliação individual por citometria de fluxo.
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Figura 6 - Avaliação fenotípica de linfócitos Tγδ infiltrados no tecido pulmonar e no LBA das proles. Grupos de
proles de mães imunizadas ou não com OVA foram imunizados com OVA e submetidos ao protocolo de inflamação
pulmonar com OVA Endofit (5 mg/mL) e sacrificados aos 52 d.i. Os pulmões foram dissociados com 2 mg/mL de
Colagenase IV e 1 mg/mL de DNase I e avaliados individualmente (A;B), previamente esses pulmões foram lavados
com solução salina e foram feitos pool de LBA de cada prole (C;D). Os linfócitos Tγδ infiltrados ou presentes no LBA
foram avaliados quanto ao percentual e expressão de CD27 por citometria de fluxo. *p  0,05 em relação às proles de
mães não imunizadas.
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4.4 Avaliação do efeito da transferência passiva de anticorpos IgG purificados sobre linfócitos
Tγδ intratímicos e periféricos das proles.
Passamos a avaliar se a transferência passiva de anticorpos IgG purificados de fêmeas
imunizadas ou não com OVA poderia induzir as alterações observadas sobre os linfócitos Tδ da
prole como observado em decorrência da imunização materna.
Primeiramente produzimos e avaliamos o pool de anticorpos IgG purificados de fêmeas
imunizadas ou não com OVA quanto às subclasses de anticorpos IgG. O pool proveniente de
fêmeas imunizadas com OVA ou de fêmeas não imunizadas apresentam níveis similares de
anticorpos IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 totais (Fig. 7A) porém, como esperado, o pool de fêmeas
imunizadas apresenta um aumento da frequência de anticorpos IgG específicos a OVA em todas as
subclasses avaliadas (Fig. 7B).
Posteriormente, grupos de mães foram tratadas passivamente com anticorpos IgG
purificados de fêmeas imunizadas ou não com OVA durante a gestação totalizando 300 µg ou 1.600
µg de IgG de cada pool. As proles derivadas dessas mães foram avaliadas no período neonatal em
parâmetros semelhantes aos analisados anteriormente.
De forma semelhante ao observado nas proles de mães imunizadas com OVA, as proles
derivadas de mães tratadas com anticorpos IgG de fêmeas imunizadas com OVA não sofreram
alteração na frequência de linfócitos Tδ em ambas as doses utilizadas. (Fig. 7C-G). Por outro lado,
as proles de mães tratadas com anticorpos IgG de fêmeas imunizadas, em ambas as doses,
mostraram uma maior expressão de CD27 no estágio maduro dos linfócitos Tδ (Fig. 7D;H) e uma
redução da produção de IL-17 por linfócitos Tδ intratímicos (Fig. 7E-F) e esplênicos (Fig.7I-J) em
comparação as proles derivadas de mães tratadas com anticorpos IgG de fêmeas não imunizadas,
características semelhantes as observadas em decorrência da imunização materna com OVA.
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Figura 7 - Avaliação do efeito do efeito in vivo dos anticorpos IgG purificados sobre os linfócitos Tγδ intratímicos
das proles de camundongos WT. Anticorpos IgG purificados derivados de pool de fêmeas imunizadas ou não com
OVA foram avaliados quanto às subclasses IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 (A-B). Grupos de proles de mães tratadas com
300 ou 1.600 µg de IgG de fêmeas imunizadas ou não com OVA foram sacrificados aos 3 d.i. Os timócitos foram
avaliados quanto ao percentual (C;G), expressão de CD27 durante os estágios de maturação (D;H) e produção
intracelular de IL-17 no timo (E;I) e no baço (F;J) por citometria de fluxo. *p  0,05 em relação às proles de mães
tratadas com IgG de fêmeas não imunizadas .
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4.5 Avaliação in vitro do efeito de anticorpos IgG purificados sobre a maturação e fenótipo de
linfócitos Tγδ intratímicos das proles.
Para elucidarmos o mecanismo envolvido na modulação mediada por anticorpos IgG in vivo,
passamos a investigar o potencial modulador de anticorpos IgG purificados in vitro.
Para tanto, os timócitos totais das proles aos três dias de idade derivadas de mães não
imunizadas, foram cultivados com anticorpos IgG purificados de fêmeas imunizadas ou não com
OVA. Nesta condição, os linfócitos Tδ das proles não mostraram alterações quanto a sua
frequência total e de estágios de maturação em resposta ao cultivo com anticorpos IgG purificados
de fêmeas imunizadas ou não (Fig. 8A;B). A avaliação da expressão de CD27 revelou um aumento
da expressão desta molécula em resposta ao cultivo com anticorpos IgG purificados de fêmeas
imunizadas em todos os estágios de maturação avaliados (Fig. 8C).
Posteriormente avaliamos os mesmos parâmetros após o cultivo de linfócitos T purificados
(linfócitos Tαβ e Tγδ) ou somente linfócitos Tγδ purificados com anticorpos IgG purificados. Em
ambas as condições de cultivo não foi observado nenhum efeito dos anticorpos IgG purificados
(Fig. 8D-F e H-J).
Adicionalmente, avaliamos ainda a produção intracelular de IL-17 nas condições de cultura
com linfócitos Tαβ e Tγδ ou linfócitos Tδ purificados onde também não foi observado efeito dos
anticorpos IgG (Fig. 8G e K).
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44
4.6 Avaliação da expressão de receptores de anticorpos IgG nas células do timo e da
reatividade e permeabilidade de anticorpos IgG purificados sobre linfócitos Tγδ das proles.
Em continuidade a elucidação do mecanismo, passamos a investigar quais populações
celulares capazes de expressar receptores para anticorpos IgG poderiam ser encontradas no timo das
proles no período neonatal, bem como sua frequência e intensidade de expressão.
Corroborando com dados da literatura, não foi possível identificar a expressão de receptores
para anticorpos IgG na superfície dos linfócitos T e Tγ (dados não demonstrados). Por outro
lado, foi possível identificar três principais populações celulares de importância imunológica
capazes de expressar FcRs (CD16 e/ou CD32): células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. A
imunização materna não foi capaz de influir na frequência de células dendríticas e macrófagos, bem
como na respectiva frequência e intensidade de FcRs nestas populações em comparação ao grupo
controle (Fig. 9A-F).
Por outro lado, a imunização materna induziu um aumento da frequência de linfócitos B no
timo das proles (Fig. 9G) e estes linfócitos expressam os receptores FcγRIIb (único receptor de IgG
expresso nesta população) em frequência similar, porém em maior intensidade quando comparados
aos animais do grupo controle (Fig. 9H-I).
Adicionalmente, avaliamos ainda se o pool de anticorpos IgG de ambas as procedências
poderiam interagir com os linfócitos Tγδ de proles de mães não imunizadas mesmo na ausência da
expressão de FcRs. Para tanto os anticorpos IgG purificados de fêmeas imunizadas (IgG IM) ou
não (IgG NO) com OVA foram conjugados ao fluoróforo Cy3 e após incubação com linfócitos Tγδ
purificados foi possível observar que ambos os pools de anticorpos IgG são capazes de interagir
diretamente com a membrana de linfócitos Tγδ (Fig. 10). Não foi observada reatividade inespecífica
do fluoróforo utilizado e não foram observadas interações intracelulares.
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Figura 10 - Avaliação da reatividade e permeabilidade de anticorpos IgG purificados sobre linfócitos Tγδ
purificados das proles. Grupos de proles de mães não imunizadas foram sacrificados aos 20 d.i. Os timócitos foram
processados e os linfócitos Tγδ foram purificados. Os linfócitos Tγδ foram incubados com anticorpos IgG de fêmeas
não imunizadas, anticorpos IgG de fêmeas de mães imunizadas com OVA ou conjugados apenas ao fluoróforo Cy3
como controle e a análise foi realizada através de microscopia confocal.
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5 DISCUSSÃO
A imunização materna com OVA induziu um aumento no percentual de linfócitos Tδ
maturados nos timos das proles no período neonatal, bem como um aumento da frequência de
expressão do receptor CD27 de forma antígeno específica e independente do adjuvante utilizado.
A expressão do CD27 em linfócitos Tδ murinos é determinante na produção de IFN- ou
IL-17 por estas células (Ribot et al., 2009), sendo os linfócitos Tδ CD27- (que não expressam
CD27) murinos produtores exclusivos de IL-17. O aumento da expressão do CD27 em resposta a
imunização materna sugeriu, portanto, uma regulação negativa sobre a produção de IL-17 por estes
linfócitos o que foi confirmado no timo, na periferia (baço) e no sítio de inflamação alérgica das
proles (epitélio e lavado pulmonar).
A expressão da molécula co-estimuladora CD28 em linfócitos Tδ colabora com sua
sobrevivência durante o processo de maturação em humanos e camundongos (RIBOT et al., 2012),
porém já foi obervado que sua expressão não é responsável pela diferenciação de linfócitos Tδ
quanto a produção de IFN- ou IL-17 (LAIRD et al., 2013). Devido a evidência de que a
imunização materna induziu um aumento da frequência de linfócitos Tδ intratímicos das proles e
que estes expressam o CD28 em maior frequência, decidimos avaliar se a expressão desta molécula
poderia influir no mecanismo estudado.
A imunização de animais CD28-/- em protocolo similar ao adotado com animais WT revelou
que a expressão do CD28 pode exercer papel importante no aumento da frequência de linfócitos
Tδ intratímicos nas proles já que esta não ocorreu nas proles CD28-/- de mães imunizadas. Porém,
foi possível observar que, mesmo na ausência de CD28, a imunização materna é capaz de induzir
efeito regulador na prole com o aumento da expressão do CD27 nos linfócitos Tδ intratímicos da
prole. Isto sugere ainda que a regulação induzida pela imunização materna pode ser exercida por
interações independentes de contato célula a célula que envolva a ativação de moléculas coestimuladoras como o CD28.
Já foi descrito por diversos grupos que os linfócitos Tδ são capazes de regular o infiltrado
eosinofílico na inflamação alérgica bem como a produção de IgE (DE OLIVEIRA HENRIQUES;
PENIDO, 2012; HUANG et al., 2013). A participação de linfócitos Tδ produtores de IL-17
também foi apontada há anos na indução da inflamação alérgica pulmonar (JAFFAR et al., 2011),
da dermatite murina (GRAY et al., 2013) e recentemente foi ainda evidenciado que os linfócitos
Tδ produtores de IL-17 são cruciais para a indução de inflamação alérgica em modelo murino de
alergia (ULLAH et al., 2015). Isto mostra que a redução da maturação de linfócitos Tδ produtores
de IL-17 observada em nosso modelo, em decorrência da imunização materna, é compatível com a
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inibição do desenvolvimento de uma resposta alérgica como demonstrado em nosso modelo
experimental (DE LIMA LIRA et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2017).
Os receptores TCRδ já foram considerados órfãos de ligantes por décadas, a alguns anos,
alguns autores deram início a discussão sobre possíveis ligantes de receptores TCRδ bem como a
possível participação de sua ativação no processo de maturação desta população (KRESLAVSKY;
VON BOEHMER, 2010). No mesmo ano foi demonstrado que a sinalização via TCRδ poderia, de
fato, participar do processo de maturação dos linfócitos Tδ influindo em seu potencial de migração
(JIN et al., 2010). Neste ínterim, outras evidências foram obtidas até recentemente quando foi
demonstrado que a sinalização via TCR em linfócitos Tδ é capaz de influir especificamente na
indução de linfócitos Tδ produtores de IL-17 e IFN- (MUÑOZ-RUIZ et al., 2016).
Nosso grupo vem sugerindo há anos que o principal fator mediador da inibição da alergia
nas proles mediada pela imunização materna podem ser os anticorpos IgG maternos (VICTOR et
al., 2003; VICTOR et al., 2010). Há alguns anos sugerimos, ainda de forma hipotética, que esta
influência poderia ocorrer ainda durante o processo de maturação dos timócitos (VICTOR, 2014) e
que os anticorpos maternos produzidos em resposta a imunização com alérgenos podem atingir
órgão linfoides primários das proles exercendo papel fulcral na regulação da maturação de
linfócitos (VICTOR, 2016) o que foi recentemente evidenciado in vitro com o uso de timócitos
humanos (SGNOTTO et al., 2017).
Isto nos levou a realizar avaliações in vivo e in vitro sobre o efeito dos anticorpos IgG
purificados afim de elucidar o fenômeno regulador observado sobre os linfócitos T das proles.
Corroborando com nossa hipótese, a transferência passiva de anticorpos IgG purificados de fêmeas
imunizadas conseguiu induzir um aumento in vivo na expressão de CD27 em linfócitos Tδ da prole
em ambas as doses avaliadas e de forma semelhante ao observado em resposta a imunização
materna, esta evidência é inédita na literatura onde nunca foi descrito o efeito regulador da
transferência de anticorpos IgG sobre linfócitos Tδ das proles.
Para elucidar estes resultados, passamos a avaliar este efeito in vitro onde observamos que
os anticorpos IgG purificados de fêmeas imunizadas induzem um aumento da expressão de CD27
nos linfócitos Tδ intratímicos em um intervalo de sete dias, porém apenas quando o cultivo foi
realizado com timócitos totais, não ocorrendo nas condições de cultivo com linfócitos T totais (T
e Tδ) ou somente linfócitos Tδ purificados. Resultados que sugeriram a modulação mediada por
anticorpos IgG de forma dependente da colaboração de outras populações celulares presentes no
timo.
Isso nos levou a investigar outras populações celulares presentes no timo das proles que
expressam receptores para anticorpos IgG (FcγRs: CD16 e CD32) e, portanto, possuem alto
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potencial de colaboração mediante interações com anticorpos IgG. Observamos então que os
linfócitos B intratímicos das proles de mães imunizadas apresentam um aumento em sua frequência,
assim como na intensidade de expressão de FcγRs nas proles de mães imunizadas com OVA, o que
não foi observado nos outros tipos celulares analisados, células dendríticas e macrófagos
intratímicos.
Com isso, revelou-se a sugestão da possível colaboração dos linfócitos B sobre a regulação
do processo de maturação intratímica de linfócitos Tδ. A quase duas décadas, foi descrita a
presença de linfócitos B progenitores no timo de camundongos (KAWAMOTO et al., 1998) e que
estes linfócitos emigram do timo e expressam o fenótipo B maduro (AKASHI et al., 2000), porém a
função dos linfócitos B intratímicos ainda não é bem compreendida. Foi demonstrada a particpação
dos linfócitos B intratímicos no processo de seleção negativa de linfócitos T (FROMMER;
WAISMAN, 2010), porém, não há evidências de seu papel sobre a maturação de linfócitos T.
É interessante notar que a indução do aumento da expressão de receptores para anticorpos
IgG em linfócitos B, FcRIIb (única isoforma de FcRs extressa em linfócitos B), já foi descrita em
linfócitos B periféricos de proles em decorrência da imunização materna com OVA ( DE LIMA
LIRA et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2017; VICTOR et al., 2010), porém sua evidência
intratímica é inédita.
Por fim, foi ainda realizada uma abordagem ilustrativa sobre a interação direta de anticorpos
IgG com linfócitos Tδ onde foi possível observar que os anticorpos IgG são capazes de interagir
diretamente com a membrana de linfócitos Tδ, o que não ocorre via receptores de anticorpos IgG
já que esta população celular não os expressa, e portanto está sujeita a influência do idiótipo
(especificidade) destes anticorpos embora tenha sido evidenciada em ambos os pools testados.
Para elucidarmos o mecanismo observado em sua totalidade, mais experimentos ainda
precisam ser realizados, até o momento nosso resultados sugerem que os anticorpos IgG maternos
são capazes de induzir a regulação da maturação de linfócitos T produtores de IL-17 nas proles.
Além disso, sugerem que este mecanismo envolve interações diretas dos anticorpos IgG com os
linfócitos T e a colaboração de populações celulares intratímicas que expressam receptores para
anticorpos IgG, especialmente os linfócitos B.
Este tipo de abordagem onde há relação da produção e/ou presença de anticorpos IgG com a
maturação de linfócitos é escassa na literatura, em humanos, foi descrita uma correlação positiva
entre a produção de anticorpos IgG anti-urease de Helicobacter pylori e a quantidade de linfócitos
Tδ de pacientes com gastrite (FUTAGAMI et al., 2006) e, em modelo murino de atrite induzida
com colágeno, foi demonstrada a corelação entre a menor frequência de linfócitos Tδ produtores
de IL-17 e a menor produção de anticorpos IgG totais e IgG2a antígeno específicos, o que foi capaz
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de diminuir a intensidade da inflamação neste modelo (ROARK et al., 2007). Estes dados
corroboram com nossa hipótese porém em nenhuma das abordagens foi investigado o mecanismo
envolvido.
Por fim vale apontar que nosso grupo realizou uma abordagem translacional no constexto
deste projeto utilizando timócitos obtidos de crianças com até sete dias de idade os quais foram
cultivados na mesma condição adotada para a avaliação in vitro no modelo experimental, porém
utilizando anticorpos IgG purificados de indivíduos atópicos ou não atópicos. Estes resultados,
ainda não divulgados, revelaram que anticorpos IgG de indivíduos atópicos induzem um aumento
da expressão de CD27 em linfócitos Tδ intratímicos humanos, o que foi acompanhado pelo
aumento da frequência de linfócitos Tδ produtores de IL-17. Em humanos, diferente do observado
em camundongos, os linfócitos Tδ produtores de IL-17 podem expressar CD27, enquanto aqueles
produtores de IFN- não expressam (CACCAMO et al., 2011). Isto sugere similaridade entre um
mecanismo observado no modelo experimental e um possível mecanismo regulador em humanos
onde o timo de uma criança gestada por uma mãe atópica poderia sofrer influência de anticorpos
IgG maternos favorecendo a maturação de linfócitos Tδ produtores de IL-17, mas todas essas
evidências ainda não são conclusivas.
Em conjunto, os achados resultantes desta dissertação sugerem que durante a gestação os
anticorpos IgG maternos transferidos passivamente ao feto podem modular a produção de IL-17 por
linfócitos Tδ durante o processo de maturação intratímico. Este mecanismo parece ser exercido por
anticorpos IgG maternos que interagem diretamente com os linfócitos Tδ intratímicos, mas
parecem depender da colaboração de linfócitos B e do estado imune materno. Em conjunto estes
eventos conduzem o sistema imune da prole a regulação negativa de uma população celular que
colabora com a inflamação alérgica.
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6 CONCLUSÃO
A imunização materna inibe a maturação tímica de linfócitos Tγδ produtores de IL-17 nas
proles por um mecanismo mediado por anticorpos IgG maternos e que sugere envolver a
colaboração de linfócitos B intratímicos.
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