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RESUMO 
 

Castillo Méndez SI. Estudo dos mecanismos envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos 
B durante a fase aguda da infecção pelo Plasmodium chabaudi AS. [tese (Doutorado em 
Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2010.  
 
 
A resposta imune humoral ao Plasmodium chabaudi se caracteriza pela ativação policlonal 

de linfócitos B na fase aguda da doença, que resulta em uma intensa produção de 

anticorpos IgM e IgG de baixa afinidade pelo parasita e auto-anticorpos. Apesar de que 

estes anticorpos contribuam para o controle da infecção, eles podem retardar a geração de 

anticorpos de alta afinidade que garantem a eliminação dos parasitas e a proteção contra 

infecções subseqüentes. O objetivo central deste trabalho foi caracterizar os mecanismos 

envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B durante a infecção pelo P. chabaudi AS. 

Os nossos resultados mostraram que, na fase aguda da doença, a cooperação T-B mediada 

por moléculas de classe II do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) é essencial 

para a ativação e proliferação dos linfócitos B, assim como para a produção de anticorpos. 

No entanto, as moléculas MyD88 e CD1d não parecem ser necessárias para que os 

linfócitos B aumentem a expressão de CD69 e produzam IgM e IgG2a, embora na ausência 

do MyD88 se observe uma redução parcial da proliferação e um aumento na produção de 

IgG1. A população de linfócitos T CD4+ envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B 

apresenta níveis altos das moléculas ICOS e OX40 na superfície, assim como um pequeno 

aumento da expressão de CD28 e CD40L. Os linfócitos T CD4+ da fase aguda da infecção 

possuem também níveis aumentados de CXCR4, mas não de CXCR5, sugerindo que a 

interação T-B esteja ocorrendo na região extra-folicular do baço. Enquanto o aumento da 

expressão de CD40L não acontece em linfócitos T CD4+ de camundongos infectados 

deficientes em CD28, a expressão de ICOS e OX40 é apenas parcialmente reduzida e a de 

CXCR4 não se altera ou até sofre um acréscimo. Os ensaios in vitro mostraram ainda que 

os linfócitos T da fase aguda da infecção são capazes de estimular linfócitos B naives na 

presença de eritrócitos parasitados, induzindo o aumento da expressão de CD69, a 

proliferação e a produção de anticorpos IgM e IgG. Estes anticorpos parecem ser 

polirreativos, uma vez que reconhecem uma ampla variedade de antígenos, incluindo o 

extrato de patógenos (P. chabaudi e micobactéria) e moléculas próprias (proteína básica da 

mielina e histona). A presença da molécula de classe II do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) nos linfócitos B é importante para a sua ativação pelos linfócitos 

T da fase aguda da infecção, sendo necessária para o aumento da expressão de CD69, a 

proliferação e a produção de anticorpos. Mais ainda, a co-cultura de linfócitos B 

expressando ou não moléculas de classe II do MHC na superfície sugere que o 
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envolvimento destas moléculas está principalmente relacionado com a ativação dos 

linfócitos T. Além disso, experimentos com células de camundongos knockouts ou utilizando 

anticorpos neutralizantes mostraram que as moléculas CD28, CD40L e ICOS também são 

importantes para que esses linfócitos T induzam a ativação e a proliferação dos linfócitos B, 

assim como a produção de anticorpos IgM e IgG. Observamos ainda que a sinalização com 

anticorpos monoclonais anti-CD40 é capaz de resgatar a expressão de CD69, a proliferação 

e a produção de IgM em linfócitos B estimulados com linfócitos T CD28-/- e eritrócitos 

parasitados, mas não é suficiente para induzir mudança isotípica para IgG. Por outro lado, a 

sinalização dos linfócitos B com anticorpos monoclonais anti-OX40L parece induzir o 

aumento da produção de IgG na ausência de CD28. Além disso, nós mostramos que a 

população de linfócitos T CD4+ICOShigh da fase aguda da infecção é a responsável pela 

ativação policlonal dos linfócitos B in vitro induzida na presença de eritrócitos parasitados. 

Foi interessante constatar ainda que os linfócitos B da zona marginal e foliculares são 

ativados de forma semelhante pelos linfócitos T da fase aguda da infecção, através de 

mecanismos dependentes da molécula ICOS. Além disso, os anticorpos IgM e IgG 

produzidos por ambas as populações parecem ter um padrão semelhante de 

reconhecimento de antígenos próprios e não próprios. Acreditamos que este estudo 

contribua para a compreensão dos mecanismos envolvidos na ativação policlonal dos 

linfócitos B. O esclarecimento destes mecanismos pode auxiliar no desenvolvimento de 

estratégias com a finalidade de minimizar a ativação exacerbada do sistema imune na fase 

inicial da doença, melhorando assim a imunidade humoral contra a malária.  

 

Palavras-chave: Malária. Plasmodium chabaudi. Linfócito B. Linfócito T. Ativação policlonal.  
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ABSTRACT 
 

Castillo Méndez SI. Polyclonal antibody induction mechanisms during the acute phase of 
Plasmodium chabaudi AS malaria. [Ph. D. Thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 
 
 
Polyclonal B cell activation is a feature of the early spleen B cell response to Plasmodium 

chabaudi malaria, which results in intense production of parasite-specific low-affinity IgM and 

IgG and autoantibodies. Although this response may contribute to the initial control of the 

parasite, it may also hinder the generation of high-affinity antibodies that guarantees parasite 

elimination and protection against subsequent infections. In the present study we 

characterize the mechanism involved in the polyclonal B cell response to P. chabaudi AS. 

According to our results, in the acute phase of the disease, T-B cell cooperation through the 

major histocompatibility complex (MHC) class II molecules is essential for B cell activation 

and proliferation, and also for antibody production. However, MyD88 and CD1d molecules do 

not seem to be required for the increase of CD69 expression in B cells and for IgM and 

IgG2a production. Even though, in the absence of MyD88, there is a partial reduction in B 

cell proliferation and a huge IgG1 production. The CD4+ T cell population involved in the 

polyclonal B cell activation shows a huge increase of ICOS and OX40 molecules and a small 

increase of CD28 and CD40L molecules. CD4+ T cells from acute infection also express high 

levels of CXCR4 but low levels of CXCR5, suggesting that T-B cell interaction occurs in the 

extra-follicular areas of the spleen. Although, CD28 knockout mice show no increase of 

CD40L expression on CD4+ T cells, ICOS and OX40 levels are only partially reduced, 

whereas CXCR4 expression seems not to be modified or even increased. Furthermore, our 

in vitro assays show that T cells from the acute infection are potent helpers for naïve B cells 

in the presence of infected red blood cells. These interactions result in an increase of CD69 

expression, proliferation, and IgM and IgG production. These antibodies seem to be 

polyreactive, once they were able to react with different antigens, including pathogen extracts 

(P. chabaudi and mycobacterium) and self-antigens (myelin basic protein and histone). The 

expression of class II molecules of the major histocompatibility complex (MHC) on B cells is 

crucial for their activation in terms of CD69 expression, proliferation and antibody production. 

Moreover, co-cultures of B cells with or without class II MHC molecules suggest that these 

molecules are mainly required for T cell activation. In addition, experiments using T cells 

from knockout mice or neutralizing antibodies show that CD28, CD40L and ICOS molecules 

are also important for B cell activation, proliferation and antibody production. Signaling by 

anti-CD40 monoclonal antibodies is able to rescue CD69 expression, proliferation and IgM 

production in B cells stimulated with T cells from CD28 deficient mice and infected red blood 
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cells. However, CD40 signaling in the absence of CD28 molecule fails to promote isotype 

switch to IgG. On the other hand, signaling of B cells with anti-OX40L monoclonal antibodies 

seems to promote the increase of IgG production in the absence of CD28 molecule. In 

addition, our results show that CD4+ICOSHIGH T cells from the acute infection are responsible 

for polyclonal B cell activation in vitro in the presence of infected red blood cells. Marginal 

zone and follicular B cells are similarly activated by T cells from the acute infection in an 

ICOS-dependent manner. Moreover, the IgM and IgG produced by both populations seem to 

have a similar pattern of recognition of self- and non-self-antigens. We believe that this study 

will contribute to the understanding of the mechanisms involved in the polyclonal B cell 

activation. The clarification of these mechanisms can help to develop strategies aiming to 

minimize the exacerbated activation of the immune system in the early phase of the disease, 

thus improving the humoral immunity against malaria. 

 

 

Keywords: Malaria. Plasmodium chabaudi. B cell. T cell. Polyclonal activation. 
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1.1 Aspectos epidemiológicos da malária humana 

A malária é uma das doenças parasitárias mais prevalentes nos países 

tropicais, especialmente na África Ocidental, Sudeste Asiático e América Latina, 

causando a morte de aproximadamente 1 milhão de indivíduos a cada ano, 

principalmente crianças menores de cinco anos na África sub-saariana (Roll Back 

Malaria, 2010). Estima-se que 243 milhões de casos de malária causaram a morte 

de cerca de 863 mil indivíduos em 2008 (World Health Organization, 2009). Das 

cinco espécies de Plasmodium que infectam o homem (P. falciparum, P. vivax, P. 

ovale, P. malarie e P. knowlesi), o P. vivax é responsável por 73% dos casos de 

malária na America Latina entre 2000-2007, que ocorreram principalmente na região 

amazônica do Brasil (Pan American Health Organization, 2008). 

1.2 A resposta imune contra a malária no homem  

No inicio da infecção, observa-se uma intensa produção de citocinas pró-

inflamatórias (Miller e Good, 1994; Clark e Schofield, 2000) relacionadas à liberação 

de toxinas durante a ruptura do eritrócito parasitado (EP). Assim, moléculas 

ancoradas por glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) (Schofield e Hackett, 1993; Naik et al., 

2000) e hemozoína ligada ao ácido desoxirribonucleico (DNA, do inglês 

deoxyribonucleic acid) do parasita têm sido postulados como responsáveis pela 

indução da produção de citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α, do inglês tumor necrosis factor -α), interleucina-1 (IL-1) e IL-12, em 

consequência da interação com receptores do tipo Toll 2 (TLR2, do inglês toll-like 

receptors) e TLR9, respectivamente (Krishnegowda et al., 2005; Parroche et al., 

2007). Além disso, estudos recentes mostraram que as células provenientes do 

sangue de indivíduos na fase inicial da infecção pelo P. falciparum são altamente 

respondedoras a agonistas de TLR, um processo que em camundongos infectados 

pelo P. chabaudi parece ser mediado pelo interferon-γ (IFN-γ) (Franklin et al., 2009).  

Na infecção pelo P. falciparum, evidências experimentais sugerem que 

apesar dos esporozoítas e das formas hepáticas serem fugazes, o sistema imune 

apresenta um papel protetor contra estes estágios do parasita (Owusu-Agyei et al., 

2001; Marsh et al., 2006). Os mecanismos envolvidos nessa fase da resposta 

envolvem principalmente os anticorpos e os linfócitos T CD8+ mediante o seu papel 
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citotóxico e a produção de IFNγ (Schofield et al., 1987). No entanto, uma vez que a 

fase hepática é de curta duração, é durante o ciclo eritrocítico que atuam os 

principais mecanismos imunológicos de controle da doença. Os eritrócitos, não 

apresentando antígenos através das moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC, do inglês major histocompatibility complex), permitem a 

multiplicação do plasmódio em seu interior sem se tornarem alvos dos linfócitos T 

citotóxicos. Por outro lado, os anticorpos são um componente essencial na 

imunidade protetora contra o parasita (Langhorne et al., 2008; Weiss et al., 2010; 

Wipasa et al., 2010). Experimentos de transferência passiva de soro de adultos 

protegidos para indivíduos não imunes evidenciam claramente o papel protetor dos 

anticorpos (Sabchareon et al., 1991), em alguns casos associado aos isótipos de 

imunoglobulina G (IgG) opsonizantes (Bouharon-Tayoun et al., 1990; Ferreira et al., 

1996). Na fase eritrocítica do ciclo, os anticorpos atuam inibindo a invasão dos 

eritrócitos pelos merozoítas, promovendo a atividade fagocítica dos macrófagos, 

assim como bloqueando a citoaderência dos eritrócitos infectados nas células 

endoteliais, permitindo nesse caso a sua destruição no baço (Blackman, 1990; Bull 

et al., 1998; Giha et al., 2000; Wipasa et al., 2002).  

Postula-se que a ativação policlonal dos linfócitos B, associada à produção 

de anticorpos inespecíficos e auto-anticorpos (Adu et al., 1982; Boonpucknavig e 

Ekapanyakul, 1984) contribua para retardar o desenvolvimento de imunidade contra 

a malária (Daniel-Ribeiro et al., 1989). A imunidade protetora contra a malária é 

adquirida após infecções repetidas (Baird et al., 1991; Langhorne et al., 2008; Marsh 

et al., 2006). No entanto, a imunidade aos parasitas é muitas vezes transitória e 

desaparece após o tratamento prolongado com quimioterápicos ou mesmo após o 

afastamento durante alguns meses da zona endêmica (Dubois et al., 1995). Neste 

sentido, estudos realizados em populações expostas à malária no final da estação 

de transmissão, mostraram uma diminuição nos níveis séricos de anticorpos 

específicos (Früh et al., 1991). 

1.3 A resposta imune na infecção pelo Plasmodium chabaudi 
 

Devido à dificuldade de se estudar a doença humana, a infecção de 

camundongos por parasitas de roedores tem sido utilizada como modelo 
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experimental de malária, originando inúmeras contribuições para a compreensão da 

doença. Entre estes modelos, a infecção pelo P. chabaudi parece ser aquela que 

mais se aproxima da doença humana causada pelo P. falciparum (Cox et al., 1987). 

De maneira geral, os estudos evidenciam a complexidade da resposta imune contra 

a malária, que envolve a ativação de várias populações celulares do baço que se 

comportam de maneira distinta conforme a infecção progride. 

Na fase inicial da doença, observa-se esplenomegalia associada à ativação 

policlonal dos linfócitos T e B, caracterizada pela grande produção de moléculas 

efetoras do tipo 1, tais como IFN-γ e IgG2a (Falanga et al., 1987; D´Imperio Lima et 

al., 1991, 1996; Sardinha et al., 2002). Os linfócitos T CD4+ αβ (Podoba e 

Stevenson, 1991), γδ (Van der Heyde et al., 1995) e NK (do inglês, natural killer) 

(Mohan et al., 1997) têm sido implicados no controle inicial da parasitemia, através 

de mecanismos efetores mediados pelo IFN-γ. Recentemente, foi observado que o 

reconhecimento do parasita via TLR9 mediado pela molécula MyD88 (do inglês, 

myeloid differentiation primary response gene 88) é essencial para produção de IL-

12 e IFN-γ, favorecendo a resposta do hospedeiro a agonistas de TLR e 

exacerbando a produção de citocinas pró-inflamatórias (Franklin et al., 2009). Os 

anticorpos de fase aguda também contribuem para limitar a infecção (Mota et al., 

1998), ainda que a maioria deles possua especificidade não relacionada ao parasita 

(D´Império et al., 1991). Apesar do envolvimento dos linfócitos T CD4+ não 

convencionais no início da infecção, os linfócitos T CD4+ convencionais são os 

principais protagonistas atuando como elo entre a resposta imune inata e adquirida 

(Muxel et al., 2010; 2011). 

Conforme a doença progride, grande parte dos linfócitos T e B ativados 

policlonalmente é eliminada por apoptose (Helmby et al., 2000; Sanchez-Torres et 

al., 2001) e a resposta imune específica é gerada, garantindo a destruição dos 

parasitas e a proteção contra infecções subseqüentes. Paralelamente ao controle da 

infecção aguda, uma mudança de resposta do tipo 1 para o tipo 2 é observada, com 

produção predominante de IL-4 e IgG1 (Falanga et al., 1987; Langhorne et al., 1989), 

um padrão também característico da resposta de memória a uma segunda infecção 

com baixo inóculo de parasitas (Falanga et al., 1987; D´Império Lima et al., 1996).  A 

resistência ao P. chabaudi é mediada por linfócitos B e T CD4+ e CD8+ (Podoba e 

Stevenson, 1991). A imunidade humoral é indispensável e a proteção pode ser 
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conferida pela transferência de anticorpos específicos (Falanga et al., 1984; Jarra et 

al., 1986; Cavinato et al., 2001). A colaboração T-B através da molécula CD28 é 

essencial para a produção de anticorpos IgG2a específicos, assim como para o 

desenvolvimento de imunidade protetora contra o P. chabaudi  (Elias et al., 2005).  

Recentemente, um estudo realizado em nosso laboratório, sugere que a 

ativação policlonal dos linfócitos B, como conseqüência dos altos níveis de 

parasitemia na fase aguda da doença, compromete a geração de anticorpos 

específicos ao parasita (Freitas do Rosário et al., 2008). Esse estudo mostra que os 

camundongos submetidos a uma infecção moderada pelo P. chabaudi apresentam 

uma melhora significativa na capacidade de produzir anticorpos específicos de longa 

duração do tipo IgG2a e IgG1. No entanto, apesar de que a ativação policlonal dos 

linfócitos B possa ser considerada uma reação comum do sistema imune às 

infecções agudas (Clagett e Engel, 1978; Zuñiga et al., 2000), os mecanismos 

envolvidos nesse tipo de resposta imune são até o momento pouco conhecidos. 

Assim, caracterizar os mecanismos envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B 

induzida durante a infecção pelo P. chabaudi pode ajudar no desenvolvimento de 

estratégias que objetivem reduzir sua intensidade e, portanto, minimizem os efeitos 

indesejados da ativação exacerbada do sistema imune e auxiliem a imunidade 

humoral contra a malária. 

1.4 As moléculas envolvidas na ativação dos linfócitos B 
 

A ligação do antígeno com o receptor de célula B (BCR do inglês, B cell 

receptor) origina uma cascata sinalizadora que leva ao aumento na expressão de 

moléculas co-estimuladoras, processamento e apresentação do antígeno para o 

reconhecimento dos linfócitos T (Parker, 1993; Mills e Cambier, 2003). A expressão 

de receptores de complemento na superfície dos linfócitos B, como a molécula CD21 

ou CR2, que reconhece os fragmentos do complemento C3d e C3dg, aumenta o 

sinal intracelular levando à diferenciação e à produção de anticorpos, induzindo a 

expressão de moléculas costimuladoras, e aumentando a captação de antígenos 

pelo receptor. Estudos mostraram que a expressão do receptor de complemento nos 

linfócitos B é importante uma vez que garante a sobrevivência dessas células no 

centro germinativo (Carroll, 1998; Roozendaal e Carroll, 2007). Na sinapse 

imunológica gerada pela interação T-B, os linfócitos T ativados estimulam as células 
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B via CD40L-CD40 e citocinas (Banchereau et al., 1994). Por outro lado, estudos 

têm mostrado que as células B naives de camundongos proliferam e se diferenciam 

em resposta a lipopolisacarídeos (LPS) e CpG (do inglês, C-phosphate-G) na 

ausência da sinalização via BCR ou contato com linfócitos T (Coutinho e Moller, 

1974; Krieg et al., 1995). Neste sentido, foi observada a presença constitutiva de 

uma variedade de TLR, como TLR4 e TLR9, que reconhecem LPS e CpG, 

respectivamente (Iwasaki e Medzhitov, 2004; Takeda et al., 2003), concluindo-se 

que os TLR têm um papel importante na fisiologia dos linfócitos B. 

Outro componente importante na interação T-B é a molécula CD28. Trabalhos 

mostraram que a ausência dessa molécula resulta na diminuição da produção de 

anticorpos, assim como na deficiência na formação de centros germinativos 

(Shahinian et al., 1993; Ferguson et al., 1996; Okkenhaug et al., 2001). Nesse 

sentido, a molécula ICOS (do inglês, inducible costimulator), relacionada funcional e 

estruturalmente com a família da molécula CD28 (Coyle et al., 2000), é induzida 

após 48 horas da ativação dos linfócitos T (Hutloff et al., 1999). Os linfócitos B 

naives expressam constitutivamente o ligante da molécula ICOS (ICOSL ou B7RP-1) 

e alguns estudos mostraram que a interação ICOS-ICOSL poderia ser importante na 

colaboração T-B, uma vez que camundongos deficientes em ICOS que foram 

imunizados com antígeno solúvel não formaram centro germinativo ou produziram 

anticorpos (Dong et al., 2001; McAdam et al., 2001; Tafuri et al., 2001; Smith et al., 

2003). Por outro lado, a ligação OX40-OX40L é importante para a ativação e 

sobrevivência dos linfócitos T (Gramaglia et al., 2000; Maxwell et al., 2000; Rogers 

et al., 2001), uma vez que a expressão da molécula OX40 é induzida após 

estimulação via receptor de célula T (TCR, do inglês T cell receptor) (Calderhead et 

al., 1993; Gramaglia et al., 1998). Nesse sentido, estudos in vitro mostraram que a 

expressão do ligante para OX40 (OX40L) pelas células apresentadoras de antígenos 

(APCs, do inglês antigen-presenting cells), como linfócitos B, é induzida após 

estimulação via CD40 ou LPS com um pico máximo entre as 48 e 72 horas 

(Ohshima et al., 1997; Brocker et al., 1999; Murata et al., 2000). Assim, em 

comparação com a produção reduzida de anticorpos T-dependentes em 

camundongos deficientes na molécula CD28 (Lenschow e Walunas, 1996; Coyle e 

Gutierrez-Ramos, 2001), camundongos deficientes nas moléculas de OX40 ou 

OX40L apresentam níveis normais de anticorpos em resposta a imunizações ou 

infecções virais (Pippig et al., 1999; Chen et al., 1999; Kopf et al., 1999). Porém, a 
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sinalização via OX40 é crucial para a migração dos linfócitos T CD4+ para os centros 

germinativos e a produção de um perfil de citocinas importantes na ativação e 

direcionamento dos linfócitos B (Brocker et al., 1999; Walker et al., 1999).     

 

1.5 O papel dos linfócitos TH extra-foliculares (TEFH) e linfócitos TH foliculares 
(TFH) na ativação dos linfócitos B  
 

 Os mecanismos que envolvem a participação dos linfócitos T na diferenciação 

de células produtoras de anticorpos fora dos folículos linfóides ainda são pouco 

conhecidos. Recentemente, foi observado que a deficiência da molécula ICOS em 

camundongos auto-imunes resulta na ausência de uma população de linfócitos T 

efetores que expressam baixos níveis do ligante glicoprotéico 1 para P-selectina 

(PSGL-1, do inglês P-selectin glycoprotein ligand-1), levando a uma diminuição da 

produção de IgG extra-folicular. Assim, esta população PSGL-1lo produz IL-21 e tem 

a capacidade de induzir a produção de IgG através de mecanismos mediados por IL-

21 e CD40L (Odegard et al., 2008). Mais ainda, os linfócitos T PSGL-1lo expressam 

o receptor para quimiocina CXCR4. De maneira geral, este estudo define uma nova 

população de linfócitos T responsáveis pela produção extra-folicular de anticorpos. 

Por outro lado, a localização dos linfócitos T nos centros germinativos, assim 

como a importância do CD40L na maturação de afinidade levou a descrição dos 

linfócitos TFH. A função principal dos linfócitos TFH é regular os múltiplos estágios de 

diferenciação do linfócito B na resposta imune (Vinuesa et al., 2005; King et al., 

2008; Fazilleau et al., 2009). Recentemente, foi mostrado que o primeiro contato das 

células dendríticas (DCs, do inglês dendritic cells) através de moléculas de classe II 

do MHC associadas ao antígeno induz vários subtipos de linfócitos TFH CXCR5+ com 

atividade efetora, que são capazes de produzir uma variedade de citocinas 

envolvidas na modulação dos linfócitos B (Malherbe et al., 2008; Fazilleau et al., 

2009; Reinhardt et al., 2009; McHeyzer-Williams et al., 2009). Por muito tempo, os 

marcadores que caracterizavam esta população eram CXCR5 e CD57 em humanos 

e CXCR5 em camundongos. No entanto, recentemente, foi evidenciado que os 

linfócitos TFH do centro germinativo em humanos apresentam uma redução seletiva 

da cadeia α do receptor para IL-7 (IL-7Rα) (Lim e Kim, 2007). O receptor para 

quimiocina CXCR5 não é detectável nos linfócitos T CD4+ naives ou em populações 
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de linfócitos T CD4+ com o padrão Th1 e Th2. Porém, se encontra presente em uma 

pequena porção de células T CD4+ de memória das tonsilas e do sangue periférico, 

assim como em uma pequena porção dos linfócitos T CD8+ de memória (Quigley et 

al., 2007). Um estudo recente mostrou que a presença de CXCR5 nos linfócitos T 

não seria indispensável para a produção de anticorpos in vivo, mas tem um papel 

importante na formação do centro germinativo (Haynes et al., 2007). Outra 

característica dos linfócitos TFH é o aumento da molécula coestimuladora OX40 

(Walker et al., 1999). Neste sentido, um estudo mostrou que a estimulação via CD28 

em conjunto com a molécula OX40 aumenta a expressão de mRNA que codifica a 

molécula CXCR5 (Flynn et al., 1998). A interação OX40/OX40L parece induzir uma 

migração dos linfócitos T para o folículo linfóide. Assim, em camundongos, a alta 

expressão de OX40L nas DCs favorece o acúmulo de linfócitos T nos folículos 

(Brocker et al., 1999). Portanto, a deficiência de OX40 reduz a formação de centros 

germinativos (Walker et al., 1999). Os linfócitos TFH expressam altos níveis das 

moléculas ICOS e CD40L, assim como da molécula adaptadora SAP (do inglês, 

SLAM-associated protein), importantes na formação do centro germinativo (Crotty et 

al., 2003; Qi et al., 2008; Schwartzberg et al., 2009). Entre as citocinas produzidas 

se encontram principalmente a IL-21 (Nurieva et al., 2008; Vogelzang et al., 2008), 

com atividade autócrina pela expressão concomitante do receptor para IL-21 (IL-

21R) nos linfócitos T (Chtanova et al., 2004; Rasheed et al., 2006). A IL-21 parece 

estar envolvida na expansão e diferenciação de linfócitos B em células produtoras 

de anticorpos, regulando parcialmente a expressão do fator de transcrição Blimp-1 

(do inglês, B lymphocyte-induced maturation protein), e do fator de transcrição Bcl6 

(do inglês, B cell lymphoma 6), relacionado à geração do centro germinativo (Ozaki 

et al., 2004; Bryant et al., 2007; Kuchen et al., 2007; Kitayama et al., 2008). Outros 

estudos mostraram que os linfócitos TFH produzem IL-10 em humanos e IL-4 em 

camundongos (Fazilleau et al., 2009). 

 
1.6 As subpopulações de linfócitos B envolvidas na resposta imune esplênica 

 

Em indivíduos adultos, os linfócitos B migram da medula óssea para os 

tecidos linfóides periféricos onde adquirem diferentes características fenotípicas e 

funcionais. Os linfócitos B periféricos incluem os linfócitos B1, que predominam no 
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peritônio e na cavidade pleural, e os linfócitos B2 convencionais. A população de 

linfócitos B2 é heterogênea, sendo formada majoritariamente pelos linfócitos B 

foliculares (FO), que encontram-se nos folículos linfóides dos órgãos linfóides 

secundários, e pelos linfócitos B da zona marginal (MZ) do baço. A zona marginal 

encontra-se entre a polpa branca e vermelha e é formada de sinus vasculares. Tem 

sido relatado que esta região está envolvida na resposta imune primária, 

especialmente frente a antígenos timo-independentes de tipo 2 presentes no sangue 

(Amlot et al., 1985; Timens et al., 1989; Spencer et al.,1998). Uma característica 

observada em humanos é a presença nesta região de linfócitos B naives (IgD+) e de 

memória, com 40% deles expressando CD27 (Weller et al., 2004). Os linfócitos B 

CD27+IgD+ esplênicos possuem um fenótipo semelhante aos linfócitos B MZ 

(Fairhurst et al., 1998; Weller et al., 2004). Outro fato interessante em relação aos 

linfócitos B MZ é a alta expressão de CD21 (CR2), na ausência de IgD. O 

envolvimento das moléculas CD21 e IgM na ativação celular sugere que os linfócitos 

B MZ estariam particularmente preparados para responder rapidamente (Timens et 

al., 1989).  

Em camundongos, várias populações celulares estão presentes na zona 

marginal do baço, incluindo macrófagos metalofílicos e da zona marginal, DCs, 

linfócitos T e linfócitos B MZ que estão particularmente envolvidos nas respostas T-

independentes (Oliver et al., 1999; Martin et al., 2001; Martin e Kearney, 2002). Os 

linfócitos B MZ encontram-se ativados na fase aguda da infecção pelo P. chabaudi 

(Achtman et al., 2003; Castillo-Méndez et al., 2007). Estas células representam 

apenas 5-10% dos linfócitos B esplênicos, sendo diferentes dos linfócitos B FO, não 

apenas pela sua topologia, mas também funcionalmente e fenotipicamente. Quando 

estimulados por uma variedade de estímulos, incluindo LPS e anticorpos anti-CD40, 

os linfócitos B MZ respondem e proliferam mais rapidamente que os linfócitos B FO 

(Oliver et al., 1999).  Além disso, eles tornam-se blastos mais rapidamente (Won e 

Kearney, 2002). Os linfócitos B MZ secretam preferencialmente IgM e IgG3, uma 

característica das respostas primárias T-independentes, enquanto os linfócitos B FO 

secretam predominantemente IgG1 ou outros isótipos (Won e Kearney, 2002). Os 

linfócitos B MZ do baço de camundongos diferem dos linfócitos B FO pela expressão 

de marcadores de superfície celular. Assim, os linfócitos B MZ apresentam o 

fenótipo CD19+CD23LOWCD21HIGHCD1HIGHIgMHIGHIgDLOW, enquanto os linfócitos B 

FO são CD19+CD23HIGHCD21INTCD1INTIgMINTIgDHIGH (Waldschmidt, 1996; Oliver et 
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al., 1997; Amano et al., 1998). Os linfócitos B MZ também expressam níveis basais 

mais elevados de CD80 (B7.1) e CD86 (B7.2), que podem ser ainda aumentados 

após a estimulação com CD40 ou LPS (Oliver et al., 1999). Além disso, estudos in 

vivo e in vitro mostraram que linfócitos B MZ podem estimular linfócitos T CD4+ 

naives mais rapidamente que os linfócitos B FO (Attanavanich e Kearney, 2004). Por 

outro lado, experimentos em camundongos imunodeficientes SCID (do inglês, 

severe combined immunodeficiency) reconstituídos com linfócitos B MZ, na presença 

de linfócitos T primados, mostraram a capacidade desses linfócitos de gerar centros 

germinativos, apresentado hipermutação somática, assim como características de 

memória (Song Cerny, 2003). Existe ainda a possibilidade de que os linfócitos B MZ 

possam colaborar com linfócitos T não-clássicos. Esta idéia é corroborada pelo alto 

nível de expressão de CD1d nos linfócitos B MZ, o elemento de restrição dos 

linfócitos NKT (do inglês, natural killer T). A molécula CD1d apresenta lipídeos e 

glicolipídeos da parede celular de bactérias, o que seria compatível com o seu papel 

protetor nas doenças infecciosas. Essa cooperação poderia ser importante na 

resposta a patógenos do sangue, uma vez que linfócitos B CD1dHIGH são 

encontrados no baço e não nos linfonodos, sangue, fígado, medula óssea e 

cavidade peritoneal.   

 

1.7 A ativação policlonal dos linfócitos B e a produção de anticorpos naturais  

 A produção de anticorpos é essencial para o controle de patógenos, 

especialmente na resposta contra microorganismos extracelulares ou 

microorganismos que possuem uma fase extracelular durante o seu ciclo de vida. Os 

ativadores policlonais têm a capacidade de induzir a proliferação de múltiplos clones 

de linfócitos B, assim como aumentar a expressão de moléculas como classe II do 

MHC, CD69, CD25 e moléculas costimuladoras como CD80 e CD86 na superfície 

dos linfócitos B (Nashar et al., 1997; Montes et al., 2002). Os anticorpos produzidos 

durante a ativação policlonal reconhecem antígenos heterólogos e antígenos 

homólogos como actina, mioglobulina, miosina, tiroglobulina e DNA (Montes et al., 

1996; 1999; Hunziker et al., 2003; Silva et al., 2003). A ativação policlonal dos 

linfócitos B tem sido observada em uma ampla variedade de modelos de infecção 

com vírus, protozoários e bactérias, resultando em hipergamaglobulinemia e 

produção de auto-anticorpos (Coutelier et al., 1994; Reina-San Martin et al., 2000; 
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Minoprio., 2001; Ramos et al., 2005). Neste sentido, alguns componentes da 

membrana celular ou do citosol dos microorganismos são capazes de ativar os 

linfócitos B policlonalmente, porém os mecanismos são pouco conhecidos (Montes 

et al., 1996; Reina-San Martin et al., 2000; Montes et al., 2006; Bermejo et al., 2010). 

Em sua maioria esses componentes ativam os linfócitos B independentes da 

presença dos linfócitos T. No entanto, estudos mostraram que a ativação policlonal 

dos linfócitos B pode ser dependente dos linfócitos T. Neste sentido, Minoprio et al. 

(1987) mostrou que, em camundongos infectados pelo T. cruzi, a eliminação dos 

linfócitos T CD4+ resulta na diminuição de linfócitos B que proliferam. Outros 

modelos experimentais com os vírus do herpes (Stevenson e Doherty, 1999) e da 

coriomeningite linfocítica (LCMV) (Hunziker et al., 2003) mostraram que a ativação 

policlonal dos linfócitos B é dependente da presença dos linfócitos T CD4+. É 

interessante mencionar que não apenas os linfócitos T CD4+ convencionais 

participam neste processo. Assim, estudos mostraram que a ativação dos linfócitos 

Tγδ nas infecções pelo P. falciparum e Toxoplasma gondii participa na 

linfoproliferação dos linfócitos B observada durante a fase aguda da infecção (De 

Paoli et al., 1992; Ho et al. 1994). Mais ainda, Munk et al. (1995) mostraram que 

após a estimulação in vitro com Paracoccidioides brasiliensis, os linfócitos Tγδ 

produzem citocinas que estimulam a produção de anticorpos específicos, assim 

como a ativação policlonal dos linfócitos B. 

 A ativação policlonal dos linfócitos B observada em infecções por patogenos 

como o T. cruzi, T gondii, Schistosoma mansoni, L. major, HIV e o vírus da hepatite 

C (HCV), se caracteriza pela expansão dos linfócitos B2 convencionais e os 

linfócitos B1 CD5+ (Montes et al., 2007). Em camundongos, os linfócitos B1 CD5+ 

são uma fonte importante dos anticorpos naturais polirreativos. Assim a ativação 

policlonal dos linfócitos B pode ser essencial na resposta imune inicial frente a 

microorganismos que se dividem rapidamente estimulando o aumento da produção 

de anticorpos naturais. Os anticorpos naturais reconhecem uma variedade de 

toxinas e antígenos virais (Gobet et al., 1988; Ochsenbein et al., 1999) e, no caso da 

IgM, participam da resposta imune inata ativando a via clássica do complemento. 

 Estudos recentes mostraram que aproximadamente 50% da IgM natural é 

produzida pelos linfócitos B1, e o remanescente pelos linfócitos B2 (Thurnheer et al., 
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2003; Baumgarth et al., 2005), em contrapartida a IgM secretada após contato com 

antígenos não próprios é principalmente produzida pelos linfócitos B2. Mais ainda, 

em alguns casos como a infecção pelo vírus influenza, a proteção é conferida pela 

produção de IgM natural e imune (Baumgarth et al., 2000). Assim, a produção de 

IgM é essencial para uma resposta imune eficiente (Ehrenstein et al., 1998; 

Ehrenstein e Notley, 2010), não apenas por sua capacidade polirreativa, sendo 

capaz de reconhecer estruturas conservadas como ácidos nucléicos, fosfolipídios e 

carboidratos (Briles et al., 1981), mas também por promover a remoção de células 

apoptóticas (Quartier et al., 2005; Ogden et al., 2005; Chen et al., 2009). Sabendo 

que a IgM natural facilita a formação de imunocomplexos e que sua concentração 

nas células dendríticas foliculares (FDCs) é importante para a formação do centro 

germinativo (Pozdnyakova et al., 2003), estudos mostraram que as principais células 

responsáveis pelo transporte dos imunocomplexos no baço são os linfócitos B MZ. 

Mais ainda, os linfócitos B MZ transportam antígenos T-independentes e T-

dependentes ligados a imunocomplexos na presença do IgM natural (Pozdnyakova 

et al., 2003; Whipple et al., 2004; Ferguson et al., 2004), fenômeno que não 

acontece na ausência dos linfócitos B MZ e que é mediado pela expressão do CR2 

ou CD21. 

1.8 A glicosilação dos anticorpos 

 O reconhecimento de antígenos origina a produção de anticorpos capazes de 

interagir com diferentes mecanismos efetores da resposta imune (Fridman et al., 

1993; Clynes e Ravetch, 1995; Nimmerjahn e Ravetch, 2005). Assim, através dos 

receptores Fc (FcR), os anticorpos ativam os macrófagos, promovem a fagocitose e 

a apresentação de antígenos e medeiam a citotoxicidade. Os anticorpos também 

ativam a via clássica do complemento. A capacidade dos anticorpos de se ligar e 

ativar as células via FcR e a molécula C1q do sistema complemento está 

relacionada aos domínios CH2 e CH3 da porção Fc das moléculas de IgG e IgE 

respectivamente. Todos os anticorpos são glicoproteínas, seu oligossacarídeo 

possue um core heptassacarídeo que varia na sua composição de açúcares entre 

fucosa, galactosa, acido siálico e N-acetilglucosamina (Arnold et al., 2007; Jefferis e 

Lund, 2002; Jefferis, 2005). A IgG é a classe de anticorpos com maior prevalência 

no soro, que na sua composição possue uma glicana ligada no Asn297 da porção 

Fc. A glicosilação da IgG é essencial para manter a estrutura funcional da porção Fc, 
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assim como para se ligar aos receptores Fc do tipo γ (FcγRs) (Jefferis e Lund, 2002). 

Neste sentido, tem sido observado que a capacidade da IgG de mediar uma 

resposta inflamatória se encontra comprometida quando a IgG é aglicosilada ou 

deglicosilada (Jefferis, 2005; Nimmerjahn e Ravetch, 2006). Mais ainda, Kaneko et 

al. (2006) mostrou que a adição de acido siálico na IgG humana aumentava a sua 

capacidade antiinflamatória. Este grupo também observou que após imunização a 

sialilação da IgG diminuía, sugerindo neste caso que a IgG do soro contém acido 

siálico, portanto, tem uma ação anti-imflamatória e que após o contato com o 

patógeno um tipo de IgG não sialilada e específica para o controle da resposta é 

gerada. Por outro lado, no modelo murino foi observado que a capacidade da IgG1 

de mediar a anafilaxia estava diretamente relacionada à presença do acido siálico 

ligado na porção Fc (Silva et al., 2008). Mais ainda, a remoção enzimática do acido 

siálico da IgG1 anafilática resulta na redução da sua capacidade de induzir a 

degranulação de mastócitos.  
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2  OBJETIVOS 
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O presente estudo tem como objetivo central caracterizar os mecanismos 

envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B do baço durante a fase aguda da 

infecção pelo P. chabaudi, e avaliar a influência das moléculas envolvidas na 

interação T-B, enfocando os seguintes aspectos: 
 

1. A ativação policlonal dos linfócitos B esplênicos na ausência das moléculas 

MyD88, CD1d, classe II do MHC (I-Ab), CD4 e CD28, durante a infecção pelo 

P. chabaudi. 

2. A participação in vitro dos linfócitos T da fase aguda da infecção na ativação 

policlonal dos linfócitos B naives na ausência de moléculas importantes para 

a cooperação T-B, tais como as moléculas de classe II do MHC (I-Ab), CD28, 

CD40L, ICOS e OX40. 

3. A ativação policlonal dos linfócitos B FO e MZ induzida in vitro por linfócitos T 

da fase aguda da infecção, assim como o envolvimento da molécula ICOS.  

4. A produção de anticorpos IgM e IgG produzidos in vitro pelos linfócitos B 

totais e sub-populações de linfócitos B FO e MZ, caracterizando a sua 

capacidade de ligação com antígenos próprios e de patógenos e o seu 

padrão de glicosilação. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Animais, parasitemias e infecções  

Utilizamos camundongos CD4-/-, I-Ab-/-, CD28-/-, MyD88-/-, CD1d-/-, NUDE e o 

parental correspondente, linhagem C57BL/6, fêmeas, de 6 a 8 semanas, fornecidos 

pelo biotério de animais isogênicos do Departamento de Imunologia da Universidade 

de São Paulo. Os camundongos foram inoculados com 106 EP por P. chabaudi 

(cepa AS), mantidos através de passagens semanais. As parasitemias foram 

monitoradas através de esfregaços sanguíneos corados pelo método de Giemsa. 

3.2 Obtenção de células esplênicas 

Os esplenócitos foram obtidos a partir da ruptura mecânica do baço de 

camundongos. As células foram lavadas com meio RPMI suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (FCS), 50 µM de 2-mercapto-etanol, 2 mM de piruvato, 2 mM de L-

glutamina, 100 U/ml de penicilina-G potássica, 100 µg/ml de sulfato de 

estreptomicina (Gibco BRL). Todos os reagentes foram adquiridos da Life 

Technologies. Posteriormente, as células foram submetidas ao tampão de lise 

contendo TRIS e NH4CL (0,16 M), durante 4 minutos, para a eliminação de 

eritrócitos. Por fim, estas células foram novamente lavadas e ressuspendidas em 

RPMI 3% FCS. 

3.3 Análise fenotípica das células por citometria de fluxo  

Os esplenócitos (106) foram incubados com 0,25 μg de cada anticorpo 

monoclonal diluído em tampão fosfato salina (PBS) suplementado com 3% FCS (Life 

Technologies) e 0,01% azida sódica (PBS soro azida, Sigma-Aldrich). Foram 

utilizados anticorpos monoclonais para: CD19 (1D3), CD21/CD35 (CR2/CR1) (7G6), 

CD23 (FcεRII) (B3B4), CD28 (37.51), CD4 (H129.19), CD40L (MR1), CD45R–B220 

(RA3-6B2), CD69 (H1.2F3), CD137 (OX40) (OX86), CD138 (281-2), CD178 (ICOS) 

(7E.17G9), CD184 (CXCR4) (2B11), CD185 (CXCR5) (2G8) e I-Ab (AF6-120.1) 

conjugados à FITC (do inglês, fluorescein isothiocyanate), PE (do inglês, 

phycoerythrin), APC (do inglês, allophycocyanin) ou PerCP (do inglês, peridinin 

chlorophyll protein), por 30 minutos a 4 oC (PharMingen). Após este período, as 

células foram lavadas com o mesmo tampão e analisadas em citômetro de fluxo 

FACScalibur ou FACSCanto (Becton Dickinson) de acordo com a intensidade de 
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fluorescência dos anticorpos monoclonais, utilizando o programa FlowJo. Os dados 

mostrados representam a média de fluorescência ou a freqüência das populações.  

3.4 Purificação dos linfócitos B e T  

As preparações enriquecidas em linfócitos B foram obtidas por seleção 

positiva utilizando colunas de separação magnética (MACS) (Miltenyi Biotech) e 

adicionando o anticorpo monoclonal anti-CD19 (PharMingen). Os linfócitos T foram 

obtidos por seleção negativa utilizando anticorpos monoclonais anti-CD19, anti-MHC 

classe II (I-Ab), anti-CD11c e anti-CD11b. As purificações das populações de 

linfócitos B FO e MZ, assim como das populações de linfócitos T CD4+ICOSHIGH e 

linfócitos T CD4+ICOSLOW foram realizadas utilizando-se o citômetro de fluxo 

FACSAria (Becton Dickinson). A pureza das preparações foi determinada por 

citometria de fluxo. 

3.5 Proliferação celular através da marcação com CFSE 

Os linfócitos B purificados do baço foram ressuspendidos em PBS 

suplementado com BSA 0,1% em concentração de 107 células/ml, contendo 5 μM do 

CFSE (do inglês, carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester) (Molecular 

Probes). A suspensão foi incubada a 37 oC, durante 20 minutos, ao abrigo da luz. 

Após este período, os linfócitos B foram lavados com meio e colocados em cultura 

na presença de linfócitos T. Em alguns experimentos, os linfócitos B foram 

incubados na presença de EP. A proliferação foi avaliada após o período de 72 

horas a 37 oC em atmosfera úmida contendo 5% de CO2, considerando-se a 

intensidade de fluorescência do CFSE por análise em citômetro de fluxo.  

3.6 Ensaio de ELISAspot (ESA)  

O ensaio de ELISAspot (ESA, do inglês ELISA spot assay) foi realizado 

segundo o método descrito por Czerkinsky et al (1983) e Sedgwick e Holt (1983), 

com algumas modificações. Placas de ELISA (do inglês, enzyme-linked 

immunosorbent assay) foram incubadas durante a noite, a 4 oC, com anticorpo de 

cabra anti-Ig total de camundongo (10 µg/ml). As placas foram saturadas, por 2 

horas, com PBS contendo 1% de gelatina (Merck). Após lavagens sucessivas com 

PBS, 100 µl de meio completo contendo diluições decrescentes de células 
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esplênicas (106 a 5x102 células) foram distribuídos nas placas de ELISA. A seguir, 

as células foram incubadas, durante 6 horas, a 37 oC, em atmosfera úmida contendo 

5% de CO2.  Após este período, as células foram lisadas com um pulso de água 

destilada, e as placas foram lavadas 3 vezes com PBS contendo 0,05% de Tween 

20 (Sigma-Aldrich). A seguir, foi adicionado anticorpo anti-IgM, anti-IgG1 e anti-

IgG2a (Southern Biotechnologies Associates), conjugado à biotina (diluídos 1/1500 

em PBS – Tween com 0,5% de gelatina), seguido por avidina conjugada à fosfatase 

alcalina (diluída 1/2500 em PBS – Tween com 0,5% de gelatina), para revelar as 

células secretoras de anticorpos. Como substrato foi utilizado BCIP (5-bromo cloro 3-

indolil fosfato) (Sigma-Aldrich) diluído na concentração de 1 mg/ml em tampão AMP 

(2-amino 2 metil 1-propanol ) da Merck. Após 2 horas de incubação a 37 oC, em 

atmosfera úmida, o número de células produtoras de anticorpo foi quantificado para 

cada isótipo de anticorpo, levando em consideração os números totais de células 

esplênicas determinado por contagem na câmara de Neubauer.  

3.7 Ensaio de ELISA para detecção de anticorpos totais   

Placas de ELISA foram sensibilizadas durante a noite, a 4 oC,  com 50 μl de 

anticorpo de cabra anti-Ig total de camundongo (10 μg/ml). As placas foram 

saturadas, por 2 horas, com PBS 1% BSA. Após lavagens sucessivas de PBS 

contendo 0,05% de Tween 20 (Sigma-Aldrich), volumes decrescentes de 100 μl dos 

sobrenadantes das culturas foram incubadas por 90 minutos. A presença de 

anticorpos foi revelada adicionando anticorpos anti-IgM ou anti-IgG (Southern 

Biotechnologies Associates), conjugado a peroxidase (diluída 1/2000 em PBS – 

Tween com 1% de BSA), seguido por 100 μl de TMB (tetra-metil-benzidina). A 

densidade ótica foi quantificada no aparelho Spectra Max 190 (Molecular Devices).  

3.8 Ensaio de ELISA para detecção de anticorpos que reconhecem patógenos e 
anticorpos autorreativos.  

Placas de ELISA foram sensibilizadas durante a noite, a 4 oC, com 10 μg/ml 

de LPS e extrato total de P. chabaudi e Mycobacterium bovis BCG (Bacilo de 

Calmette-Guérin) como antígenos de patógenos e tiroglobulina, MBP (proteína 

básica da mielina), histonas e DNA como antígenos próprios. As placas foram 

saturadas, por 2 horas, com PBS 1% BSA. Após lavagens sucessivas com PBS 
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contendo 0,05% de Tween 20 (Sigma-Aldrich), volumes decrescentes de 100 μl dos 

sobrenadantes das culturas de linfócitos B foram incubados durante a noite a 4 oC. A 

presença de anticorpos foi revelada adicionando anticorpos anti-IgM ou anti-IgG 

(Southern Biotechnologies Associates), conjugados à biotina (diluídos 1/1500 em 

PBS – 0,3% BSA), seguido por avidina conjugada à peroxidase (diluída 1/1000 em 

PBS – 0,3% BSA), e 100 μl de TMB. A densidade ótica foi foi quantificada no 

aparelho Spectra Max 190 (Molecular Devices). 

3.9 Separação dos anticorpos IgM e IgG em coluna de proteína G-Sepharose 

 Os anticorpos IgM e IgG presentes no sobrenadante da cultura celular foram 

separados por cromatografia de afinidade em coluna de proteína G-Sepharose 

(Amersham). Para tanto, a coluna foi lavada e equilibrada com 30,0 ml de tampão 

fosfato de sódio 0,01M pH 7,0 (tampão de ligação) e o sobrenadante da cultura foi 

aplicado na coluna. Posteriormente, a lavagem da coluna foi realizada com o tampão 

de ligação para a obtenção dos anticorpos IgM não-ligados à resina. Os anticorpos 

IgG foram eluídos da coluna com a aplicação de 20,0 ml de solução glicina 0,1M pH 

2,7. As frações foram coletadas em volume de 1,0 ml/tubo e o pH neutralizado com 

solução Tris 2,0 M pH 9,0. O conteúdo protéico das frações foi monitorado pela 

leitura da absorbância a 280 nm em espectrofotômetro. As amostras contendo os 

anticorpos foram dialisadas em salina tamponada com fosfato (PBS), concentradas 

e armazenadas a -20º C para posterior utilização. 

3.10 Dosagem protéica das amostras 

 O método de Bradford (1976) foi utilizado para a determinação da 

concentração protéica das amostras. Para isto, as amostras foram diluídas em PBS 

e distribuídas em placas de 96 poços em volume de 50 μl. Como curva padrão foi 

utilizada solução de soro albumina bovina (BSA, Sigma) na concentração de 500 

μg/ml diluída na razão 1:2 (50 μl/poço). Após a distribuição das amostras e da curva 

padrão foi acrescentado 150 μl/poço do reagente de Bradford (Bio-Rad Laboratories) 

previamente diluído em água destilada (1:5). A placa foi lida em espectrofotômetro 

em filtro de 595 nm. O cálculo da concentração protéica foi feito utilizando o 

programa estatístico Graphpad Instat tendo como referência as densidades ópticas 

obtidas das amostras em relação à curva-padrão de BSA. 
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3.11 Ensaio in vitro de afinidade dos anticorpos IgM e IgG a diversas  lectinas 

A afinidade de ligação dos anticorpos IgM, IgG1 e IgG2a às diferentes lectinas 

foi avaliada por ensaio imunoenzimático (ELISA), usando placas de 96 poços 

(Costar) sensibilizadas com 1 μg/ml das seguintes lectinas: Canavalia ensiformis, 

Limulus polyphemus, Sambucus nigra, Datura stramonium, Ulex europaeus I, 

Bauhinia purpúrea ou Erythrina cristagali (Sigma) (Tabela 1) previamente diluídas 

em PBS pH 7,2 e incubadas por 18 horas a 4 oC. As placas foram lavadas com PBS 

Tween e bloqueadas com 200 μl/poço de PBS Tween acrescido de 3% de gelatina, 

por 3 horas a 37 oC. 

As placas foram lavadas com solução PBS Tween por 3 vezes e os 

anticorpos purificados do sobrenadante foram adicionados na concentração de 5 

μg/ml (100 μl/poço). Uma nova incubação foi feita por 1 hora a 37 oC, seguida de 3 

lavagens com PBS Tween. Posteriomente foram adicionado 100 μl/poço dos 

anticorpos anti-IgM, anti-IgG1 ou anti-IgG2a de camundongo biotinilados (1 μg/ml). 

As placas foram novamente incubadas por mais 1 hora a 37 ºC e lavadas 3 vezes 

com PBS Tween. O conjugado de estreptoavidina-peroxidase (diluído 1/6000) foi 

distribuído nas placas e outra incubação de 1 hora a 37 ºC foi realizada. A reação foi 

revelada adicionando-se 100 μl/poço do substrato enzimático contendo 10 mg do 

cromógeno OPD e 10 μl de peróxido de hidrogênio 30% diluídos em 10 ml de 

tampão citrato de sódio 0,1 M. A reação foi parada após 15 minutos com solução de 

ácido sulfúrico (2 %) e a leitura das placas feita em leitor de ELISA (Electron 

Corporation). 
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Tabela 1 – Afinidade das lectinas por monossacarídeos 
 

 

 

 

 

 

 

LECTINA α man α Glc α Fuc β Gal α Gal α 
GlcNac 

β 
GlcNac 

Neuac 

Canavalia ensiformis + +    +   
Limulus polyphemus        + 

Sambucus  nigra    +    + 

Datura stramonium       +  
Ulex  europeaus I   +      
Bauhina purpurea      + +  

Erythrina cristagalli    + + + +  

 
Fonte: Ey Laboratories, Inc. 
Man=manose; Glc=glucose; Fuc=fucose; Gal=galactose; GlcNac= acetilglucosamina; 
Neuac= ácido siálico 

3.12 Análise estatística 

A comparação entre os grupos experimentais foi feita utilizando-se o teste 

ANOVA (do inglês, analysis of variance), seguida por análise de comparações 

múltiplas, segundo o método de Tukey. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas no programa Prisma 4 (Graph Pad Software).  
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4  RESULTADOS 
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4.1 Ativação policlonal dos linfócitos B na ausência das moléculas MyD88, 
CD1d, I-Ab, CD4 e CD28 durante a infecção pelo P. chabaudi 

Uma vez que a ativação policlonal durante a infecção pelo P. chabaudi resulta 

em produção de anticorpos, preferencialmente IgM e IgG2a (Falanga et al., 1987; 

D’Império Lima et al., 1991; D’Império Lima et al., 1996; Sardinha et al., 2002), o 

nosso objetivo inicial foi determinar o papel de diversas moléculas que estão 

envolvidas na ativação T-independente e T-dependente dos linfócitos B. Assim, 

camundongos das linhagens C57BL/6, MyD88-/-, CD1d-/-, I-Ab-/- (moléculas de classe 

II MHC-/-), CD4-/- e CD28-/- foram infectados com 106 EP, as parasitemias foram 

acompanhadas diariamente através da análise de esfregaços sangüíneos corados 

por Giemsa e as populações celulares foram analisadas por citometria de fluxo. A 

infecção pelo P. chabaudi induz nos camundongos C57BL/6 um aumento no número 

de linfócitos B (B220+) no dia 4 de infecção. Três dias mais tarde, quando a 

parasitemia alcançou seu pico máximo com aproximadamente 40% dos eritrócitos 

infectados observamos uma redução no número de linfócitos B, o que se 

correlacionava com o aparecimento dos plasmócitos (B220LOCD138+) (Figura 1A). 
Além disso, os dados mostraram um aumento na expressão da molécula CD69 nos 

linfócitos B no dia 7 de infecção nos camundongos C57BL/6 (Figura 1B). Nos 

camundongos deficientes nas moléculas I-Ab, CD4 e CD28 as médias de 

fluorescência eram significativamente menores em relação aos animais C57BL/6, 

MyD88-/- e CD1d-/-. Mais ainda, no dia 4 de infecção, as porcentagens de linfócitos B 

que proliferaram na presença de EP encontravam-se diminuídas na ausência das 

moléculas MyD88, I-Ab, CD4 e CD28, quando comparadas com aquelas dos 

controles C57BL/6 e dos animais CD1d-/- no mesmo dia de infecção. Para 

complementar estes dados, os números de células produtoras de anticorpos foram 

determinados no dia 7 de infecção pela técnica de Elisaspot. Foi observado que a 

ausência das moléculas de I-Ab, CD4 e CD28 resulta em números menores de 

células produtoras de IgM, IgG2a e IgG1, quando comparados aos valores 

observados nos animais C57BL/6, MyD88-/- e CD1d-/-. Neste sentido a ausência das 

moléculas MyD88 e CD1d não parece influenciar no número de células produtoras 

de IgM e IgG2a. Porém, os camundongos MyD88-/- apresentaram um aumento 

significativo (p<0,001) no número de células produtoras de IgG1 com relação aos 

camundongos C57BL/6. Assim, estes resultados mostraram em conjunto que os 
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linfócitos T CD4+ restritos por I-Ab participam da ativação dos linfócitos B na fase 

aguda da infecção pelo P. chabaudi, contribuindo para o aumento da expressão do 

CD69, assim como para a proliferação e produção de anticorpos do tipo IgM, IgG2a 

e IgG1. A molécula CD28 também parece estar envolvida nesse processo. Por outro 

lado, a molécula CD1d não influência a ativação policlonal dos linfócitos B, enquanto 

a molécula MyD88 parece estar envolvida apenas parcialmente na proliferação dos 

linfócitos B, sendo que a sua ausência determina um aumento na produção de IgG1.  

 

 

 

 

 41



 

Figura 1. Ativação policlonal dos linfócitos B na ausência das moléculas MyD88, CD1d, I-Ab, 
CD4 e CD28 durante a infecção pelo P. chabaudi. (A) Parasitemia, número de 
linfócitos B220+ e células B220LOCD138+ (plasmócitos) no baço de camundongos 
C57BL/6 infectados com 106 EP (dias 4 e 7) e controles não infectados. (B) 
Expressão de CD69 nos linfócitos B, número de células produtoras de IgM, IgG2a 
e IgG1 no baço de camundongos C57BL/6 (B6), MyD88-/-, CD1d-/-, I-Ab-/-, CD4-/- e 
CD28-/- infectados com 106 EP (dia 7) e controles não infectados. Porcentagens 
de proliferação dos linfócitos B (CD19+CFSELO) do baço de camundongos 
C57BL/6, MyD88-/-, CD1d-/-, I-Ab-/-, CD4-/- e CD28-/- no dia 4 de infecção, 
estimulados por 72 horas in vitro na presença de EP. (A) Os valores representam 
a média de parasitemia de 4 animais, ou o valor individual de 4-5 animais por 
grupo. (B) Cada barra representa a média de 3-4 animais por grupo ± desvio 
padrão. (A) ***p<0,001 entre os animais controles e infectados. (B) #p<0,05, 
##p<0,01 e ###p<0,001 entre os animais knockouts (MyD88-/-, CD1d-/-, I-Ab-/-, CD4-/-, 
CD28-/-) e C57BL/6 infectados. 
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4.2 Caracterização dos linfócitos T CD4+ na fase aguda da infecção pelo P. 

chabaudi em camundongos C57BL/6 e CD28-/- 

Uma vez que na fase inicial da doença observamos a participação dos linfócitos 

T CD4+ restritos por moléculas de classe II do MHC na ativação e proliferação dos 

linfócitos B, assim como na produção de anticorpos IgM, IgG2a e IgG1, os 

experimentos seguintes tiveram como finalidade caracterizar os linfócitos T CD4+ 

responsáveis por essa ativação. Dado o envolvimento da molécula CD28 nesse 

processo, avaliamos a expressão de moléculas de superfície envolvidas na ativação 

dos linfócitos B e que caracterizam as sub-populações de linfócitos TEFH e TFH em 

camundongos C57BL/6 e CD28-/-. Os resultados mostraram que, no dia 4 da 

infecção, ocorre um aumento exacerbado na expressão das moléculas ICOS e 

OX40 que tende a aumentar ainda mais no dia 7 de infecção (Figura 2A). Os 

linfócitos T CD4+ aumentam a expressão de CD69 nos dias 4 e 7 de infecção, porém 

no dia 7 de infecção o aumento é menor em camundongos CD28-/- quando 

comparados com os animais controles. Com relação às moléculas de CD28 e 

CD40L, foi observado um ligeiro aumento, sendo mais perceptível no dia 7 de 

infecção. No entanto, os camundongos deficientes na molécula CD28 apresentaram 

níveis menores do ICOS e OX40, quando comparados com os animais C57BL/6. 

Mais ainda, os nossos resultados mostraram que a ausência do CD28 resulta em 

uma redução total da expressão do CD40L. Como pode ser visualizada nos dias 4 e 

7 de infecção (Figura 2B),  a população de linfócitos T CD4+ com níveis altos da 

molécula ICOS expressam simultaneamente a molécula OX40. 

Uma vez que os nossos dados mostraram que os linfócitos T CD4+ da fase 

aguda aumentam a expressão de moléculas que participam na interação T-B, o 

passo seguinte foi determinar as características topológicas dos linfócitos T CD4+ 

mediante a expressão de receptores para quimiocinas. Para isto, as células do baço 

foram avaliadas quanto à expressão de CXCR5 e CXCR4. Os linfócitos T CD4+ 

apresentam um aumento na expressão do CXCR4 durante a fase inicial da infecção 

(dias 4 e 7 de infecção). Com relação à expressão do CXCR5 não foi observada 

nenhuma mudança no dia 4 de infecção, porém no dia 7 houve um ligeiro aumento 

nos níveis do CXCR5 quando comparado com o controle não infectado. Mais ainda, 

o aumento do CXCR4 se refere à população de linfócitos T CD4+OX40+ (Figura 2C) 
e linfócitos T CD4+ICOS+ (dado não mostrado), observada tanto nos animais 
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controles como nos infectados (dia 4 e 7 de infecção). Além disso, é interessante 

notar que a ausência do CD28 parece não alterar ou até resultar no aumento na 

expressão de CXCR4 nos linfócitos T CD4+OX40+ no dia 4 de infecção, quando 

comparado com os níveis observados nos camundongos C57BL/6 no mesmo dia de 

infecção. Quando observamos a população de linfócitos T CD4+ com relação à 

expressão de CXCR5, não houve diferenças nos níveis apresentados por parte dos 

linfócitos T CD4+OX40+ e linfócitos T CD4+OX40- nos dias 4 e 7 de infecção (Figura 
2D). 

 Considerados em conjunto, estes resultados mostram o perfil de ativação dos 

linfócitos T CD4+, com altos níveis de moléculas importantes na interação T-B 

mediada por ligações entre CD28/B7, CD40L/CD40, ICOS/ICOSL, OX40/OX40L, o 

que poderia possibilitar a cooperação com os linfócitos B na fase inicial da infecção. 

Mais ainda, a expressão de CXCR4 nos linfócitos T CD4+ sugere a possibilidade de 

que essa interação ocorra na região extra-folicular do baço.   
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Figura 2. Caracterização dos linfócitos T CD4+ na fase aguda da infecção pelo P. chabaudi 
em camundongos C57BL/6 e CD28-/-. (A,B) Expressão de CD28, CD40L, ICOS, 
OX40, CXCR5 e CXCR4 nos linfócitos T CD4+ do baço de camundongos 
C57BL/6 (B6) e CD28-/- infectados com 106 EP (dias 4 e 7) e controles não 
infectados. (C) Histograma da expressão do receptor CXCR4 e (D) CXCR5 a 
partir da janela de linfócitos T CD4+OX40+ (histograma aberto) e linfócitos T 
CD4+OX40- (histograma fechado) nos camundongos C57BL/6 e  CD28-/- 
infectados (dias 4 e 7) e controles não infectados. Dado representativo de dois 
experimentos realizados em separado (n=3).  

 

4.3 Ativação policlonal dos linfócitos B naives induzida in vitro pelos linfócitos 
T provenientes da fase aguda da infecção pelo P. chabaudi 

A fim de estabelecer um modelo in vitro que permitisse determinar os 

mecanismos envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B, e uma vez que 

nossos dados anteriores (Figura 2) mostraram que os linfócitos T CD4+ do dia 4 de 

infecção apresentam altos níveis de moléculas importantes na interação T-B, 

linfócitos T e B foram cultivados na presença e ausência de EP. Os linfócitos T foram 
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purificados por seleção negativa a partir de células do baço de camundongos 

C57BL/6 no dia 4 de infecção utilizando-se uma mistura de anticorpos anti-I-Ab, anti-

CD19, anti-CD11c e anti-CD11b. A seguir, os linfócitos T foram cultivados in vitro 

com células do baço de camundongos NUDE, utilizadas como fonte de linfócitos B 

naives. Nós observamos que, na presença de EP, os linfócitos T são capazes de 

ativar os linfócitos B, induzindo o aumento da expressão de CD69 em praticamente 

todas as células após 24 horas in vitro. Porém, nas 72 horas de cultura, os níveis de 

CD69 eram menores comparados com os observados anteriormente. Com relação à 

proliferação dos linfócitos B, observamos que apenas o estímulo gerado pela 

presença dos linfócitos T do dia 4 de infecção e EP, em conjunto, resulta na 

proliferação dos linfócitos B nas 72 horas (Figura 3), o que não acontece quando 

colocamos linfócitos T naives. Mais ainda, apenas na presença de EP e linfócitos T 

do dia 4 de infecção, os linfócitos B produzem altos níveis de anticorpos IgM e IgG 

(Figura 4A), preferencialmente dos isotipos IgG1 e IgG2a (Figura 4B). O análise da 

afinidade das lectinas dos anticorpos IgG1 e IgG2a provenientes das culturas de 

linfócitos B estimulados pelos linfócitos T do dia 4 de infecção e EP mostrou baixos 

níveis de glicosilaçao na porção Fc (Figura 4C). 
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Figura 3. Ativação policlonal dos linfócitos B naives induzida in vitro pelos linfócitos T 
provenientes da fase aguda da infecção pelo P. chabaudi. Cultura de células do 
baço de camundongos NUDE naives na presença ou ausência de EP (4x106), 
juntamente com linfócitos T de camundongos C57BL/6 (B6) naives (0d) ou do dia 
4 após infecção (4d). Histogramas da expressão de CD69 e proliferação a partir 
da janela de linfócitos CD19+ após 24 ou 72 horas in vitro. 

 

Com a finalidade de entender o padrão de reconhecimento desses anticorpos 

IgM e IgG, nós testamos os sobrenadantes das culturas de linfócitos B estimulados 

por EP e linfócitos T ativados com relação ao reconhecimento de antígenos próprios 

e de patógenos (Tabela 2). Para isto, nós utilizamos como antígenos próprios de 

tecidos a MBP (proteína básica da mielina) e tiroglobulina, assim como o DNA de fita 

dupla e histonas, antígenos presentes no núcleo celular. Como antígenos de 

patógenos, nós utilizamos extratos de P. chabaudi e Mycobacterium bovis BCG 

(Bacilo de Calmette-Guérin) e LPS. Os nossos resultados mostraram que os 

anticorpos IgM eram capazes de reconhecer tanto auto-antígenos quanto os 

antígenos dos patógenos. Assim, a IgM reconhecia DNA de fita dupla e tiroglobulina 

com títulos baixos (1/8 e 1/2, respectivamente), histonas e LPS com títulos 

semelhantes (1/16), mas menores que o título apresentado para MBP (1/32). Mais 

ainda, a IgM presente nas nossas culturas reconhecia os extratos de P. chabaudi e 

BCG com títulos superiores a 1/128. Com relação ao anticorpo IgG, nós observamos 
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que, de forma semelhante à IgM, era capaz de reagir com alta intensidade com os 

extratos de P. chabaudi e BCG, com títulos maiores que 1/128. Além disso, neste 

caso, a IgG reagia com a MBP com títulos maiores que 1/128. A IgG produzida nas 

culturas reconhecia também tiroglobulina, histonas e DNA, embora com títulos 

menores que aos observados para a IgM em relação às mesmas moléculas. Cabe 

mencionar que a IgG não teve a capacidade de reconhecer o LPS.   

Estes resultados sugerem que o nosso modelo in vitro é ideal para o estudo 

da ativação policlonal dos linfócitos B na fase aguda da doença, uma vez que 

observamos que os linfócitos B naives não apenas aumentam a expressão do CD69 

e proliferam, mas também são capazes de produzir anticorpos IgM e IgG com baixos 

níveis de glicosilação e uma ampla variedade de reconhecimento, que inclui desde 

antígenos próprios até antígenos de patógenos, e que essa ativação depende da 

presença de EP e de linfócitos T ativados na fase aguda da infecção.   
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Figura 4. Produção de anticorpos pelos linfócitos B naives estimulada in vitro pelos linfócitos 
T provenientes da fase aguda da infecção pelo P. chabaudi. (A,B) Produção de 
anticorpos IgM e IgG, assim como os isótipos IgG2a, IgG1, IgG2b e IgG3 avaliada 
nos sobrenadantes das culturas descritas na figura 3 (após 10 dias de cultura in 
vitro). Cada barra representa a média dos valores 1/título obtidos a partir da D.O. 
a 650nm. Os dados são representativos de três experimentos realizados em 
separado. **p<0,01 e ***p<0,001 entre os sobrenadantes das culturas de células 
de camundongos NUDE na presença de EP e linfócitos T do dia 4 de infecção e 
linfócitos B. (C) Afinidade das lectinas pelos anticorpos IgG1 e IgG2a 
provenientes das culturas de células de camundongos NUDE na presença de EP 
e linfócitos T do dia 4 de infecção .  
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Tabela 2 - Títulos de anticorpos IgM e IgG frente a antígenos próprios e de patógenos 
produzidos por linfócitos B naives cultivados in vitro na presença de EP e 
linfócitos T.  

 

 

4.4 Ativação policlonal in vitro na ausência da molécula de classe II do MHC 
expressa nos linfócitos B 

Para avaliar os mecanismos envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B 

induzida pelos linfócitos T provenientes da fase inicial da infecção pelo P. chabaudi, 

e uma vez que nossos dados anteriores mostraram que essa interação resulta na 

ativação, proliferação e produção de anticorpos, os experimentos seguintes tiveram 

como objetivo verificar a participação da molécula de classe II do MHC neste 

processo. Para isto, linfócitos T do dia 4 de infecção foram cultivados in vitro com 

linfócitos B naives deficientes na molécula de classe II do MHC, na presença ou 

ausência de EP. Como pode ser visualizada na figura 5A, a ausência da molécula de 

classe II do MHC nos linfócitos B se reflete não apenas em uma diminuição da 

ativação e proliferação dessas células, mas também em uma redução significativa 

dos níveis de anticorpos IgM e IgG produzidos, em relação às culturas que 

apresentam linfócitos B normais. Para entender se a ativação das células B estaria 

relacionada diretamente com a sinalização mediada pela molécula de classe II do 

MHC presente na sua superfície ou por mecanismos que envolvem a sinalização do 

linfócito T resultante da ativação via complexo MHC-TCR, nós adicionamos células 
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do baço de camundongo NUDE naive nas culturas de linfócitos B I-Ab-/-, e linfócitos T 

na presença ou ausência de EP (Figura 5B). Os dados mostraram que nas culturas 

onde foram adicionadas APCs I-Ab+/+, os linfócitos B I-Ab-/- apresentavam níveis 

similares da expressão do CD69 em comparação com os linfócitos B I-Ab+/+ após 24 

horas in vitro. Além disso, apesar de que a porcentagem de linfócitos B I-Ab-/- em 

proliferação foi menor que a de linfócitos B I-Ab+/+, houve um incremento de até duas 

vezes quando comparada com os resultados observados na figura 4A referente à 

proliferação dos linfócitos B I-Ab-/- na presença de EP e células T ativadas. Em 

conjunto estes resultados mostraram que a molécula de classe II do MHC é crucial 

na ativação dos linfócitos B. Mais ainda, os nossos resultados sugerem que o papel 

dessa molécula está relacionado principalmente à ativação do linfócito T.     
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Figura 5. Ativação policlonal in vitro na ausência da molécula de classe II do MHC expressa 
nos linfócitos B. (A) Expressão de CD69, proliferação e produção de anticorpos 
IgM e IgG por linfócitos B purificados do baço de camundongos C57BL/6 (B6) e I-
Ab-/- naives, na presença ou ausência de EP (4x106), estimulados com linfócitos T 
do dia 4 após a infecção pelo P. chabaudi. A produção de anticorpos IgM e IgG foi 
avaliada nos sobrenadantes das culturas descritas anteriormente (após 10 dias de 
cultura in vitro). Cada barra representa a média dos valores 1/título obtidos a partir 
da D.O a 650nm. (B) Expressão de CD69 e proliferação nas células CD19+ I-Ab+/+ 
ou CD19+ I-Ab-/- após 24 (histograma) ou 72 horas in vitro (gráfico de barra). Os 
dados são representativos de dois experimentos realizados em separado. 
**p<0,01 e ***p<0,001 entre os linfócitos B I-Ab+/+ e linfócitos B I-Ab-/-.  

 

4.5 Ativação dos linfócitos B in vitro na presença de anticorpos anti-CD40L, 
anti-CD40, anti-ICOS e anti-OX40L e na ausência da molécula CD28  

Com a finalidade de avaliar a participação da molécula CD28 na ativação 

policlonal dos linfócitos B in vitro, nós purificamos linfócitos T de camundongos 

C57BL/6 e CD28-/- no dia 4 de infecção, e cultivamos com linfócitos B purificados do 

baço de camundongos C57BL/6 naives, na presença ou ausência de EP. Conforme 

apresentado na figura 6A, a ausência da interação T-B mediada pela molécula CD28 

resulta em uma diminuição significativa (p<0,001), tanto da expressão da molécula 
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CD69, como da porcentagem de células B que proliferam. O índice de divisão celular 

também é menor na presença de linfócitos T CD28-/- (Figura 6B). Mais ainda, 

quando avaliamos a produção dos anticorpos IgM e IgG nos sobrenadantes dessas 

culturas (Figura 6C), observamos que os níveis se encontravam reduzidos (p<0,01 e 

p<0,001, respectivamente) em comparação com os sobrenadantes provenientes das 

culturas controles, ou seja na presença de linfócitos T que expressam CD28 na sua 

superfície.  

A interação CD40L-CD40 é importante para o desenvolvimento da resposta 

humoral T-dependente (Armitage et al., 1992; Lane et al., 1992; Noelle et al., 1992; 

Van den Eertwegh et al., 1993; Kawabe et al., 1994). Para verificarmos a 

importância dessa interação no nosso modelo experimental nós inibimos a 

sinalização via CD40, utilizando um anticorpo neutralizante que se liga ao CD40L 

presente no linfócito T. Assim, nós observamos que de forma semelhante ao 

observado na ausência da molécula CD28, a ativação, proliferação e produção de 

anticorpos se encontravam seriamente afetadas. 

Mais ainda, uma vez que a interação B7-CD28 resulta na ativação dos 

linfócitos T (Lenschow e Walunas, 1996; Lanzavecchia et al., 1999), aumentando a 

expressão do CD40L na sua superfície (Sharpe e Freeman, 2002), e nos nossos 

resultados anteriores observamos que a ausência do CD28 afeta a ativação dos 

linfócitos B, nós utilizamos um anticorpo agonista para CD40 nas nossas culturas 

que tinham linfócitos T deficientes na molécula CD28, como tentativa de 

restabelecer a sinalização mediada por CD40 nos linfócitos B. Conforme o esperado, 

os linfócitos B que foram estimulados mediante a sinalização do CD40 não apenas 

se ativaram e proliferaram, mas também produziram altos níveis de IgM. Porém, os 

dados mostraram que a estimulação via CD40, na ausência da sinalização via CD28 

não é suficiente para induzir mudança isotípica, o que se reflete nos baixos níveis de 

IgG. 
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Figura 6. Ativação policlonal dos linfócitos B induzida in vitro na presença de anticorpos 
anti-CD40L, anti-CD40, anti-ICOS e anti-OX40L e na ausência da molécula CD28. 
(A) Expressão de CD69 e proliferação por linfócitos B naives, na presença ou 
ausência de EP (4x106), estimulados por linfócitos T purificados do baço de 
camundongos C57BL/6 e CD28-/- no dia 4 após infecção pelo P. chabaudi na 
presença do anticorpo monoclonal CD40L, CD40, ICOS ou OX40L. (B) Índice de 
divisão celular em linfócitos B e (C) produção de anticorpos IgM e IgG nas culturas 
descritas no item 6A. A produção de anticorpos foi avaliada nos sobrenadantes 
das culturas descritas anteriormente (após 10 dias in vitro). Cada barra representa 
a média dos valores equivalentes a 1/título obtidos a partir da D.O a 650nm. Os 
dados são representativos de três experimentos realizados em separado. NR se 
refere a não realizado. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 comparados com o grupo 
que contém linfócitos B estimulados com linfócitos T do dia 4 de infecção na 
presença de EP. #p<0,05 e ###p<0,001 comparados com o grupo que contém 
linfócitos B estimulados com linfócitos T do baço de camundongos CD28-/- no dia 4 
de infecção na presença de EP.  

 54



Sabendo que a indução da molécula ICOS nos linfócitos T ativados depende 

da sinalização via CD28 (Riley et al., 2001; Beier et al., 2000; McAdam et al., 2000), 

e que a molécula ICOS é uma característica importante nos linfócitos T responsáveis 

pela produção extra-folicular de anticorpos (TEFH), o nosso objetivo seguinte foi 

avaliar a participação desta molécula na ativação policlonal dos linfócitos B, quando 

estimulados por linfócitos T do dia 4 de infecção, na presença de EP. Para isto, nós 

utilizamos um anticorpo inibidor da molécula ICOS e avaliamos os parâmetros 

descritos anteriormente. Os nossos resultados mostram que a inibição de ICOS 

determina uma redução parcial da expressão de CD69, assim como da proliferação 

dos linfócitos B, em relação às culturas controles. Para confirmar o nosso dado 

relacionado com a porcentagem de células em proliferação, nós analisamos o índice 

de divisão celular, o que mostrou uma diferença significativa entre esses dois grupos 

(p<0,01). Com relação à produção de anticorpos, quando inibimos a molécula ICOS, 

os títulos de IgM e IgG diminuíam drasticamente, chegando a níveis quase 

imperceptíveis na ausência de CD28 e ICOS.  

Outra molécula que poderia participar nesta interação T-B seria o OX40L, 

uma molécula presente no linfócito B que se liga ao OX40 no linfócito T. Assim, 

conforme descrito acima, o anticorpo OX40L foi adicionado nas culturas e a 

ativação, proliferação e produção de anticorpos pelos linfócitos B foram avaliadas. 

Vale lembrar que estes anticorpos ligam-se nos linfócitos B, podendo ter atividade 

agonista. Os resultados mostraram que o anticorpo anti-OX40L parece resultar em 

uma diminuição parcial da expressão de CD69. Neste caso, observamos também 

que apesar do índice de divisão celular não se mostrar estatisticamente diferente em 

relação ao grupo controle, o perfil de proliferação se mostrou diferente. Mais ainda, 

os sobrenadantes apresentaram níveis baixos de IgM, mas a produção de IgG foi 

semelhante àquela do grupo controle. Ainda assim, o tratamento simultâneo com 

anticorpos anti-ICOS e anti-OX40L teve um efeito aditivo em relação à inibição da 

produção de IgG, quando comparado com a inibição apenas da molécula ICOS. É 

interessante notar ainda que nas culturas em que os linfócitos B foram estimulados 

com linfócitos T CD28-/-, a adição de anticorpos anti-OX40L induziu um aumento na 

produção de IgG (p<0,05). 

Em conjunto, estes resultados sugerem que a colaboração T-B mediada pelas 

interações CD28/B7, CD40L/CD40 e ICOS/ICOSL é importante na ativação 
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policlonal dos linfócitos B na fase inicial da infecção pelo P. chabaudi. O papel na 

interação OX40/OX40L ainda não está claro, podendo ter influência na mudança de 

classe para IgG. 

 4.6 Ativação policlonal dos linfócitos B induzida in vitro pelos linfócitos T 
CD4+ICOSHIGH e T CD4+ICOSLOW da fase aguda da infecção  

Os nossos resultados anteriores mostraram que no dia 4 de infecção os 

linfócitos T CD4+ expressam altos níveis da molécula ICOS (Figura 2A), que 

parecem ser importantes não apenas para a ativação dos linfócitos B, mas também 

para que estes proliferem e produzam anticorpos IgM e IgG (Figura 6). Em vista 

disso, nós decidimos avaliar o grau de participação dos linfócitos T CD4+ICOSHIGH e 

CD4+ICOSLOW na ativação policlonal dos linfócitos B. Para isto, a população de 

linfócitos T CD4+ provenientes de um camundongo no dia 4 de infecção foi separada 

por citometria de fluxo com relação à expressão da molécula ICOS. As células foram 

a seguir cultivadas com linfócitos B naives na presença de EP. 

De maneira geral, foi observado que os linfócitos B que foram estimulados 

pelos linfócitos T CD4+ICOSHIGH foram capazes de aumentar a expressão do CD69 

na sua superfície, o que não aconteceu na população de linfócitos B estimulada com 

os linfócitos T CD4+ICOSLOW (Figura 7A). Mais ainda, os linfócitos T CD4+ICOSHIGH 

estimularam a proliferação de mais de 90% dos linfócitos B presentes nas culturas. 

Na ausência de interação através da molécula ICOS, esses valores diminuíram para 

40%. Além disso, nós observamos que apenas a população de linfócitos T 

CD4+ICOSHIGH foi capaz de induzir a produção de anticorpos IgM e IgG (Figura 7B). 
Com base nestes resultados, podemos concluir que a população de linfócitos T 

CD4+ICOSHIGH é responsável pela ativação policlonal dos linfócitos B durante a fase 

inicial da infecção pelo P. chabaudi.  
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Figura 7. Ativação policlonal dos linfócitos B induzida in vitro pelos linfócitos T 
CD4+ICOSHIGH e T CD4+ICOSLOW da fase aguda da infecção. (A) Pureza das 
populações T CD4+ICOSHIGH e T CD4+ICOSLOW. Expressão de CD69 e 
proliferação em linfócitos CD19+ após 72 horas in vitro na presença de EP 
(4x106) e linfócitos T CD4+ICOSHIGH e T CD4+ICOSLOW purificados por citometria 
de fluxo do baço de camundongos C57BL/6 (B6) do dia 4 de infecção. (B) 
Produção de anticorpos IgM e IgG nas culturas descritas no ítem A (após 10 dias 
in vitro). Cada barra representa a média dos valores 1/título obtidos a partir da 
D.O a 650nm. Os dados são representativos de dois experimentos realizados em 
separado. *** p<0,001 entre os sobrenadantes das culturas de linfócitos B 
estimulados com linfócitos T CD4+ICOSHIGH e linfócitos B estimulados com 
linfócitos T CD4+ICOSLOW. 

 

4.7 Ativação policlonal dos linfócitos B MZ e FO induzida in vitro pelos 
linfócitos T da fase aguda da infecção e mediada pela molécula ICOS  

Uma vez que os linfócitos B MZ e FO se diferenciam não apenas por 

características fenotípicas, mas também pelo seu comportamento frente a diversos 

estímulos, o nosso experimento seguinte teve como finalidade determinar quais 

dessas populações participam da resposta policlonal induzida in vitro pelos linfócitos 

T da fase inicial da infecção pelo P. chabaudi, assim como o envolvimento da 

molécula ICOS nesse processo. Para isso, nós separamos por citometria de fluxo as 

duas populações com relação à expressão dos marcadores CD21 e CD23.  Os 

linfócitos B MZ e FO naives foram colocadas in vitro com linfócitos T do dia 4 de 

infecção e EP, na presença e ausência do anticorpo anti-ICOS. Os nossos 

resultados mostraram que os linfócitos T são capazes de estimular as duas 

populações de linfócitos B esplênicos, induzindo o aumento da expressão de CD69 

e a proliferação (Figura 8A). Mais ainda, a inibição da molécula ICOS reduz 
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parcialmente a expressão de CD69 e inibe substancialmente a proliferação das duas 

populações de linfócitos B. Mais evidente em relação aos linfócitos B FO, 

observando-se níveis menores da expressão de CD69 e das porcentagens de 

células B que proliferam quando comparadas com as culturas que não foram 

inibidas com anticorpos anti-ICOS. Com relação à produção de anticorpos, 

observamos que ambas as populações produzem níveis semelhantes de IgM e IgG 

e que na ausência de ICOS esses níveis diminuem significativamente (Figura 7B).  

 

Figura 8. Ativação policlonal dos linfócitos B MZ e FO induzida in vitro pelos linfócitos T da 
fase aguda da infecção e mediada pela molécula ICOS. (A) Pureza dos linfócitos 
B MZ e FO. Expressão de CD69 e proliferação de linfócitos CD19+ após 72 horas 
in vitro na presença de EP (4x106), cultivados com linfócitos T purificados do 
baço de camundongos C57BL/6 (B6) do dia 4 de infecção (4d). (B) Produção de 
anticorpos IgM e IgG das culturas acima descritas. A produção de anticorpos IgM 
e IgG foi avaliada nos sobrenadantes das culturas após 10 dias in vitro. Cada 
barra representa a média dos valores 1/título obtidos a partir da D.O a 650nm. Os 
dados são representativos de dois experimentos realizados em 
separado.***p<0,001 entre as culturas de linfócitos B MZ e FO estimulados na 
presença ou ausência de anti-ICOS.    

 

A fim de avaliarmos o padrão de reconhecimento dos anticorpos IgM e IgG 

produzidos por ambas as populações, nós testamos os sobrenadantes das culturas 
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de linfócitos B MZ e FO com relação ao reconhecimento de antígenos próprios como 

MBP, tiroglobulina, DNA e histonas, assim como antígenos de patógenos como P. 

chabaudi, M. bovis BCG e LPS (Tabela 3). Os nossos resultados mostraram que os 

anticorpos IgM e IgG provenientes de ambas as populações apresentavam um 

padrão semelhante de reconhecimento para os antígenos que foram testados com 

exceção da IgM produzida pelos linfócitos B MZ e FO que foram capazes de 

reconhecer as histonas com títulos como 1/16 e 1/4, respectivamente. Neste sentido, 

a IgM foi capaz de detectar a MBP (1/256), mas com títulos menores que o 

observado para IgG em relação à mesma proteína (>1/2040). Mais ainda, a IgM e a 

IgG presentes nas nossas culturas reconheciam os extratos de P. chabaudi e BCG 

com títulos maiores que 1/2040. Cabe mencionar que os antígenos como 

tiroglobulina, DNA e LPS não foram detectados no nosso ensaio. 

Em conjunto estes resultados sugerem que na fase aguda da infecção os 

linfócitos T participam na ativação dos linfócitos B MZ e FO mediante mecanismos 

que envolvem a molécula ICOS. Além disso, no nosso modelo in vitro, os anticorpos 

produzidos por ambas as populações parecem ter um perfil semelhante de 

reconhecimento para moléculas próprias e de patógenos. 

Tabela 3 - Títulos de anticorpos IgM e IgG frente a antígenos próprios e de patógenos 
produzidos pelos linfócitos B MZ ou B FO na presença de EP e linfócitos T.  
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A fase inicial de infecções causadas por vírus e protozoários caracteriza-se 

por uma intensa ativação policlonal (Montes et al., 2007). No entanto, os 

mecanismos envolvidos nesta resposta são pouco conhecidos. Os estudos 

realizados durante este trabalho tiveram como objetivo central descrever os 

mecanismos envolvidos na ativação policlonal dos linfócitos B do baço durante a 

infecção pelo P. chabaudi. De forma geral, o nosso estudo sugere o envolvimento 

dos linfócitos T nos mecanismos que induzem a ativação policlonal dos linfócitos B 

causando a proliferação e diferenciação para produção de anticorpos na malária. 

Neste sentido, trabalhos anteriores mostraram no modelo murino que a 

administração in vivo de anticorpos anti-L3T4 (CD4) no início da infecção pelo T. 

cruzi resulta na diminuição da ativação policlonal dos linfócitos B como 

conseqüência da eliminação dos linfócitos Th (Minoprio et al., 1987). Hunziker et al 

(2003) constatou que camundongos infectados com o vírus da coriomeningite 

linfocítica (LCMV) produziram altos níveis de anticorpos policlonais, em um processo 

dependente de linfócitos T CD4+ ativados. Esse estudo mostrou ainda que a 

interação T-B depende da molécula de classe II do MHC presente nos linfócitos B e 

que a ativação e diferenciação dos linfócitos B em células produtoras de anticorpos 

são independentes da especificidade do seu BCR.  

O nosso estudo mostra que a ativação dos linfócitos B depende da molécula 

de classe II do MHC em um processo que parece estar relacionado à ativação dos 

linfócitos T. Certamente estes resultados sugerem a capacidade dos linfócitos B de 

apresentar antígenos do parasita, porém, não está claro ainda, os mecanismos 

envolvidos na captação de antígenos pelos linfócitos B. Um estudo realizado em 

camundongos BCR deficientes (Casola et al., 2004) mostraram a formação de 

centros germinativos no intestino em um processo dependente da interação com 

linfócitos T e independente da captação de antígenos via BCR. Para isto, linfócitos B 

que possuem a proteína LMP2A do vírus Epstein-Barr no lugar do BCR foram 

utilizados. Neste trabalho observaram que a expressão do LMP2A não apenas 

garantia a sobrevivência dos linfócitos B, mas foi suficiente para gerar hipermutação 

somática assim como a maquinaria necessária para mudança de classe. É 

interessante mencionar que no nosso trabalho observamos que a ativação policlonal 

de ambas às populações de linfócitos B foi dependente dos linfócitos T e que, 

apesar dos linfócitos B MZ apresentarem altos níveis de CR2 (CD21) não houve 
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diferenças significativas quando comparados com os linfócitos B FO. Estes 

resultados sugerem que, no nosso modelo experimental, a captação de antígenos 

por receptores de complemento não parece ser essencial para os linfócitos B se 

ativarem e produzirem IgG. No entanto, não podemos descartar a possibilidade que 

na fase aguda da infecção os linfócitos B captem antígenos por receptores Fc (FcR), 

pinocitose ou via BCR. 

A ativação policlonal dos linfócitos B se caracteriza pela produção de 

anticorpos de baixa afinidade como resultado da expansão clonal e que em alguns 

casos pode influenciar a geração de linfócitos B de memória (Bernasconi et al., 

2002). Assim, na infecção pelo LCMV foi observado que a produção de anticorpos 

específicos se desenvolve após o dia 50 de infecção (Battegay et al., 1993). De 

forma semelhante, um estudo realizado por nosso grupo (Freitas do Rosário et al., 

2008) em camundongos infectados com o P. chabaudi, sugere que a ativação 

policlonal dos linfócitos B compromete a geração de anticorpos específicos ao 

parasita, como conseqüência dos altos níveis de parasitemia na fase aguda da 

doença. No entanto, apesar da baixa afinidade dos anticorpos que caracterizam a 

fase aguda da infecção pelo P. chabaudi, Mota et al (1998) mostrou que os 

anticorpos conferem uma pequena proteção mediada por mecanismos que 

promovem fagocitoses. Neste sentido, observamos que os anticorpos produzidos 

durante a ativação policlonal reconhecem uma ampla variedade de antígenos que 

incluem antígenos próprios e de patógenos como o P. chabaudi e M. bovis BCG. 

Este dado é interessante uma vez que sugere a possibilidade que os anticorpos 

produzidos na fase aguda podem conferir proteção contra outras infecções. 

Trabalhos recentes descrevem que a malária e tuberculose são doenças endêmicas 

em regiões tropicais, portanto co-infecção é muito comum em indivíduos que se 

encontram em zonas de alta transmissão (Hawkes et al., 2010). No entanto, pouco 

se sabe da modulação da resposta frente ao Plasmodium em indivíduos 

previamente infectados com Mycobacterium. Por um lado foi mostrado que 

camundongos C57Bl/6 que se encontravam no transcurso da infecção com M. 

tuberculosis (Mtb) eram resistentes a infecção com P. yoelii em um processo 

dependente do IFN-γ e TNF-α (Page et al., 2005). Em contrapartida, foi observado 

também que camundongos infectados com P. chabaudi AS incrementaram a sua 

resposta aguda frente ao micobacterium, comprometendo a integridade estrutural 
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dos granulomas (Hawkes et al., 2010). Este trabalho sugere que a interação destes 

patógenos poderia potencializar a infecção pelo Mtb. Apesar de não ter sido avaliada 

a resposta humoral neste tipo de resposta, os nossos dados sugerem que 

camundongos que se encontram durante uma a fase aguda da infecção pelo P. 

chabaudi poderiam conferir algum tipo de proteção frente a uma infecção pelo M. 

bovis BCG. No entanto, mas estudos precisam ser realizados para entender os 

mecanismos envolvidos neste tipo de resposta.  

Os nossos dados mostraram que os linfócitos T CD4+ que caracterizam a fase 

aguda da infecção aumentam a expressão de CXCR4 e de moléculas importantes 

na interação T-B como CD28, CD40L, ICOS e OX40. Neste sentido, foi observado 

que camundongos MRLlpr, isto é, que desenvolvem lúpus como resultado de uma 

mutação no gene fas, apresentam uma população de linfócitos T CD4+ que 

expressam CXCR4 e que se localizam na região extra-folicular (Odegard et al., 

2008). Neste trabalho os autores observaram que a formação de IgG extra-folicular 

depende do CD40L, IL-21 e ICOS. Estes dados sugerem a possibilidade de uma 

interação T-B extra-folicular que resulta na produção de anticorpos policlonais na 

fase aguda da malária em um processo dependente de CD40L e ICOS para a 

mudança de classe. Portanto, podemos especular que a interação T-B não seria um 

processo exclusivo das áreas foliculares, mas precisaria da presença de linfócitos Th 

com capacidade de mudar a expressão de seus receptores de quimiocinas em 

função de sua localização.   

A análise do perfil dos linfócitos T CD4+ revelou que na ausência da molécula 

CD28 a expressão do CD40L, OX40 e ICOS se encontravam afetadas. Neste 

sentido, Elias et al (2005) observara que as porcentagens de linfócitos T CD4+ que 

expressam CD40L se encontravam diminuídos em camundongos deficientes na 

molécula CD28, assim os autores especularam que o papel principal da molécula 

CD28 na fase inicial da infecção pelo P. chabaudi estaria relacionado a necessidade 

da sinalização mediada por CD28 nos linfócitos T para aumentar o CD40L e induzir 

mudança isotípica. No entanto, os nossos resultados in vitro permitiram visualizar 

que apesar da diminuição nas porcentagens de linfócitos B que se ativam e 

proliferam, a interação CD40/CD40L não parece estar relacionada à mudança de 

classe, uma vez que ao adicionarmos o anticorpo anti-CD40 nas nossas culturas 

com a finalidade de induzir mudança de classe não observamos aumento nos níveis 
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de IgG policlonal. Estes resultados sugerem a possibilidade que outra molécula 

envolvida na interação T-B seja responsável da mudança isotípica na fase aguda da 

infecção. Assim podemos especular neste sentido que a interação OX40L/OX40 

pode ter influência na mudança de classe uma vez que na ausência da molécula 

CD28 a sinalização mediada por OX40L foi capaz de estimular a produção de IgG. 

Resultados anteriores mostraram claramente que a expressão de OX40 in vitro e in 

vivo é CD28-dependente (Walker et al., 1999). Neste trabalho os autores 

observaram que bloqueando a interação OX40/OX40L utilizando um competidor 

solúvel (OX40-Ig) a formação de centros germinativos diminuía e a produção de 

anticorpos extra-foliculares aumentava. Em contrapartida, o grupo de Stuber et al 

(1995) mostrou que a inibição da interação OX40/OX40L utilizando um anticorpo 

anti-OX40 policlonal afeta a diferenciação dos linfócitos B em células produtoras de 

anticorpos porém não influencia a geração de centros germinativos ou linfócitos B de 

memória.  

Como mencionado anteriormente, observamos que a ausência da sinalização 

via CD28 resulta na diminuição da freqüência de linfócitos T CD4+ que expressam 

ICOS na sua superfície. Trabalhos anteriores mostraram que o aumento da 

expressão do ICOS é mediado pela sinalização do TCR e CD28 (McAdam et al., 

2000; Riley et al., 2001). Neste sentido, McAdam et al (2008) questiona a 

importância da sinalização mediada por ICOS e sugere a possibilidade que algumas 

funções atribuídas à sinalização do CD28 possam ser mediados por ICOS. È 

interessante destacarmos que nosso modelo in vitro se mostrou uma estratégia 

funcional, apresentando resultados semelhantes aos modelos in vivo, possibilitando 

o estudo das moléculas envolvidas na interação T-B. Assim, nós constatamos a 

participação do ICOS na ativação policlonal dos linfócitos B, sendo importante não 

apenas para induzir o aumento do CD69 e a proliferação dos linfócitos B, mas 

principalmente na produção de anticorpos. Observamos ainda, que na ausência da 

sinalização das moléculas CD28 e ICOS os níveis de anticorpos foram quase 

imperceptíveis. Estudos anteriores realizados em humanos e camundongos 

mostraram a importância da molécula ICOS na mudança de classe, maturação de 

afinidade e formação de centro germinativo (Dong et al., 2001; Grimbacher et al., 

2003; Mak et al., 2003; McAdam et al., 2001). Um trabalho em particular realizado 

em camundongos duplo knockout (DKO) para as moléculas ICOS e CD28 (Suh et 
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al., 2004) mostrou, diferente dos nossos resultados, que os níveis de IgM produzido 

após a infecção com o vírus da estomatitis vesicular (VSV) eram semelhantes entre 

os camundongos selvagens, os DKO e os deficientes nas moléculas ICOS ou CD28. 

No entanto, os níveis de anticorpos IgG neutralizantes nos dias 8 e 12 após infecção 

diminuíam na ausência das moléculas ICOS e CD28, sendo severamente afetados 

nos animais DKO. Este estudo mostrou também que a deficiência na produção de 

anticorpos neutralizantes era consistente com a diminuição no número de centros 

germinativos no baço dos animais CD28KO e ICOSKO, assim como a total ausência 

de centros germinativos no baço dos camundongos DKO. Os autores mostraram 

ainda, que o comprometimento da resposta humoral estava relacionado à deficiência 

na proliferação e produção de citocinas por parte dos linfócitos T que foram ativados 

na ausência de ambas as moléculas. Por outro lado, estudos in vitro realizados em 

linfócitos T CD4+ de humanos (McAdam et al., 1998) e camundongos (McAdam et 

al., 2001) constataram que a estimulação mediada por ICOS era capaz de induzir o 

aumento da expressão de CD40L, mostrando que existe uma interação entre as vias 

de sinalização mediadas por ICOS e CD40. Em vista disto, podemos sugerir que na 

fase aguda da infecção pelo P. chabaudi, a sinalização mediada por ICOS tem um 

papel importante na produção de anticorpos policlonais e que na ausência da 

sinalização via CD28, a molécula ICOS seria uma das moléculas responsáveis da 

resposta humoral T-dependente. 

Neste estudo acompanhamos o envolvimento da população de linfócitos B MZ 

na fase aguda da infecção pelo P. chabaudi, uma vez que resultados anteriores 

mostraram que se ativam logo após infecção e que aproximadamente 10% dos 

linfócitos B que expressam IgG2a na sua superfície com o decorrer da infecção, 

apresentam características fenotípicas dos linfócitos B MZ (Achtman et al., 2003; 

Castillo-Méndez et al., 2007). Assim, como mencionamos anteriormente, a ativação 

de ambas as populações de linfócitos B foram dependentes da interação com 

linfócitos T e, apesar dos linfócitos B MZ e FO se diferenciarem pelo seu 

comportamento frente a diversos estímulos, no nosso modelo não observamos 

diferenças no padrão de reconhecimento dos anticorpos produzidos. Portanto, 

podemos sugerir que em termos de ativação, proliferação e produção de anticorpos 

os linfócitos B MZ se comportam de forma semelhantes aos linfócitos B FO. No 

entanto, não podemos descartar a possibilidade que durante a fase inicial da 
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infecção pelo P. chabaudi, os linfócitos B MZ possam estar envolvidos no transporte 

de antígenos ligados a imunocomplexos até as FDC, uma vez que a expressão de 

CD21 (CR2) na sua superfície é importante para a remoção de imunocomplexos 

(Lopes-Carvalho et al., 2005; Ferguson et al; 2004; Batista et al., 2009). Neste 

sentido, podemos sugerir ainda que os linfócitos B MZ poderiam colaborar 

diretamente com os linfócitos B FO, entregando-lhes diretamente os antígenos.  

É interessante mencionar que a análise da glicosilação dos anticorpos 

produzidos in vitro mostrou baixos níveis de acido siálico na porção Fc. Neste 

sentido, foi observado que a IgG do soro humano contém acido siálico, o que estaria 

relacionado a uma ação anti-inflamatória e que após contato com um patógeno um 

tipo de IgG específica com baixos níveis de acido siálico é gerado (Kaneko et al., 

2006). No modelo murino foi observado que a capacidade da IgG1 de mediar um 

processo anafilático estava relacionado a presença do acido siálico na sua porção  

Fc (Silva et al., 2008) e que a remoção do acido siálico resultava na redução da sua 

capacidade de induzir degranulação de mastócitos. Assim, podemos sugerir que os 

anticorpos IgG1 e IgG2a obtidos das nossas culturas teriam a capacidade de mediar 

uma resposta inflamatória. Futuros experimentos precisam ser realizados com a 

finalidade de constatar se a atividade efetora desses anticorpos estaria relacionada 

à ativação de macrófagos, produção de oxido nítrico ou promovendo fagocitose. 

     Em conjunto, este trabalho realizado no modelo experimental da infecção 

pelo P. chabaudi contribui para a compreensão dos mecanismos envolvidos na 

ativação policlonal dos linfócitos B, possibilitando a elaboração de estratégias contra 

a ativação exacerbada que caracteriza a fase aguda da resposta com a finalidade de 

gerar uma imunidade protetora. 
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6  CONCLUSÕES 
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Obtidas a partir dos estudos in vivo das células do baço de camundongos na 
fase aguda da infecção pelo P. chabaudi: 

1. Os linfócitos T CD4+ restritos por moléculas de classe II do MHC têm um 

papel importante na ativação policlonal dos linfócitos B, contribuindo para o 

aumento da expressão de CD69, proliferação e produção de anticorpos IgM, 

IgG2a e IgG1. 

2. A molécula CD28 está envolvida na ativação e proliferação dos linfócitos B, 

assim como na produção de anticorpos IgM, IgG2a e IgG1. 

3. Os linfócitos T CD4+ restritos por moléculas CD1d não são essenciais para a 

ativação policlonal dos linfócitos B. 

4. A ausência da molécula MyD88 reduz a proliferação dos linfócitos B e 

aumenta a produção de anticorpos IgG1 em resposta à infecção, ainda que a 

expressão de CD69 e a produção de anticorpos IgM e IgG2a permaneça 

semelhante as observadas nos controles infectados. 

5. Os linfócitos T CD4+ responsáveis pela ativação policlonal dos linfócitos B 

apresentam um aumento significativo da expressão das moléculas ICOS e 

OX40 na superfície, enquanto as moléculas CD28 e CD40L encontram-se 

apenas ligeiramente aumentadas. 

6. O aumento da expressão do receptor para quimiocinas CXCR4, mas não 

CXCR5, nos linfócitos T CD4+ sugere que a interação com os linfócitos B 

ocorre na região extra-folicular do baço. 

7. O aumento da expressão da molécula CD40L nos linfócitos T CD4+ não 

acontece em camundongos deficientes em CD28, enquanto a expressão das 

moléculas ICOS e OX40 é apenas parcialmente afetada e a de CXCR4 não 

se altera ou até sofre um acréscimo. 

 

Obtidas a partir dos estudos in vitro em culturas de linfócitos B naives 
estimulados com linfócitos T da fase aguda da infecção e EP 

8. Os linfócitos T da infecção aguda, quando na presença de EP, são capazes 

de estimular linfócitos B naives, aumentando a expressão de CD69, induzindo 
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a proliferação e a produção de anticorpos IgM e IgG, principalmente dos 

isótipos IgG2a e IgG1 com baixos níveis de acido siálico. 

9. Estes anticorpos parecem ser polirreativos, uma vez que reconhecem uma 

ampla variedade de antígenos, incluindo o extrato de patógenos (P. chabaudi 

e micobactéria) e moléculas próprias (proteína básica da mielina e histona). 

10. A presença da molécula de classe II do MHC nos linfócitos B parece ser  

necessária para a ativação dos linfócitos T. 

11. As moléculas CD28, CD40L e ICOS presentes nos linfócitos T são essenciais 

para a ativação e proliferação dos linfócitos B, assim como para a produção 

de anticorpos IgM e IgG. Na ausência conjunta das moléculas CD28 e ICOS, 

os níveis de anticorpos IgM e IgG são quase imperceptíveis. 

12. A sinalização dos linfócitos B através da molécula CD40 é capaz de resgatar 

a capacidade dos linfócitos T deficientes em CD28 de induzir a expressão de 

CD69, a proliferação e a produção de IgM, mas não é suficiente para induzir a 

mudança isotípica para IgG. 

13. A sinalização dos linfócitos B através da molécula OX40L parece induzir o 

aumento da produção de IgG na ausência de CD28.  

14.  A ativação policlonal dos linfócitos B é mediada pelos linfócitos T 

CD4+COSHIGH.  

15.  Os linfócitos B MZ e FO são ativados de forma semelhante pelos linfócitos T 

da fase aguda da infecção, através de mecanismos dependentes da molécula 

ICOS. 

16.  Os anticorpos produzidos pelos linfócitos B MZ e FO parecem ter um perfil 

semelhante de reconhecimento de antígenos próprios e de patógenos. 
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