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Resumo

LOBO CCS. Análise da função supressora das células T reguladoras em
episódios reacionais hansênicos [dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.

INTRODUÇÃO:

A

hanseníase

é

uma

doença

infectocontagiosa

granulomatosa crônica, causada por Mycobacterium leprae e representa
ainda um problema de saúde pública no Brasil. Em média 30-40% dos
doentes tem risco de desenvolver reações hansênicas, que são
considerados estados de exacerbação da resposta imunológica do
hospedeiro a antígenos M. leprae. Está bem descrita a importância de
células T reguladoras (Tregs) em infecções bacterianas crônicas. Estudos
anteriores do nosso grupo demonstraram aumento da proporção de Tregs
in situ e em sangue periférico de pacientes multibacilares (mas não em
paucibacilares), assim como diminuição da proporção de Tregs na reação
tipo 2 (porém não na reação tipo 1), sugerindo a participação deste subtipo
celular na imunopatogênese da hanseníase. Entretanto, a baixa frequência
de Tregs tem dificultado o estudo da sua capacidade funcional. OBJETIVO:
Estabelecer protocolo de expansão de Tregs funcionais em pacientes com
hanseníase e, posteriormente, avaliar a capacidade funcional das Tregs
expandidas. METODOLOGIA: Células mononucleares do sangue periférico
(PBMCs) foram separadas e cultivadas, com anti-CD3 e anti-CD28,
acrescidos de IL-2 e rapamicina, por 21 dias. Para avaliar a capacidade
funcional das Tregs expandidas, realizou-se um ensaio de co-cultivo das
Tregs expandidas e PBMCs autólogas (marcadas com CFSE). Utilizou-se
diferentes proporções de Tregs:PBMCs (1:1, 1:2 e 1:5). A casuística foi
composta por 29 indivíduos diagnosticados com hanseníase, divididos em
quatro grupos, de acordo com a classificação de Ridley e Jopling. Além
disso, coletou-se material de 6 indivíduos saudáveis, com a finalidade de
caracterizar o pool celular do protocolo de expansão. Para isso, culturas de
expansão de indivíduos saudáveis foram submetidas a dois protocolos
distintos de purificação celular (beads magnéticas e cell sorting), além de

imunofenotipagem das moléculas CD39, PD-1 e LAG3. RESULTADOS:
Tregs dos pacientes multibacilar sem reação, nas proporções 1:2 e 1:5, e
no grupo reacional tipo 2, na proporção 1:5, mostraram maior capacidade
supressora, quando comparados aos grupos pacubacilar sem reação e
reacional tipo 2, respectivamente. No grupo de indivíduos saudáveis não
houve diferenças na capacidade supressora das Tregs obtidas por
separação por beads magnéticas e Tregs obtidas por cell sorting, e não
houve expressão significativa de células PD-1+ e LAG-3+ nas culturas de
expansão. CONCLUSÃO: Em todos os indivíduos testados, independente
da classificação clínica da hanseníase, o protocolo proposto resultou em
uma expansão exponencial de uma linhagem de Tregs com atividade
supressora, porém com sugestão preliminar de maior eficiência supressora
das Tregs na forma MB (com ou sem reação), corroborando a correlação
entre atividade supressora de Tregs e maior carga bacilar. Além disso, o
protocolo com beads magnéticas se mostrou tão eficaz quanto o protocolo
de purificação por cell sorting. A imunofenotipagem das Tregs expandidas
de indivíduos saudáveis indicou que não havia número significativo de
células exaustas ao fim de nosso protocolo, assim como não houve
crescimento concomitante de células T reguladoras do tipo 1 na cultura de
expansão.

Descritores: Hanseníase; Mycobacterium leprae; Linfócitos T reguladores;
Supressão; Patogênese; Infecções por Mycobacterium.

Abstract
LOBO CCS. Analysis of the suppressive function of regulatory T cells in
leprosy reaction episodes [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019.

INTRODUCTION: Leprosy is a chronic granulomatous infectious disease
caused by Mycobacterium leprae and a public health problem in Brazil. On
average, 30-40% of patients are at risk of developing leprosy reactions,
which are considered as states of exacerbation of the host's immune
response to M. leprae antigens. The importance of regulatory T cells
(Tregs) in chronic bacterial infections has been well described, but their role
in leprosy remains unclear. Previous studies from our group have shown
increased proportions of Tregs in situ and in peripheral blood of
multibacillary patients (but not in paucibacillary patients), and decrease in
the proportion of Tregs in type 2 reaction (but not type 1 reaction),
reinforcing the role played by these cells in the immunopathogenesis of
leprosy. However, the low numbers of Tregs preclude further studies on
their functional capabilities. OBJECTIVE: To establish a protocol for
expansion of functional Tregs in patients with leprosy and evaluate the
functional capacity of the expanded Tregs. METHOD: Peripheral blood
mononuclear cells (PBMCs) were separated and cultured under anti-CD3
and anti-CD28 stimulation, plus IL-2 and rapamycin for 21 days. To
evaluate the functional capacity of the expanded Tregs, a co-culture assay
of the expanded Tregs and autologous PBMCs (labeled with CFSE) was
performed. Different ratios of Tregs: PBMCs (1: 1, 1: 2 and 1: 5) were used.
The sample consisted of 29 individuals diagnosed with leprosy, divided into
four groups, according to the Ridley and Jopling classification. In addition,
samples from 6 healthy individuals were collected to characterize better the
cellular characteristics of the expansion protocol. For this, cultures of
healthy individuals PBMC were submitted to two distinct cell purification
protocols (magnetic beads and cell sorting), as well as immunophenotyping
of the molecules CD39, PD-1 and LAG3. RESULTS: Expanded Tregs from
the multibacillary patients without reaction, at 1:2 and 1:5 ratios, and with

type 2 reaction, at 1: 5 ratio, showed greater suppressive capacity that the
respective paucibacillary groups. Tregs from healthy individuals obtained
through magnetic beads separation and through cell sorting did not show
differences in suppressor capacity, and there was no significant expression
of PD-1 + and LAG-3 + on cells of the expansion cultures. CONCLUSION:
In all individuals tested, irrespective of the leprosy classification, the
proposed protocol resulted in an exponential expansion of Tregs with
suppressive capacity; however, preliminary evidence indicated stronger
suppressor activity of the Tregs from multibacillary patients (with or without
reaction), suggesting a direct correlation between Tregs activity and
bacillary load in leprosy. In addition, our protocol with magnetic beads
proved to be as effective as the cell sorting protocol. Immunophenotyping of
expanded Tregs from healthy subjects revealed that there was no
significant number of exhausted cells at the end of our protocol, nor there
was the concomitant outgrowth of type 1 regulatory T cells in the expansion
protocol.

Descriptors: Leprosy; Mycobacterium leprae; Regulatory T lymphocytes;
Suppression; Pathogenesis; Mycobacterium infections.
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1. Introdução
1.1 Hanseníase
1.1.2 Aspectos epidemiológicos

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa granulomatosa crônica,
considerada um problema de saúde pública mundial e tem como agente
etiológico o bacilo Mycobacterium leprae (M. leprae), que infecta pele, mucosas
e nervos periféricos (1,2). De acordo com os relatórios publicados anualmente
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a incidência mundial da
hanseníase, em 2016, 143 países reportaram um total de 214.783 casos novos
de hanseníase. No Brasil, no mesmo ano, foram reportados 25.218 casos
novos, número que classifica o país como de alta incidência para doença, o
colocando em segundo lugar com maior número de casos novos registrados no
mundo. O primeiro e terceiro lugar dessa lista foi atribuído, respectivamente, à
Índia com 135.485 casos novos, e a Indonésia com 15.826 casos novos (3).
No Brasil, entre 2012-2016, foram detectados 151.764 novos casos, com
destaque para as regiões Centro-Oeste (37,27/100mil habitantes) e Norte
(34,25/100mil habitantes). As regiões com menor incidência registradas foram
Sul (3,75/100mil habitantes) e Sudeste (5,31/100mil habitantes) (3).

1.1.2 Mycobacterium leprae
O agente M. leprae é um bacilo álcool-ácido-resistente e a sua
características estão altamente ligadas ao espectro clínico, imunológico e
histopatológico da doença (1). É uma micobactéria de crescimento lento in vivo
(12-14 dias), obrigatoriamente intracelular e que apresenta tropismo por
macrófagos, células endoteliais e células de Schwann (4,5).
A compreensão sobre a sequência genômica do M. leprae foi um
avanço, para possibilitar o entendimento da biologia deste organismo (6). Cole
e colaboradores (6) verificaram que menos da metade do genoma do M. leprae
é funcional. Além disso, verificaram a deleção e o decaimento de genes que
codificam atividades metabólicas importantes, dados esses relevantes no
processo de compreensão do mecanismo de atividade deste agente, auxiliando
em novos caminhos de diagnóstico. Diversos estudos foram interrompidos
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anteriormente pela dificuldade em cultivar o M. leprae in vitro. Atualmente,
sabe-se que esse organismo pode se replicar através de um modelo de
inoculação da micobactéria em pata de camundongo, e também inoculação em
tatus, que são considerados seus hospedeiros definitivos (7, 8).
A membrana celular do M. leprae possui importantes antígenos
reconhecidos pelo sistema imune do hospedeiro. É possível citar PGL-1
(phenolic glycolipid-1), antígeno bacteriano que estimula uma resposta humoral
potente mediada por anticorpos do isotipo IgM (9). Essa resposta é
proporcional à carga bacilar dos pacientes e diminui com a introdução da
terapia (10, 11). Outro componente importante na membrana celular do M.
leprae é o Lep-LAM (leprae lipoarabinomannan), que possui mecanismos para
inibição dos fagolisossomos de macrófagos do organismo do hospedeiro (12).
Além disso, proteínas da parede celular do M. leprae purificadas são potentes
antígenos para células T efetoras (13).

1.1.3 Aspectos clínicos
1.1.3.1 Classificações da hanseníase
Algumas classificações já foram propostas levando em consideração
aspectos clínicos, bacteriológicos, imunológicos e histológicos, porém é
possível utilizar essas classificações diferentes em conjunto. Dentre elas temos
a Classificação de Madri, a de Ridley & Jopling e a classificação mais
simplificada e operacional, proposta pela OMS (14, 15).
Na Classificação de Madri levam-se em consideração as características
clínicas e o exame baciloscópico, onde os pacientes são divididos em dois
grupos imunologicamente instáveis - os indeterminados e dimorfos - e as
formas tuberculóide e virchowiana como pólos estáveis da doença (16).
Quando

falamos

sobre

a

classificação

proposta

pela

OMS,

categorizamos os doentes conforme critérios clínicos, estabelecendo como
paucibacilares (PB) pacientes com até cinco lesões cutâneas e/ou apenas um
tronco nervoso acometido, e multibacilares (MB) pacientes com mais de cinco
lesões cutâneas e/ou mais de um tronco nervoso acometido (17).
A partir da classificação de Ridley & Jopling, analisamos a doença como
um espectro e levamos em consideração seus aspectos clínicos e
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bacteriológicos,

enfatizando

os

aspectos

histológicos

e

imunológicos,

compreendendo assim a definição de suas formas polares e interpolares
(tabela 1) (18).
Tabela 1 Características gerais, clínicas e imunológicas das formas clínicas da hanseníase, a
partir da classificação de Ridley & Jopling.

Formas Clínicas

Características

Características

Características

Clínicas

gerais

imunológicas

Máculas
Hanseníase

hipopigmentadas/

Indeterminada (HI)

leve perda de

Estágio inicial e
transitório

-

sensibilidade
Lesões com bordas

Forma polar -

Hanseníase

bem delimitadas/

Resistência ao

Tuberculóide (TT)

perda de

bacilo

Polarização
resposta Th1

sensibilidade
Hanseníase
Virchowiana (VV)

Hanseníase
Dimorfa
(DT/DD/DV)

Lesões espalhadas

Forma polar –

Polarização

com bordas mal

Susceptibilidade

resposta Th2

delimitadas

ao bacilo
Podem migrar

Manifestações

para qualquer

Imunologicamente

diversas

pólo ou

dinâmico

permanecer neste

Segundo essa classificação (tabela 1), o indivíduo infectado pode
apresentar hanseníase indeterminada (HI), um estágio inicial e transitório da
infecção, e evoluir para cura ou doença, dependendo da resistência imune do
hospedeiro (18, 19, 20). Na HI são encontradas máculas hipopigmentadas e
em pequena quantidade, e uma leve perda de sensibilidade pode estar
presente. Não se encontram nódulos ou placas, a histologia das lesões pode
não auxiliar no diagnóstico por ser difícil de distinguir de uma dermatite crônica
e os bacilos podem estar ausentes ou em baixo número (18).
Baseado nos quatro critérios propostos por Ridley & Jopling – aspectos
clínicos, bacteriológicos, imunológicos e histológicos –, os pacientes são
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divididos em cinco grupos, onde o pólo tuberculóide (TT) é o pólo de
resistência ao bacilo, seguido dos pólos intermediários – dimorfo tuberculóide
(DT), dimorfo dimorfo (DD), dimorfo virchowiano (DV) – e pólo virchowiano
(VV), caracterizado como anérgico na doença (5,18).

1.1.3.2 Reações Hansênicas

As reações hansênicas são episódios que resultam de alterações no
balanço imunológico entre o hospedeiro e o agente etiológico M. leprae. São
responsáveis por danos teciduais e neurológicos, sendo a principal causa de
incapacidades e morbidade na doença. Elas podem ocorrer antes, durante ou
após o tratamento da hanseníase, por exacerbação da resposta imune do
hospedeiro frente à bactéria, sendo classificadas em reação tipo 1 e reação
tipo 2 (18, 21, 22).
Na reação tipo 1, ou reação reversa (RR), há uma exacerbação da
resposta imune contra os antígenos micobacterianos, levando lesões préexistentes a tornarem eritematosas e edemaciadas, podendo ou não ser
acompanhadas do aparecimento de novas lesões. Também pode ocorrer uma
inflamação aguda em nervos periféricos que, se não tratada rapidamente, leva
a perda de função permanente do nervo acometido. Ela ocorre em pacientes
dimorfos (paucibacilares ou multibacilares), principalmente quando estão
realizando o tratamento, ou em menor freqüência, quando finalizam a
poliquimioterapia (PQT) (21, 22, 23, 24, 25, 26). Chaitanya e colaboradores
(27) associaram níveis de diversas citocinas pró-inflamatórias aumentados e
mRNAs de genes que codificam enzimas transportadoras de cortisol
diminuídos ao desenvolvimento da reação tipo 1, características essas que se
assemelham às reações de hipersensibilidade tardia.
Na reação tipo 2, a forma de manifestação mais comum é o Eritema
Nodoso Hansênico (ENH). Essa reação ocorre em pacientes virchowianos e
dimorfos virchowianos (multibacilares) com uma alta carga bacilar nas lesões,
se relacionando com a resposta humoral do indivíduo. Como é uma resposta
mediada por imunocomplexos, os mesmos podem ser depositados em
qualquer órgão ou tecido, trazendo consequências mais graves ao paciente,
além da reação do organismo frente a substâncias liberadas dos bacilos

22
destruídos. Há formação de nódulos dolorosos distribuídos simetricamente, em
qualquer região do corpo, acompanhados de manifestações sistêmicas como
febre, mal-estar, além de neurites. A reação tipo 2 ocorre geralmente durante o
primeiro ou segundo ano de tratamento do paciente (5, 21, 22).
A reação tipo 1 pode perdurar durante 3 a 6 meses, e em alguns casos,
até 1 ano. Já a reação tipo 2 pode persistir por anos (26).

1.1.4 Imunopatogênese da hanseníase

A primeira interação entre o agente M. leprae e o hospedeiro gera uma
resposta imune inata, mais especificamente, os receptores de reconhecimento
de padrão, que tem como exemplo os toll like receptors. No caso de
reconhecimento de micobactérias, os TLR-2 e TLR-4 parecem ser os
receptores mais importantes (28). Dentre estes, principalmente o TLR-2 é
ativado com as lipoproteínas do M. leprae, e a capacidade da indução da
resposta imune está diretamente ligada a secreção de IL-12 e IL-23,
secretadas por macrófagos e células dendríticas (29, 30). Em sequência a isso,
as células dendríticas apresentam os antígenos e causam a ativação de células
T naives (31). Após isso, as células podem expandir e se diferenciar em células
T helper 1 ou T helper 2, classicamente. Essa capacidade, celular (Th1) ou
humoral (Th2), está relacionada diretamente com os tipos de citocinas
secretadas por essa população celular e, além disso, essa polarização da
resposta imune nos encaminha à

classificação dos pacientes entre

tuberculóides, dimorfos e virchowianos. Porém, é importante citar que o
clássico balanço Th1/Th2 é uma visão simplificada da imunopatogênese dessa
doença. Azevedo e colaboradores (32) observaram que a expressão de mRNA
relacionados aos perfis Th1, Th2, Th17 e Tregs eram altamente modulados em
pacientes com hanseníase, quando comparados a indivíduos saudáveis,
mostrando a importância de outros subtipos celulares no espectro.
No polo TT o hospedeiro consegue controlar a multiplicação bacilar, em
virtude da sua resposta imune eficaz (18). A diferenciação dos linfócitos se
direciona para subpopulação T helper 1 (Th1), produtores de altos níveis de
interferon-gama (IFN-γ), interleucina-2 (IL-2) e tumor necrosis factor alpha
(TNF-α) (33, 34, 35, 36, 37, 38). IFN-γ é responsável pela indução da
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imunidade celular e TNF-α, importante para ativação celular, principalmente
das células inatas e formação do granuloma (39).
No polo VV, a resposta imune é mediada por linfócitos do perfil T helper
2 (Th2), não eficaz para contenção da multiplicação bacilar. Por se tratar de um
perfil de resposta imunológica humoral, há uma grande produção de
anticorpos, principalmente contra componentes da parede celular do M. leprae.
(33, 34, 35). Esse perfil de resposta é acompanhado da produção de altos
níveis de citocinas supressoras da atividade dos macrófagos, como IL-4, IL-5 e
IL-10, além de baixos níveis de IFN-γ (36). Além disso, sabe-se que a IL-4
diminui expressão dos TLR-2 em monócitos (28) e que a IL-10 suprime a
produção de IL-12 (40).
O

grupo

dimorfo

apresenta

diversas

manifestações

clínicas,

imunologicamente dinâmicas, devido aos variados graus de resposta ao M.
leprae. Esse grupo pode progredir para qualquer um dos pólos, ou então,
permanecer como DD, relacionando-se diretamente à intensidade de resposta
ao bacilo. Quando observamos a evolução da forma DT para DV, nota-se uma
tendência progressiva à diminuição da resposta celular, associada a um
aumento da carga bacilar (4, 41).

1.1.4.1 Células Th17

Uma terceira subpopulação de células efetoras, que não Th1 ou Th2,
vem sendo descritas, as células Th17, produtoras da IL-17 (42, 43). A
compreensão deste subtipo celular é um caminho alternativo para esclarecer
mecanismos imunes de pacientes com hanseníase, fugindo do clássico
espectro proposto. Saini, Ramesh e Nath (2013) (44) encontraram níveis
significantemente elevados de IL-17 (diversas isoformas) em sobrenadante de
culturas

de

PBMCs

de

pacientes

tuberculóides

estimuladas

com

fitohemaglutinina, assim como em indivíduos contato saudáveis (indivíduos
com contato intra-domiciliar com pacientes, mas que não desenvolveram a
doença). Uma hipótese é de que a linhagem Th17 seja uma alternativa para o
clearance bacteriano, quando o paciente se mostra incapaz de montar uma
resposta Th1, ou então quando a polarização da resposta T helper ainda não

24
se direcionou. Curtis e Way (45) já demonstraram o importante papel da IL-17
na defesa contra bactérias, micobactérias e fungos, reforçando tal hipótese.
Saini e colaboradores (46) também demonstraram a importância da
resposta Th17 em pacientes com surtos reacionais, apontando um balanço
entre este subtipo citado e células T reguladoras; observaram aumento
significativo de RORC (fator de transcrição de células Th17) nos grupos
reacionais (reação tipo 1 e tipo 2) quando comparados aos grupos não
reacionais (tuberculóides e virchowianos).
Outros trabalhos demonstram a importância desse subtipo celular na
hanseníase, como Santos e colaboradores (47) que verificaram um aumento de
células CD4+IL-17A+ em biópsias de lesões de indivíduos do pólo tuberculóide,
quando comparados a indivíduos do pólo virchowiano, assim como foi
observado um aumento na concentração de IL-17A e IL-1β no soro de
indivíduos paucibacilares quando comparados aos multibacilares.

1.1.4.2 Macrófagos e Linfócitos B

Além das subpopulações de linfócitos T, que fazem parte da
imunopatogênese da doença, outras células têm mostrado importância na
hanseníase. Madigan e colaboradores (48) relataram a atividade dos
macrófagos na resposta imune contra antígenos PGL-1 de M. leprae como
parte essencial na destruição de nervos dos indivíduos infectados. De acordo
com o estudo, o PGL-1 induz macrófagos residentes a produzirem altas
quantidades de óxido nítrico, e seu excesso causa danos nas mitocôndrias dos
axônios, levando a desmielinização dos nervos.
Alguns estudos têm demonstrado que, de acordo com a evolução ou
cronicidade dessa enfermidade espectral, certas subpopulações celulares
polarizam sua resposta entre pró e antiinflamatória. Os macrófagos fazem parte
dessa atividade, caracterizando células inatas que sofrem alterações
fenotípicas e desenvolvem determinada resposta imune. No polo tuberculóide,
por exemplo, macrófagos M1 produzem TNF-α, IFN-γ e realizam síntese de
óxido nítrico (49). Já no polo virchowiano, há uma predominância de
macrófagos M2, que produzem IL-10, TGF-β, FGF-β, arginase e IDO (50, 51).
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Ainda ressaltando a importância dos macrófagos na hanseníase, Souza
e colaboradores (50) descreveram um aumento na expressão de macrófagos
M4 (caracterizado pelas moléculas CD68, IL-6, TNF-α, MRP8, MMP7 e
MMP12) (52, 53, 54) – em pacientes com a forma virchowiana da doença, o
que pode sugerir que essa subpopulação é menos eficaz na destruição dos
bacilos, contribuindo para evolução da forma multibacilar da infecção.
Os linfócitos B também têm seu espaço na imunopatogênese da
hanseníase (55, 56, 57), apesar de haverem poucos estudos. A literatura nos
mostra amplos estudos apontando a importância dessas células em infecções
por micobactérias, como por exemplo, M. tuberculosis, sugerindo sua atividade
na regulação da resposta imune de granulomas, assim como produção de
citocinas, resposta de linfócitos T e apresentação de antígenos (58). É
importante citar que a literatura cada vez mais aponta para uma resposta
celular B e T que caminha lado a lado na hanseníase (58, 59, 60). Os poucos
estudos que associam a hanseníase e células B são recentes. Iyer e
colaboradores (55) através de imunohistoquímica em biópsias de lesões de
diversos casos de hanseníase, encontraram altos índices de marcadores
celulares como CD20, CD79a e CD138 em indivíduos com a forma dimorfo
virchowiana e virchowiana, enquanto indivíduos dimorfos tuberculóides
apresentavam esses marcadores somente de maneira esporádica. Fachin e
colaboradores (56) realizaram imunofenotipagem em diversos indivíduos
diagnosticados com hanseníase, e observaram que linfócitos CD20 + eram mais
abundantes em indivíduos tuberculóides, enquanto plasmócitos CD138+ não
mostraram diferenças no espectro da doença.
Complementando esses achados, Tarique e colaboradores (61)
demonstraram a importância da secreção de IL-10 por linfócitos B reguladores
(Bregs) nos indivíduos com hanseníase. Esta citocina, em adição ao TGF-β,
encaminharia à diferenciação de células T efetoras em Tregs. Além disso,
essas Bregs possuem papel importante na função das Tregs; elas são capazes
de inibir a proliferação de linfócitos T, potencializando a função dessas células
(62).
Com a participação tão ampla de diversas subpopulações celulares na
imunopatogênese da hanseníase, começa-se a compreender quão relevante é
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continuar a elucidar, da melhor maneira, as possibilidades de resposta
imunológica do hospedeiro.

1.1.5 Fatores genéticos associados à hanseníase

Sabe-se que a predisposição genética do hospedeiro tem um papel
crítico na patogênese da doença. Estudos sobre a Susceptibilidade Mendeliana
à Doença Micobacteriana (SMDM) são as evidências mais diretas sobre a
influência da genética humana sobre as infecções. SMDM é uma condição
rara, caracterizada pela predisposição seletiva à doença clínica causada por
micobactérias fracamente virulentas. Estudos de SMDM resultaram na
identificação de diversas mutações raras em genes que codificam proteínas da
via IL-12 e IFN-γ como causa de susceptibilidade a doenças micobacterianas
(63, 64). Além disso, evidências mostram a existência de susceptibilidade
genética em diferentes conjuntos de genes, modificando a predisposição do
hospedeiro à hanseníase (65, 66).
Estudos do genoma humano, na população Indiana, detectaram
associações na região de ligação do cromossomo 10p13 com pacientes que
apresentam a forma paucibacilar da hanseníase (67, 68). Posteriormente, o
gene MRC1, localizado em um intervalo da região de ligação do cromossomo
10p13, foi associado com as formas multibacilares da hanseníase, na
população Brasileira e Vietnamita (69). Outros estudos foram realizados
buscando compreensão da região de ligação do cromossomo 10p13 na
população Vietnamita (70, 71), mas não se sabe porque não foi possível
associá-la a forma paucibacilar da hanseníase. Além disso, regiões como
6q25-q27 e 6p21 também já foram associadas à susceptibilidade a hanseníase
em famílias Vietnamitas (68). Possivelmente não há uma concordância entre os
achados dos estudos por se tratar de diferentes populações, o que pode ser
uma grande desvantagem na coleta de dados.
Apesar da heterogeneidade, esses achados reforçam a idéia de que a
susceptibilidade genética é um fator determinante para o desenvolvimento das
formas clínicas da hanseníase em cada indivíduo.
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1.1.6 Transmissão, tratamento e diagnóstico

Um fator importante relacionado à transmissão do M. leprae é o contato
intradomiciliar, caracterizado por contato próximo e prolongado com indivíduos
com a forma multibacilar e não tratados (72, 73). Outros estudos mostram que,
com menor frequência, erosões na pele também podem ser consideradas via
de transmissão, bem como as vias sanguínea, vertical, de leite materno e
picadas de inseto também são cogitadas (74, 75, 76, 77, 78). Uma vez
estabelecida, a infecção por M. leprae pode entrar em um período de latência
de 3 até 10 anos (5).
Como diagnóstico, a observação clínica ainda é o passo mais
importante, com o auxílio de biópsias de lesão e baciloscopia (79). Infelizmente
poucos profissionais têm a experiência clínica necessária para tal diagnóstico,
o que dificulta todo processo de detecção de indivíduos infectados, tratamento
e, consequentemente, controle de transmissão.
O tratamento dos doentes é fundamental para cura, bloqueando a fonte
de infecção e interrompendo a cadeia de disseminação da doença. Em 1982, a
OMS passou a recomendar a PQT, constituída por rifampicina, dapsona e
clofazimina, em decorrência de casos resistentes a dapsona. Somente em
1993 a mesma foi instituída de forma extensa e oficial no Brasil. Uma portaria,
de no 3.125, de 07 de outubro de 2010, do Ministério da Saúde, foi criada e
estabeleceu a administração da PQT de acordo com a classificação
operacional do doente em PB ou MB (20, 80).
Ao se tratar de doentes com episódio reacional agudo, o diagnóstico
precoce e o tratamento com a PQT são a melhor forma de controlar esses
quadros

que

podem

apresentar

alta

morbidade,

além

de

prevenir

incapacidades. O uso de corticoesteróides é indicado para pessoas com
hanseníase que apresentam episódios reacionais graves, sempre com atenção
sobre as doses adequadas (1-1,5mg/Kg/dia). Infelizmente, apesar dos ganhos
em relação à melhora dos pacientes quando a prednisona é administrada,
fármaco esse que pode causar efeitos adversos severos (26).
A talidomida é indicada para tratamento de ENH, mas tem riscos de
efeitos colaterais sérios (teratogenicidade), e por isso é necessária atenção ao
prescrevê-la.

Os mecanismos de ação dessa droga não são totalmente
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esclarecidos, mas as hipóteses incluem uma diminuição dos níveis de TNF-α,
inibição de IL-12 e co-estimulação de linfócitos TCD8 (81). É recomendada 100
a 400 mg/dia, em doses fracionadas, sempre levando em consideração a
gravidade do quadro reacional (26).

1.2 Células T reguladoras

As células T reguladoras (Tregs) têm um papel importante na tolerância
imunológica, assim como no auxílio para preservação da homeostase no
organismo. Representam cerca de 5-10% das células TCD4+ circulantes em
indivíduos saudáveis (82, 83, 84, 85).

1.2.1 Características Fenotípicas
O fator de transcrição FoxP3+ confere às Tregs seu desenvolvimento e
função, induzindo a alta expressão de moléculas como CD25, CTLA-4
(cytotoxic T lymphocyte antigen-4) e GITR (glucocorticoid-induced tumor
necrosis factor), componentes de superfície essenciais para a sobrevivência e
função dessas células (84, 86).
A molécula de superfície CD25 (cadeia α do receptor de IL-2) é expressa
constitutivamente pelas Tregs, e é fundamental para seu funcionamento, uma
vez que já se mostrou que a IL-2 é essencial como fator de crescimento e
sobrevivência dessas células. Muitos estudos confirmaram que o CD25 não é
um marcador extracelular específico para caracterização de Tregs, pois outras
subpopulações celulares também possuem esse receptor de alta afinidade
para IL-2 (87, 88).
A relação entre as moléculas CD127 (cadeia α do receptor de IL-7) e o
fator de

transcrição FoxP3

vem

sendo

investigada.

Alguns estudos

demonstram que há uma relação inversa, em que células de memória, em sua
maioria, apresentam uma alta expressão de CD127 e, em contrapartida,
células FoxP3+ apresentam baixos níveis dessa molécula em sua superfície. A
mesma relação parece também ocorrer com CD25, ou seja, a baixa expressão
de CD127 é acompanhada da alta expressão de CD25 (89).
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1.2.2 Capacidade supressora

As Tregs são capazes de suprimir uma resposta imunológica através do
contato célula-célula, ou por meio de citocinas supressoras. Ao pensar nas
citocinas, sabemos que essas agem em diferentes populações celulares. Um
por exemplo é seu papel na inibição da proliferação e função de células T
efetoras e na ativação de macrófagos, a partir da ação de TGF- β, e na inibição
da produção de IL-12 secretada por células dendríticas (DCs) e macrófagos
ativados, pela ação da IL-10 (90). Estudos evidenciaram que as Tregs
produzem predominantemente a citocina imunosupressora IL-35, e células
deficientes na produção dessa citocina mostraram-se com capacidade
supressora reduzida (91).
A supressão da resposta imune através do contato célula-célula pode se
dar por meio do bloqueio de sinalização entre DCs e linfócitos T (B7-CTLA-4),
indução de morte de linfócitos T através do mecanismo de granzimas e
perforinas, aumento da regulação de AMPc intracelular de linfócitos T
respondedores ou a geração de adenosina pericelular que é catalizada pelas
moléculas de superfície CD39 e CD73 expressas nas Tregs (92, 93, 94).

1.2.3 Tregs em infecções

Sabe-se a importância das Tregs em infecções por diversos agentes
etiológicos (95, 96, 97, 98, 99). Em infecções bacterianas crônicas, já existem
evidências de que Tregs suprimem a resposta de células T efetoras para
controlar os danos causados pela resposta inflamatória exacerbada contra o
patógeno (100). Além dessas informações, um modelo de comparação muito
próximo com a hanseníase é a tuberculose (TB), por se tratar, também, de uma
infecção por micobactéria, tendo muitos mecanismos da resposta imune em
comum com o M. leprae. Dito isso, diversos estudos mostram que pacientes
com a TB ativa têm a frequência de Tregs aumentada tanto no sangue
periférico, quanto nos sítios da doença (101, 102, 103, 104, 105), ressaltando a
importância desta subpopulação de linfócitos em infecções bacterianas.
Outros estudos, em camundongos, apontam que as Tregs têm um papel
fundamental no controle do clearance bacteriano, evitando que o hospedeiro
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elimine o patógeno (106, 107, 108). Em modelos experimentais com M.
tuberculosis,

sabe-se que Tregs específicas expandem

nas mesmas

proporções que linfócitos Th1, também específicos, levando a diminuição de
linfócitos TCD4+ e TCD8+ e dificultando, consequentemente, a resposta efetora
contra a micobactéria (109).
O papel das Tregs na infecção por M. leprae tem ganhado atenção, e
diversos estudos tem sido desenvolvidos. Palermo e colaboradores (110)
verificaram em células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) de
pacientes MB um aumento da proporção de Tregs, quando comparada com
pacientes PB. Esse aumento pode estar relacionado com a diminuição da
resposta antígeno específica, impossibilitando uma resposta eficaz contra o
bacilo, e por isso esses pacientes não seriam capazes de conter a
disseminação do patógeno.
Saini e colaboradores (111) observaram o aumento de TGF-β em
pacientes com a forma virchowiana, indicando que as Tregs podem estar
suprimindo a resposta de células T efetoras através da secreção dessa citocina
supressora, levando a uma anergia antígeno-específica frente ao M. leprae.
Estudos em pacientes reacionais começaram a ganhar espaço, e
recentemente Vieira e colaboradores (112) observaram que pacientes com
Reação Tipo 2 apresentaram uma frequência de Tregs mais baixa in situ e na
circulação, quando comparados à pacientes com Reação Tipo 1. Essa
diminuição foi paralela ao aumento de IL-17 e a diminuição de TGF- β in situ.
Saini e colaboradores (46) ainda verificaram diminuição de Tregs em ambos os
grupos reacionais quando comparados aos grupos não reacionais.
De fato, poucos trabalhos abordam o papel das Tregs nas reações
hansênicas, sendo de fundamental importância a elucidação da função dessas
células tanto nas reações, quanto nos estados não reacionais.

1.3 Justificativa

A hanseníase é uma doença milenar, mas que ainda é considerada um
problema de saúde pública em alguns países endêmicos como o Brasil. Está
incluída entre as doenças negligenciadas, pois persiste endêmica mesmo após
mais de três décadas da disponibilização gratuita de tratamento eficaz.
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O

aparecimento

dos

episódios

reacionais

é

uma

complicação

desafiadora, uma vez que ainda não há tratamento específico capaz de impedir
o aparecimento desses fenômenos, que são a maior causa de hospitalização
pela morbidade aguda e incapacidades que pode desencadear.
As reações são caracterizadas por exacerbação da resposta imune,
com quadros de inflamação sistêmica (reação tipo 2) e localizada (reação tipo
1). Embora os dois tipos de reação estejam potencialmente associados à falha
na regulação imune, estudos prévios desenvolvidos por nosso grupo (51)
demonstraram diminuição na frequência de células T reguladoras circulantes e
presentes nas lesões em pacientes com reação tipo 2, mas não em pacientes
com reação tipo 1, quando comparados com o grupo controle (indivíduos
saudáveis contatos de pacientes MB). Frente a esses achados, torna-se
bastante importante um estudo funcional destas células com o propósito de
melhor entender seu papel na modulação e supressão da resposta imune de
pacientes reacionais.
Desta forma esse trabalho visa avaliar a função imunossupressora das
Tregs durante os episódios reacionais (tipo 1 e 2) desenvolvidos por alguns
indivíduos portadores de hanseníase. Nesse contexto, baseado na hipótese de
que pacientes que desenvolvem quadros reacionais apresentam uma
diminuição no número e/ou função de células Treg, será utilizado um estímulo
específico para indução e expansão dessas células in vitro. As subpopulações
de Tregs assim obtidas serão avaliadas quanto ao seu fenótipo e sua
capacidade funcional de suprimir a resposta imune inespecífica in vitro.
Tendo em vista que o tratamento atual destas manifestações consiste
no uso por tempo indeterminado (meses a anos) de corticóides e/ou talidomida,
consideramos que a elucidação do papel e possível indução/expansão in vitro
de Tregs nesses quadros poderão eventualmente direcionar para novas
intervenções imunoterapêuticas, evitando/diminuindo o uso dessas medicações
causadoras de graves efeitos adversos.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo Geral

Avaliar a capacidade das células T reguladoras de pacientes
diagnosticados com hanseníase (com e sem reação) se expandirem in vitro e
avaliar a capacidade supressora das mesmas sobre a resposta linfoproliferativa
de PBMCs, com estímulo policlonal.

2.2 Objetivos específicos
- Purificação de PBMCs em coluna magnética e expansão das mesmas para
uso posterior em ensaio de supressão;
- Avaliação da frequência de Tregs pré e pós-expansão;
- Avaliação do perfil fenotípico das Tregs expandidas dos indivíduos saudáveis
com os marcadores CD39, PD-1 e LAG-3;
- Avaliação da capacidade supressora das Tregs expandidas quando
estimuladas com anti-CD3/anti-CD28;
- Avaliar se há diferença entre a capacidade supressora das Tregs expandidas
separadas em coluna, e Tregs expandidas separadas em coluna e,
posteriormente, separadas por cell sorting, em indivíduos saudáveis;
- Avaliação do perfil de secreção das citocinas IFN-γ e IL-10 nas culturas
expansão dos indivíduos saudáveis e nas culturas de supressão (co-cultivos)
dos pacientes.
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3. Casuística
Os pacientes foram recrutados da Unidade 3902 (Ambulatório de
Hanseníase – sob coordenação da Prof. Dra. Maria Ângela Bianconcini
Trindade) da Divisão Clínica Dermatológica, do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP, e incluídos no estudo após assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O presente trabalho foi
submetido e aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP, sob no 1.922.398.

Critérios de inclusão:
- Indivíduos adultos (> 16 anos).
- Diagnóstico clínico de hanseníase, classificados de acordo com os critérios
de Ridley-Jopling (TT, DT, DD, DV, VV).
- Pacientes em vigência de surto reacional moderado à grave tipo 1 ou tipo
2.

Critérios de exclusão:
- Tratamento com poliquimioterapia (PQT) com mais de 2 meses, nos casos
de pacientes que não apresentam reação hansênica.
- Gravidez
- Uso de substâncias imunomoduladoras
- Comorbidades que influenciam na resposta imune (HIV, diabetes, doença
autoimune, entre outras).

Os pacientes foram alocados em 4 grupos distintos:
- Indivíduos que apresentam reação tipo 1 moderada/intensa.
- Indivíduos que apresentam reação tipo 2 (ENH) moderada/intensa.
- Indivíduos, sem reação, que apresentam as formas TT, DT.
- Indivíduos, sem reação, que apresentam as formas DV, VV.
Para melhor compreensão em relação à divisão dos grupos, nomeamos
os pacientes sem reação com as formas clínicas TT/DT como “paucibacilares”,
e pacientes sem reação com as formas clínicas DV/VV como “multibacilares”,
seguindo a classificação proposta pela OMS.
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O grupo de indivíduos saudáveis foi composto por alunos e funcionários
do Laboratório de Investigação Médica 56 (LIM-56), apresentando como
critérios de inclusão idade a partir de 16 anos (indivíduos adultos) e como
critérios de exclusão qualquer doença ou uso de medicamentos que influencie
na resposta imune, e gravidez.
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4. Materiais e Métodos
4.1 Obtenção de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs)

Foi coletado, em tubos heparinizados, aproximadamente 50 mL de
sangue dos pacientes e indivíduos saudáveis voluntários através de punção
venosa. O sangue coletado foi diluído em solução salina na proporção 1:1 e foi
recolhida a nuvem de células separadas através do gradiente de densidade em
solução FicollPaqueTMPlus (GE Healthcare, BioSciences AB). As células foram
lavadas com solução salina e contadas em câmara de Neubauer – diluídas em
corante Trypan Blue Solution (0,4% - Sigma Aldrich, USA), para quantificação
de viabilidade celular. Foram utilizadas nos experimentos somente suspensões
celulares com viabilidade > 90%.

4.2

Congelamento e descongelamento celular
Aproximadamente 3x107 das PBMCs foram congeladas para que fosse

possível realização posterior do ensaio de supressão. Para tal, as células foram
lavadas e depois ressuspendidas em Soro Fetal Bovino (SFB) (Gibco®) e em
solução de congelamento (contendo 20% DMSO + 80% Soro Fetal Bovino), por
gotejamento. O material foi transferido para criotubos e armazenado em
container contendo álcool isopropílico (Mr. Frost Nalgene® Nunc.) em freezer 80oC.
Para o descongelamento das PBMCs, o criotubo foi rapidamente imerso
em banho-maria à 37oC sob agitação. Em seguida, as PBMCs foram diluídas
em meio de cultura com 10% de Soro AB (SAB) (Sigma Aldrich, USA)
previamente aquecido à 37oC. Após 2 ciclos de lavagem em meio de cultura,
as células foram contadas em câmara de Neubauer, diluídas em Trypan, para
obtenção de viabilidade celular. As células foram deixadas em repouso por 24
horas.
4.3 Separação de células TCD4+ por beads magnéticas

Após a obtenção de PBMCs, as células foram purificadas através de
beads magnéticas em coluna, utilizando o protocolo do Kit para separação de
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células TCD4+ (CD4+T Cell Isolation Kit, human – Miltenyi Biotec, Bergisch
Gladbach, Germany). Para tal, as células foram submetidas a marcação com
um coquetel de anticorpos com beads magnéticas contra CD8, CD14, CD15,
CD16, CD19, CD36, CD56, CD123, TCR γ/δ, e CD235a (Glycophorin A),
seguidos por uma incubação com microbeads anti-biotina.
Subsequentemente, a suspensão celular foi acondicionada em coluna
LD (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) acoplada a um campo
magnético VarioMacs (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany), sendo
possível separar as células de interesse (TCD4+) através de seleção negativa,
enquanto outros tipos celulares não desejados ficaram retidos na coluna. As
células obtidas foram submetidas à lavagem e contadas em câmara de
Neubauer, diluídas em azul de Trypan para indicação da viabilidade, sempre >
90%.

4.4 Expansão in vitro de células T reguladoras
Após a separação de células TCD4+, a suspensão celular foi ajustada
para 2,5x106 células/mL em meio de cultura AIM V® suplementado com 10%
de SAB, e a mesma foi distribuída em placa de 24 poços (BIOFIL®).
Seguimos protocolo, baseado em Battaglia, Stabilini e Tresoldi (113),
onde a placa foi sensibilizada com anti-CD3 por 3 horas em estufa à 37oC
(10µg/mL – BD Biosciences), seguido da adição da suspensão celular e
estimulação com anti-CD28 (1µg/mL – BD Biosciences) e Rapamicina (100nM
– Sigma, USA). A placa permaneceu em estufa de CO2 a 37oC por 21-28 dias.
No 7o e 14o dia houve um reforço no estimulo com 10µg/mL de anti-CD3,
1µg/mL de anti-CD28, rIL-2 (250U/mL - PeproTech®) e Rapamicina (100nM)
(figura 1). No 21o dia as células foram coletadas e marcadas para avaliação
fenotípica por citometria de fluxo e avaliação funcional, como descrito nos itens
4.6 e 4.7.
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Figura 1 Linha do tempo da expansão de células T reguladoras com coquetel de rapamicina,
anti-CD3, anti-CD28 e IL-2. Em verde, dias onde houve adição de IL-2 à cultura celular (7,9,
12,14,16,18). Em vermelho, dias onde foi feito estímulo com anti-CD3/anti-CD28 e rapamicina
(0,7,14).

4.5 Caracterização fenotípica de células T reguladoras (Tregs)

A frequência de Tregs (pré e pós-expansão) foi obtida através de
citometria de fluxo. Para tal, as células adquiridas (após separação de PBMC e
após

expansão

celular)

foram

caracterizadas

pelo

fenótipo

CD4+CD25+FoxP3+CD127low/- (tabela 2) através da marcação celular de acordo
com os itens 4.5.1 e 4.5.2. Em todas as marcações utilizamos marcador de
viabilidade celular (APC-H7 – Viability Dye, eBioscience, USA).

Tabela 2 Relação dos anticorpos monoclonais utilizados para caracterização das Tregs.

Anticorpo Fluorocromo

Clone

Fabricante

CD3

BV605

SK7

BD Biosciences

3µL

CD4

V500

RPA-T4

BD Biosciences

3µL

CD25

FITC

M-A251

BD Biosciences

4µL

CD127

PE-CY7

HIL-7R-M21

BD Biosciences

2,5µL

FoxP3

PE

PCH101

eBioscience

3µL

Volume de uso

A avaliação fenotípica das Tregs dos indivíduos saudáveis pósexpansão seguiu a utilização dos anticorpos citados na tabela 2 e, em adição, a
população expandida foi marcada (extracelular) para avaliação das moléculas
CD39, PD-1 e LAG-3 (tabela 3).
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Tabela 3 Relação dos anticorpos monoclonais utilizados para caracterização das Tregs dos
indivíduos saudáveis.

Anticorpo Fluorocromo

Clone

Fabricante

CD39

APC

TU66

BD Biosciences

3µL

PD-1

BV421

EH12.1

BD Biosciences

3µL

LAG-3

PercpCy 5.5

C9B7W

BioLegend

4µL

Volume de uso

4.5.1 Marcação extracelular

Após lavagem com PBS 1% de BSA a 453g por 10 minutos, as células
foram marcadas com os anticorpos CD3, CD4, CD25, CD127 (tabela 2) e
marcador de viabilidade e as células expandidas dos indivíduos saudáveis
também foram marcadas com CD39, PD-1 e LAG-3 (tabela 3), e incubadas por
30 minutos a 4˚C e na ausência de luz. Após esse procedimento, as células
foram lavadas e incubadas com tampão de fixação (eBioscience, USA) por 30
minutos a 4˚C, na ausência de luz, seguido de um ciclo de lavagem com PBS
1% de BSA.

4.5.2 Marcação intracelular

As células, previamente submetidas a marcação extracelular, foram
centrifugadas em 453g por 5 minutos com PBS 1% de BSA e, em seguida,
ressuspendidas com o tampão de permeabilização (Ebioscience, USA). Foram
então incubadas com o tampão de permeabilização juntamente com soro de
rato (Ebioscience, USA), e logo após, com o anticorpo monoclonal específico
para FoxP3 (Ebioscience, USA) a 4˚C e na ausência de luz durante 30 minutos.
Posteriormente, as células foram submetidas a nova lavagem com tampão de
permeabilização. Por fim, as células foram ressuspendidas em solução
isotônica BD FACS Flow® (BD Biosciences) e analisadas em citômetro de fluxo
em até 24 horas. As aquisições foram realizadas no citômetro de fluxo
LSRFortessa (adquiridos 700.000 eventos por tubo) com o software FACSDiva
(BD Biosciences) e os dados foram analisados no software FlowJo® Versão
10, de acordo com a figura 2 e 3. Em todas as análises, foram utilizados
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controles isotípicos para determinação do corte da população FoxP3+ (figura 4),
além do FMO (Fluorescence minos one) para corte da população duplo positiva
CD4+CD25+ (figura 5) e FMO para corte das populações positivas para os
marcadores

CD39,

PD-1

e

LAG-3

(APC,

BV421

e

PercpCy

5.5,

respectivamente) (figura 6). Para mensuração da porcentagem de células
FoxP3+ foi aplicada uma fórmula simples, onde: % CD4+CD25+ x %
FoxP3+CD127low/-/100.

Figura 2 Estratégia de análise para obtenção da frequência de Treg – amostra pré-expansão
(ex vivo).
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Figura 3 Estratégia de análise para obtenção de frequência de Treg em células pós-expansão.

Figura 4 Controle Isotípico (Rat IgG2a, eBioscience) para FoxP3.
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Figura 5 Indivíduo saudável. FMO para molécula CD25 (FITC). A: PBMC não marcado para
CD25 (FITC), estabelecendo local de corte de população. B: PBMC marcado para CD25 (FITC)
com o corte a partir do FMO.
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Figura 6 FMO das fluorescências PercpCy 5.5 – LAG-3 (A), APC - CD39 (B), BV421 PD-1 (C).
A1: ausência da fluorescência PercpCy 5.5; A2: análise de células expandidas com marcação
para PercpCy 5.5; B1: ausência da fluorescência APC; A2: análise de células expandidas com
marcação para APC; C1: ausência da fluorescência BV421; A2: análise de células expandidas
com marcação para BV421.

4.6 Fim da expansão de células Treg

Ao fim das culturas de expansão dos indivíduos saudáveis, foram
armazenados

500uL

de

sobrenadante,

para

posterior

realização

de

imunoensaios de ELISA.
Subsequentemente, as células expandidas dos pacientes (e parte das
células expandidas dos indivíduos saudáveis) foram coletadas da placa de
cultura, submetidas a uma centrifugação a 435g por 10 minutos e contadas em
câmara de Neubauer. Logo em seguida, ajustamos a concentração para 2x105
células/mL – para posterior plaqueamento e realização do ensaio de
supressão, conforme item 4.6.3.
A outra parte das células expandidas dos indivíduos saudáveis foi
submetida à purificação por cell sorting, conforme descrito no item 4.6.1.
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4.6.1 Separação de T reguladoras expandidas por cell sorting

Após finalizar o protocolo de expansão de células T reguladoras, nos
indivíduos saudáveis, realizamos uma purificação da população expandida com
os marcadores CD4, CD25 e CD127 por cell sorting.
Resumidamente, ao fim da cultura de expansão, as células expandidas
foram submetidas a um ciclo de lavagem, marcadas com os anticorpos
descritos na tabela 4, incubadas, e então ressuspendidas em tampão
apropriado para aquisição das mesmas no citômetro de fluxo BD FacsAriaII™
(realizada na UNIFESP, em colaboração com Dra. Daniela Teixeira).
Tabela 4 Relação dos anticorpos monoclonais utilizados para separação das Tregs em cell
sorting.

Anticorpo Fluorocromo

Clone

Fabricante

Volume de uso
por 106/cél.

CD4

PE

HP2_6

ImmunoStep

2,5µL

CD25

FITC

M-A251

BD Biosciences

4µL

CD127

APC

HIL-7R-M21

BD Biosciences

3µL

Todas as seis purificações por cell sorting dos indivíduos saudáveis
resultaram em populações com pureza > 90% para os marcadores de interesse
(figura 7).
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Figura 7 Figura representativa da estratégia utilizada para separar as células de interesse,
ilustrando a amostra pré-sorting (A), e pós-sorting (B).

4.7 Mensuração da proliferação celular com CFSE

Para mensuração da proliferação celular, utilizamos a marcação com
carboxifluoresceína diacetato sucinimidil ester (CFSE – Molecular Probes®,
Invitrogen).
Para preparação das PBMCs, descongelamos as células que foram
armazenadas em criotubo no início do protocolo, como descrito no item 4.2.
Posteriormente,

iniciamos

a

marcação

destas

células

com

CFSE.

7

Resumidamente, em torno de 1x10 células/mL foram mantidas em 2 mL de
RPMI 1640 aquecidas (37oC) com a concentração de 3μM de CFSE
(concentração já estabelecida no laboratório) sob agitação, por 15 minutos, em
banho maria a 37 oC. Após isso, o excesso do corante foi retirado, submetendo
as células a 3 lavagens com RPMI + 10% de SFB gelado (4oC). A seguir, as
PBMCs marcadas foram utilizadas para realização do co-cultivo com as células
Tregs, como descrito abaixo, no item 4.8.
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4.8 Co-cultivo para avaliação de função supressora de Tregs
Após a expansão, as Tregs (purificadas somente em coluna – pacientes
- e purificadas em coluna/cell sorting - indivíduos saudáveis) foram avaliadas
quanto a sua capacidade de suprimir a resposta imune. Dessa forma, foi
realizado co-cultivo de Tregs e PBMCs autólogas marcadas com CFSE (como
descrito acima no item 4.7). Foram utilizadas diferentes proporções de
Tregs:PBMCs (1:1, 1:2 e 1:5).
As Tregs e PBMCs foram estimuladas, em uma placa de 96 poços de
fundo em U (Corning/ Costar), com anti-CD3 (placa sensibilizada) e anti-CD28,
na presença ou não de células expandidas (Tregs), e distribuídas em
duplicatas. Nos casos de indivíduos saudáveis, foram utilizadas Tregs
expandidas não purificadas em cell sorting e também Tregs purificadas por
essa metodologia. As células foram mantidas cinco dias em estufa CO2 a 37oC,
protegidas da luz.
Foi utilizado, como controle positivo, duplicatas contendo PBMCs na
ausência das Tregs expandidas, estimuladas com anti-CD3/anti-CD28. A
proliferação celular foi avaliada por CFSE e adquirida em citometria de fluxo
LSRFortessa (adquiridos 100.000 eventos por tubo) com o software FACSDiva
(BD Biosciences) e os dados foram analisados no software FlowJo® Versão
10, de acordo com a figura 8.
Ao fim dos co-cultivos de supressão dos pacientes, foram armazenados
sobrenadantes das condições propostas para posterior realização de
imunoensaios de ELISA.
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Figura 8 Estratégia de análise para Ensaio de supressão.

4.9 ELISA IFN-γ/IL-10

Coletamos o sobrenadante das culturas de expansão (dia 21) dos
indivíduos saudáveis e sobrenadante dos co-cultivos de supressão dos
pacientes e submetemos essas amostras a um ensaio imunoenzimático
(ELISA) para detectar a presença das citocinas IFN-γ e IL-10 (esta última
somente em sobrenadante de indivíduos saudáveis).
Para tal, sensibilizamos uma placa half area de 96 poços (Corning Inc.)
com o anticorpo de captura do kit devido para cada citocina (DuoSet® ELISA
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human IFN-γ e DuoSet® ELISA human IL-10 - R&D Systems, Inc.) e
incubamos a placa overnight em temperatura ambiente (TA). Após isso,
submetemos a placa a um ciclo de 6 lavagens com PBS 1x e as amostras
foram colocadas em placa, seguidas da curva padrão, com 7 pontos
(2000pg/mL;

1000pg/mL;

500pg/mL;

250pg/mL;

125pg/mL;

62,5pg/mL;

31,25pg/mL), além do controle negativo (branco). A placa foi submetida a uma
incubação de 2 horas em TA, novo ciclo de 6 lavagens e foi adicionado
anticorpo de detecção, seguido de nova incubação de 2 horas em TA. A placa
foi submetida a um ciclo de 6 lavagens novamente, foi adicionada Streptavidina
e, logo após incubação, o substrato da enzima (Tetramethylbenzidine – TMB –
Invitrogen®). Ao fim do experimento, foi adicionado H2SO4 à placa - solução
stop - para que fosse possível revelar a placa em leitor adequado (Leitora de
Microplacas – BioTek Instruments), a 450 nm, como indica o fabricante dos
kits. Os resultados, obtidos em densidade óptica, foram traduzidos em
picogramas/mL utilizando o software GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software,
Inc.).

4.8 Análise estatística

Para realização da análise estatística foi utilizado o software GraphPad
Prism 5.0 (GraphPad Software, Inc.). Para comparação de dados entre grupos
foi aplicado o teste One-way ANOVA com pós-teste de Dunn, quando as
amostras

não

eram

paramétricas.

As

análises

foram

estatisticamente significantes quando apresentaram p<0,05.

consideradas
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5. Resultados e Discussão
5.1 Dados Clínicos e Demográficos
Foi realizada coleta de 29 pacientes para composição dos quatro
grupos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão mencionados
anteriormente. Os mesmos encontram-se caracterizados na tabela 5.
Tabela 5 Características clínico-demográficas dos pacientes.

Grupo Sem Reação (Paucibacilar)
Pacientes

Idade

Gênero

Forma
Clínica

P1

58

M

DT

P2

44

F

DT

P3

42

M

DT/DD

P4

35

M

DT/DD

P5

43

M

DT

P6

74

M

TT

P7

55

F

TT

Grupo Sem Reação (Multibacilar)
P8

58

M

DV

P9

25

M

VV

P10

43

M

DV/VV

P11

36

M

DV/VV

P12

77

F

DD

Grupo Reação Tipo 1 (R1)
P13

55

M

DT/DD

P14

63

M

DD/DV

P15

58

F

DV

P16

18

M

DT/DD

P17

72

M

DD

P18

27

M

DD

P19

50

M

VV

P20

60

F

DD

49
Grupo Reação Tipo 2 (R2)
P21

42

M

DV

P22

35

M

DV

P23

33

M

DV

P24

66

M

DV

P25

33

M

DD/DV

P26

34

M

DV

P27

60

F

DD/DV

P28

35

M

DV

P29

42

M

VV

Para o grupo de indivíduos saudáveis, foi realizada coleta de 6
indivíduos. Os mesmos encontram-se caracterizados na tabela 6.
Tabela 6 Características dos indivíduos saudáveis participantes do estudo.

Indivíduos

Idade

Gênero

S1

20

F

S2

22

F

S3

20

F

S4

27

F

S5

30

F

S6

26

F

saudáveis

5.2 Purificação celular
5.2.1 Purificação de células TCD4+ por beads magnéticas

Foi utilizada a técnica de purificação por seleção celular em coluna
magnética, já estabelecida previamente no laboratório por Vieira (114),
obtendo-se regularmente pureza >90%. A figura 9 representa a estratégia de
análise utilizada para mensuração da porcentagem de pureza obtida através da
seleção magnética negativa de células TCD4+ de um indivíduo saudável, como
exemplo ilustrativo da padronização.
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Figura 9 Indivíduo saudável. A: Análise de população pré-purificação por beads magnéticas
em coluna. B: Análise de população pós-purificação por beads magnéticas em coluna.

5.2.2 Purificação de células expandidas por cell sorting

As células dos indivíduos saudáveis expandidas in vitro foram
submetidas à purificação da população CD4+CD25+CD127- por cell sorting.
Como foram obtidos diferentes números de células TCD4+ pós-expansão por
indivíduo, os valores submetidos a essa purificação foram diferentes, conforme
descrito na tabela 7.
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Tabela 7 Número absoluto de células pré e pós o processo de purificação por cell sorting,
+
+
contadas em câmara de Neubauer e porcentagem de pureza de células CD4 CD25 CD127
pós cell sorting. A porcentagem de pureza pós-sorting foi obtida através da análise dos dados
no FlowJo.

Indivíduo

n. células (x106)

n. células (x106)

% pureza

saudável

pré-sorting

pós-sorting

pós-sorting

S1

19

3

98,3

S2

19

1,1

97,9

S3

10

4,1

98,3

S4

16

3,5

97,4

S5

5

1,5

99,5

S6

20

1,8

98,8

A concentração de células/mL foi ajustada, para devido plaqueamento
das células purificadas e, como citado anteriormente, a porcentagem de pureza
das Tregs expandidas pós-sorting foi > 90% em todos os indivíduos.

5.3 Expansão de células TCD4+

A partir de estudos prévios de Vieira (114), onde foram comparados três
protocolos diferentes de expansão de células T reguladoras (rapamicina, TGFβ e VD3), foi possível estabelecer que o coquetel de rapamicina é o que mais
se adequa aos nossos objetivos, pois houve um enriquecimento maior da
porcentagem da população de células T reguladoras in vitro, além do aumento
do número absoluto de células TCD4+, permitindo assim a realização da
análise funcional destas células expandidas.
Dessa forma, prosseguiu-se com o protocolo de expansão com o
coquetel de rapamicina por 21-28 dias, como descrito no item 4.4. Obteve-se a
mediana do número absoluto de linfócitos de 13,54x106 (min: 4,7 - máx: 29,2
x106) pós-expansão e uma mediana de frequência de 20,95% (7 - 55,9%) de
células TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ (figura 10).
Na figura 10A e 10B observa-se, respectivamente, um aumento
significativo no número absoluto de células TCD4+ e da porcentagem de
células TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+, indicando que os estímulos com antiCD3, anti-CD28 e IL-2 são eficientes na expansão, porém há somente
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enriquecimento da população, possivelmente pela expansão concomitante de
células TCD4+ não-Tregs (figura 10C). Outros trabalhos observaram médias de
51% (115) e 53% (116) de células FoxP3+ ao final da expansão, porém
utilizaram diferentes formas de purificação celular, como por exemplo cell
sorting ou por separação por beads magnéticas específicas para separação de
outras populações celulares (CD8-CD25+) (115, 116).
Levando em consideração que, em um total de 35x106 de PBMCs, que é
a quantidade de células que são aplicadas em coluna para iniciar o processo
de separação de linfócitos TCD4+, temos uma estimativa da presença de
0,175x106 células TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+, é possível dizer que
atingimos o objetivo de aumentar o número absoluto de células FoxP3+ para
realização do ensaio de supressão, como proposto inicialmente, uma vez que
finalizamos

o

ensaio

com

uma

mediana

de

2x106

células

TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ (figura 10C).
Em alguns casos, foi necessário prolongar o protocolo de expansão para
até 28 dias em cultura devido ao crescimento mais lento das células, não
atingindo o resultado esperado em relação ao aumento absoluto de células
pós-expansão, fato que ocorreu independente da forma clínica apresentada
pelos pacientes. Ainda assim, alguns pacientes não atingiram o aumento
suficiente no número de células esperado pós-expansão.
Por praticidade, nomearemos a população expandida como “Treg
expandida”, apesar de haver somente um enriquecimento com Tregs após a
expansão, e não uma purificação.

53

A
***

15

30

10

0

0

Pr
éEx
pa

ns
ão
Pó
sex
pa

Pr
éex
pa

ns
ão

5

o

20

pa
ns
ã

10

Pó
sEx

% FoxP3

40

ns
ão

n.células TCD4 + (x106)

***
20

C
14

n. células (x106)

12
10
8
6
4
2

+

+

Fo
xP
3

TC
D

4

0

+

Figura 10 A: Mediana dos valores iniciais de células TCD4 para expansão e valores obtidos
+
pós-expansão – contagem em câmara de Neubauer (n=29). B: Mediana da % de FoxP3 em
análise de células ex vivo e pós-expansão (n=29). C: Número absoluto de células
+
+
low/+
6
TCD4 CD25 CD127 FoxP3 pós-expansão, mediana de 2,27x10 células (min: 0,6- máx:
6
5,54x10 ) (n=29). Os valores se referem aos resultados obtidos a partir de amostras de
pacientes.

O uso da rapamicina para favorecer a expansão de células T
reguladoras em detrimento das células TCD4+ não-Tregs se dá, pois ela age
como um bloqueador da atividade da proteína quinase mTOR, impedindo a
síntese protéica e, por consequência, a progressão do ciclo celular das células
T convencionais e não de Tregs (117, 118). Alguns estudos mostram que
células FoxP3+ são mais resistentes a ação apoptótica da rapamicina porque
expressam constitutivamente a proteína pim 2 – uma proteína serina/treonina
quinase (119, 120), enquanto outros sugerem que células FoxP3+ apresentam
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um nível de fosforilação mais baixo da molécula alvo (mTOR) da rapamicina, o
que acaba lhes conferindo resistência a ação do fármaco (121).
Battaglia, Stabilini e Roncarolo (122) observaram que, a adição de
rapamicina a culturas de células TCD4+, promovia o enriquecimento de células
FoxP3+, o que não acontecia nas culturas sem rapamicina. Além disso, ao
cultivar células CD4+CD25- com rapamicina, não havia um aumento na
frequência de células FoxP3+, o que sugere que a rapamicina não age na
geração de novo de células CD4+CD25+.
Com o propósito de diminuir a proporção de contaminantes de células
TCD4+ não-Tregs, baseado em artigos que utilizam separação de células por
beads magnéticas em coluna (123, 124, 125, 126), realizamos experimento a
partir de material coletado de um indivíduo saudável e iniciamos uma expansão
com duração de 21 dias, onde foram feitas três purificações diferentes: i)
purificação com beads magnéticas por seleção negativa de células CD4+ no dia
0; ii) purificação com beads magnéticas por seleção negativa de células CD4 + +
seleção positiva de células CD25+ no dia 0; iii) purificação com beads
magnéticas por seleção negativa de células TCD4 + no dia 0 + seleção positiva
de células CD25+ no dia 14. As purificações i) e ii) não resultaram no maior
enriquecimento de células TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ ao final dos 21 dias
em cultura (tabela 8), por isso mantivemos o protocolo proposto inicialmente
para purificação celular.

Tabela 8 Três diferentes purificações realizadas por separação em coluna magnética em um
indivíduo saudável. A porcentagem foi obtida através de análise de células previamente
+
marcadas de acordo com o item 4.5. A porcentagem de células FoxP3 do dia 0 corresponde a
marcação das PBMCs ex vivo, não submetidas a separação por beads magnéticas. As
+
porcentagens de células CD25 nos dias 0 e 14 indicam o valor pós-separação por coluna
magnética, de acordo com o protocolo proposto.

%
CD25+
Dia 0
5,88

% FoxP3+
Dia 0

% CD25+
Dia 14

% CD25+
Dia 21

% FoxP3+
Dia 21

5,12

95,3

66,5

23,8

CD4 CD25 dia 0

7,7

5,12

93,1

54,9

20,69

CD4+ dia 0 +
CD25+ dia 14

5,88

5,12

90,9

69,5

18,69

PURIFICAÇÕES
CD4+ dia 0
+

+
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Diversas outras tentativas de purificação de população CD4+CD25+ préexpansão foram realizadas utilizando os mesmo kits de separação (CD4+ T Cell
Isolation Kit human e CD25 MicroBeads II human, Miltenyi Biotec), além de
tentativas com o kit CD4+CD25+CD127dim/- Regulatory T Cell Isolation Kit II
human (Miltenyi Biotec), porém os resultados esperados não foram alcançados
(dados não mostrados).
Ao analisar separadamente a mediana de frequência de células
TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ da população expandida, não há diferença
significativa entre os diferentes grupos de pacientes (ANOVA, p=0,31) (figura
11). Isso indica que a pequena diferença entre a porcentagem de Tregs
expandidas adicionadas aos co-cultivos não deverá ser um fator determinante
quando compararmos a capacidade supressora dos diferentes grupos
estudados.
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Figura 11 Mediana da freqüência de células expandidas TCD4 CD25 CD127 FoxP3 por
grupo. Grupo PB: 16,87 (min: 8,9 – max: 25,9); grupo MB: 21,55 (15,10 –21,3); grupo R1: 24,13
(9,93 – 44,69); grupo R2: 26,5 (7 –55,9).

Os indivíduos saudáveis apresentaram uma mediana de frequência de
células TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ expandidas de 25,8% (min: 12,8 – max:
33,2) e, assim como a expansão dos pacientes, atingimos o objetivo do
aumento da frequência dessas células em cultura. Além disso, houve um
aumento significativo no número absoluto de células TCD4 + do início ao fim da
expansão, cumprindo mais um dos objetivos do experimento, tornando possível
a realização do ensaio de supressão posteriormente (figura 12).

56

*

n. células (x10 6)

40
30
20
10

ns
ão
pó
sex
pa

+

4
TC
D

TC
D

4

+

pr
éex
pa
ns

ão

0

Figura 12 Número absoluto de células TCD4+ pré e pós-expansão dos indivíduos saudáveis
comparadas pelo teste de Mann Withney (n=6).

É importante ressaltar que, nas células expandidas, a população CD3+
são, predominantemente, células CD4+ (pureza >95%), confirmando a
eficiência da purificação celular (por beads magnéticas) no início do protocolo
(figura 13).

+

+

Figura 13 Dotplot do cruzamento de células CD4 (eixo x) e CD25 (eixo y), onde observamos
+
um total de 97,6% de células CD4 . Análise representativa.
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5.4 Análise de subpopulações de Tregs pós-expansão (indivíduos
saudáveis)
Realizamos uma marcação extracelular para citometria de fluxo nas
Tregs expandidas dos indivíduos saudáveis para compreender quais
populações celulares fazem parte do nosso pool pós-expansão, além da
população que sempre é caracterizada. Para isso, adicionamos à nossa
marcação convencional (CD3/CD4/CD25/CD127/FoxP3) as moléculas LAG-3,
CD39, e PD-1.
Células T reguladoras do tipo 1 (Tr1) tem o fenótipo CD4 +LAG3+FoxP3-,
secretam altos níveis de IL-10 e possuem função supressora (127, 128, 129,
130, 131). Essas células têm um papel importante no controle da inflamação e
mostram um grande potencial terapêutico para doenças inflamatórias. LAG-3 é
uma molécula estruturalmente homóloga à molécula CD4 e pode se ligar ao
MHC de classe II com alta afinidade (132, 133). Apesar de necessitar da
presença de IL-27 para crescer in vitro (134), essa população deriva de
linfócitos CD4+ com ativação via TCR. Mesmo que não haja adição de IL-27 no
protocolo de expansão adotado, partimos de linfócitos CD4+ e, com antiCD3/anti-CD28, induzimos fortemente a ativação dessas células via TCR, nos
levando a pensar que há possibilidade de expansão dessa população
reguladora do tipo 1 concomitante à população FoxP3+.
PD-1 é um receptor expresso em linfócitos T e B ativados, células NKT e
células mielóides (135, 136, 137, 138, 139). Regula negativamente a
sinalização do receptor de antígeno, fazendo parte da maquinaria de
autoregulação normal das células. Após exposição crônica a um antígeno, a
molécula PD-1 fica regulada positivamente de forma persistente nos linfócitos
T; desta forma, interações entre receptor/ligante inibem a ativação destes
linfócitos, além da inibição de sua proliferação e produção de citocinas, levando
a um conseqüente estado de exaustão (140, 141). Visto isso, é possível que,
após tantos estímulos vigorosos com anti-CD3/anti-CD28 nas culturas de
expansão, as células entrem em um processo de exaustão, e isso prejudique
de alguma forma nosso ensaio de supressão, realizado posteriormente.
A molécula CD39 é uma ectonucleotidase, enzima envolvida na
produção de adenosina. Estudos mostraram que essa ectonucleotidase,
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juntamente à molécula CD73, é expressa na superfície de Tregs de
camundongos e humanos (142, 143). Juntas, essas moléculas

são

responsáveis pela com versão de ATP em AMP e, subsequentemente, em
adenosina, que é um fator imunossupressor (144).
Ao analisar a expressão das moléculas de interesse (figura 14), não
encontramos resultados que justificassem uma população Tr1, uma vez que
não foram encontradas células FoxP3-LAG-3+ nas culturas de expansão.
Também não houve resultado expressivo da molécula PD-1, tanto na
população FoxP3+ como na FoxP3-, descartando a idéia de células exaustas
em nossa cultura de expansão que pudessem influenciar de alguma forma o
resultado do ensaio de supressão. CD39 foi encontrado em quantidade similar
em células FoxP3+ e FoxP3-.
Dados na literatura demonstram duas populações possíveis de células
CD4+CD39+, as: CD4+CD25+FoxP3+CD39+ e CD4+CD25-FoxP3-CD39+ (145).
Essa segunda população não medeia supressão, diferente da primeira, que
tem o mesmo fenótipo das Tregs expandidas, analisadas na figura 14.
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de
indivíduos saudáveis (n=6).

Para compreensão da população CD25+FoxP3-CD39+ encontrada nos
indivíduos controle (células expandidas), coletamos PBMC de dois indivíduos
saudáveis, já inclusos neste trabalho, e realizamos uma marcação para as
moléculas CD3/CD4/CD25/CD127/FoxP3/CD39, afim de entender se a
população CD39+ seria diferente em células não expandidas, sinônimo de uma
população altamente estimulada.
A princípio, acreditamos que a expressão de CD39 na população
+

CD25 FoxP3- poderia estar relativamente alta pelos estímulos contínuos que
proporcionamos na cultura de expansão, o que justifica a expressão dessa
molécula na superfície de células não supressoras (146). Porém, ao analisar a
população ex vivo destes mesmos indivíduos, os valores continuavam muito
próximos à porcentagem encontrada em células expandidas (figura 15).
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Figura 15 A: Análise de PBMCs ex vivo de indivíduos controle – células CD4 CD25 FoxP3
+
+
+
CD39 . B: Análise de Tregs expandidas de indivíduos controle – células CD4 CD25 FoxP3
+
CD39 .

5.5 Análise da capacidade supressora das células expandidas (ensaio de
supressão)

A partir da expansão das células, o próximo passo foi a realização dos
co-cultivos das PBMCs autólogas marcadas com CFSE junto as Tregs
expandidas (purificadas por coluna e cell sorting, no caso de indivíduos
saudáveis). As PBMCs, previamente descongeladas, apresentaram viabilidade
> 90% (contagem em câmara de Neubauer).
Foi considerada a porcentagem da proliferação celular das células
marcadas (PBMCs), possibilitando o estudo da capacidade supressora das
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células (Tregs) expandidas a partir desta interação in vitro, frente a estímulos
inespecíficos (anti-CD3 e anti-CD28).

5.5.1 Pacientes

A partir dos valores obtidos, é possível observar uma significativa
resposta linfoproliferativa frente ao estímulo com anti-CD3/anti-CD28, com uma
média dos grupos de 70% (min: 35,4- máx: 94,4%).
De forma geral, observamos (figura 16) que as Tregs expandidas dos
pacientes demonstraram uma robusta capacidade de supressão até então,
corroborando com experimentos demonstrados por Battaglia et al (147), que
sugerem que a estimulação via TCR com anti-CD3/anti-CD28, além da adição
de rapamicina e IL-2, na expansão celular, gera uma população com grande
capacidade supressora.
Essa capacidade supressora é preservada em uma relação de até 1:25
(equivalente à relação Texp:PBMCs 1:5), levando em consideração que
apenas uma mediana de 20,95% das células T expandidas são Tregs.
Chamamos atenção para a proporção de 1:5 no grupo R1 (figura 16C), onde
não houve uma supressão significativa, apresentando uma média de 22,3% de
supressão quando comparado com a condição PBMCs estimuladas com antiCD3/anti-CD28 na ausência de Tregs. Por outro lado, nessa mesma proporção,
os grupos PB, MB e R2 (ilustrados nas figuras 16A, 16B e 16D,
respectivamente) apresentaram médias de 27,3%, 52,8% e 42,9% de
supressão, respectivamente (tabela 9). A análise estatística obtida pelo ANOVA
mostrou uma variação significativa entre os grupos, com p<0,05, mas o pósteste de Dunn comparando grupo a grupo não mostrou significância, fato que
pode ser atribuído pelo n baixo.
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Figura 16 Porcentagem da proliferação das PBMCs com e sem interação com as Tregs
expandidas quando estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28. A: grupo PB (n=7); B: grupo MB
(n=5); C: grupo R1 (n=8); D: grupo R2 (n=9).

Na figura 17 é possível observar diferença na porcentagem de
proliferação entre a população de PBMCs na ausência de Tregs expandidas
(figura 17A) e as diferentes proporções de Tregs expandidas adicionadas ao
co-cultivo – 1:1, 1:2 e 1:5 (figura 17B/C, 17D/E, 17F/G, respectivamente) –
todas

estimuladas

com

apresentados na figura 16.

anti-CD3/anti-CD28,

ilustrando

os

resultados
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Figura 17 Análise representativa do ensaio de supressão de paciente do grupo PB. A1:
PBMCs na ausência de Tregs estimuladas com anti-CD3/anti-CD28; A2: PBMCs na ausência
de Tregs sem estímulo; B1/B2: PBMCs/Treg expandida na proporção 1:1 estimuladas com antiCD3/anti-CD28; C1/C2: PBMCs/Treg expandida na proporção 1:2 estimuladas com antiCD3/anti-CD28; D1/D2: PBMCs/Treg expandida na proporção 1:5 estimuladas com antiCD3/anti-CD28.

Apesar de não ser um problema para análise, é importante citar que os
últimos ciclos de replicação das células CFSElow/- acabaram apresentando um
overlap com as Tregs expandidas, quando essas são adicionadas ao cocultivo. Visto isso, delimitamos um corte da população CFSElow/- antes do início
da população de Tregs expandidas no dot plot (figura 18B), e aplicamos esse
corte à população de PBMCs estimuladas com anti-CD3/anti-CD28 na
ausência de Tregs expandidas (nosso controle positivo) (figura 18A), para que
o intervalo de proliferação seja fidedigno ao intervalo selecionado para
mensurar a capacidade supressora das Tregs nos outros dot plots. Esse corte
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foi feito por indivíduo, respeitando as diferenças possíveis de compensação do
citômetro e das características individuais das células.

Figura 18 Dot plot representativo do corte de delimitação da população de Tregs expandidas e
low/a população CFSE . A: PBMCs na ausência de Tregs expandidas estimuladas com antiCD3/anti-CD28 com corte de delimitação das duas populações, evitando o overlap; B: PBMCs
na presença de Tregs expandidas na proporção 1:1 estimuladas com anti-CD3/anti-CD28 com
o corte de delimitação das populações estipulado a partir da posição das Tregs expandidas.

Ao analisar os resultados de porcentagem de supressão dos grupos de
pacientes, observamos uma diferença significativa entre os grupos PB e MB
nas proporções 1:2 e 1:5, e nos grupos R1 e R2 na proporção 1:5 (figura 19).
Essa diferença pode ser atribuída às diferentes formas clínicas apresentadas
pelos pacientes, pois, se lembrarmos das características imunológicas
clássicas de indivíduos com as formas virchowianas da doença (com ou sem
reação), sabe-se que estes possuem uma resposta imune principalmente
reguladora, o que corrobora a maior capacidade de supressão destes grupos
encontrada nos ensaios; a caracterização clássica desses pacientes para o
polo Th2 e a secreção de citocinas supressoras como IL-4, IL-5 e IL-10
reforçam esse raciocínio (148, 149). Estudos também mostraram que existe
uma mutação no gene que codifica o TLR2 (Toll like receptor 2) nas células de
pacientes virchowianos, fato que interfere diretamente na ativação do fator de
transcrição NF-kB, fator determinante para produção de citocinas próinflamatórias, como IL-2, IL-12, IFN-γ e TNF-α, favorecendo o aumento da
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produção de IL-10, quando comparadas com células que não possuem a
mutação (150, 151).
Além disso, já foi descrito pelo nosso grupo (110) que pacientes
multibacilares, quando comparados aos paucibacilares, possuem maior número
de Tregs in situ, além de estudos (111) que demonstraram aumento de
citocinas regulatórias nestes pacientes, correlacionando esses achados à
população T reguladora dos pacientes estudados.
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Figura 19 Porcentagem de supressão dos quatro grupo de pacientes nas proporções
Treg:PBMC 1:1, 1:2 e 1:5, estimuladas com anti-CD3/anti-CD28. A equação aplicada para
obtenção desse valor foi: 100 -(porcentagem de proliferação de cada proporção Treg:PBMC
(1:1, 1:2, 1:5)/ proliferação das PBMCs estimuladas).
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Tabela 9 Porcentagem de supressão nas proporções Treg:PBMC 1:1, 1:2 e 1:5, estimuladas
com anti-CD3/anti-CD28. A equação aplicada para obtenção desse valor foi: 100 (porcentagem de proliferação de cada proporção Treg:PBMC (1:1, 1:2, 1:5)/ proliferação das
PBMCs estimuladas). NR = Não realizado.

Paciente

1:1

1:2

1:5

Grupo

P1

56,6

50,5

23,6

PB

P2

63

41,4

25,2

PB

P3

78,1

57,9

48,1

PB

P4

28,2

33,5

13,2

PB

P5

68,3

48,3

26,8

PB

P6

68

53,8

NR

PB

P7

35,8

34,5

NR

PB

P8

77,6

74,7

72,4

MB

P9

78,4

69,9

42,5

MB

P10

78,3

64,5

38,3

MB

P11

65,3

67,4

67,4

MB

P12

60,2

57,2

43,8

MB

P13

82,7

91,6

NR

R1

P14

61,6

54,6

33,1

R1

P15

65,2

70,9

NR

R1

P16

36,3

8,2

1,7

R1

P17

66,1

51,8

30,2

R1

P18

75,9

52,8

30,1

R1

P19

50,6

36,2

27,9

R1

P20

66,7

35,4

11,2

R1

P21

71,2

64,8

65,4

R2

P22

81,2

85,1

NR

R2

P23

93,6

86

66,6

R2

P24

66

55

25,6

R2

P25

41

33,9

28,1

R2

P26

83,8

74

NR

R2

P27

72,9

73,2

69,7

R2

P28

43

26,1

10

R2

P29

56

46,8

34,9

R2
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Ao analisar o MFI (mediana de intensidade de fluorescência) de FoxP3
das Tregs expandidas, apesar de não haver diferença significativa entre os
grupos, há um aumento nos valores desta mediana que sugere relação com a
capacidade supressora aumentada nos grupos MB (proporções 1:2 e 1:5) e R2
(proporção 1:5) (figura 18) e a mediana de intensidade de fluorescência da
molécula FoxP3 encontrada nessas populações (figura 20).
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Figura 20 Gráfico da mediana de intensidade de fluorescência (MFI) da molécula FoxP3 dos
quatro grupos de pacientes: PB (n=7), MB (n=5), R1 (n=8) e R2 (n=9).

O resultado expressado na figura 19, com as porcentagens de
supressão dos grupos estudados, nos remete à menção de que as diferenças
individuais nas porcentagens de Treg expandida dos pacientes nos co-cultivos
de supressão não seriam determinantes em relação à capacidade de
supressão e suas possíveis diferenças entre os grupos (figura 11). Ao analisar
a

possibilidade

de

correlação

entre

a

porcentagem

de

células

TCD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ expandidas e a porcentagem de supressão dos
quatro grupos de pacientes, encontramos uma correlação positiva na
proporção de Treg:PBMC 1:1, com p=0,009 e r=0,5 (figura 21). Nas proporções
de 1:2 e 1:5 não foi encontrada correlação, com p=0,08/r=0,3 e p=0,22/r=0,2,
respectivamente.
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Figura 21 Correlação entre a porcentagem de células TCD4 CD25 CD127 FoxP3
expandidas e a porcentagem de supressão dos pacientes na proporção Treg:PBMC 1:1.

+

Neste caso, é possível que a alta quantidade de Tregs adicionadas ao
co-cultivo de fato influencie a supressão, principalmente quando lembramos
que essa não é uma condição próxima do estado fisiológico dos pacientes,
afinal, é uma subpopulação menor no sangue periférico (<10% linfócitos
TCD4+) (82).
Ao diluir a população de Tregs expandidas no mesmo co-cultivo, não
encontramos mais correlação entre os valores, reforçando a ideia de que a
grande quantidade de Tregs em uma condição “não-fisiológica” pode influenciar
a porcentagem de supressão encontrada. Como não há correlação entre as
porcentagens nas proporções 1:2 e 1:5, é possível dizer que as diferenças
encontradas nas porcentagens de supressão entre os grupos podem ser
atribuídas por uma diferença na imunopatogênese das formas clínicas da
hanseníase.

5.5.2 Indivíduos saudáveis: coluna versus cell sorting

Realizamos o ensaio de supressão dos indivíduos saudáveis com duas
populações distintas de Treg: a população que foi purificada somente em
coluna (CD4) no dia 0 da expansão, e a população que foi purificada em coluna
(CD4) no dia 0 e purificada novamente no dia 21 da expansão por cell sorting.
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Ao comparar a capacidade de supressão das Tregs expandidas
purificadas por cell sorting e as Tregs do mesmo indivíduo não purificadas por
cell sorting, não encontramos diferença significativa na porcentagem de
supressão nas diferentes proporções Treg:PBMC (figura 22). Sendo assim, não
é possível apontar que a purificação por cell sorting no dia 21 da expansão seja
um fator indispensável, pois nossas células não-purificadas se mostraram tão
eficazes em sua atividade quanto as purificadas.
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Figura 22 Porcentagem de supressão do co-cultivo de indivíduos saudáveis em diferentes
proporções Treg:PBMC. C: células separadas somente por coluna no início da expansão. S:
células submetidas ao processo de purificação por cell sorting no dia 21 da expansão. (n=4).

Ao comparar as técnicas de separação celular (separação por beads
magnéticas

e

por

cell

sorting),

compreendemos

suas

vantagens

e

desvantagens. A separação em coluna é geralmente mais barata e mais
rápida, mas, em contrapartida, a separação por cell sorting é ideal para
separação de populações raras e resulta em uma pureza muito maior (152).
Portanto, entendemos que há um problema quando purificamos as células
somente em coluna e as colocamos em cultura de expansão, assim como já
discutido anteriormente, no item 5.3. Sabe-se que a separação por cell sorting
pode mostrar desvantagens quanto à viabilidade celular, que seria afetada pela
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pressão hidrodinâmica aplicada no FACS (153) e tais consequências
dependem das condições celulares, como fragilidade da membrana e o status
de ativação das células (células pré-ativadas são mais propensas aos impactos
nocivos desta técnica). Todas essas questões devem ser levadas em
consideração, mas, de toda forma, esses danos são mínimos na maioria dos
casos (154).
Ainda nos referindo à figura acima, apesar de não haver diferença
significativa ao comparar as colunas da figura 22 entre si (em suas diferentes
proporções), é visível a diminuição da capacidade de supressão dessas células
expandidas - separadas ou não - quando diluímos, cada vez mais, nossas
Tregs no co-cultivo; resultado esperado, pois, quanto menos Tregs na cultura,
menor a capacidade supressora, assim como demonstrado em nossos
pacientes, na figura 19.

5.7 Avaliação da função supressora de Tregs de pacientes pela inibição
da secreção de IFN-γ
Ao realizar o imunoensaio enzimático (ELISA) para IFN-γ, observamos
uma diferença significativa entre as condições estimulada (PBMCs na ausência
de Tregs estimuladas com anti-CD3/anti-CD28) e as proporções Treg:PBMC
1:1 e 1:2 (figura 23). Realizamos o ensaio com nove pacientes (PB e MB),
número de indivíduos suficiente para avaliação da citocina em comparação
com a proliferação dos ensaios de supressão.
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Figura 23 Secreção de IFN-γ em sobrenadante de co-cultivo de supressão de pacientes (n=9).

O resultado complementa os achados de porcentagens de proliferação
dos pacientes, expressadas na figura 14, onde nossas condições estimuladas
tiveram altos índices de proliferação e, ao adicionar as Tregs (proporções 1:1,
1:2 e 1:5), a proliferação dos grupos PB, MB, R1 (excessão da proporção 1:5) e
R2 diminuem de forma significativa. Sabe-se que culturas com altos níveis de
IFN-γ tem sua produção da citocina inibida após adição de Tregs
(CD4+CD25high) de um modo dose-dependente. (155) Alguns estudos sugerem
que a oferta da molécula de co-estimulação (CD28) em cultura permite que as
células efetoras escapem do bloqueio dessa via (CD80/86-CTLA-4) pelas
Tregs, porém estas células continuam susceptíveis a supressão da produção
de IFN-γ (156).
5.8 Avaliação da secreção de IFN-γ e IL-10 na cultura de expansão de
Tregs de indivíduos saudáveis
Realizamos ELISA no sobrenadante das culturas de expansão dos
indivíduos saudáveis, a fim de complementar os achados da caracterização
fenotípica das células com a secreção de citocinas da população celular
expandida. O sobrenadante coletado na terceira semana de expansão (dia 21)
foi submetido então ao protocolo de dosagem de citocinas para compreensão
do padrão de secreção de IFN-γ (figura 24) e IL-10 (dados não mostrados).
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Figura 24 Secreção de IFN-γ na terceira semana de expansão de Tregs (dia 21), expressado
em picogramas/mL (n=6).

Não encontramos uma alta expressão de IFN-γ por essas células
expandidas no sobrenadante coletado. Células T naive começam a secretar
IFN-γ 6-12 horas após a estimulação, com pico após 36 horas (156).

O

sobrenadante dessas culturas foi coletado após 168 horas (sete dias) do
estímulo com anti-CD3/anti-CD28, portanto é possível que os níveis da citocina
já não estivessem em produção ótima.
Ao analisar IL-10 no sobrenadante das culturas de expansão, não
encontramos, em nenhum indivíduo saudável, valores acima da faixa mínima
de detecção do nosso kit (dados não mostrados). A ausência de IL-10 nessas
culturas reforça a hipótese de que não há células Tr1 em nossa cultura de
expansão, uma vez que, como citado anteriormente, uma das características
dessa população celular é a alta secreção de IL-10 (127, 128, 129).
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6. Comentários finais

Ao separar PBMCs com beads magnéticas em uma população de
células TCD4+ e cultivá-las por 21 dias com anti-CD3/anti-CD28, IL-2 e
rapamicina, obtivemos uma população com intensa atividade supressora,
assim como já descrito em literatura (113), além do aumento significativo no
número absoluto de células ao fim da cultura de expansão. Apesar de não
purificarmos essa cultura de expansão em uma população de células
TCD3+CD4+CD25+CD127low/-FoxP3+, e sim a enriquecermos somente, ao
realizar ensaios de cell sorting com as Tregs expandidas de indivíduos
saudáveis, não verificamos diferenças entre a capacidade funcional de células
separadas em coluna somente e expandidas, e as que haviam sido submetidas
inicialmente a separação por coluna, expandidas e, posteriormente, separadas
por cell sorting.
Estes resultados, onde conseguimos apenas um enriquecimento de
células TCD3+CD4+CD25+CD127low/-FoxP3+ em nossas culturas de expansão,
nos encaminham a discussões sobre as limitações em nosso protocolo, pois
outros trabalhos já demonstraram enriquecimento maior após realizar o
protocolo de expansão (115, 116). É possível que essas limitações se dêem
por aspectos específicos do protocolo, como a adição de rapamicina, por
exemplo. Apesar das Tregs apresentarem níveis menores de mTor em
comparação com as T convencionais, estes podem ser suficientes, ao serem
inibidos pela rapamicina, retardando a expansão das células (121). Porém,
apesar das diversas controvérsias sobre a utilização deste fármaco para
expansão de Tregs, muitos estudos vêm estabelecendo que a rapamicina
permita a expansão de Tregs funcionais, com alta freqüência de células FoxP3+
(119, 120, 122, 160, 161, 162). Nestes trabalhos foi utilizada uma concentração
de rapamicina diferente da utilizada em nosso protocolo (50 nM), e isso pode
ser um detalhe a ser investigado em futuros experimentos. Outro ponto
importante, que deve ser levado em consideração, é a quantidade de IL-2
adicionada às culturas de expansão. Earle, Tang e Zhou (157) e Singh e
colaboradores (158) mostraram que a expansão de Tregs requer altas doses
de IL-2 (2000U/mL). Além disso, Tang e colaboradores (159) não observaram
expansão de Tregs em concentrações de IL-2 abaixo de 200U/mL. Alguns
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trabalhos utilizam entre 300 e 500u/mL. Utilizamos nas expansões 250U/mL de
IL-2, quantidade previamente titulada e, apesar de ter promovido a expansão
dessas células, é possível que esta concentração não tenha sido ótima. Isso
nos encaminha, também, a futuros experimentos para pesquisa destas
concentrações, para otimização do protocolo.
Ao analisar o co-cultivo de supressão dos pacientes, verificamos
diferenças entre as porcentagens de supressão dos grupos estudados.
Pacientes MB apresentaram uma capacidade supressora aumentada, quando
comparados com pacientes PB nas proporções 1:2 e 1:5 (1:10 e 1:25, quando
consideramos a média de aproximadamente 20% de Tregs em nosso pool de
células expandidas), e pacientes do grupo R2 também apresentaram maior
capacidade supressora, quando comparados com pacientes R1, na proporção
1:5. Em ambos os casos, os resultados corroboram a imunopatogênese das
diferentes formas clínicas, onde pacientes do polo virchowiano, com ou sem
reação, tem um perfil predominantemente regulador, quando comparados com
pacientes do polo tuberculóide (148, 149). É possível, então, dizer que essas
diferenças estejam ligadas diretamente à forma clínica desses pacientes, uma
vez que não houve correlação entre a quantidade de Tregs expandidas por
grupo e sua capacidade supressora nas proporções Treg:PBMC 1:2 e 1:5. Já
na proporção 1:1, é provável que haja correlação entre estes dados, pois é
uma condição artificial, distante do que veríamos em condição fisiológica, in
vivo, visto que as Tregs correspondem a 5-10% das TCD4 totais (1:10 a 1:20).
Como ao expandir nossas culturas de células TCD4+, obtivemos
somente um enriquecimento de células TCD3+CD4+CD25+CD127low/-FoxP3+, e
até 80% da população não estava caracterizada (“não-Tregs”), tornou-se
importante realizar a fenotipagem dessas células, para compreensão do pool
obtido ao final da expansão. Além disso, surgiu a necessidade de saber se
essas não-Tregs estariam de alguma forma, interferindo em nossos resultados,
como por exemplo, se houvesse expansão paralela de células Tr1, dentre
outras populações. Ao caracterizar fenotipicamente o pool de células
expandidas

de

indivíduos

saudáveis,

não

encontramos

quantidades

significativas de células exaustas (ausência de expressão de PD-1), assim
como não houve expansão de células Tr1 (FoxP3-LAG3+) junto às células
TCD3+CD4+CD25+CD127low/-FoxP3+. Em contra partida, encontramos uma
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população não esperada, de células CD4+CD25+FoxP3-CD39+. Nos estudos
encontrados na literatura, é clara a diferença entre as populações CD39 + e
CD39-. Em suma, células CD4+CD25+FoxP3+CD39+ correspondem a uma
subpopulação supressora, sendo caracterizadas como Tregs, enquanto células
CD4+CD25-FoxP3-CD39+ correspondem a uma subpopulação de células T
efetoras, não supressoras (145, 163, 164). Não encontramos na literatura
nenhum dado que mostre a expressão da molécula CD39 em uma população
CD4+CD25+FoxP3-, a não ser quando colocadas em situação de vigorosos
estímulos (146), como acontece em nosso protocolo. Muitos estudos
descrevem a heterogeneidade nas subpopulações celulares que expressam o
marcador CD39. Um exemplo são as células senescentes que possuem maior
porcentagem de CD39 em sua superfície, que está diretamente ligado a
susceptibilidade das células a apoptose (165), além das citadas anteriormente,
com função supressora (CD4+CD25+FoxP3+CD39+) ou efetora (CD4+CD25FoxP3-CD39+).
Como complemento à fenotipagem das Tregs expandidas de
indivíduos saudáveis, não detectamos níveis significativos de IL-10 no
sobrenadante da cultura de expansão dessas células, o que reforça a hipótese
de não haver expansão concomitante de células Tr1 em nossas culturas.
Também não encontramos altos níveis de IFN-γ nos sobrenadantes, fato que
pode ser atribuído às células não estarem em seu pico ótimo de produção de
citocina (~36h), uma vez que haviam sido estimuladas há 168 horas.
Apesar de diversos trabalhos utilizarem somente a análise da
proliferação para apontar resultados relacionados à atividade de Tregs, sabese que um dos mecanismos de supressão desta população é a diminuição da
secreção de citocinas pró-inflamatórias no microambiente, como TNF-α e IFN-γ
(166). Portanto, avaliamos a dosagem de IFN-γ no sobrenadante de co-cultivo
de supressão de um subgrupo de pacientes, e encontramos resultados
concordantes com a proliferação destes indivíduos. Ao adicionar as Tregs
expandidas ao co-cultivo, há uma diminuição significativa da quantidade de
IFN-γ, quando comparada com a situação estimulada, onde temos PBMCs na
ausência de Tregs expandidas. Além disso, houve também uma curva doseresposta da inibição.
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6.1 Perspectivas

Como o propósito da utilização destas células expandidas seria a
supressão da resposta específica de PBMCs, iniciamos, em paralelo,
experimentos utilizando como estímulo antígenos provindos de lisado de
citomegalovírus (CMV) e de frações de parede celular de M. leprae (MLCwA).
Utilizamos o antígeno de CMV como controle da resposta antígeno específica,
uma vez que este é um antígeno ubiquitário, e padronizado em nosso
laboratório na rotina para acessar a competência imunológica dos indivíduos
que, em geral, respondem fortemente a esse estímulo. Porém, ao analisar os
resultados dos co-cultivos estimulados com ambos os antígenos, verificamos
uma ausência de supressão inesperada nos ensaios. Na presença de Tregs
expandidas, ao invés de observarmos a supressão da proliferação das PBMCs,
encontramos aumento da resposta proliferativa destas células, em alguns
casos.
Podemos sugerir que as Tregs expandidas não suprimiram a resposta
linfoproliferativa nos ensaios estimulados com CMV e MLCwA, possivelmente
porque não foram suficientemente ativadas nesses co-cultivos, como
aconteceu nos co-cultivos com anti-CD3/anti-CD28. Apesar de acreditarmos
que o desenvolvimento de um protocolo específico aumente a eficácia da
resposta, assim como Tang e colaboradores apresentam em seus resultados
em modelos in vivo (159), é preciso apontar que muitos modelos in vitro
mostram que Tregs policlonais são eficientes no bloqueio da autoimunidade
(167, 168, 169, 170, 171), o que indica que a habilidade de supressão gerada
in vitro tem sido altamente preditiva sobre sua eficácia in vivo, e presume-se
que seja uma resposta não-específica. Porém, são necessários alguns ajustes
no protocolo dos ensaios com antígeno-específico para melhor compreensão
dos resultados.
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