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RESUMO 

 

ZHENG Y.  Influência da infecção no lactente na expressão de quimiocinas e de seus 

receptores envolvidos no homing de leucócitos para o leite materno [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.  

 

Estudos têm mostrado que a composição imunológica do leite materno pode sofrer 

alterações durante o período de infecção dos lactentes, levando à presença de um 

maior número de leucócitos no leite. As quimiocinas e seus receptores específicos 

possuem um papel fundamental no processo de migração celular para os tecidos e 

influenciam a presença dos leucócitos no leite. O objetivo deste estudo foi investigar 

possíveis alterações no perfil de expressão das quimiocinas e de seus receptores 

envolvidos no homing de leucócitos para o leite materno em resposta a infecções 

respiratórias presentes nos lactentes. A casuística foi composta por amostras de 

sangue periférico e de leite maduro de 33 mães saudáveis de lactentes com infecção 

respiratória (Grupo I) e de 26 mães saudáveis de lactentes saudáveis (Grupo S). A 

expressão dos receptores de quimiocinas e os níveis de citocinas séricas foram 

analisados por citometria de fluxo. As concentrações das quimiocinas no soro e no 

leite materno foram determinadas por ELISA. Não foi observada diferença na 

frequência de leucócitos totais no leite entre os grupos, porém houve um aumento da 

frequência dos linfócitos TCD3 totais e de linfócitos B, e também de macrófagos totais 

nas amostras de leite do Grupo I. As subpopulações de linfócitos T e B, no leite, não 

apresentaram diferenças em suas frequências entre os grupos, entretanto no Grupo I 

houve um aumento de macrófagos anti-inflamatórios e diminuição dos pró-

inflamatórios comparado ao Grupo S. A análise dos receptores de quimiocinas 

mostrou que no Grupo I as frequências de CCR5 e de CCR6 nos linfócitos TCD4 naive 

e de CCR6 nos linfócitos TCD8 naive estavam diminuídas comparadas ao Grupo S. 

Além disso, houve uma prevalência de expressão de CCR5 nos linfócitos T do leite. Já 

nos macrófagos do leite, houve um aumento da frequência da dupla marcação 

CCR2+CX3CR1+ no CD16- no Grupo I comparado ao Grupo S. A análise das 

quimiocinas no leite mostrou um aumento dos níveis de CCL20, CXCL10, CCL2 e 

CX3CL1 e diminuição de CCL28 no Grupo I comparado ao Grupo S. As concentrações 

de IL-8 e IL-6 estavam elevadas nas amostras de leite de Grupo I em relação ao 

Grupo S e se mostraram positivamente correlacionadas com a produção das 

quimiocinas no leite, especialmente durante a infecção nos lactentes. Os resultados 

apresentados indicam que a infecção respiratória vigente no lactente influenciou a 

presença de linfócitos TCD3, linfócitos B e macrófagos anti-inflamatórios no leite 

materno, provavelmante em decorrência do aumento nos níveis de CCL20, CXCL10 e 

CX3CL1, que se mostraram positivamente correlacionados com as citocinas 

inflamatórias IL-8 e IL-6. Portanto, podemos concluir que há mudanças dinâmicas no 

perfil imunológico do leite materno em relação ao sangue, o que pode nos indicar 

algum tipo de adaptação deste excepcional compartimento imunológico de forma a 

prover ao lactente enfermo componentes bioativos específicos de proteção frente à 

infecção. 

Descritores: Leite humano; Lactente; Doenças respiratórias; Linfócitos T; Linfócitos B; 

Macrófagos; Quimiocinas; Migração e rolagem de leucócitos; Movimento celular; 

Receptores de quimiocinas. 



SUMMARY 

 

ZHENG Y. Influence of the nursing infant infection on the expression of chemokines 

and their receptors involved in leukocyte homing into breast milk [dissertation].  São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.   

 

Studies have shown that immune components of human milk can be changed during 

an infection in the nursing infant, leading to increased leukocyte numbers in milk. 

Chemokines and their specific receptors play a key role in the process of cell migration 

to tissues and influence the presence of leukocytes in milk. The aim of this study was 

to investigate possible changes in the expression profile of chemokines and their 

receptors involved in leukocyte homing into breast milk in response to ongoing 

respiratory infections in the nursing infants. Peripheral blood and mature milk were 

collected from 33 healthy mothers of nursing infants with respiratory infections (Group 

I) and from 26 healthy mothers of healthy nursing infants (Group S). Chemokine 

receptors expression and cytokine levels were analyzed by flow cytometry, and 

chemokine levels were quantified by ELISA in maternal serum and milk. There was no 

difference in the frequency of total milk leukocytes between groups; however there was 

an increase in total TCD3 and B lymphocytes, and also in total macrophage 

frequencies in milk samples from Group I. T and B lymphocyte subsets, in milk, did not 

show differences in their frequencies between groups, yet in Group I there was an 

increase of anti-inflammatory macrophages and a decrease of pro-inflammatory 

macrophages compared to Group S. Chemokine receptor analyses have showed that, 

in Group I, the frequencies of CCR5 and CCR6 in naive TCD4 and CCR6 in naive 

TCD8 lymphocytes were decreased compared to Group S. In addition, there was a 

prevalence of CCR5 expression in milk T lymphocytes. Furthermore, in milk 

macrophages, there was an increase of double-labeled CCR2+CX3CR1+ frequencies in 

CD16- in Group I compared to Group S. Chemokine analyses in milk have showed an 

increase in CCL20, CXCL10, CCL2 and CX3CL1 levels and a decrease in CCL28 in 

Group I compared to Group S. IL-8 and IL-6 concentrations were higher in milk from 

Group I compared to Group S, and they were positively correlated with the production 

of chemokines in milk, especially during infant infection. The results indicate that 

ongoing infections in the nursing infant have influenced the presence of TCD3 

lymphocytes, B lymphocytes and anti-inflammatory macrophages in breast milk, 

probably due to the increase in CCL20, CXCL10 and CX3CL1 levels, which were 

shown to be positively correlated with inflammatory cytokines IL-8 and IL-6. Therefore, 

we can conclude that there are dynamic changes in the immunological profile of breast 

milk compared to blood, which may indicate some kind of adaptation of this exceptional 

immune compartment in order to provide the sick infant with specific protective 

bioactive components against infection. 

 

Descriptors: Milk, human; Infant; Respiratory tract diseases; T-Lymphocytes; B-

Lymphocytes; Macrophages; Chemokines; Leukocyte rolling; Cell movement; 

Receptors, chemokine. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento 

materno seja iniciado até uma hora após do nascimento do neonato e 

exclusivo até os 6 meses de idade e deva ser continuado até os 2 anos, 

mesmo com a alimentação complementar (WHO, 2017). O leite humano, além 

de seu valor nutricional, apresenta diversos fatores de proteção com ação anti-

infecciosa como: leucócitos, anticorpos, quimiocinas, enzimas, citocinas, 

componentes do sistema complemento, oligossacarídeos, nucleotídeos, 

peptídeos, lipídeos e hormônios que interagem entre si e com as mucosas dos 

tratos digestivo e respiratório superior do recém-nascido, conferindo, além da 

imunidade passiva, estímulo ao desenvolvimento e maturação do sistema 

imunológico do neonato (Barros e Carneiro-Sampaio, 1984; Grumach et al., 

1993; Radillo et al., 2013).  

Ao longo da lactação, o leite passa por uma alteração gradual na sua 

composição, sendo classificado como: colostro, leite de transição e leite 

maduro. O colostro, produzido até o sétimo dia após o parto e em pouca 

quantidade em comparação ao leite maduro, é rico em proteínas, em 

componentes bioativos como a IgA secretora, lactoferrina, leucócitos, assim 

como fatores de crescimento, porém apresenta baixas concentrações de 

carboidratos e de gordura, o que sugere que sua principal função não é 

nutricional, mas imunológica, oferecendo uma proteção imediata ao neonato 

(Ballard e Morrow, 2013; Jenness, 1979; Castellote et al., 2011) .  

Já o leite de transição ocorre entre o sétimo dia e a segunda semana 

pós-parto e apresenta características mistas de colostro e de leite maduro, 

dando suporte à necessidade nutricional e de desenvolvimento ao crescimento 

about:blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morrow%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morrow%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castellote%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21508211
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rápido do lactente. A partir da quarta semana pós-parto, o leite materno já pode 

ser considerado maduro. Diferente do colostro, o leite maduro apresenta menor 

conteúdo proteico e de imunocomponentes, porém concentrações mais altas 

de carboidratos e de gorduras, o que reforça sua importância nutricional (Saint 

et al., 1984; Kulski e Hartmann, 1981; Trend et al., 2015; Trend et al., 2016).   

Os componentes nutricionais do leite humano podem ser sintetizados 

pelas células das glândulas mamárias, ou podem ser originários da dieta, ou de 

reservas materna. Contudo, a composição do leite é pouco afetada pelo estado 

nutricional ou imunológico materno (Ballard e Morrow, 2013). Em nossos 

estudos, assim como no estudo de Hahn-Zoric e colaboradores (1997), foi 

demonstrado que em lactantes com deficiência seletiva de IgA, a presença de 

anticorpos IgG e IgM em níveis aumentados no seu leite constitui um 

mecanismo de compensação para a falta de IgA secretória (IgAS) nas mucosas 

e a ação biológica desses anticorpos é tão eficiente quanto a observada em 

mulheres saudáveis (Palmeira et al., 2009; Quinello et al., 2010). Estudo do 

nosso grupo também mostrou que apesar das mães asmáticas apresentarem 

perfil mais inflamatório, em comparação com mães saudáveis, não existe 

diferença significativa nos níveis de citocinas pró-inflamatórias no colostro. 

Tudo indica que o leite materno é capaz de se adaptar às necessidades do 

lactente, sempre visando proteger esse novo ser, independente do estado 

fisiológico da mãe (Correa-Silva, 2008). 

O leite humano contém uma variedade de células, incluindo 

macrófagos, linfócitos T, células-tronco, linfócitos B e células epiteliais. No 

início da lactação, o lactente pode consumir até 1010 leucócitos maternos por 

dia. Acredita-se que os leucócitos encontrados no leite possam ser originários 
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dos vasos sanguíneos e linfáticos ou do próprio compartimento da glândula 

mamária, por meio de diapedese na membrana basal pela via paracelular, 

entrando no leite (Seelig e Beer, 1981; Lin et al., 1995). As células 

imunológicas do leite materno, além de conferir uma imunidade ativa ao bebê, 

também estão envolvidas na proteção da glândula mamária contra infecções 

(Zhou et al., 2000; Vidal et al., 2001; Lonnerdal, 2003) 

 

Imunologia da mucosa mamária e homing de leucócitos para mucosa 

As mamas são revestidas pela superfície mucosa que conta com um 

sistema imunológico especializado chamado tecido linfoide associado às 

mucosas (MALT), assim como ocorre no intestino. Nesse local, os antígenos 

das superfícies mucosas são captados por células epiteliais especializadas 

chamadas células M e pelas células dendríticas (DCs), que se infiltram no 

epitélio, captam antígenos e os apresentam aos linfócitos localizados na lâmina 

própria. Os linfócitos, após o contato com o antígeno no intestino, são 

estimulados e, em seguida, migram pelas vias linfáticas até os linfonodos 

mesentéricos, entram na circulação sanguínea através do ducto torácico, e se 

diferenciam em células efetoras até alcançarem outras superfícies mucosas e 

tecidos glandulares, como a mama, ou voltar à mucosa de origem, pelo 

mecanismo chamado homing. A proteção da mucosa é dependente do homing 

e do agrupamento eficiente das células T efetoras αβ e γδ, assim como de 

plasmócitos secretores de anticorpos IgA (Brandtzaeg e Pabst, 2004; 

Brandtzaeg e Johansen, 2005; Rimoldi et al., 2005). 

O homing é o processo de migração de leucócitos para um tipo restrito 

de tecido ou para um tecido que tenha sofrido lesão, mediado pela liberação de 
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quimiocinas (citocinas quimiotáticas) que se ligam aos seus receptores 

específicos nos leucócitos (Sullivan et al., 2002). A quimiotaxia envolve a 

capacidade da célula de detectar um sinal inflamatório, aderir à matriz do tecido 

através de receptores de adesão e redistribuir os receptores ao longo da 

membrana celular, a fim de impulsionar a célula num processo de rolamento, 

mecanismo que os leucócitos do sangue utilizam para aderir e atravessar a 

parede vascular e atingir os tecidos (Carr, 2000; Sullivan et al., 2002).  

As quimiocinas são membros de uma família de pequenas proteínas de 

massa molecular entre 8 e 12kDa e são divididas em quatro subfamílias (CXC, 

CC, CX3C e C). As duas principais subfamílias de quimiocinas são CC e CXC e 

são produzidas pelos leucócitos e por vários tipos celulares teciduais, como as 

células endoteliais, epiteliais e os fibroblastos (Rollins, 1997; Ward et al., 1998). 

Tais moléculas estão envolvidas em funções biológicas importantes como a 

angiogênese, hematopoese, desenvolvimento embrionário, desenvolvimento de 

linfócitos T e B e regulação da resposta imune normal, maturação de células 

dendríticas, crescimento tumoral e metástase, alergia, doenças autoimunes, 

doenças infecciosas e inflamação. Em situação de inflamação, lesão tecidual 

ou infecção, as quimiocinas são induzidas e recrutam leucócitos efetores para 

o local (Rollins, 1997; Ward et al., 1998; Guerreiro et al., 2011).  

Já os receptores de quimiocinas apresentam peso molecular por volta 

de 40 kDa e são designados CXCR1 a CXCR6 (ligantes das quimiocinas CXC), 

CCR1 a CCR11 (ligantes das quimiocinas CC), CX3CR1 (ligante da fractalcina) 

e XCR1 (ligante da linfotactina). Células T e B expressam diferentes receptores 

de quimiocinas que contribuem com o tráfego seletivo, tanto para levar as 

células naives a locais onde possam encontrar o antígeno pela primeira vez, 
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como para os tecidos inflamados para exercerem suas funções efetoras 

(Murphy et al., 2000; Murphy, 2002; Charo e Ransohoff, 2006; Soldevila e 

García-Zepeda, 2007). 

A presença de quimiocinas no leite materno ainda é pouco estudada. 

Radillo e colaboradores (2013) descreveram a presença de CCL27 (CTAK) e 

de CCL7 (MCP-3) tanto no colostro, quanto no leite maduro. A CCL27 é 

predominantemente produzida na pele pelos queratinócitos (Morales et al., 

1999), cujo ligante é o CCR10 que, por sua vez, é muito expresso nas células T 

ativadas e de memória que estão associadas ao homing para a pele (Soler et 

al., 2003).  Já a CCL7 é produzida pelas células epiteliais e pela lâmina própria 

do intestino e é capaz de atrair monócitos, linfócitos, eosinófilos e basófilos que 

expressam os receptores CCR1, CCR2, CCR3 e CCR5 (Wedemeyer et al., 

1999; Helwig et al., 2000; Menten et al., 2001). Foi demonstrado que o colostro 

apresenta níveis mais elevados das quimiocinas CCL5 (RANTES), CXCL10 

(IP-10), CXCL9 (MIG) e CCL2 (MCP-1) do que o leite maduro (Böttcher et al., 

2000; Takahata et al., 2003; Kverka et al., 2007; Radillo et al., 2013).  

A CCL5 possui atividade quimiotática específica para células T de 

memória (Sim et al., 1995; Alam, 1997), enquanto a CXCL9 e a CXCL10 são 

ambas induzidas por IFN-γ, que é indutor exclusivo da CXCL9, enquanto a 

CXCL10 também pode ser induzida pelo IFN do tipo I (Luster et al., 1985; 

Farber, 1990; Amichay et al., 1996). Além disso, a produção de CXCL10 

também pode ser induzida por lipopolissacarídeo e adenovírus via ativação do 

NF-ƙB (Borgland et al., 2000; Innocenti et al., 2001). Uma vez que as células 

são atraídas pelas quimiocinas, o menor número de leucócitos no leite em 

relação ao colostro (Trend et al., 2015; Trend et al., 2016) pode estar de acordo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wedemeyer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10205198
about:blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menten%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11781181
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com a menor concentração de quimiocinas no leite em relação ao colostro 

(Kverka et al., 2007; Radillo et al., 2013). 

 

Macrófagos no leite materno 

Os monócitos se originam da medula óssea e são liberados no sangue 

periférico, onde circulam por vários dias antes de entrar nos tecidos e 

reabastecer as populações de macrófagos teciduais. Os macrófagos estão 

entre os leucócitos mais abundantes na mucosa de todas as espécies de 

mamíferos e provavelmente a maior população de fagócitos mononucleares no 

corpo humano (Hume, 2006), o que pode justificar a sua grande presença no 

leite humano.  

Monócitos e macrófagos podem ser divididos em dois subgrupos 

principais: clássicos/inflamatórios (CD16-) e não-clássicos/anti-inflamatórios 

(CD16+) (Geissmann et al., 2003; Weber et al., 2000). Monócitos e macrófagos 

clássicos apresentam alta expressão de CCR2 e baixa expressão de CX3CR1 

e são encontrados principalmente no sangue, enquanto os monócitos e 

macrófagos não-clássicos são amplamente encontrados na mucosa intestinal e 

são caracterizados pela baixa expressão de CCR2, porém alta expressão de 

CX3CR1 (Nahrendorf et al., 2007). Estímulos pró-inflamatórios, metabólicos e 

imunológicos aumentam o recrutamento de monócitos para locais periféricos, 

onde ocorre diferenciação em macrófagos e DCs, contribuindo para a defesa 

do hospedeiro e a reparação e remodelação tecidual. Em geral, os monócitos e 

macrófagos clássicos participam da resposta inflamatória induzida por 

patógenos ou danos aos tecidos, enquanto os monócitos e macrófagos não-

clássicos têm várias funções, incluindo função anti-inflamatória e resposta a 
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danos vasculares para facilitar a cicatrização, revascularização e remodelação 

(Nahrendorf et al., 2007; Auffray et al., 2007). Monócitos e macrófagos que 

expressam CCR2 podem ser recrutados para o local inflamatório por meio das 

quimiocinas CCL2, CCL4 e CCL8, enquanto o CX3CL1 é o ligante exclusivo 

para os que expressam CX3CR1 (Mowat e Bain, 2011). 

  

Linfócitos T no leite materno 

Os linfócitos do leite humano compreendem de 5 a 9% dos leucócitos 

totais, sendo a maioria composta por linfócitos T (entre 60 e 73%) (Crago et al., 

1979; Richie et al., 1980).  É bem descrito que a maioria dos leucócitos do leite 

estão na sua forma ativa e assim são encontrados mais de 90% dos linfócitos T 

do leite (Wirt et al., 1992). 

A expressão de receptores de quimiocinas nas subpopulações de 

linfócitos T é heterogênea e depende do seu estado de maturidade e de 

ativação (Smit e Lukacs, 2006). Células Th1 humanas expressam 

preferencialmente CCR5 e CXCR3, enquanto a maioria das células Th2 

expressam CCR4, o que poucas Th1 fazem (Kim et al., 2011). A expressão de 

CCR5 pela maioria de células Th1 e monócitos permite que esses dois tipos 

celulares sejam frequentemente recrutados aos sítios de inflamação, através 

do reconhecimento de numerosas quimiocinas, como a CCL3 (MIP-1α), CCL4 

(MIP-1β) e CCL5 (RANTES), que são produzidas em altos níveis por leucócitos 

nestes locais, o que pode aumentar a ativação dos fagócitos mononucleares 

por IFN-γ produzido por células Th1 (Mo et al., 1998; Viola et al., 2008).  Já as 

células que expressam CXCR3 são atraídas pela liberação de CXCL10, 

também conhecida como proteína indutora de interferon (IP-10), que por sua 
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vez é produzida em alta concentração durante a inflamação mamária (Groom e 

Luster, 2011; Rainard et al., 2013). Os ligantes para CCR4, CCL17 e CCL22, 

são comumente expressos por leucócitos nos sítios de processos alérgicos, o 

que atrai células Th2, que contribuem para a patogênese alérgica. A maioria 

das células Th17 expressam CCR6 (Liu e Rohowsky-Kochan, 2008), o que 

ajuda a direcionar essas células para os tecidos, como o tecido mamário 

inflamado que produz altos níveis de CCL20, único ligante para CCR6 (Rainard 

et al., 2013; Williams, 2006).  

Os linfócitos T CD8 efetores, também conhecidos como células T 

citotóxicas, podem expressar receptores de quimiocinas diferentes de acordo 

com o estímulo e o antígeno apresentado pelas células dentríticas. Os 

receptores mais conhecidos expressos por essas células são o CCR5 e o 

CXCR3, que as direcionam aos locais de inflamação. Em adição, é descrito 

também que as células T citotóxicas, assim como as T CD4 encontradas em 

tecidos da mucosa expressam, em sua maioria, o CCR6 (Francis et al., 2008; 

Barbarroja-Escudero et al., 2014). 

 

Linfócitos B no leite materno 

O número de linfócitos B no leite humano constitui uma pequena 

porcentagem do total de linfócitos, entretanto, a concentração de anticorpos 

IgA é alta, principalmente no colostro. Em geral, a ativação de células B e 

diferenciação para células de mucosa produtoras de anticorpos IgA 

(plasmablastos e plasmócitos) induz o aumento da expressão de CCR10 e 

integrina α4β1, que se ligam a CCL28 e VCAM-1 nas mucosas, 

respectivamente. A diferenciação de plasmablastos produtores de IgA nos 
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tecidos linfoides do intestino delgado, adicionalmente, induz a expressão de 

CCR9 e α4β7, que orienta o homing de volta para o intestino delgado que, por 

sua vez expressa os ligantes CCL25 e MAdCAM-1, respectivamente. Durante a 

lactação, os plasmócitos produtores de IgA CCR10+ também são recrutados e 

retidos nas glândulas mamárias pelo aumento da produção de CCL28 (Wilson 

e Butcher, 2004; Bourges et al., 2008). Consequentemente, 90% das 

imunoglobulinas secretadas no leite materno são IgA (Goldman, 1993). Por 

outro lado, plasmócitos secretores de IgG ou IgM não são atraídos por CCL28 

in vitro e, assim, não se acumulam na glândula mamária (Wilson e Butcher, 

2004). Em contraste, estas células apresentam aumento da expressão de 

CXCR3, que responde as quimiocinas CXCL9 e CXCL10, direcionando a 

migração para tecidos inflamados, tanto na mucosa, quanto sistêmicos 

(Macpherson et al., 2008). Estudos demonstram que CCR6 também pode ser 

expresso em linfócitos B de memória, podendo contribuir para a migração 

dessas células para a mucosa (Krzysiek et al., 2000; Bhattacharya et al., 2007). 

Mais especificamente, foi demonstrado que a maioria das células B do 

leite materno exibe um fenótipo de células B de memória IgD-. Elas apresentam 

um perfil particular de moléculas de adesão (CD44+, CD62L-, α4β7+/-, α4β1+) 

sugerindo, mais uma vez, que estas células podem ser provenientes do GALT. 

A maior parte destas células está ativada e, um trabalho mostrou que os 

plasmócitos do leite materno produzem principalmente anticorpos IgG (Tuaillon 

et al., 2009). Esses autores sugerem que o extravasamento de células B do 

epitélio mamário para o leite pode implicar em um processo de seleção 

negativa operando no epitélio alveolar ou ducto mamário. Pode-se supor que 

as células B de memória IgA+ são ancoradas mais fortemente no tecido da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bourges%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18533264
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glândula mamária do que as células correspondentes IgG+, porque essas 

últimas apresentam uma atração mais fraca pela quimiocina CCL28, permitindo 

o tráfego do tecido mamário para o leite materno (Tuaillon et al., 2009). 

O Quadro 1, a seguir, resume as quimiocinas e seus receptores 

presentes nos leucócitos estudados neste trabalho. 

 
Quadro 1. Quimiocinas e seus respectivos receptores expressos nos diferentes 

leucócitos. 

QUIMIOCINAS RECEPTORES LEUCÓCITOS 
 

IP-10 CXCL10 CXCR3 Th1, NK  

MCP-1 CCL2 CCR2 Mo, T. at, B, NK, Ba, iDC  

RANTES CCL5 CCR5 Mo, MФ, Th1, T. at, NK  

MIP-3α CCL20 CCR6 B, NK, iDC  

MEC CCL28 CCR10 T. at, T. muc, T. pele, B, P  

FRACTALCINA CX3CL1 CX3CR1 Mo, MФ, Th1, iDC, NK  
 Inflamatória  Inflamatória e Homeostática  

       
Th1 = Linfócitos T Th1; NK = Células natural killer; Mo = Monócitos; T = Linfócitos T; T at = 

Linfócitos T ativados; B = Linfócitos B; Ba = Basófilos; iDC = Células dentríticas imaturas; MФ = 

Macrófagos; T. muc = Linfócitos T da mucosa; T. pele = Linfócitos T da pele; P = Plasmócitos. 

Adaptado de Mantovani et al., 2004. 

 

Alteração da composição imunológica do leite  

Até poucos anos atrás, acreditava-se que a composição imunológica 

do leite maduro era constante, contudo dois diferentes estudos, Riskin et al. 

(2012) e Hassiotou et al. (2013) observaram que mães saudáveis são capazes 

de responder imunologicamente durante a infecção ativa de seus lactentes. Foi  

observado que, tanto no sangue, quanto no leite materno ocorre o aumento do 

número total de leucócitos, especificamente de linfócitos B, macrófagos e 

neutrófilos, assim como os níveis de TNF-α. Estes resultados evidenciam a 

natureza dinâmica da proteção imunológica fornecida aos lactentes doentes. 

Embora o mecanismo responsável por esse fenômeno não esteja claro, é 
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discutido que a exposição do lactente à uma infecção poderia estimular uma 

resposta imunológica materna que se manifesta sem sintomatologia evidente, 

mas que poderia influenciar na composição leucocitária do leite materno. Os 

autores acima sugerem que uma possível explicação para tal fato seria que 

durante a amamentação, ocorre o aumento dos níveis de ocitocina, que leva ao 

aumento da pressão no ducto mamário, provocando sua dilatação e a 

consequente liberação do leite do mamilo para a boca do lactente. No final da 

mamada, com a diminuição dos níveis de ocitocina, a pressão do ducto diminui, 

assim como a sua dilatação. Neste momento, o leite pode refluir para dentro da 

mama, provavelmente acompanhado da saliva da boca do lactente, 

transferindo, desta forma, os microrganismos para as glândulas mamárias da 

mãe, o que poderia estimular sua resposta imune e levar ao recrutamento dos 

leucócitos maternos para a mama.  

No entanto, esses trabalhos não estudaram os mecanismos 

responsáveis pelo recrutamento destes leucócitos. Como já citado, estes 

mecanismos são cruciais para a presença e atividade efetora de linfócitos e 

macrófagos na glândula mamária. Desta forma, torna-se crucial o estudo de 

tais mecanismos para que possamos entender não só a presença, como a 

função destas células no leite humano e seu possível papel no estímulo da 

resposta imune do lactente.  

 

Justificativa 

O leite materno, por meio de seus componentes imunológicos e 

bioativos, oferece ao lactente, além de uma nutrição adequada, uma imunidade 

passiva. Até recentemente, acreditava-se que as alterações nos componentes 
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imunológicos do leite materno estavam relacionadas com o tempo que 

decorreu após o parto ou, em alguns casos, relacionadas com o estado 

nutricional da mãe. Ainda não havia se discutido se essa defesa passiva e 

relativamente constante poderia mudar de acordo com as necessidades 

vigentes do lactente em resposta a algumas situações, como as infecções.  

A variação do número de leucócitos no primeiro mês pós-parto e 

durante uma possível infecção do lactente sugere que a composição 

imunológica do leite pode estar vinculada às necessidades imunológicas do 

lactente (Riskin et al., 2012). As quimiocinas possuem um papel fundamental 

no processo de migração das células para os tecidos e, seguramente, 

influenciam na presença dos leucócitos no leite materno. Todavia, a sua 

expressão e sua relação com o número e perfil dos leucócitos presentes no 

leite humano ainda são questões pouco estudadas.  

A análise dos níveis de quimiocinas e sua correlação com os leucócitos 

no leite materno durante uma infecção vigente do lactente permite um maior 

entendimento da interação materno-infantil por meio da amamentação. 

 

Hipótese 

Nossa hipótese é que lactentes infectados são capazes de induzir uma 

resposta imune local nas mamas de suas mães, promovendo um aumento e 

possível modificação da expressão de quimiocinas produzidas localmente, o 

que pode acarretar no aumento do influxo de leucócitos e mudança do perfil 

dessas células nas glândulas mamárias durante o período de infecção aguda 

do lactente.  
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2. OBJETIVO  

O objetivo deste estudo é investigar possíveis alterações no perfil de 

expressão das moléculas envolvidas no homing de leucócitos para o leite 

materno em resposta a infecções respiratórias presentes nos lactentes. 

 

2.1 Objetivos específicos 

Avaliar no sangue e no leite maduro de mães saudáveis de lactentes 

com infecção respiratória (Grupo I) e de mães saudáveis de lactentes 

saudáveis (Grupo S): 

 

a) As subpopulações de linfócitos, T e B, e macrófagos: 

b) A expressão dos receptores envolvidos no homing das subpopulações de 

linfócitos T e B e macrófagos para o leite; 

c) Os níveis das quimiocinas envolvidas no homing das subpopulações de 

linfócitos T e B e macrófagos para o leite. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Ética 

 A coleta somente foi realizada após aprovação do Comitê de Ética do 

Hospital Universitário e do Comitê de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa – CAPPEsq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (parecer HU No 

1.786.170 em 21/10/2016 e Cappesq No 1.754.872 em 27/09/2016). Todas as 

mães foram informadas dos objetivos do projeto e o destino de suas amostras 

e a coleta somente foi realizada após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE). 

 

3.2 Casuística 

Trata-se de um estudo de corte transversal para o qual foram coletadas 

amostras de sangue periférico e de leite maduro de dois grupos de mães 

saudáveis: Grupo I (Infectado), composto por amostras de mães de lactentes 

doentes no momento da coleta; e Grupo S (Saudável), composto por mães de 

lactentes saudáveis no momento da coleta. Nenhuma amostra foi coletada dos 

lactentes.    

As coletas foram realizadas no Pronto Socorro Infantil e na Enfermaria 

Pediátrica do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, com o 

auxílio da Dra. Eloísa Correa de Souza e Dr. Alfredo Elias Gilio e na Clínica 

Particular da Dra. Regina Maria Rodrigues, médica plantonista do ICr e 

colaboradora do presente trabalho. O número de participantes foi 33 e 26, para 

o Grupo I e S, respectivamente.  

Para a seleção das mães foram considerados os seguintes critérios: 
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- Critérios de inclusão: mães saudáveis em fase de lactação cujo 

lactente esteja em aleitamento diretamente no seio materno e com idade entre 

1 e 12 meses; nascidos sadios, a termo, com peso adequado para a idade 

gestacional. Para o Grupo I, os lactentes deveriam apresentar infecção 

respiratória vigente no momento da coleta, com diagnóstico confirmado clínica 

e/ou laboratorialmente pela equipe médica. E para o Grupo S, foram utilizados 

os mesmos critérios, porém os lactentes deveriam estar saudáveis, sem 

nenhum sintoma de doença por, pelo menos, 7 dias antes da coleta.  

- Critérios de exclusão: doenças maternas sistêmicas como diabetes ou 

hipertensão; uso materno de qualquer tipo de medicação ou drogas ilícitas; 

doenças infecciosas graves durante a gestação, no período do parto ou 

durante a lactação; reações sorológicas positivas para doenças 

infectocontagiosas, como infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), TORCHS (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simplex e 

sífilis) e malária, doenças autoimunes (como lúpus eritematoso sistêmico, 

artrite reumatoide juvenil); presença materna de mastite, febre, gripe ou 

resfriado, tosse, pneumonia, diarreia, vômito ou alergias.  

 

3.3 Obtenção das amostras de sangue periférico e de leite 

O sangue materno foi coletado da veia periférica no volume de 10 ml e 

distribuído, parte em tubo com EDTA para realização da imunofenotipagem e 

parte em tubo com gel separador para a obtenção do soro, que foi aliquotado e 

armazenado a -80°C. A coleta do leite foi efetuada por ordenha manual com 

volume variando entre 20 e 30 ml em tubo Falcon de 50 ml e transportado 
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imediatamente, sob refrigeração, ao LIM-36, no Instituto da Criança. A Figura 1 

ilustra o delineamento metodológico do presente projeto.  

 

 

 

 

 

Coleta de sangue periférico e do leite maduro  
Grupo I (n=33) e Grupo S (n=26) 

 

( Sangue periférico ) ( Leite ) 

Obtenção  

de leucócitos  

( Tubo gel separador ) ( Tubo EDTA ) ( Tubo Falcon 50ml ) 

Obtenção  

do soro  

Obtenção da 

fase líquida 

Obtenção  

de células 

Citometria de Fluxo:  

Análise da 

expressão dos 

receptores de 

quimiocinas nas 

subpopulações de 

Linfócitos T, B e 

monócitos.  

Citometria de Fluxo:  

Análise da 

expressão dos 

receptores de 

quimiocinas nas 

subpopulações de 

Linfócitos T, B e 

macrófagos.  

Citometria de Fluxo:  
Análise dos níveis 
de citocinas. 

 
ELISA:  

Análise dos níveis 

de quimiocinas. 

Citometria de 

Fluxo:  Análise dos 

níveis de citocinas. 

 
ELISA:  
Análise dos níveis 
de quimiocinas. 

Figura 1. Delineamento metodológico do presente projeto. 
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3.4 Obtenção das células e da fase líquida do leite  

As amostras de leite foram centrifugadas por 30 minutos a 1800 rpm a 

4°C para a formação do pellet celular, fase líquida e porção lipídica. O pellet 

celular foi coletado e lavado duas vezes com BD FACSFlow™ (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA) acrescido de 10% de soro fetal bovino e as 

células seguiram para análise de imunofenotipagem no mesmo dia. A fase 

líquida foi aliquotada e imediatamente armazenada em -80°C para 

posteriormente ser utilizada na quantificação das quimiocinas e citocinas. Já a 

porção lipídica do leite foi descartada.  

 

3.5 Imunofenotipagem dos leucócitos do sangue periférico e do leite 

materno 

O número total de leucócitos obtidos do sangue periférico foi 

determinado com um contador automático (Sysmex XP-300, Sysmex 

Corporation, Kobe, Japão) e o número total de células do leite materno, por 

contagem em câmara de Neubauer. Para obtenção dos leucócitos sanguíneos 

foi realizada a lise das hemácias do sangue coletado em tubo com EDTA, com 

Lysing Buffer (BD Pharm Lyse™), seguida de duas lavagens com BD 

FACSFlow™. Posteriormente, os leucócitos obtidos do sangue periférico, 

assim como as células do leite foram marcados e incubados por 30 minutos 

com anticorpos, conjugados a fluorocromos, específicos para moléculas de 

superfície celular capazes de discriminar tipos e subtipos celulares, assim 

como para os receptores de quimiocinas (Figura 2). Todos os anticorpos 

utilizados foram da BD Biosciences (San Jose, CA, USA), exceto o anticorpo 

anti-receptor CCR2, cuja marca é R&D Systems (Minneapolis, MN, USA).  
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Linfócitos T 
(CD3

+
) 

Figura 2. Tipos e subtipos celulares, e os receptores de quimiocinas analisados 
no presente projeto.  
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As Tabelas 1 a 4 mostram os fluorocromos e clones dos anticorpos utilizados 

para marcar cada molécula de superfície. Após a marcação, mais duas 

lavagens foram realizadas com o mesmo tampão e as suspensões celulares 

foram submetidas à leitura em citômetro de fluxo FACS LRS II Fortessa (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA), utilizando o software BD FACSDiva, onde 

foram adquiridos 100.000 eventos totais. A análise foi realizada no software 

FlowJo, onde cada população celular foi analisada separadamente através de 

gates utilizando como parâmetro o FSC (forward scatter) por SSC (side 

scatter). A Figura 3 mostra a estratégia de gates para a análise dos leucócitos 

(Linfócitos T CD4 e CD8, linfócitos B e macrófagos) do leite.  

 

Tabela 1. Marcadores de superfície celular de linfócitos T naive,  de memória e 
ativados. 
 

Anticorpo monoclonal Fluorocromo Clones 

CD3 BUV395 SK7 

CD4 PerCPCy5.5 RPAT4 

CD45RA BV510 H100 

CD69 APC FN50 

CCR6 (CD196) BV421 11A9 

CCR5 (CD195) PECF594 2D7 

CXCR3 PECy7 1C6 

CD45 APCCy7 2D1 

 

 
Tabela 2.  Marcadores de superfície celular de linfócitos B naive, de memória e 
plasmócito. 

 

Anticorpo monoclonal Fluorocromo Clones 

CD19 APCCy7 SJ25C1 

CD27 V450 MT271 

CD138 BV510 MI15 

CD38 FITC HIT2 

CCR6 PECy7 11A9 

CD45 BUV395 HI30 
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Tabela 3.  Marcadores de superfície celular de linfócitos B naive, de memória e 
plasmócito. 

 

Anticorpo monoclonal Fluorocromo Clones 

CD19 APCCy7 SJ25C1 

CD27 V450 MT271 

CD138 BV510 MI15 

CD38 FITC HIT2 

CCR10 PerCPCy5.5 1B5 

CXCR3 PECy7 1C6 

CD45 BUV395 HI30 

 

 

Tabela 4.  Marcadores de superfície celular de macrófagos. 
 

Anticorpo monoclonal Fluorocromo Clones 

CD14 V500 M5E2 

HLADR APCH7 L243 

CD16 FITC NKP15 

CCR2 APC K036C2 

CX3CR1 BV421 2A91 

CCR5 PECF495 2D7 

CD45 BUV395 HI30 
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Figura 3. Estratégia de gates para a análise dos linfócitos T CD4 e CD8, linfócitos B e 

macrófagos do leite.  
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3.6 Quantificação das quimiocinas e citocinas 

As concentrações das quimiocinas no soro e no leite materno foram 

determinadas por ELISA. A Tabela 5 ilustra as quimiocinas analisadas e seus 

respectivos fabricantes. As dosagens das citocinas IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 

e TNF-α foram realizadas pelo método de citometria de fluxo (Cytometric Bead 

Array – CBA, BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Todos os ensaios foram 

conduzidos de acordo com as instruções dos fabricantes.  

 

Tabela 5. Kits para dosagem das quimiocinas analisadas no presente trabalho. 
 

Quimiocinas Kit Fabricante 

CCL2 (MCP-1) Human CCL2/MCP-1 DuoSet Elisa R&D Systems 

CCL5 (RANTES) Human CCL5/RANTES DuoSet Elisa R&D Systems 

CCL20 (LARC) Human CCL20/MIP-3 DuoSet Elisa R&D Systems 

CCL28 Human CCL28 DuoSet Elisa R&D Systems 

CXCL10 (IP10) Human CXCL10/IP-10 DuoSet Elisa R&D Systems 

 

 

3.7 Análise estatística 

No presente trabalho, a análise estatística descritiva foi representada 

pelo cálculo das médias, medianas, valores mínimo e máximo e intervalos de 

confiança de 95%. A comparação entre os grupos foi realizada pelo Teste T de 

Student ou Teste de Mann-Whitney, conforme a normalidade dos dados. Para 

avaliar possíveis correlações entre quimiocinas e citocinas foi utilizado o teste 

de correlação de Spearman. Toda a análise estatística foi realizada no 

GraphPad Prism 7.0 (Graph-Pad Software, LaJolla, CA, USA). Um limite de 

significância de 0,05 foi utilizado para todos os testes. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Caracterização das mães e seus lactentes  

A Tabela 6 apresenta os dados demográficos e clínicos maternos e dos 

lactentes dos grupos I (lactentes com infecção respiratória) e S (lactentes 

saudáveis). As mães do grupo S apresentaram maior idade e menor número 

das gestações em relação às do grupo I. Os lactentes de ambos os grupos 

nasceram a termo e com peso adequado para idade gestacional. 

Aproximadamente 60% dos lactentes recebiam aleitamento materno exclusivo 

em ambos os grupos e, dos que recebiam alimentação complementar, 90% 

deles recebiam seio materno em livre demanda, mostrando que o estímulo 

areolomamilar era constante.  

Em relação aos lactentes do grupo I, todos foram diagnosticados com 

infecções respiratórias: 26 casos de bronquiolite aguda, 5 com pneumonia e 2 

com influenza. Dos 33 bebês doentes, 21 apresentaram alterações importantes 

no raio X torácico como infiltração, hiperinflação ou atelectasia; todos os 

lactentes com infecção apresentaram tosse, 91% tinham rinorreia e 75% 

tinham febre. Nenhum deles apresentou vômitos ou diarreia. De acordo com a 

descrição materna, os sintomas tiveram início 3 a 7 dias antes da coleta. Todos 

os lactentes do grupo I estavam recebendo tratamento médico que consistiu, 

principalmente, em inalação com soro fisiológico, contendo ou não 

broncodilatadores, e quando necessário, antibióticos, cortisol e antipirético de 

acordo com os sintomas e diagnóstico apresentados. 
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Tabela 6. Caracterização materna e dos lactentes, tipos de aleitamento, 
infecções e sintomas.  

 

 
Parâmetros 

Grupo I 

(n = 33) 

Grupo S 

(n = 26) 
p 

Dados 

maternos 

 

Idade (anos)
*
 25 

(23 – 29) 

33 

(25 – 36) 

0,010 

Gestações, n 
**
 2,4 (± 0,2) 1,8 (± 0,2) 0,024 

Parto cesariano, n (%) 12 (36%) 17 (65%) 0,049 

Dados 

dos 

lactentes 

Idade (meses)
* 
 4 (2 – 5) 4 (3 - 7) - 

Masculino, n (%)  21 (64%) 10 (38%) - 

Tipo de aleitamento, n (%): 

Exclusivo
1 
 

Predominante
2 
 

Complementado
3
 

 

19 (58%) 

0 

14 (42%) 

 

16 (61%) 

0 

10 (39%) 

 

- 

- 

- 

Frequência do aleitamento, n (%): 

Livre demanda 

 

30 (91%) 

 

24 (92%) 

 

- 

Doenças dos 

lactentes 

Bronquiolite aguda, total, n (%): 

- VSR, somente 

- VSR e otite média 

- Parainfluenza III, somente 

- Não específico  

  

Pneumonia, total, n (%): 

- Klebsiella pneumoniae e VSR 

- Não específico  

- Não específico e otite média 

 

Gripe, total, n (%): 

26 (79%) 

10 (30%) 

2 (6%) 

1 (3%) 

13 (39%) 

 

5 (15%) 

1 (3%) 

3 (9%) 

1 (3%) 

 

2 (6%) 

NA  

Principais 

sintomas 

Febre 

Tosse 

Rinorreia 

Diarreia 

Vômito 

25 (75%) 

33 (100%) 

30 (91%) 

0 

0 

NA  

Início dos sintomas (dias antes da coleta)* 6  (3 - 7) NA  

*
Mediana (intervalo de confiança entre 25% e 75%); 

**
Média ± DP; n: número; Grupo I: mães de 

lactentes infectados; Grupo S: mães de lactentes saudáveis; - sem diferença estatística; 
1
Aleitamento materno exclusivo; 

2 
Recebe alguns tipos de líquidos (água e bebidas baseadas 

em água, sucos de frutas); 
3 

Recebe qualquer tipo de alimento ou líquidos incluindo leite não 
humano ou fórmula (WHO, 2007); VSR: vírus sincicial respiratório; NA: Não se aplica. 

 
  



25 

 

4.2 Linfócitos T 

Linfócitos T CD4 naive, de memória e ativados  

O número total de leucócitos não diferiu entre os grupos no leite (Grupo I: 

58 × 103/mL e Grupo S: 40 × 103/mL, p = 0,071) ou no sangue (Grupo I: 6,8 × 

106/mL e Grupo S: 6,5 × 106/mL, p=0,322). No leite, foram observadas 

frequências elevadas de linfócitos T CD3+ totais no grupo I comparado ao grupo 

H, com médias de 8,4% e 5,9%, respectivamente (p=0,037), enquanto no 

sangue não foram encontradas diferenças entre os grupos I e S, com média de 

73,9% e 76,1%, respectivamente (p = 0,12). Não foram observadas diferenças 

entre os grupos nos linfócitos T CD4+ totais, tanto no leite, quanto no sangue. 

Por outro lado, apesar de não termos encontrado diferenças entre os grupos 

nas subpopulações de células T no leite, podemos observar uma menor 

frequência de linfócitos T CD4+ naive e maior frequência de linfócitos T CD4+ 

de memória e ativados no sangue das mães do grupo I (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Frequência de linfócitos T CD4 totais, naive, de memória e ativados no 
sangue e leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). 

 SANGUE LEITE Grupo I Grupo S 

 
I S p I S p 

Sg x LM 

(p) 

Sg x LM 

(p) 

Totais
#
 61,8 

(±1,3) 

63,0 

(±2,3) 

- 64,0 

(±3,1) 

57,4 

(±3,6) 

- - - 

Naive 35,6 

(±2,1) 

42,4 

(±2,5) 

0,041 57,3 

(±3,9) 

60,7 

(±3,7) 

- <0,0001 0,0002 
a
 

Memória 64,5 

(±2,1) 

57,8 

(±2,4) 

0,048 53,9 

(±4,7) 

45,6 

(±4,4) 

- 0,034 
a
 0,022 

a
 

Ativados 7,2 

(2,0 - 12,4) 

2,3 

(0,9 - 3,5) 

0,004 70,2 

(±5,3) 

80,17 

(±4,6) 

- <0,0001 <0,0001 

I: mães de lactentes com infecção; S: mães de lactentes saudáveis;
 
Sg: sangue; LM: Leite materno; 

Resultados expressos em médias (± desvio padrão) e submetidos ao teste t de Student; Resultados 
expressos em medianas (intervalo de confiança entre 25% e 75%) e submetidos ao teste de Mann-
Whitney; 

#
 % referente aos linfócitos T (CD3) totais; - não significativa. 
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Comparando o leite com o sangue, podemos observar que a frequência 

de linfócitos T CD4+ totais no leite é semelhante ao sangue, contudo, o leite 

apresenta menor frequência de linfócitos T CD4 de memória e maior frequência 

de linfócitos T CD4 naive e ativados, em ambos os grupos.  

Em relação à expressão dos receptores de quimiocinas nas 

subpopulações de linfócitos T CD4, comparando-se os grupos I e S, no sangue, 

não vimos diferenças nas frequências de TCD4+CCR5+ e de TCD4+CCR6+, 

porém no leite, houve uma diminuição dessas frequências na população de 

TCD4 naive no grupo I em relação ao grupo S (Figuras 4 e 5).  
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Figura 4. Frequências de linfócitos T CD4+CCR5+ naive, de memória e ativados do 
sangue e leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05; **** p < 
0,0001. 



27 

 

Comparando as frequências dos receptores entre leite e sangue, 

observamos que a frequência de CCR5 é sempre maior no leite nas 

populações de TCD4 naive, de memória e ativada, independente do lactente 

estar infectado ou não (Figura 4).  

Já as frequências dos receptores CCR6 e CXCR3 são maiores no leite 

em TCD4 naive em ambos os grupos. Nas subpopulações de TCD4 de 

memória, quando os lactentes estão saudáveis, as frequências desses dois 

receptores são maiores no sangue, porém essa diferença se perde quando os 

lactentes estão infectados.  
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Figura 5. Frequências de linfócitos T CD4+CCR6+ naive, de memória e ativados do 
sangue e leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05;  
** p < 0,01; **** p < 0,0001. 
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Já nos TCD4 ativados, enquanto os lactentes estão saudáveis, as 

frequências de CCR6 e CXCR3 são equivalentes entre o leite e o sangue, 

contudo quando os lactentes encontram-se infectados, as frequências são 

maiores no leite em relação ao sangue (Figuras 5 e 6).  

Quanto à frequência de CXCR3, nenhuma diferença foi observada nas 

subpopulações de TCD4 entre os grupos no leite, porém, no sangue, vimos 

uma menor frequência no TCD4 de memória do grupo I em relação ao grupo S 

(Figura 6). 
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Figura 6. Frequências de linfócitos T CD4+CXCR3+ naive, de memória e ativados do 
sangue e leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05;  
** p < 0,01; **** p < 0,0001. 
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Vale ressaltar que existe uma sobreposição de expressão dos 

receptores, ou seja, uma co-expressão, e entre os três analisados, a frequência 

de CCR5 foi prevalente em todas as subpopulações de linfócitos T CD4 no leite, 

principalmente nas de memória e ativadas, chegando a aproximadamente 90%, 

enquanto para o CCR6 e o CXCR3, as frequências ficaram entre 20 e 70%, em 

ambos os grupos.  

 

Linfócitos T CD8 naive e de memória 

As frequências de TCD8 totais e de suas subpopulações no leite são 

semelhantes às do sangue e não há diferenças quando comparamos os grupos 

I e S (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Frequências de linfócitos TCD8 totais, naive e de memória no sangue e leite 
de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). 

 SANGUE LEITE Grupo I Grupo S 

 I S p I S p Sg x LM 

(p) 

Sg x LM 

(p) 

Total# 38,2 

(±1,3) 

36,8 

(±2,3) 

- 35,0 

(±3,2) 

42,6 

(±3,6) 

- - - 

Naive 51,05 

(±3,1) 

54,3 

(±2,8) 

- 53,49 

(±4,3) 

59,85 

(±4,4) 

- - - 

Memória 48,94 

(±3,1) 

45,7 

(±2,8) 

- 49,89 

(±4,6) 

42,54 

(±4,9) 

- - - 

I: mães de lactentes com infecção; S: mães de lactentes saudáveis;
 
Sg: sangue; LM: Leite 

materno; Resultados expressos em médias (± desvio padrão) e submetidos ao teste t de 
Student; 

#
 % referente aos linfócitos T (CD3) totais; - não significativa. 

 

Em relação às frequências dos receptores de quimiocinas, os linfócitos 

TCD8 naive CCR5+ estão em maior frequência no leite em relação ao sangue 

no grupo S, o que não ocorre no grupo I, devido a variabilidade dos resultados. 
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Por outro lado, as frequências de linfócitos TCD8 de memória CCR5+ no grupo 

S são iguais entre o leite e o sangue, todavia, no grupo I, as frequências 

tornam-se menores no leite em relação ao sangue (Figura 7).  
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Figura 7. Frequências de linfócitos T CD8+CCR5+ naive e de memória do sangue e 
leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05; *** p < 0,001. 

 
 
Com relação ao receptor CCR6 nas subpopulações de TCD8 

observamos que, no grupo I, houve uma menor frequência de TCD8 naive 

CCR6+ no leite quando comparado ao grupo S e a frequência dessa 

subpopulação é menor no leite em relação ao sangue também somente no 

grupo I. Não foram detectadas diferenças na expressão desse receptor nas 

células TCD8 de memória em ambos os grupos (Figura 8). 

Já as frequências de CXCR3 entre os grupos I e S são iguais no leite e 

no sangue na subpopulação TCD8 naive. Por outro lado, no TCD8 de memória 

houve diferença entre os grupos no sangue, sendo menor no grupo I. Já 

comparando-se leite e sangue, as frequências de TCD8 naive CXCR3+ são 

semelhantes para os dois grupos, enquanto nos TCD8 de memória, esse 
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receptor apresenta frequências menores nos leites em relação aos sangues, 

em ambos os grupos (Figura 9).  
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Figura 8. Frequências de linfócitos T CD8+CCR6+ naive e de memória do sangue e 
leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05; ** p < 0,01. 
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Figura 9. Frequências de linfócitos T CD8+CXCR3+ naive e de memória do sangue e 
leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05; ** p < 0,01;  
*** p < 0,001.  
 

Assim como nos linfócitos T CD4, nas subpopulações de linfócitos T 

CD8 do leite, o receptor que apresentou maior frequência também foi o CCR5, 
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em torno de 65%, enquanto o CCR6 e o CXCR3 mostraram frequências entre 

10 e 40%, em ambos os grupos.  

 

4.3 Linfócitos B e plasmócitos 

Em comparação ao sangue, o leite apresenta uma menor frequência de 

linfócitos B totais, tanto no grupo I, quanto no grupo S. Além disso, a infecção 

no lactente é capaz de aumentar o número de células B totais no leite materno 

(Tabela 9). 

Em relação às suas subpopulações, quando os lactentes encontram-se 

saudáveis, não há diferença nas suas frequências entre o leite e o sangue, 

contudo, foi possível observar que durante a infecção no lactente, houve uma 

diminuição na frequência de B naive e um aumento na frequência de células B 

de memória no leite em relação ao sangue. A comparação entre os grupos não 

revelou diferenças nos leites entre os grupos I e S nas subpopulações de 

linfócitos B naive e de memória, já no sangue, no período de infecção do 

lactente, a frequência das células B naive aumenta, enquanto a de memória 

diminui (Tabela 9). 

A frequência de plasmócitos é muito maior no leite comparado ao 

sangue, independente da presença ou ausência de infecção, onde não foram 

detectadas diferenças entre os grupos I e S, tanto no leite, quanto no sangue 

(Tabela 9). É interessante ressaltar que as porcentagens observadas de 

plasmócitos no leite estão dentro da população de memória, pois ambas são 

delimitadas por CD27 e, portanto, praticamente todas as células de memória do 

leite são plasmócitos. 
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Tabela 9. Frequências de linfócitos B CD19+ totais, B naive, B de memória e 

plasmócitos no sangue e leite de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). 

  SANGUE
#
 LEITE

##
 Grupo I Grupo S 

 
I S p I S p 

Sg x LM 

(p) 

Sg x LM 

(p) 

Total 
21,6 

(±1,4) 

17,5 

(±1,9) 
- 

11,9 

(±1,6) 

6,1 

(±0,7) 
0,004 <0,0001 <0,0001 

Naive 
44,6 

(±2,7) 

34,4 

(±4,2) 
0,038 

27,6 

(±3,0) 

24,7 

(±3,7) 
- <0,0001 - 

Memória 
55,1 

(±2,7) 

65,7 

(±4,2) 
0,031 

72,3 

(±3,0) 

75,9 

(±3,8) 
- <0,0001 - 

Plasmócitos 
0,73 

(0,3 - 1,0) 

0,56 

(0,2 - 1,1) 
- 

71,7 

(64,3 - 86,6) 

84 

(74,0 - 91,0) 
- <0,0001 <0,0001 

I: mães de lactentes com infecção; S: mães de lactentes saudáveis;
 
Sg: sangue; LM: Leite materno; 

Resultados expressos em médias (± desvio padrão) e submetidos ao teste t de Student; Resultados 
expressos em medianas (intervalo de confiança entre 25% e 75%) e submetidos ao teste de Mann-
Whitney; 

#
 % referente aos linfócitos totais do sangue; 

##
 % referente aos leucócitos CD45

+
 do leite; - 

não significativa. 

 

Não foram encontradas diferenças estatísticas nas frequências de 

linfócitos B naive e de memória CCR6+, CCR10+ e CXCR3+ no leite ou no 

sangue entre os dois grupos.  
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Figura 10. Frequências de linfócitos B naive e de memória expressando os receptores 
CCR6 (A), CCR10 (B) e CXCR3 (C) em amostras de sangue e leite de mães de 
lactentes infectados (I) e saudáveis (S). ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001.  
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A comparação das frequências de células B entre o leite e sangue 

dentro do mesmo grupo revelou que quando os lactentes estão saudáveis as 

frequências de CCR6 e CXCR3 nos linfócitos B de memória são semelhantes, 

todavia, quando os lactentes encontram-se infectados, as frequências desses 

dois receptores são menores no leite em relação ao sangue. Já nos linfócitos B 

naive, as frequências desses receptores comparando-se leite e sangue são 

semelhantes, tanto no grupo saudável, quanto no infectado. As frequências de 

células B naive e de memória CCR10+ são sempre maiores no leite em relação 

ao sangue, independente do estado de saúde dos lactentes (Figura 10). 

Devido à presença reduzida de plasmócitos no sangue, as frequências dos 

receptores de quimiocinas nessas células foram analisadas somente nas 

amostras de leite, observando-se alta frequência dos três receptores 

analisados, porém sem diferenças entre os grupos (dados não mostrados).  

Diferente dos linfócitos T, de um modo geral para os dois grupos, no 

leite, nos linfócitos B naive, o receptor que apresentou maior frequência foi o 

CXCR3, aproximadamente 80%, enquanto o CCR6 e o CCR10 apresentaram, 

aproximadamente, 40 e 70%, respectivamente. Já nos linfócitos B de memória 

ou nos plasmócitos as frequências entre os três receptores são muito 

semelhantes, entre 80 e 100%, portanto revelando que essas células 

normalmente co-expressam os três receptores.  

 

4.4 Monócitos e macrófagos 

A Tabela 10 mostra frequências equivalentes, entre os grupos, de 

monócitos totais e de monócitos CD16+ e CD16- nas amostras de sangue. Em 

relação aos leites, mães de lactentes com infecção apresentaram maiores 
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frequências de macrófagos totais e CD16+/anti-inflamatório que mães de 

lactentes saudáveis, e menores frequências de macrófagos CD16-/inflamatório. 

Tal como esperado, em ambos os grupos, todas as amostras de leite 

apresentaram maiores frequências de macrófagos totais e CD16+ quando 

comparadas ao sangue, enquanto a frequência de CD16- é menor no leite em 

relação ao sangue, em ambos os grupos (p < 0,0001).  

 
Tabela 10. Frequências de monócitos (sangue) e macrófagos (leite) CD14+HLA-DR+, e 
suas subpopulações de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S). 

 Sangue# Leite## Grupo I Grupo S 

 I S p I S p Sg X LM 

(p) 

Sg X LM 

(p) 

Total 2,0 

(1,2-2,6) 

2,0 

(1,3-2,6) 

- 51,7 

(±2,9) 

35,8 

(±2,5) 

0,001 <0,0001 

 

<0,0001 

 

CD16+ 28,1 

(±2,8) 

26,3 

(±2,8) 

- 64,5 

(±2,8) 

55,5 

(±2,9) 

0,031 <0,0001 

 

<0,0001 

 

CD16- 71,6 

(±2,8) 

73,7 

(±2,8) 

- 35,2 

(±2,8) 

44,5 

(±2,9) 

0,026 <0,0001 

 

<0,0001 

 

I: mães de lactentes com infecção; S: mães de lactentes saudáveis; Sg: sangue; LM: Leite 
materno; Resultados expressos em médias (± desvio padrão) e submetidos ao teste t de 
Student; Resultados expressos em medianas (intervalo de confiança entre 25% e 75%) e 
submetidos ao teste de Mann-Whitney; 

#
 % referente aos leucócitos totais do sangue; 

##
 % 

referente aos leucócitos CD45
+
 do leite; - não significativa. 

 

Na Figura 11, a análise das células CD14+HLA-DR+CD16+ revelou que 

tanto nos macrófagos do leite, como nos monócitos do sangue, existe uma alta 

frequência de células CD16+CX3CR1+ e baixa frequência de CD16+CCR2+ em 

ambos os grupos. Nenhuma diferença foi observada nas frequências de 

monócitos/macrófagos CD16+CCR2+ entre o leite e o sangue ou entre os 

grupos. Também não foram observadas diferenças nas frequências de 

monócitos/macrófagos CD16+CX3CR1+ entre o leite e o sangue no grupo S, 
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porém, devido um aumento significativo dessas células no sangue materno no 

grupo I, nós podemos observar diferenças significativas entre o leite e o sangue 

no grupo I. A porcentagem de dupla marcação CCR2+CX3CR1+ na população 

de CD16+ foi equivalente entre os grupos, mas é maior nos macrófagos do leite 

em comparação aos monócitos do sangue (Figura 12).  
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Figura 11. Frequências de monócitos/macrófagos CD16+ (A) e CD16- (B) expressando 
os receptores CCR2 e CX3CR1 em amostras de sangue e leite de mães de lactentes 
infectados (I) e saudáveis (S).  * p < 0,05; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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Em relação à análise de população de CD16-, a Figura 11 também 

mostra frequências muito mais altas de monócitos sanguíneos CD16-CCR2+ 

quando comparados aos macrófagos do leite. Por outro lado, enquanto a 

frequência de CD16-CX3CR1+ no sangue fica em torno de 1%, no leite é 10 

vezes maior, por volta de 10%, apesar de não ter sido encontrada nenhuma 

diferença nas frequências dessa subpopulação entre os grupos. 

Além disso, foi observado um aumento da dupla marcaçao 

CCR2+CX3CR1+ nos macrófagos CD16- do leite no grupo I em comparação ao 

grupo S, mas não nos monócitos sanguíneos, resultando numa frequência 

semelhante da dupla marcação entre o leite e o sangue durante o período de 

infecção nos lactentes, o que não ocorreu no grupo de lactentes saudáveis, 

que manteve a frequência dessa dupla marcação menor no leite quando 

comparado ao respectivo sangue. Além disso, pudemos observar que a 

frequência da dupla marcação CCR2+CX3CR1+, tanto no leite quanto no 

sangue, é sempre maior na população de CD16+ que na CD16- (p<0,0001). 

I S I S

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

C
D

1
6

+
C

C
R

2
+

C
X

3
C

R
1

+
 (

%
)

* * *

* * *

S a n g u e L e ite

I S I S

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

C
D

1
6

- C
C

R
2

+
C

X
3

C
R

1
+

 (
%

)

*

*

S a n g u e L e ite

 
Figura 12. Frequências de dupla marcação dos receptores CCR2 e CX3CR1 em 
monócitos/macrófagos CD16+ e CD16- do sangue e leite de mães de lactentes 

infectados (I) e saudáveis (S). * p < 0,05; *** p < 0,001.  
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4.5 Concentrações das quimiocinas e citocinas no sangue e no leite 

materno  

A dosagem dos níveis de quimiocinas no soro e no leite revelou que, 

com exceção de CCL5, todas as outras quimiocinas: CCL20, CCL28, CXCL10, 

CCL2 e CX3CL1 apresentaram concentrações mais altas no leite em relação 

ao soro, em ambos os grupos. Entre os grupos, no soro, somente a CXCL10 

revelou diferenças, sendo o grupo I que apresentou maiores níveis. Já no leite, 

a infecção no lactente promoveu aumento nos níveis de CCL20, CXCL10, 

CCL2 e CX3CL1, enquanto os níveis de CCL28 estavam diminuídos. Já as 

concentrações de CCL5 não apresentaram alterações no soro ou no leite entre 

os grupos (Figura 13).  
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Figura 13. Concentrações de CCL20 (A), CCL28 (B), CXCL10 (C), CCL5 (D), CCL2 (E) 
e CX3CL1 (F) no soro e leite materno de mães de lactentes infectados (I) e saudáveis 
(S). * p < 0,05; ** p < 0,01; **** p < 0,0001. 

 

Dada a importância das citocinas na produção de quimiocinas na 

resposta imune, foi realizada a quantificação de citocinas anti e pró-

inflamatórias. Os resultados mostraram que, em ambos os grupos, o leite 
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apresentou níveis de IL-8 maiores que o soro, e durante a infecção no lactente, 

os níveis de IL-8 são aumentados em relação ao leite do grupo de lactentes 

saudáveis. Já os níveis de IL-6 são aumentados no leite do grupo I em 

comparação ao grupo S e ao próprio sangue. Com relação ao IL-1, nenhuma 

diferença foi encontrada entre os grupos ou entre o leite e o soro quando os 

lactentes estão saudáveis, porém, durante a infecção, os níveis foram maiores 

no leite em relação ao sangue. Já as concentrações de IL-10 foram 

equivalentes entre o leite e o soro e entre os grupos (Figura 14). Não foram 

encontradas diferenças nos níveis de TNF-𝛼 e IL-12 em todas as 

análises (dados não mostrados). 
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Figura 14. Concentrações de IL-8 (A), IL-6 (B), IL-1 (C) e IL-10 (D) no soro e leite de 
mães de lactentes infectados (I) e saudáveis (S).  * p <0,05; ** p < 0,01; **** p < 0,0001.   
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4.6 Correlações entre as quimiocinas e citocinas no leite e no sangue 

As análises de correlações foram realizadas entre as concentrações de 

quimiocinas e citocinas nas amostras de soro e leite de ambos os grupos, I e S. 

As Tabelas 11 e 12 ilustram as correlações positivas e negativas das 

quimiocinas estudadas com as citocinas IL-8, IL-6, IL-10 e IL-1β, no soro e no 

leite, respectivamente. 

Tabela 11. Índices de correlação entre quimiocinas e citocinas nos soros de mães de 

lactentes com infecção respiratória (I) e nos soros de mães de lactentes saudáveis (S). 

 Grupo IL-6 IL-8 IL-10 IL-1β 

CCL5 I - - - - 

 S 0,46* - - - 

CCL20 I - 0,39*   

 S - - - - 

CCL28 I - - - - 

 S - - 0,50* - - 

CXCL10 I - - -  

 S - - 0,56* - - 

CCL2 I - - - - 

 S - - - - 

CX3CL1 I - - 0,74**** 0,57** 

 S - - 0,63*** 0,55** 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001; - não há correlação. 

 

Podemos observar que nos soros, o CCL5 apresentou correlação 

positiva somente com a IL-6 e somente em mães de lactentes saudáveis. Já o 

IL-8, apresenta correlação positiva com CCL20 no grupo I e inversa com 

CCL28 e o CXCL10 no grupo S. O CX3CL1 apresentou correlações positivas 

com IL-10 e IL-1β em ambos os grupos.  
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Tabela 12. Índices de correlação entre quimiocinas e citocinas nos leites de mães de 

lactentes com infecção respiratória (I) e nos leites de mães de lactentes saudáveis (S). 

 Grupo IL-6 IL-8 IL-10 IL-1β 

CCL5 I 0,46* 0,52**   

 S 0,41* - - - 

CCL20 I 0,61*** 0,49** - - 

 S - - - - 

CCL28 I  - 0,41* - - 

 S - - -  

CXCL10 I 0,73**** 0,65*** - - 

 S - - - - 

CCL2 I 0,43* - - - 

 S 0,62*** - - - 

CX3CL1 I 0,40* 0,52** 0,48** - 

 S 0,69**** - - - 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001; - não há correlação. 

 

De um modo geral, nos leites, foram observadas muito mais correlações 

positivas significantes entre as citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8 e as 

quimiocinas no grupo I, quando comparado ao grupo S. Foi observada ainda, 

correlação inversa entre IL-8 e CCL28, porém só no grupo I.  
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5. DISCUSSÃO 

 

As infecções respiratórias constituem uma das principais causas de 

morbimortalidade na infância e diversos estudos relatam o efeito protetor do 

leite materno para otite media aguda e prolongada (Beaudry et al., 1995; 

Cushing et al., 1998) e pneumonia (Victora et al., 1987; Cesar et al., 1999). Foi 

demonstrado que a taxa de doenças respiratórias graves que resultam em 

hospitalização em lactentes alimentados por fórmula foi três vezes maior do 

que nos que recebem leite materno (Bachrach et al., 2003).  

Ao infectar o trato respiratório, os vírus colonizam o tecido mucoso 

presente neste local, penetrando nas células epiteliais e entrando em contato 

com o sistema imune altamente organizado presente neste local. Partículas 

virais são, então, identificadas por receptores de reconhecimento de padrões 

de patógenos (PRRs) presentes nas células, resultando na ativação de fatores 

de transcrição como o NF-κB, c-Jun e diferentes fatores de regulação de IFN 

(IRF). A ativação desses fatores de transcrição induz a produção de altas 

concentrações de citocinas inflamatórias como IFN do tipo I, IL-6, TNF-α, 

linfopoietina estromal tímica (TSLP) e quimiocinas, como CCL5, CCL2, CXCL8 

e CXCL10 (Bueno et al., 2008). Tais fatores são produzidos não somente por 

DC, mas também por macrófagos alveolares residentes do trato respiratório 

(Goritzka et al., 2015). Todos estes fatores apresentam propriedades 

quimiotáticas e estão envolvidos no recrutamento de vários tipos de leucócitos 

como monócitos, neutrófilos, DC, células Th1, eosinófilos, e células NK para o 

sítio inflamatório (Carvajal et al., 2019). 
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Neste trabalho, analisamos a influência das infecções respiratórias no 

lactente sobre o perfil de leucócitos, especificamente dos linfócitos T e B e de 

macrófagos, das quimiocinas e de seus receptores no leite e no sangue de 

suas mães.  

Em relação à nossa casuística, as diferenças observadas entre o grupo I 

e S, quanto à idade materna e número de gestações, é justificada pelos locais 

de coleta, pois grande parte das mães de lactentes saudáveis foi selecionada 

em uma clínica particular, enquanto a maioria das mães dos lactentes 

infectados era paciente do Hospital Universitário da USP, portanto com 

características sociodemográficas distintas. 

Em relação ao maior número de meninos no grupo I em relação ao 

grupo S, embora não significante, está bem descrita a diferença sexual na 

suscetibilidade a doenças infecciosas (Guerra-Silveira e Abad-Franch, 2013; 

Muenchhof e Goulder, 2014), na resposta vacinal em lactentes (abaixo de um 

ano de idade) e na primeira infância (1-4 anos de idade) (Klein e Flanagan, 

2016), ou seja, bem antes da influência dos hormônios sexuais da puberdade, 

evidenciando que fatores genéticos e epigenéticos podem atuar na formação 

do dimorfismo sexual do sistema imunológico (Moreira-Filho et al., 2018). 

Um estudo com 12.474 lactentes com bronquiolite viral aguda, dos quais 

1.588 foram hospitalizados, demonstrou que o risco de hospitalização era 

maior nos pacientes do sexo masculino (Koehoorn  et al., 2008) e esses ainda, 

apresentam maior risco de necessidade de oxigênio suplementar e ventilação 

mecânica quando comparados aos pacientes do sexo feminino (Semple et al., 

2011). 
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Nossos resultados demonstraram aumento de linfócitos T e B totais e de 

macrófagos no leite das mães de lactentes com infecção. No sangue materno, 

apesar de não terem sido detectadas diferenças nas frequências de linfócitos T 

e B totais, ou monócitos, houve uma diminuição nas frequências de linfócitos T 

CD4 naive e aumento dos linfócitos T ativados e de memória durante a 

infecção no lactente. Em relação aos linfócitos B no sangue, foi visto o oposto, 

as frequências de B naive estavam aumentadas, enquanto as de memória 

estavam diminuídas no grupo I, comparado ao grupo S. Esses achados 

indicam que a infecção no lactente altera não somente a composição 

imunológica do leite materno, mas também da circulação sanguínea materna.  

Além das análises das subpopulações de leucócitos, o presente 

trabalho, até onde sabemos, apresenta pela primeira vez as frequências dos 

receptores de quimiocinas nas subpopulações de células mononucleares do 

leite.  

Nos linfócitos T CD4, a menor frequência das células naive CCR6+ no 

leite das mães do grupo I sugere que essas células tenham sido ativadas 

durante a infecção. Observamos que durante o estado de homeostase (grupo 

S), a frequência de linfócitos T CD4+CCR6+ de memória no sangue é mais alta 

que no leite e esse perfil se perde durante o período de infecção dos lactentes, 

sugerindo um maior influxo dessas células para o leite do grupo I, mesmo que 

os grupos não tenham apresentado diferenças significantes nos leites.  

O mesmo acontece com os linfócitos T CD4+CCR6+ ativados, pois 

durante a homeostase, as frequências dessas células entre leite e sangue são 

equivalentes, porém durante a infecção, o leite apresenta maior frequência que 
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o sangue, mostrando maior influxo de linfócitos T CD4+CCR6+ ativados para o 

leite.  

Em concordância, nossos resultados revelaram concentrações mais 

altas de CCL20, único ligante para o CCR6, no leite das mães do grupo I, o que 

pode ter contribuído para o maior influxo dessas células para o leite. O CCL20 

é tipicamente expresso em baixo nível basal, como foi demonstrado nas 

amostras de soro das mães de ambos os grupos, mas pode ser fortemente 

induzido por citocinas pró-inflamatórias e agonistas de TLR e é notavelmente 

aumentado em doenças inflamatórias da pele e intestino, juntamente com a 

expressão de CCR6 em subpopulações específicas de T helper, como as Th17 

(Schutyser et al., 2003; Sallusto, 2016). Camundongos CCR6 knockout não 

apresentam anormalidades em nenhum órgão (apenas Placas de Peyer 

subdesenvolvidas) ou população de leucócito. No entanto, o número das 

células T CD4 e CD8 encontra-se de 2 a 15 vezes aumentado na mucosa 

intestinal e a resposta imune humoral na mucosa em resposta a antígenos 

administrados por via oral é prejudicada, enquanto a resposta imune sistêmica 

a antígenos orais permanece inalterada (Cook et al., 2000). 

As mesmas considerações são válidas para os linfócitos TCD4+CXCR3+, 

onde também observamos um aumento de CXCL10 no leite e no soro das 

mães de lactentes infectados. O eixo CXCR3/CXCL9, CXCL10 e CXCL11 tem 

sido extensivamente estudado na inflamação, doenças autoimunes e no 

câncer, por ser uma quimiocina altamente inflamatória (Groom e Luster, 2011). 

Embora o CXCR3 não seja detectado em tecidos linfoides em uma situação de 

homeostase, ele é altamente induzido por IFN-γ e IFN do tipo 1 durante a 

infecção, injúria ou respostas inflamatórias, como já foi relatado na esclerose 
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múltipla, inflamação da pele e mucosas e na bronquiolite (Belperio et al., 2002; 

Abron et al., 2018). No presente trabalho, os lactentes do grupo I manifestaram 

predominantemente infecções respiratórias e pneumonias e, uma vez que o 

CXCL10, também chamado de IP-10, assim como o receptor CXCR3 

mencionado acima, são induzidos por IFN-γ e IFN do tipo 1 e também por 

lipopolissacarídeos e adenovívrus via ativação do NF-κB, é de se esperar que 

houvesse mais influxo de células com CXCR3 no leite (Luster et al., 1985; 

Farbe, 1990; Amichay et al., 1996; Borgland et al., 2000; Innocent et al., 2001). 

Vale ressaltar que, ao que parece, o CXCL10 se liga somente com o receptor 

CXCR3, que por sua vez, é expresso preferencialmente por células T efetoras 

do tipo Th1 (Kim et al., 2011). 

Surpreendentemente, entre as quimiocinas analisadas neste estudo, a 

CCL5 foi a única que apresentou concentrações muito reduzidas nos leites de 

ambos os grupos, porém o seu receptor CCR5 foi o receptor mais frequente no 

leite, tanto no grupo I, quanto no grupo S, em torno de 90%, entre os três 

receptores analisados (CCR5, CCR6 e CXCR3) em todas as subpopulações de 

linfócitos T CD4+, o que indica uma co-expressão desses receptores nas 

células no leite. Isso significa que, provavelmente, essas células estavam 

sendo recrutadas para o leite por meio de CCL20 ou CXCL10 que estão em 

maiores concentrações no leite materno durante a infecção dos lactentes. 

Kourtis et al. (2007) fizeram uma caracterização ampla das células T CD4 do 

leite de mães com e sem HIV e mostraram que a maioria das células T CD4+ 

no leite materno expressa altos níveis de CCR5 e CXCR4. Além disso, 

mostraram que a maioria dessas células T CD4+CCR5+ têm um fenótipo 
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ativado, sem expressão de CD45RA, semelhante ao encontrado em outros 

locais da mucosa, como o trato gastrointestinal (Poles et al., 2001). 

Já nos linfócitos TCD8+ de memória, a frequência de CCR5 também 

prevalece sobre os outros receptores, porém foi observada uma redução 

dessas células no leite de mães do grupo I em relação ao respectivo sangue, e 

uma tendência a menor frequência quando comparadas ao grupo S, o que 

pode indicar que essas células não estejam se direcionando para a mucosa da 

mama durante a inflamação local.  

Um estudo mostrou que na infecção primária pelo vírus influenza, a 

análise da expressão do mRNA de quimiocinas revelou aumento na expressão 

de CCL2, CCL3, CCL4, CCL5 e CXCL10, mas na análise de expressão dos 

receptores indicou que apenas o CXCR3 (o receptor do CXCL10) estava 

elevado nos pulmões no pico da resposta imune primária (Wareing et al., 

2004). No entanto, neste estudo, as respostas imunes primárias à infecção pelo 

vírus influenza não foram afetadas em camundongos com deficiência de 

CXCR3, enquanto outro estudo identificou um papel importante para o CCR5 

no resultado clínico da infecção por influenza (Dawson et al., 2000). No 

presente trabalho, os linfócitos T CD8 de memória do leite não apresentaram 

diferenças na expressão de CXCR3 entre os grupos, mas essas mesmas 

células no sangue revelaram frequências reduzidas no grupo I. 

Os dados de Kohlmeier e colaboradores (2008) mostram que, embora a 

produção dos ligantes de CXCR3 e CCR5 seja rapidamente induzida após 

desafio secundário com vírus respiratório e, o CXCR3 seja altamente expresso 

em células específicas para o vírus, o pronto recrutamento de células T CD8+ 
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de memória para as vias aéreas pulmonares foi inteiramente dependente da 

rápida expressão de CCR5 por essas células.  

Uma limitação é que neste trabalho não foi possível analisar as 

frequências dos receptores em células T CD8+ ativadas, logo os resultados 

encontrados neste trabalho à respeito dos linfócitos T CD8+ não refletem 

totalmente a influência da infecção nos lactentes sobre essa população de 

células no leite e no sangue. Devemos levar em consideração também que, 

apesar das nossas mães do grupo I não apresentarem nenhum sintoma de 

infecção, elas viviam no mesmo ambiente e estavam em contato constante e 

direto com os lactentes. A falta de sintomas de infecção respiratória não implica 

que não exista um estímulo antigênico, especialmente nas mucosas das vias 

aéreas, no entanto essas mães possuem o sistema imune mais maduro que os 

lactentes, podendo assim combater os microrganismos antes do aparecimento 

dos sintomas. Dessa maneira, as maiores frequências de CCR5 e de CXCR3, 

no sangue em comparação ao leite, nos linfócitos T CD8+ de memória, podem 

estar refletindo um direcionamento para outros locais, como as vias aéreas, ou 

mesmo, para a glândula mamária, onde essas células podem estar retidas.  

Está descrito que o leite contém menor frequência de linfócitos em 

relação aos fagócitos, sendo que dos linfócitos, 80% são células T e 4% a 6% 

são células B (Wirt et al., 1992). Esse pequeno número de células B reflete a 

natureza efêmera dessas células, que entram na lâmina própria da glândula 

mamária para se transformar em plasmócitos (Wilson e Ogra, 2011). Foi o que 

observamos em nossas análises, pois observamos 70 a 80% de plasmócitos 

no leite. 
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Quanto aos receptores de quimiocinas, em relação aos linfócitos B, 

embora as frequências, tanto de CCR6, quanto de CXCR3 tenham sido 

menores no leite em relação ao sangue nas células de memória no grupo I, os 

três receptores analisados (CCR6, CXCR3 e CCR10) apresentaram 

frequências bastante elevadas nessas células e nos plasmócitos, o que sugere 

que esses receptores são co-expressos nessas células, fazendo com que 

essas células sejam recrutadas para a mucosa mamária por qualquer um dos 

ligantes desses receptores. 

Está descrito que a maioria das células B expressa CCR6 e sua ligação 

com CCL20 tem papel importante na homeostase de mucosas, atraindo não 

somente células B, mas também populações de DC imaturas e células T de 

memória sob condições normais, já que essas populações se direcionam 

preferencialmente para esses sítios de desafio antigênico contínuo (Schutyser 

et al., 2003).  

Por sua vez, o CCR10 é altamente expresso em plasmablastos e 

plasmócitos produtores de IgA (Macpherson et al., 2008) e nossos resultados 

estão de acordo, tanto nas células B de memória, como nos plasmócitos do 

leite. Seu ligante, o CCL28 é altamente produzido pelas glândulas exócrinas, 

inclusive as glândulas mamárias (Pan et al., 2000). Esse fato justifica o motivo 

pelo qual, no presente projeto, o CCL28 foi a quimiocina com maiores 

concentrações no leite materno e seu nível é ainda mais elevado durante a 

infecção dos lactentes.   

Foi demonstrado que a maioria das células B do leite materno exibe um 

fenótipo de células B de memória IgD-. Elas apresentam um perfil particular de 

moléculas de adesão (CD44+, CD62L-, α4β7+/-, α4β1+) sugerindo que estas 
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células podem ser provenientes do GALT (tecido linfoide associado ao 

intestino). A maior parte destas células está ativada e um trabalho mostrou que 

os plasmócitos presentes no leite materno produzem principalmente anticorpos 

IgG (Tuaillon et al., 2009). Esses autores sugerem que o extravasamento de 

células B do epitélio mamário para o leite pode implicar um processo de 

seleção negativa operando no epitélio alveolar ou no ducto mamário. Pode-se 

supor que as células B de memória IgA+ são ancoradas mais fortemente no 

tecido da glândula mamária do que as células correspondentes IgG+, porque 

essas últimas apresentam uma atração mais fraca em resposta à quimiocina 

CCL28, permitindo o tráfego do tecido mamário para o leite materno 

(Macpherson et al., 2008). De fato, a alta frequência de células B de memória 

CXCR3+ no sangue e, até mesmo no leite das mães de ambos os grupos, 

sugere o direcionamento dessas células de memória, possivelmente 

plasmócitos IgG+, para a mucosa da mama e extravasamento para o leite. As 

dosagens de CXCL10 nas amostras de sangue e leite corroboram com esses 

resultados.  

Em relação aos monócitos e macrófagos, está bem estabelecido que a 

maioria dos monócitos do sangue pertence a subpopulação de monócitos 

clássicos/inflamatórios (CD16-CD14++) e o restante está descrito como 

intermediário (CD16+CD14++) e não-clássico/anti-inflamatório (CD16+CD14lo) 

(Ziegler-Heitbrock et al., 2010). Enquanto os monócitos CD16- são 

caracterizados pela expressão de CCR2highCX3CR1low, os CD16+ expressam o 

contrário, CCR2lowCX3CR1high (Auffray et al., 2007). De acordo com a 

afirmação acima, nossos dados mostraram as mesmas frequências no sangue 
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e a presença de infecção no lactente não modificou as porcentagens dos 

monócitos.  

No presente estudo a infecção induziu um aumento nas frequências 

totais de macrófagos no leite, conforme observado por Riskin et al. (2012) e 

esse aumento é provavelmente devido à maior frequência de macrófagos 

CD16+, portanto o não-clássico/anti-inflamatório. Ao analisar as frequências 

dos receptores de quimiocinas nos macrófagos de leite, observamos que a 

polarização clara de CCR2highCX3CR1lo no CD16− e CCR2loCX3CR1high no 

CD16+ observada no sangue, é perdida no leite, e a expressão do CCR2 não é 

prevalente, não apenas no CD16+, mas também no CD16-, enfatizando o papel 

não inflamatório dos macrófagos no leite.  

A análise do perfil basal dos macrófagos do leite (visto no grupo S) 

mostrou que eles apresentam perfil predominantemente não inflamatório e a 

infecção no lactente acentuou ainda mais esse perfil, demonstrado pelas 

maiores frequências de CD16+CX3CR1+ e de dupla marcação 

CD16+CCR2+CX3CR1+ no leite do grupo I. O aumento da frequência de 

macrófagos anti-inflamatórios durante a infecção pode estar relacionado à 

capacidade diferencial de tolerar patógenos e a tolerância à infecção tem sido 

compreendida, nos últimos anos, como uma estratégia distinta de defesa do 

hospedeiro para evitar a imunopatologia (Medzhitov et al., 2012). Essa 

descoberta está de acordo com o conceito amplamente conhecido de que o 

leite materno, com seus fatores bioativos, protege sem causar reações 

inflamatórias desnecessárias (Palmeira e Carneiro-Sampaio, 2016). 

Em relação à dupla marcação nos macrófagos, devemos levar em 

consideração a plasticidade do sistema de fagócitos mononucleares. As células 
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totalmente polarizadas, pró- versus anti-inflamatórias, são apenas extremos de 

várias populações intermediárias que mudam constantemente de perfil em 

resposta a diferentes estímulos e microambientes (Mantovani et al., 2004). O 

limite entre essas subpopulações pode ser difícil de determinar e, 

possivelmente, a dupla marcação pode refletir esse desafio; portanto, no leite, 

os macrófagos podem estar perdendo o CCR2 e aumentando a expressão do 

CX3CR1.  

Foi descrito que os leucócitos do leite materno fazem parte da mucosa 

intestinal e a maioria dos macrófagos intestinais expressa altos níveis de 

CX3CR1 (Brandtzaeg, 2010). O CX3CR1 é o receptor da quimiocina CX3CL1, 

que é expressa pelas células epiteliais intestinais (Wang et al., 2019). No leite, 

observou-se que as concentrações de CX3CL1 são proporcionalmente muito 

maiores que os níveis de CCL2, independente do grupo. Este resultado pode 

justificar a maior presença de células CX3CR1+ no leite materno em 

comparação ao sangue. Além disso, a maior concentração de CX3CL1 e CCL2 

no leite das mães do grupo I pode ter contribuído para a maior frequência de 

macrófagos CD16+ no leite, que poderiam ser recrutados não apenas pelo 

receptor CX3CR1, mas também via CCR2 na população de 

CD16+CCR2+CX3CR1+. O maior número de correlações positivas entre IL-6, 

IL-8 e IL-10 e a quimiocina CX3CL1 no grupo I, ao invés de CCL2, que apenas 

mostrou correlação com IL-6 nos leites de ambos os grupos, também poderia 

justificar a maior presença de macrófagos anti-inflamatórios no leite.  

No presente estudo, a avaliação das citocinas foi realizada para 

investigar a associação entre a presença desses fatores inflamatórios e das 

quimiocinas no leite. Além disso, consideramos importante demonstrar que as 
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amostras de sangue materno, de ambos os grupos, não diferiram em termos de 

fatores inflamatórios que poderiam indicar a presença de uma infecção 

sistêmica materna. 

Foi descrito na literatura que a maioria das quimiocinas, como IL-8 

(CXCL8), CCL20, CXCL9, CXCL10, CXCL11 e CX3CL1 têm um padrão de 

expressão que aponta para um papel importante na inflamação e sua produção 

é induzida por citocinas pró-inflamatórias, particularmente TNF-α, IL-1α, IL-1β e 

IFN-γ ou por LPS bacteriano (Nishimura et al., 2009; Garofalo, 2010; Guerreiro 

et al., 2011). Além disso, a prolactina, o hormônio responsável pela indução da 

lactação, estimula a produção de CXCL8 (IL-8) pelas células epiteliais 

mamárias humanas em cultura e pode justificar os altos níveis de IL-8 

observados em nossas amostras de leite, em comparação com o sangue de 

ambos os grupos. De fato, a IL-8 foi observada no leite humano por nós e por 

outros estudos, em concentrações suficientemente altas para explicar o 

recrutamento de leucócitos (Maheshwari et al., 2002), uma vez que foi descrito 

que altas concentrações de IL-8 e CCL5 no leite materno poderiam se ligar a 

proteoglicanos dos enterócitos (Webb et al., 1993), induzindo aderência e 

diapedese de leucócitos maternos no tecido intestinal (Michie e Harvey, 1995). 

Nossos resultados mostram que no leite e, provavelmente, na mama, a 

produção das quimiocinas, CCL5, CXCL10, CCL20, CX3CL1 e CCL2 está 

fortemente correlacionada com IL-6 e, em menor grau, com IL-8, esse último 

somente no grupo I, mas não com IL-1β ou TNF-α, como descrito na literatura. 

Muitos estudos na literatura têm mostrado evidências convincentes que 

sugerem o tráfego de leucócitos da glândula mamária para as superfícies 

mucosas do lactente em camundongos e em outros modelos animais (Jain et 
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al., 1989; Arvola  et al., 2000; Tuboly e Bernáth, 2002; Ma  et al., 2008; 

Cabinian  et al., 2016). Assim, uma questão que deve ser mencionada em 

relação aos leucócitos do leite humano é se eles teriam alguma função na 

mucosa gastrointestinal ou mesmo na maturação do sistema imunológico do 

lactente.  

Células viáveis do leite materno já foram identificadas nas fezes dos 

bebês amamentados, sugerindo que elas permanecem funcionais na mucosa 

intestinal do lactente (Michie et al., 1998). Comparações entre crianças 

amamentadas e crianças alimentadas com fórmulas demonstram 

consistentemente uma proteção vacinal mais longa e com níveis de anticorpos 

mais altos em bebês amamentados (Hahn-Zoric et al., 1990; Hanson et al., 

2003). Esses resultados são ainda mais sugestivos quando a resposta da 

vacina depende estritamente da função de células T, como a resposta à BCG 

(Pabst et al., 1989). Não obstante, o fato de a permeabilidade intestinal às 

macromoléculas e imunoglobulinas ocorrer apenas por um curto período após 

o nascimento em seres humanos em comparação com outras espécies de 

mamíferos, o processo de “fechamento” do intestino é bastante gradual nos 

primeiros anos de vida (Noone et al., 1986; Kalach et al., 2001). Recentemente, 

Molés e colaboradores (2018) apresentaram uma ampla discussão sobre como 

a amamentação pode induzir a maturação imune mediada por 

microquimerismo em lactentes. O implante dessas células maternas vivas nos 

tecidos do lactente pode estar envolvido na resposta imune efetiva, no reparo 

tecidual e na regulação da resposta imune neonatal e da tolerância 

imunológica.  
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6. CONCLUSÕES  

 

Podemos concluir no presente trabalho que:  

 

- O processo infeccioso respiratório no lactente promoveu aumento de 

linfócitos T, linfócitos B e de macrófagos com perfil anti-inflamatório e redução 

dos macrófagos com perfil inflamatório no leite materno; 

- Nas amostras de leite materno de ambos os grupos, houve prevalência 

de expressão do receptor CCR5 em linfócitos T e de CX3CR1 nos macrófagos, 

enquanto nos linfócitos B observou-se co-expressão dos receptores CCR6, 

CCR10 e CXCR3;  

- A infecção do lactente provocou aumento nos níveis de CCL20, 

CXCL10, CCL2 e CX3CL1 e redução dos níveis de CCL28, enquanto CCL5 foi 

praticamente indetectável no leite materno. 

 

O presente estudo revelou que há mudanças dinâmicas no perfil 

imunológico do leite materno em relação ao sangue, o que pode nos indicar 

algum tipo de adaptação deste excepcional compartimento imunológico de 

forma a prover ao lactente enfermo componentes bioativos específicos de 

proteção frente à infecção.  
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neste momento em que seu bebê encontra-se doente, e depois, quando seu bebê estiver 
curado.  

 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais: Será coletado cerca de 10 ml de sangue de uma veia 
do braço, e 30 ml de leite será manualmente coletado de suas mamas. Não será coletado nada 
de seu bebê. As amostras de sangue e leite serão levadas para o Laboratório de Investigação 
Médica do Instituto da Criança (LIM-36) para estudarmos as células que protegem seu filho 
durante uma infecção. As coletas serão feitas apenas para o presente estudo. 

 
3. Desconfortos e riscos esperados: A coleta de sangue pode causar um pouco de dor e o local 

pode ficar roxinho, porém logo estará normal novamente e a coleta de leite não causará 
desconforto nenhum. 

 

4. Benefícios que poderão ser obtidos: Não há benefício direto para a participante. Trata-se de 
estudo experimental testando a hipótese de que existe um aumento na expressão das moléculas 
envolvidas na migração de células imunológicas do seu corpo para o leite, durante o período de 
infecção de seu bebê. O benefício indireto será o melhor conhecimento da proteção passada da 
mãe para o filho pelo leite materno contra infecções.  

 

5. Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você pode ter acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo eles: Dra. Patricia 
Palmeira (investigador principal), Profa. Dra. Simone Corrêa-Silva e Yingying Zheng, que podem 
ser encontradas no endereço: Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647, 5º andar, no LIM-36. 
Tel: (11) 26618782. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César - São Paulo - 
SP -21º andar – sala 36 - CEP: 01246-000 - Tel: (11) 3893-4401/4407 - E-mail: cep.fm@usp.br, 
e com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 
(CEP-HU/USP): Av. Prof. Lineu Pestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São 
Paulo - SP - Telefone: (11) 3091-9457 - E-mail: cep@hu.usp.br. 

 

6. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

 

7. Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
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8. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

 

9. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 

 

10.  Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

 

11. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo “Influência da infecção no lactente na expressão de 
quimiocinas e de seus receptores envolvidos no homing de leucócitos para o leite 
materno”. Eu discuti com a Dra. Patricia Palmeira sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

--------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 
ou representante legal para a participação neste estudo. 
 

 

 

--------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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O leite humano, além de seu valor nutricional, apresenta diversos fatores de proteção com ação anti-

infecciosa que interagem entre si e com as mucosas dos tratos digestivo e respiratório superior do recém-

nascido, conferindo, além da imunidade passiva, estímulo ao desenvolvimento e maturação do sistema

imunológico. É conhecido que a concentração dos componentes imunológicos do leite humano diminui no

decorrer do tempo após o parto, porém, alguns estudos têm mostrado que também pode sofrer alterações

durante o período de infecção do lactente, o que sugere que sua composição imunológica pode estar

vinculada às necessidades imunológicas do lactente. As quimiocinas possuem um papel fundamental no

processo de migração das células para os tecidos e, seguramente, influenciam na presença dos leucócitos

no leite materno. O objetivo deste estudo, então, é investigar possíveis alterações no perfil de expressão

das moléculas envolvidas no homing de leucócitos para o leite materno em resposta a infecções presentes

nos lactentes, especificamente: i. as subpopulações de linfócitos, T e B, e macrófagos; ii. os níveis das

quimiocinas envolvidas no homing dessas subpopulações para o leite e; iii. a expressão dos receptores

envolvidos no homing dessas subpopulações para o leite. Para isso serão coletadas 32 amostras de sangue

periférico e de leite maduro de mães saudáveis em dois momentos: no momento de infecção de seus

respectivos lactentes e após a referida infecção. Os
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leucócitos do sangue e do leite, assim como a expressão dos receptores de quimiocinas nessas células

serão analisados por citometria de fluxo. As quimiocinas serão quantificadas por ensaio imunoenzimático.

Os dados obtidos serão analisados com os testes estatísticos adequados para cada caso de acordo com a

normalidade dos resultados e um limite de significância de 0,05 será utilizado para todos os testes.
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O objetivo deste estudo é investigar possíveis alterações no perfil de expressão das moléculas envolvidas

no homing de leucócitos para o leite materno em resposta a infecções presentes nos lactentes.
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Avaliar no sangue e no leite maduro de mães saudáveis nos períodos durante e após a infecção de seus

respectivos lactentes:

a)As subpopulações de linfócitos, T e B, e macrófagos; b)Os níveis das quimiocinas envolvidas no homing

das subpopulações de linfócitos T, B, e macrófagos para o leite; c)A expressão dos receptores envolvidos

no homing nas subpopulações de T, B e macrófagos para o leite
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Hospital Universitário da USP 
Caso nº: 

Data da entrada no HU: 

Data da 1ª Coleta (Lactente doente): 
Horário da 1ª Coleta 
- Sangue: 
- Leite: 
Tempo após a última mamada: 

Data da 2ª Coleta (Lactente saudável): 
Horário da 2ª Coleta: 
- Sangue: 
- Leite: 
Tempo após a última mamada: 

 

Dados da Mãe 
Nome: 

Endereço: 

Nº Complemento: Bairro: CEP: 

Telefones: 

Nº de Gestações:  (1)  (2)  (3)  (4) (5) (+5) 

Escolaridade até: (1) Fundamental (2) Ensino médio (3) Técnico (4) Superior (5) Pós graduação 

 

Estado de saúde Materna na 1a coleta (Lactente doente) 

Hipertireoidismo (0) Ausente (1) Presente 

Hipotireoidismo (0) Ausente (1) Presente 

Diabete Melito (0) Ausente (1) Presente 

Diabete gestacional (0) Ausente (1) Presente 

Tuberculose (0) Ausente (1) Presente 

Doença de Chagas (0) Ausente (1) Presente 

Doença Hipertensiva Específica da Gestação (0) Ausente (1) Presente 

Hipertensão Arterial Sistêmica (0) Ausente (1) Presente 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (0) Ausente (1) Presente 

Artrite Reumatoide (0) Ausente (1) Presente 

Polimiosite/Dermatomiosite (0) Ausente (1) Presente 

Poliarterite Nodosa (0) Ausente (1) Presente 

Outras Doenças autoimunes (0) Ausente (1) Presente 

Citar: 

Soro positivo para TORCHS (0) Não (1) Sim O quê? 

Alergias (0) Não (1) Sim O quê? 

Medicamentos fixos: (0) Não (1) Sim  Quais? 

Medicamentos temporários: (0) Não (1) Sim  Quais? 

Suplementos vitamínicos/ Minerais (0) Não (1) Sim  Quais?  

 Momento da coleta Últimos 3 meses 

Febre (0) Não (1) Sim Cº  (0) Não (1) Sim Cº  

Secreção nasal (0) Não (1) Sim  (0) Não (1) Sim  

Tosse (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva  (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva 

Pneumonia (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Diarreia (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Registro HU 
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Vômitos (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Mastite (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Alergia (0) Não (1) Sim  Qual? (0) Não (1) Sim  Qual? 

Tabagismo (0) Não (1) Sim  nº cigarros: 

 Álcool (0) Não (1) Sim  nº doses: 

Drogas ilícitas (0) Não (1) Sim  Qual? 

Manifestação de doença nos últimos 3 meses? 
 

 

Estado de saúde Materna na 2a coleta (Lactente Saudável) 

Hipertireoidismo (0) Ausente (1) Presente 

Hipotireoidismo (0) Ausente (1) Presente 

Diabete Melito (0) Ausente (1) Presente 

Diabete gestacional (0) Ausente (1) Presente 

Tuberculose (0) Ausente (1) Presente 

Doença de Chagas (0) Ausente (1) Presente 

Doença Hipertensiva Específica da Gestação (0) Ausente (1) Presente 

Hipertensão Arterial Sistêmica (0) Ausente (1) Presente 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (0) Ausente (1) Presente 

Artrite Reumatoide (0) Ausente (1) Presente 

Polimiosite/Dermatomiosite (0) Ausente (1) Presente 

Poliarterite Nodosa (0) Ausente (1) Presente 

Outras Doenças autoimunes (0) Ausente (1) Presente 

Citar: 

Soro positivo para TORCHS (0) Não (1) Sim O quê? 

Alergias (0) Não (1) Sim O quê? 

Medicamentos fixos: (0) Não (1) Sim  Quais? 

Medicamentos temporários: (0) Não (1) Sim  Quais? 

Suplementos vitamínicos/ Minerais (0) Não (1) Sim  Quais?  

 Momento da coleta Últimos 3 meses 

Febre (0) Não (1) Sim Cº  (0) Não (1) Sim Cº  

Secreção nasal (0) Não (1) Sim  (0) Não (1) Sim  

Tosse (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva  (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva 

Pneumonia (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Diarreia (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Vômitos (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Mastite (0) Não (1) Sim   (0) Não (1) Sim   

Alergia (0) Não (1) Sim  Qual? (0) Não (1) Sim  Qual? 

Tabagismo (0) Não (1) Sim  nº cigarros: 

 Álcool (0) Não (1) Sim  nº doses: 

Drogas ilícitas (0) Não (1) Sim  Qual? 

Manifestação de doença nos últimos 3 meses? 
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Dados do Lactente 
Data do nascimento: Idade (meses): 

Gênero: (1) Masc (2) Fem (3) Indeterm 

Peso de Nascimento (PN): Comprimento de Nascimento (CN): 

Tipo de Parto: (1)Cesária (2)Normal Tempo de gestação:  

Intercorrência durante o parto? (0) Não (1) Sim O quê? 

Intercorrência durante a gestação? (0) Não (1) Sim O quê? 

Classificação RN: 

Idade Gestacional (1) Pré-termo  (2) Termo (3) Pós-termo 

Class. Gestacional (1) PIG (2) AIG (3) GIG 

Class. Peso (1) Baixo Peso (2) Normal (3) Macrossômico 

 
Dados clínicos e laboratoriais do lactente 

1a coleta (Lactente doente) 

Aleitamento materno exclusivo?  (1) Sim (0) Não Por quanto tempo?  

Frequência da mamada (x/dia): Tempo de cada mamada (min/mamada): 

Alimentação complementar:  

 

Início dos sintomas (dias): 

 Momento da coleta Últimos 3 meses 

Febre (0) Não (1) Sim Quando e Cº?  (0) Não (1) Sim Quando e Cº?  

Secreção nasal (0) Não (1) Sim  (0) Não (1) Sim  

Tosse (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva 

Diarreia (0) Não (1) Sim  (x/dia):  (0) Não (1) Sim  (x/dia):  

Vômitos (0) Não (1) Sim  (x/dia): (0) Não (1) Sim  (x/dia): 

Alergia (0) Não (1) Sim  Qual? (0) Não (1) Sim  Qual? 

Manifestação de doença nos últimos 3 meses? 
 

Exames laboratoriais 

Leucócitos:  Neutrófilos: 

Linfócitos:  Monócitos:  

Eosinófilos:  Plaquetas: 

Proteína C Reativa (PCR):  Hemácias: 

Pesquisa de microorganismo? Virus ou Bactéria? 
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Raio X torácico?  

Diagnóstico inicial: 

Diagnóstico Final: 

Medicamentos no HU:  

 

 

Medicamentos antes da coleta? Por quanto tempo? Desde quando?  

 

 

 

2a coleta (Lactente saudável)            

Aleitamento materno exclusivo?  (1) Sim (0) Não Por quanto tempo?  

Frequência da mamada (x/dia): Tempo de cada mamada (min/mamada): 

Alimentação complementar:  

 

 Momento da coleta Últimos 3 meses 

Febre (0) Não (1) Sim Quando e Cº?  (0) Não (1) Sim Quando e Cº?  

Secreção nasal (0) Não (1) Sim  (0) Não (1) Sim  

Tosse (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva (0) Não (1) Sim (  ) Seca (  ) Produtiva 

Diarreia (0) Não (1) Sim  (x/dia):  (0) Não (1) Sim  (x/dia):  

Vômitos (0) Não (1) Sim  (x/dia): (0) Não (1) Sim  (x/dia): 

Alergia (0) Não (1) Sim  Qual? (0) Não (1) Sim  Qual? 

Manifestação de doença nos últimos 3 meses? 
 

 

Classificação dos Termos    

Pré-Termo: abaixo de 37ª semanas Termo: entre 37ª e 42ª semanas  Pós-Termo: acima 42ª semana  

PIG: abaixo do percentil 10 AIG: entre os percentis 10 e 90 GIG: acima do percentil 90 

Baxo Peso: < 2.500g Normal: > 2. 501g e < 4000g Macrossômico: > 4.001g 

 

Referências hemograma   

Leucócitos:  Neutrófilos: 

Linfócitos:  Monócitos:  

Eosinófilos:  Plaquetas: 

Proteína C Reativa (PCR):  Hemácias:  
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