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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tuberculose 

Após 100 anos da descoberta de seu agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, e de 

mais de 50 anos de disponibilidade de drogas efetivas para seu tratamento, a tuberculose 

ainda é a infecção bacteriana que mais mata no mundo. Anualmente, são relatados 8 milhões 

de novos casos e mais de 1,5 milhão de pessoas morrem devido a essa doença (1). A 

tuberculose primária normalmente desenvolve-se dentro de 1 a 2 anos após a infecção inicial 

e, particulamente em crianças, é frequentemente associada a uma manifestação disseminada 

(2). Porém, na maioria dos casos, o indivíduo infectado gera uma resposta imune eficiente, 

inibindo o crescimento do patógeno e resultando em uma infecção latente, com a bactéria 

persistindo em estado de dormência (3). A tuberculose pós-primária, resultante da reativação 

da doença, manifesta-se predominantemente no pulmão, promovendo um extensivo dano 

tecidual e favorecendo uma eficiente disseminação do bacilo por aerosol (2). De acordo com 

a Organização Mundial de Saúde, um terço da população mundial possui infecção latente, 

mas somente 10% dessas pessoas desenvolverão a tuberculose clínica. O risco de desenvolver 

a doença é bem maior em indivíduos com AIDS (Síndrome da Imunodeficiênica Adquirida) 

e outras situações debilitantes, o que indica que a imunidade protetora atua na maioria das 

pessoas de forma a suprimir a infecção por M. tuberculosis (3). 

Um programa denominado The global plan to stop TB: 2006-2015 (4, 5) foi desenvolvido 

e endossado em 2005 pelo Stop TB Partnership, uma rede composta por organizações 

internacionais, financiadores de setores públicos e privados, governos de vários países e 

organizações não-governamentais comprometidos em trabalhar juntos em prol do objetivo 

de eliminar a tuberculose como problema de saúde global. Para 2015, a meta estabelecida foi 

que as taxas de prevalência e mortalidade da doença decresçam em 50% em relação às taxas 

de 1990; para 2050, eliminar a tuberculose como problema de saúde global. Entretanto, as 

técnicas de diagnóstico, tratamento e prevenção atuais são inadequadas para se atingir tal 

objetivo: comumente as formas de tuberculose latente ou ativa são diagnosticadas utilizando, 

respectivamente, um teste de tuberculina, desenvolvido em 1891, e uma microscopia de 

escarro da mesma época. O tratamento para a doença consiste na administração de um 

coquetel de drogas que devem ser tomadas por um período mínimo de 6 meses e, apesar do 

seu uso em vários países e de sua eficácia em proteger contra várias formas de tuberculose 

na infância, a vacina BCG (Bacilo de Camette-Guérin) é altamente ineficaz pra prevenir a 

doença pulmonar em adultos. Outro problema crescente que tem impacto no sucesso dos 

programas de tratamento é a emergência de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes 
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(MDR – multi-drug resistant) a drogas utilizadas como primeira linha de tratamento 

(isoniazida e rifampicina): 400 mil novos casos por ano. Mais recentemente, esse problema 

foi agravado com o surgimento de cepas XDR (extensively drug-resistant), definidas como 

aquelas resistentes às drogas de primeira e segunda linha de tratamento, ou seja, 

comprometendo profundamente o tratamento de indivíduos infectados por essas cepas (6).  

O alcance dos objetivos desse programa requer o desenvolvimento de novas 

ferramentas que sejam substancialmente melhores do que as que temos disponíveis 

atualmente. Para isto, é necessário um avanço em nosso conhecimento sobre a doença, sobre 

os fatores envolvidos na interação patógeno-hospedeiro e sobre a biologia do bacilo (6). 

 

1.2. Resposta imune na tuberculose 

Descoberto em 1882 por Robert Koch, o bacilo M. tuberculosis é uma bactéria aeróbica, 

que apresenta capacidade de multiplicação em ambientes com baixa quantidade de oxigênio. 

Essa espécie, imóvel e incapaz de formar esporos, é considerada uma bactéria GRAM+ por 

possuir apenas uma membrana plasmática, mas sua parede apresenta características bem 

peculiares. Formada por 60% de lipídios, incluindo LAM (lipoarabinomanana) e ácido 

micólico (7), a parede celular deste bacilo impede a passagem de uma grande quantidade de 

substâncias, o que o torna um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR). 

A infecção com M. tuberculosis é estabelecida quando partículas de aerossol contendo 

bacilos viáveis são inaladas e alcançam os alvéolos pulmonares do indivíduo, onde ocorre a 

fagocitose dos mesmos por macrófagos alveolares. É postulado que os macrófagos alveolares 

são estimulados a invadir o epitélio pulmonar após a internalização da bactéria inalada (8, 9). 

A infecção concomitante de células dendríticas pulmonares, que migram para o linfonodo 

drenante, leva à estimulação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ que, ao serem recrutados para o 

local da infecção, auxiliam na ativação de macrófagos infectados e favorecem a eliminação 

dos bacilos.  

A fagocitose inicia o estágio de vida intracelular de M. tuberculosis dentro do 

fagossoma. A localização do patógeno nesse compartimento o protege de fatores da 

imunidade humoral, além de fornecer um nicho nutricional adequado para sua replicação 

(3). A micobatéria pode entrar na célula pela interação com diversos receptores. A ligação ao 

CR3 (Complement Receptor 3) pode levar a uma entrada silenciosa, em que não há ativação da 

maquinaria responsável pela produção de ROIs (Reative Oxigen Intermediates). Paralelamente, 

a interação com os receptores DC-SIGN (Dendritic cells-specific intracellular-adhesion-molecule 3 

grabbing non-integrin – presente em células dendríticas e macrófagos alveolares) ou com o 

receptor de manose (em macrófagos) induz uma sinalização que culmina na produção de IL 
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(interleucina)-10 (10, 11). Esse mecanismo tem sido descrito como inibidor da resposta de 

padrão Th1, associada à proteção, e por favorecer a sobrevivência e o crescimento do bacilo 

(12, 13).  

Por outro lado, a ligação em TLR (Toll-like receptors) resulta em uma sinalização 

intracelular que culmina na translocação do fator de transcrição NF-κB (Nuclear factor- κB) 

para o núcleo, levando à secreção de moléculas pró-inflamatórias, como IL-12, TNF (Tumoral 

Necrosis Factor)-α e quimiocinas, e à ativação de macrófagos. Animais deficientes para 

MyD88 (Myeloid differentiation primary response gene 88), uma molécula sinalizadora comum 

para a maioria dos TLR, são altamente susceptíveis à infecção por M. tuberculosis (14). Outro 

estudo mostrou que a infecção de animais deficientes para MyD88 leva ao desenvolvimento 

de uma resposta imune adaptativa, porém, essa resposta não é suficiente para compensar a 

deficiência na imunidade inata, o que torna esses animais incapazes de controlar o 

crescimento do bacilo (15). 

Recentemente foi descrito que a molécula dectina-1 coopera com TLR2 para ativação 

de células da imunidade inata, principalmente macrófagos (16). A ligação da lipoproteína de 

19 kDa de M. tuberculosis no TLR2/TLR1 leva à expressão do receptor de vitamina D e da 

enzima que converte pró-vitamina D em sua forma biologicamente ativa. A ação dessa 

vitamina induz a expressão de catelicidina (LL37), uma defensina com atividade anti-

micobacteriana (17). De maneira oposta, a ativação via TLR2 também pode induzir a 

secreção de IL-10, representando mais um mecanismo de escape do bacilo, uma vez que essa 

citocina está associada com hiporresponsividade do macrófago ao IFN (Interferon)-γ e com 

inibição da resposta Th1 (18). A interação do M. tuberculosis com outros TLR, como TLR4 e 

TLR9, também leva à ativação dos macrófagos.  

TLR4 promove a ativação celular em resposta a um fator micobacteriano sensível ao 

calor, ainda não caracterizado (19) e a produção de TNF-α induzida por M. tuberculosis por 

macrófagos murinos pode ser bloqueada pela adição do antagonista de TLR4 (20). O genoma 

do bacilo contém motivos CpG imunoestimuladores (21) e o seu ligante, TLR9, parece 

relevante no seu reconhecimento (3). A ação de TLR9 ocorre em sinergia com TLR2, já que 

um estudo mostrou que animais duplamente deficientes para TLR2/TLR9 são mais 

susceptíveis à infecção do que animais deficientes somente para um dos TLR mencionados 

(22). Por outro lado, animais deficientes para TLR2 ou TLR4 infectados com M. tuberculosis 

foram capazes de conter o crescimento do bacilo (23). Recentemente, um estudo comparou a 

infecção de animais triplamente deficientes para TLR2, TLR4 e TLR9 e animais deficientes 

para MyD88 (24). A produção de citocinas pró-inflamatórias, de IFN-γ e de moléculas 

efetoras, como lrg47, foi muito similar entre os animais deficientes para os 3 tipos de TLR e 
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selvagens, sendo que esses grupos foram capazes de controlar a infecção. Porém, embora os 

animais deficientes para MyD88 tenham sido capazes de produzir citocinas pró-

inflamatórias e IFN-γ, eles o fizeram mais tardiamente e foram incapazes de controlar o 

crescimento do bacilo. 

 Dentre os receptores de reconhecimento de padrões, um novo membro denominado 

NOD2 (Nucleotide-binding and oligomerisation domain-like receptor-2), embora localizado no 

citoplasma, pode induzir ativação celular após infecção pelo bacilo, levando à produção de 

mediadores pró-inflamatórios. NOD2 é capaz de sinalizar tanto via NF-kB quanto via 

inflamossoma/caspase 1 (3). É interessante destacar que somente M. tuberculosis vivo é capaz 

de induzir sinalização por meio deste receptor (25). Em modelos experimentais, 

camundongos deficientes para NOD2 foram capazes de controlar o crescimento bacteriano 

(26). Recentemente, um estudo que acompanhou a infecção experimental por um período 

mais prolongado (6 meses) mostrou que camundongos deficientes para NOD2 apresentam 

maior número de UFC e morrem precocemente em relação aos selvagens (27). Em humanos, 

foi encontrada uma associação de polimorfismos no gene de NOD2 com manifestações 

clínicas da tuberculose (28). 

A ativação via TLR e/ou via  receptores NOD, leva à liberação da citocina IL-12 por 

macrófagos. A resposta às quimiocinas e a habilidade de células dedríticas pulmonares em 

estimular linfócitos T naive é prejudicada em camundongos deficientes para IL-12p40 (29). 

Como se sabe, essa citocina é importante para a polarização da resposta elaborada pelas 

células T CD4+ para o padrão Th1, cuja gama de citocinas secretadas é essencial para uma 

resposta eficaz na tuberculose (30).  

Outra citocina liberada após a ativação de macrófagos e células dendríticas pela 

infecção com M. tuberculosis é o TNF-α. Camundongos deficientes para essa citocina ou para 

seu receptor apresentam um aumento na susceptibilidade à infecção e um retardo no 

recrutamento inicial de monócitos para o sítio da infecção (31, 32). Apesar da ativação 

normal de linfócitos T específicos, a resposta inflamatória se apresenta desregulada, 

caracterizada por um acentuado influxo de neutrófilos, resultando na formação de um 

granuloma estruturalmente distinto daqueles classicamente descritos na tuberculose. Além 

disso, aparecem um grande número de lesões necróticas e o crescimento bacteriano se torna 

descontrolado. Em humanos, foi observado um aumento na susceptibilidade à tuberculose 

após o bloqueio da ação do TNF-α com o uso de anticorpos monoclonais para tratamento de 

artrite reumatóide (33, 34). 

Após a imunidade inata inicial, a imunidade adaptativa promove um rápido controle 

da replicação do bacilo. Além disso, através da atividade da resposta específica, desenvolve-
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se a memória imunológica necessária para o controle do bacilo persistente e para a vigilância 

contra futuras re-infecções. A falha na imunidade adaptativa resulta no aparecimento dos 

sintomas clínicos da tuberculose (doença) e, conseqüentemente, na possível transmissão da 

bactéria para novos hospedeiros (35).  

Tanto as células T CD4+ quanto as células T CD8+ são essenciais para o controle 

efetivo da infecção por M. tuberculosis. Em camundongos (36, 37) e em humanos (38), as 

células T CD4+ são 2 vezes mais abundantes no sítio da infecção do que as T CD8+. 

Paralelamente, a depleção de linfócitos T CD4+ tem um efeito prejudicial mais precoce e mais 

intenso do que a eliminação de linfócitos T CD8+ no controle da infecção em camundongos 

(39). Enquanto a principal função dos linfócitos T CD4+ na imunidade protetora é a produção 

de IFN-γ, os linfócitos T CD8+ contribuem para a imunidade contra o bacilo da tuberculose 

por pelo menos 3 mecanismos: secreção de IFN-γ, a lise de células infectadas e a lise direta da 

bactéria por meio da secreção de granulisina (40).  

O mecanismo de apresentação cruzada (do inglês crosspriming) mediado por vesículas 

apoptóticas oriundas de macrófagos infectados com micobactéria para reconhecimento e 

ativação de linfócitos T CD8+ representa uma via alternativa de ativação da resposta imune 

do hospedeiro para o controle de patógenos que não acessam classicamente a via de 

processamento de MHC (Complexo Principal de Histocompatibilidade) de classe I (41). 

Nesse contexto, a apoptose de macrófagos ativados induzida por TNF-α é mais um 

mecanismo favorável à proteção do hospedeiro (42). Outros estudos também têm 

demonstrado que a apoptose de células infectadas representa um mecanismo de defesa. Sly e 

colaboradores (43) demonstraram que a expressão de uma proteína da família da Bcl-2, uma 

molécula anti-apoptótica, induzida pela infecção, favorece a sobrevivência do bacilo em 

macrófagos infectados. Rios-Barrera e colaboradores (44) descreveram que a inibição da 

apoptose de macrófagos é promovida mais eficientemente por cepas virulentas de M. 

tuberculosis. Além disso, esse estudo mostra que a infecção leva à apoptose de linfócitos Th1, 

porém, ao contrário da apoptose de macrófagos contendo o bacilo, a apoptose de linfócitos 

não é protetora.  

A interação das populações de linfócitos com macrófagos e células dendríticas, 

decorrente da indução da resposta inflamatória, resulta na formação de uma estrutura 

denominada granuloma. O granuloma é definido como um acúmulo local de células 

mononucleares formando uma estrutura organizada com macrófagos, diferenciados em 

células epitelióides, localizados no centro e envolvidos por uma camada de linfócitos. Sua 

formação é promovida pela produção de citocinas, principalmente IFN-γ e TNF-α, e tem por 

finalidade concentrar e intensificar o contato das células T com os macrófagos infectados, 
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permitindo uma cooperação imprescindível para uma defesa antimicrobiana efetiva (45). 

Além disso, o granuloma limita o ambiente tóxico, protegendo o delicado tecido alveolar das 

proximidades, ao mesmo tempo em que dificulta a disseminação da bactéria no restante do 

pulmão (46). Por outro lado, essa formação destrói o tecido adjacente e pode levar à necrose 

da região central, o que acarretaria na formação de uma cavidade com perda funcional. 

Dentro desse granuloma, existe um balanço entre sobrevivência e morte do bacilo (47). Egen 

e colaboradores (48) descreveram recentemente que os linfócitos T presentes nos granulomas 

(do fígado após infecção com BCG pela via intravenosa) estão em constante movimento, 

circulando por toda área da lesão e mantendo contato direto com a maioria dos macrófagos. 

Linfócitos T ativados entram e saem constantemente do granuloma, que, propõem os 

autores, funcionaria como um órgão linfóide terciário. Esse estudo suporta a idéia de que o 

granuloma não é somente uma simples barreira pra conter o bacilo (49). 

Já em humanos, um estudo sugeriu que a estrutura clássica do granuloma, com uma 

área necrótica rodeada por uma camada de células, não é o foco da interação entre patógeno 

e hospedeiro (50). Além disso, a atividade proliferativa e a produção de citocinas são 

observadas principalmente na parte externa dessa estrutura, e não na interface entre camada 

celular e necrose (50, 51). Isso reforça a idéia de que o granuloma clássico representa um 

“campo de batalha abandonado” circundado por linfócitos (9). 

Nessa intensa interação que ocorre durante a ativação da resposta imune, a troca de 

informações intercelulares é realizada por meio de receptores de mediadores solúveis 

protéicos e lipídicos. Dentre os mediadores protéicos, IFN-γ é a principal molécula ativadora 

de macrófagos e, junto com TNF-α, estimula a produção de iNOS2 (inducible Nitric Oxide 

Synthase-2 ) e ROIs, os quais, em camundongos, apresentam uma atividade microbicida 

contra M. tuberculosis (52-54). A infecção de camundongos deficientes para IFN-γ leva ao 

desenvolvimento de uma doença mais grave e a um aumento na mortalidade em relação aos 

animais selvagens (55-57). Embora IFN-γ ainda seja considerado o melhor parâmetro para se 

correlacionar proteção, níveis elevados dessa citocina não necessariamente significam melhor 

proteção na tuberculose experimental (58). 

 Gutierrez e colaboradores (59) demonstraram que a proteção mediada por IFN-γ é 

um processo dependente de autofagia. Essa citocina atua em macrófagos levando à 

expressão de NOS-2 e lrgm-1. Este último é um membro da família de GTP (guanosina 

trifosfato) de 47kDa induzida por IFN-γ e está associado à indução da formação de 

autofagossoma em macróafagos ativados. Esse processo facilitaria a maturação do 

fagossoma, permitiria sua fusão com o lisossoma e a conseqüente morte do bacilo (59, 60). 

Atuando de maneira paralela, NOS-2, também expresso em macrófagos ativados, gera RNI 
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(Reative Nitrogen Intermediates), que pode matar a bactéria diretamente ou inativar um fator 

de virulência do M. tuberculosis denominado TDM, que retarda a maturação do fagossoma. 

Sendo assim, a ausência desse fator facilita a morte do bacilo pela formação do fagolisossoma 

(61). Dessa forma, a autofagia, originalmente definida como um processo celular 

homeostático, está emergindo como uma poderosa maquinaria das células da imunidade 

inata para defesa do hospedeiro. (42). 

Tem sido sugerido que a imunidade protetora contra M. tuberculosis requer, além de 

células de padrão Th1, a presença de células produtoras de IL-17 (Th17). A principal fonte 

dessa citocina após a infecção experimental por M. tuberculosis são as células T γδ (62, 63). 

Após a inoculação de BCG via intra-traqueal, detecta-se RNAm (RNA mensageiro) para IL-

17 um dia após a infecção e a ausência dessa citocina reduz a produção de quimiocinas e o 

influxo de neutrófilos (63). Além disso, a diferenciação de células de padrão Th17, 

dependente de IL-23, após a imunização com BCG é responsável pela migração acelerada de 

linfócitos produtores de IFN-γ para o pulmão após o desafio (64). 

Em contraste com a reposta induzida após vacinação com BCG, a produção de IL-23 

(uma citocina da família da IL-12) durante a infecção natural não é suficiente para gerar 

células Th17 (3). Em camundongos, IL-23 não é a citocina responsável pela diferenciação de 

células Th17, mas sim TGF (Transforming Growth Factor)-β e IL-6 (65, 66). Porém, IL-23 seria 

importante para a persistência e função das células Th17.  

Na infecção primária, apesar da indução de células Th17 e Th1 ocorrer com a mesma 

cinética, a freqüência de células Th1 é 5 a 10 vezes superior à freqüência de células Th17 (64, 

67). Na infecção por BCG, as células Th17 são rapidamente suprimidas pelas células Th1 (68). 

A citocina IFN-γ aumenta a produção de IL-12p70 por células dendríticas infectadas com 

BCG e ao mesmo tempo reduz a secreção de IL-23; inversamente, IL-17 limita a produção de 

IL-12 enquanto aumenta a de IL-23 (68). Esses dados sugerem que a regulação de IL-12 e IL-

23 uma pela outra e de IFN-γ e IL-17 é crítica na indução de inflamação durante a infecção 

micobacteriana.  

Outra citocina da família da IL-12 que tem uma participação relevante na imunidade 

contra o bacilo é a IL-27. Descrita inicialmente como uma citocina reguladora capaz de 

aumentar a produção de IFN-γ em linfócitos T CD4 naive, a IL-27 é produzida por 

macrófagos e células dendríticas (69). Estudos in vitro indicaram que a sinalização pelo 

receptor dessa citocina em células CD4+ ativa T-bet, sugerindo que IL-27 sensibiliza esses 

linfócitos para a diferenciação para o padrão Th1 induzida por IL-12 (70). Camundongos 

deficientes para o receptor de IL-27 eliminam o bacilo mais rapidamente do que animais 

selvagens, entretanto, essa resposta aparentemente protetora pode levar a uma inflamação 
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exacerbada e morte prematura (71, 72). Sabe-se que a IL-27 regula negativamente a reposta 

Th17 (73-75). 

Além das citocinas, mediadores lipídicos, como os LT (leucotrienos) e as PG 

(prostaglandinas) também estão envolvidos em diversos mecanismos fisiológicos, 

inflamatórios e patológicos. Estes mediadores são sintetizados por várias células do 

organismo após serem ativadas por estímulos como patógenos, citocinas e fatores de 

crescimento. Tais estímulos induzem o aumento de cálcio intracelular, resultando na 

translocação de cPLA2 (fosfolipase A2 citosólica) para as membranas do retículo 

endoplasmático e do núcleo. Este processo resulta na liberação do AA (ácido aracdônico) 

presente nos fosfolipídeos destas membranas, podendo resultar na síntese de LT 

(dependente da enzima 5-lipoxigenase – 5-LO) e PG (dependente da enzima ciclooxigenase - 

COX). 

A relevância das PG nas infecções micobacterianas tem sido foco de alguns trabalhos. 

Edwards e colaboradores (76) mostraram que macrófagos de animais infectados com 

Mycobacterium intracellulare, quando estimulados com antígenos micobacterianos, 

produziram pequena quantidade de IFN-γ e altos níveis de PGE2. O tratamento destes 

animais com indometacina, um inibidor da síntese de PG, diminuiu a recuperação dos 

bacilos no pulmão e baço. Estes dados sugerem que a PGE2 produzida pelos macrófagos 

inibe a produção de IFN-γ pelos linfócitos e consequentemente a ativação de macrófagos e 

suas funções microbicidas. Rangel-Moreno e colaboradores (77) mostraram que a inibição da 

produção de PGE2, pelo tratamento dos animais infectados com M. tuberculosis com ácido 

niflúmico, na fase crônica da infecção, contribuiu para a redução do número de bacilos nos 

pulmões, aumento dos níveis de IFN-γ e iNOS2 e do tamanho dos granulomas. Estes dados 

sugerem que os níveis elevados de PGE2 produzidos na fase tardia da infecção têm 

participação na patogênese da tuberculose. 

Além das PG, os LT constituem um importante grupo de mediadores lipídicos 

envolvidos no recrutamento de leucócitos e na regulação da síntese de citocinas (78, 79). 

Peres e colaboradores (80) mostraram que o tratamento de camundongos com um inibidor 

de 5-LO (MK886) durante a infecção por M. tuberculosis promoveu uma diminuição na 

produção de NO (Óxido Nítrico) e citocinas de padrão Th1. Como conseqüência, os animais 

apresentaram maior número de bacilos no pulmão e aumento da mortalidade. Em outro 

estudo com animais deficientes para 5-LO, foi sugerido que a lipoxina A4, outro mediador 

lipídico cuja síntese também depende dessa enzima, inibe a indução de uma resposta de 

padrão Th1 ideal para a eliminação do bacilo (81). 
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Se uma resposta Th1 representa o padrão necessário para a proteção contra a infecção, 

citocinas envolvidas na supressão dessa resposta, como IL-4 e mecanismos reguladores, 

poderaim estar envolvidas na progressão da doença? IL-4 e outros marcadores de resposta 

Th2 são comumente encontrados em pacientes com tuberculose avançada (82). Porém, 

estudos em modelos experimentais falharam em demonstrar uma clara dicotomia Th1/Th2 

na resposta imune na tuberculose. Camundongos geneticamente deficientes para IL-4 

apresentaram uma carga bacilar semelhante ao selvagem (83), mas produziram níveis mais 

altos de IFN-γ (84). Em humanos, uma associação sinergística entre IL-4 e TNF-α promove 

um aumento da patologia e fibrose; isso parece ser mais importante do que o efeito 

prejudicial da IL-4 sobre a eficácia da resposta de padrão Th1 contra M. tuberculosis (85). 

Recentemente, Harris e colaboradores (86) descreveram que citocinas de padrão Th2, como 

IL-4 e IL-13, inibem o mecanismo eliminação do bacilo mediado por autofagia.  

Enquanto os linfócitos T têm uma função bem estabelecida, o papel do linfócito B no 

controle da infecção é menos claro. Bosio e colaboradores (87) demonstraram que animais 

deficientes de células B infectados com um isolado clínico de M. tuberculosis apresentavam 

uma formação menos organizada de granuloma pulmonar e um atraso na disseminação da 

bactéria para outros órgãos, embora esses animais apresentassem a mesma quantidade de 

bacilos no pulmão. Entretanto, recentemente mostrou-se que animais deficientes de células B 

apresentaram uma imunopatologia mais exarcebada e um alto influxo de neutrófilos (88). 

Diante desses resultados contraditórios, não é possível determinar um papel claro para essa 

subpopulação na resposta imune durante a tuberculose. Já a resposta imune mediada por 

anticorpos é historicamente considerada pouco importante contra M. tuberculosis. Entretanto, 

dados de outros estudos mostraram que os anticorpos podem modificar vários aspectos da 

infecção micobacteriana, favorecendo o hospedeiro (revisto por 89). 

Apesar de todos esses mecanismos efetores protetores, o bacilo possui diversos 

mecanismos de evasão da imunidade (revisto por 90, 91), dentre eles, o bloqueio da fusão e 

acidificação do fagolisossoma; a produção de compostos que tornam ROI e RNI menos 

tóxicos; e a inibição parcial da ativação de macrófagos infectados por IFN-γ, a principal 

citocina liberada pelas células de padrão Th1. Como conseqüência, a bactéria persiste, 

levando a uma infecção latente, estimulação antigênica crônica e acúmulo de linfócito T ao 

redor de macrófagos no granuloma.  

Para evitar um dano tecidual extenso durante infecções com patógenos persistentes, o 

sistema imune desenvolveu mecanismos reguladores. A influência das células T reguladoras 

nesses mecanismos tem sido largamente investigada em vários modelos experimentais de 

infecção (revisto por 92). Esses estudos demonstram que o hospedeiro e o patógeno podem 
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estabelecer um balanço dependente de células T reguladoras (93). Entretanto, em alguns 

casos, a atividade das células T reguladoras pode favorecer o patógeno. Na tuberculose, a 

modulação de mecanismos que prejudicam a efetuação da resposta imune pelo M. 

tuberculosis, como as células T reguladoras, pode favorecer sua persistência no hospedeiro.  

 

1.3. Células T reguladoras 

A existência de uma subpopulação de células T especializadas na supressão da 

resposta imune celular foi postulada originalmente no início dos anos 70 por Gershon e 

Kondo (94). Entretanto, dificuldades no isolamento e crescimento destas células, bem como 

na caracterização de sua função supressora, fizeram com que o interesse no estudo das 

células supressoras diminuísse a partir da metade dos anos 80. Nos últimos anos, com 

avanços metodológicos que possibilitaram uma melhor caracterização das subpopulações de 

células T, Shimon Sakaguchi e colaboradores (95) definiram novos marcadores que 

permitiram identificar melhor a célula com função supressora. Entre os marcadores, 

encontram-se as proteínas de superfície CD4 e CD25. A partir daí, as células supressoras 

renasceram como células T reguladoras (96). 

As células T reguladoras CD4+CD25+ representam aproximadamente 5-10% dos 

linfócitos T CD4+ periféricos de humanos e de camundongos e podem atuar tanto no controle 

da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa (97). Essas células expressam vários 

marcadores de ativação constitutivos, são pouco responsivas à estimulação in vitro e podem 

suprimir a resposta de células T CD4+, T CD8+, NK (natural killer), células dendríticas (98) e 

linfócitos B (99). Embora tenham sido descobertas como células capazes de prevenir o 

desenvolvimento de doença autoimune órgão-específica em camundongos, atualmente as 

células T reguladoras CD4+CD25+ adquiriram um papel mais abrangente, como reguladoras 

da resposta imune (100). Dentro desse contexto, as células T reguladoras foram descritas por 

atuarem como mediadores da prevenção da resposta imuno-patológica em infecções 

intestinais (101), por mediarem a tolerância a transplantes (102), por suprimirem resposta 

alérgica (103) e por estarem associadas ao mecanismo de indução da tolerância materno-fetal 

(104). Entretanto, a ativação destas células nem sempre é benéfica ao hospedeiro, uma vez 

que pode, também, impedir a imunidade antitumoral (95) e a imunidade protetora contra 

patógenos (93, 105). 

No que se refere à geração das células T reguladoras, existem duas hipóteses. Uma 

delas sugere que células T reguladoras CD4+CD25+ emergem no timo como uma 

subpopulação distinta de células T maduras com funções definidas. Estudos recentes 

demonstraram que a geração de células T reguladoras no timo ocorre em duas etapas: uma 
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dependente da sinalização via TCR/CD28 e a segunda dependente de citocinas sintetizadas 

pela via do STAT-5 (106); principalmente as citocinas IL-2 ou IL-15 (107). A outra hipótese 

diz que tais células se diferenciariam de células T virgens periféricas após o encontro com 

antígenos apresentados em alta concentração (108) ou após a ação da citocina TGF-β (109). 

Dados de diferentes estudos sugerem que ambas as situações podem ocorrer (96, 110). 

Embora o marcador CD25 seja o mais utilizado para obtenção de células T CD4+ 

reguladoras, esta proteína corresponde à cadeia α do receptor para IL-2 e, portanto, é 

expressa em todas as células T ativadas. Além desse marcador, as células T reguladoras 

expressam constitutivamente outros marcadores como: CD103, CD62L, CD45RB, CTLA-4 

(Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4), GITR (Glucocorticoid-induced TNF-Receptor-related protein), 

CD127 (111), OX40 (112), receptor 4 de folato (113), neuropilina-1 (114), LAG-3 (lymphocyte-

activation gene 3 ) (115), CD39 e CD73 (116). Assim como o CD25, esses marcadores também 

não são exclusivos dessa subpopulação. Além disso, é bem provável que nem todos esses 

marcadores sejam críticos para a função das células T reguladoras. Por outro lado, essas 

moléculas podem exercer funções cruciais para a atividade dessas células, como migração 

(homing) e homeostase, as quais influenciam indiretamente sua capacidade supressora in 

vivo, mas não contribuem diretamente para sua atividade inibidora (117). 

Semelhanças imunológicas observadas no desenvolvimento de respostas auto-imunes 

e inflamatórias produzidas pela manipulação de células T reguladoras CD4+CD25+ e a 

doença induzida pelo defeito no gene Foxp3 (essa doença atinge camundongos e humanos e 

se caracteriza por uma desordenada linfoproliferação associada a uma patologia fatal multi-

orgão) levaram pesquisadores a investigar a possível contribuição de Foxp3 no 

desenvolvimento dessas células. Estes experimentos demonstraram que o RNAm de Foxp3 é 

expresso em células T CD4+CD25+ e, ao contrário dos marcadores de superfície usados para 

caracterizá-las, a expressão deste RNAm não foi observado em células T convencionais que 

se diferenciam em Th1/Th2, nem mesmo em células T natural killer (118). Utilizando um 

vetor retroviral, os autores observaram que a expressão ectópica de Foxp3 converte células T 

naive CD4+CD25- em células com características fenotípicas e funcionais de células T 

reguladoras; sendo capazes de inibir doenças auto-imunes em modelos murinos (119). Em 

resumo, estes dados confirmam coletivamente que Foxp3, cuja expressão programada 

geneticamente é suficiente para dirigir o desenvolvimento e função de células T reguladoras 

CD4+CD25+, é um marcador exclusivo desta subpopulação celular. Além disso, os 

experimentos também mostraram que as células reguladoras T CD4+CD25+ são uma 

linhagem genuinamente distinta e não um tipo de estado de ativação de células T (120). 

Recentemente, novas evidências sugerem que a linhagem de células T reguladoras pode ser 
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determinada por processos moleculares anteriores à expressão de Foxp3. Esses processos 

seriam responsáveis por assegurar a expressão estável e os altos níveis desse marcador de 

células T reguladoras (revisto por 121). 

Apesar da dificuldade de se caracterizar uma população de células T reguladoras 

baseando-se na expressão de marcadores de superfície, foram descritas e classificadas três 

populações de células T reguladoras. Além das células T reguladoras CD4+CD25+Foxp3+, 

também chamadas de células T reguladoras que ocorrem naturalmente, existem outras 

subpopulações de células T que apresentam atividade supressora. As células denominadas 

reguladoras tipo 1 (Tr1) e Th3 são induzidas pelo antígeno a secretar IL-10 e TGF-β, 

respectivamente. Através da liberação destas citocinas, elas são capazes de inibir as respostas 

Th1 e Th2 e emergem in vivo e in vitro após exposição crônica a antígenos ou na presença de 

APC (Células Apresentadoras de Antígenos) especializadas. Alguns estudos sugerem que 

células T reguladoras CD4+CD25+ podem atuar em linfócitos T CD4+ virgens e induzir sua 

diferenciação para células Tr1 (108, 122, 123).  

Diante dessa natureza bastante heterogênea, é esperado que as células T reguladoras 

CD4+CD25+Foxp3+ apresentem diferentes mecanismos para regular a resposta imune. As 

células T reguladoras requerem ativação via TCR e, uma vez ativadas, elas são capazes de 

inibir vários tipos celulares de maneira não específica (124). Esse fenômeno é denominado 

bystander suppression. De uma perspectiva funcional, os mecanismos de supressão mediados 

por células T reguladoras podem ser divididos em 4 modos de ação, mencionados a seguir 

(125). O primeiro é a supressão pela ação de citocinas inibidoras, dentre as quais têm 

recebido destaque IL-10 e TGF-β. A transferência adotiva de células T reguladoras alérgeno-

específicas induziu uma produção significativa de IL-10 por células T efetoras no pulmão 

após o desafio e esse controle foi revertido pela administração de anticorpo contra o receptor 

de IL-10 (126). Entretanto, essa supressão mediada por células T reguladoras via IL-10 ainda 

ocorreu quando as células T reguladoras transferidas eram provenientes de animais 

deficientes para essa citocina. Nesse modelo, a supressão mediada pelas células T 

reguladoras é dependente de IL-10, mas a produção dessa citocina por essas células não é 

requerida para obtenção de efeito observado. Por outro lado, vários estudos mostraram a 

importância da produção dessa citocina pelas células T reguladoras em diferentes situações 

(127-129). Recentemente, a deleção de IL-10 especificamente em células T reguladoras não 

levou à indução de auto-imunidade sistêmica espontânea, mas promoveu uma resposta 

patológica no cólon e no pulmão dos animais (130). Em conjunto, esses dados sugerem que a 

importância da produção de IL-10 pelas células T reguladoras é dependente do 

microambiente onde a resposta imune está sendo desenvolvida. 
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Quanto ao TGF-β, estudos mostraram que essa citocina é necessária para mediar a 

supressão, especialmente no intestino (131). TGF-β é capaz de atuar sobre células T CD8+ em 

um modelo de tumor e inibir a lise de células-alvo (98, 109). Recentemente, Esquerre e 

colaboradores (132) mostraram que as células T reguladoras impedem que a maquinaria 

secretória da célula T efetora, formada durante sua ativação, seja polarizada (direcionada) 

em direção à sinapse imunológica formada entre T efetora e APC, sendo este um mecanismo 

dependente de TGF-β. Porém, ainda não é claro que as células T reguladoras utilizam essa 

citocina para exercer sua atividade supressora (125). TGF-β também está envolvido na 

indução de Foxp3 em células T naive em sinergia com IL-2 e CTLA-4, gerando células T 

reguladoras induzidas (133, 134). Embora TGF-β não esteja envolvida na geração de células T 

reguladoras naturais, essa citocina é importante para a manutenção da expressão de Foxp3 

(135). Atualmente, estudos também têm analisado a participação de TGF-β de membrana na 

atividade das células T reguladoras (136, 137). 

Mais recentemente, a citocina IL-35 surgiu como um fator significativo na função das 

células T reguladoras. Foi descrito que os RNAm que codificam as duas cadeias que 

compõem essa citocina, ebi3 e IL12a, são altamente expressos nas células T reguladoras 

Foxp3+ de camundongos. Animais deficientes para qualquer um desses genes apresentam 

células T reguladoras com atividade supressora deficiente. Além disso, a expressão ectópica 

de IL-35 em linfócitos T naive confere atividade reguladora nas mesmas e a co-cultura de 

células T reguladoras e células T efetoras induz modulação positiva na expressão de IL-35 na 

primeira subpopulação (138). Em resumo, as citocinas inibidoras IL-10, TGF-β e IL-35 

parecem empenhar importante papel na função das células T reguladoras. A atividade de 

cada uma delas varia de acordo com o perfil da resposta, sugerindo uma função não 

redundante das mesmas. 

O segundo mecanismo de supressão é mediado por citólise. Em humanos, a lise 

mediada por células T reguladoras é dependente de granzima A e perforina (139). Já em 

camundongos, as células T reguladoras deficientes de granzima B têm atividade supressora 

deficiente (140). Embora a maioria dos estudos envolvendo lise mediada por células T 

reguladoras tenham centrado o foco na ação da granzima B, um estudo recente sugere que 

células T reguladoras podem induzir apoptose de células T efetoras por meio da molécula 

TRAIL-DR5 (tumor-necrosis-factor-related apoptosis-inducing ligand-death receptor-5) (141). Além 

disso, as células T reguladoras expressam elevada densidade da molécula galectina-1, que 

também pode induzir apoptose em linfócitos T. Foi descrito que camundongos deficientes 

para galectina-1 apresentam atividade reguladora reduzida (142).  
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O terceiro mecanismo de supressão utilizado por células T reguladoras é o distúrbio 

metabólico. O mecanismo mais comumente estudado envolve o consumo local de IL-2, por 

meio da alta expressão de CD25, privando as células T efetoras de uma citocina essencial 

para sua proliferação. Padyian e colaboradores (143) mostraram que as células T reguladoras 

promovem apoptose das células T efetoras por meio da privação de IL-2. Adicionalmente, foi 

descrito que as células T reguladoras expressam em altos níveis duas ectoenzimas, CD39 e 

CD73, que liberam adenosina na região pericelular. Essa molécula atua nas células T efetoras 

por meio do receptor A2A, causando um distúrbio metabólico que inibe a função dessas 

células (116, 144, 145) e favorece a geração de novas células Foxp3+ ao inibir a expressão de 

IL-6 e favorecer a secreção de TGF-β (146). 

Por fim, o quarto mecanismo tem como alvo de ação as células dendríticas. Estudos 

descreveram que as células T reguladoras impedem que as células T efetoras estabeleçam um 

contato duradouro com as células dendríticas em órgãos linfóides secundários, impedindo a 

ativação dessas células e, conseqüentemente, a efetuação da resposta (147, 148). Parece que a 

molécula neuropilina-1 favorece essa interação prolongada de células T reguladoras e células 

dendríticas (149, 150). Um mecanismo de supressão dependente de contato celular é a 

interação da molécula CTLA-4 com CD80/CD86 de células dendríticas, que induz a 

produção de IDO (indoleamina 2,3-dioxigenase), levando à imunossupressão como 

conseqüência da degradação de triptofano e produção de metabólitos pró-apoptóticos nestas 

células (151). LAG3, uma molécula homóloga ao CD4 e expressa em células T reguladoras, é 

necessária para atividade máxima dessas células (115, 152). A ligação dessa molécula ao 

MHC de classe II de células dendríticas imaturas inibe a maturação e prejudica a capacidade 

imunoestimuladora das mesmas (153).  

A necessidade de contato celular para a ação eficiente das células T reguladoras é foco 

de um debate intenso. Mas, na verdade, os ensaios de transwell medem mais especificamente 

proximidade do que contato. Isso porque mediadores solúveis são mais efetivos próximos à 

fonte que o geraram. A proximidade mantém alta a concentração de citocina local, o que 

pode ser importante para a função da IL-2 (154). Dessa forma, o efeito da diluição por meio 

da membrana permeável deve tornar ineficaz a ação desses mediadores. Além disso, a 

proximidade também se torna importante para os mediadores lábeis, como a adenosina que 

tem meia vida de 10 segundos. Outro fator a ser considerado é que não existe evidência 

direta de que o contato de células T reguladoras e células T efetoras seja necessário para a 

supressão. Experimentos de microscopia intravital mostraram que o contato das células T 

reguladoras com células dendríticas é muito mais freqüente comparado ao contato com as 

células T efetoras (147, 148). 
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É importante salientar que as várias formas de atuação das células T reguladoras não 

são mutuamente exclusivas e a importância de cada mecanismo depende do microambiente 

em que a resposta imune está se desenvolvendo. Não somente o potencial supressor, mas 

também a localização apropriada determina a capacidade supressora das células T 

reguladoras in vivo. Alguns estudiosos propõem uma “divisão de trabalho” na função das 

células T reguladoras baseada no padrão de migração das mesmas (155).  

Essa segregação baseia-se na observação de que as células T reguladoras que 

expressam maior densidade do marcador CD62L, uma L-selectina, em sua superfície são 

negativas para CD103, subunidade αE de integrina, e que, inversamente, as células T 

reguladoras positivas para CD103 regulam negativamente a expressão de CD62L (156-158). 

Dessa forma, a população CD4+CD25highCD62L+CD103- (fenótipo naive) seria responsável 

pela supressão da expansão e diferenciação de células T efetoras em tecidos linfóides 

secundários, inibindo principalmente o desenvolvimento de doenças auto-imunes. Durante o 

processo inflamatório, as células T reguladoras se diferenciariam para CD4+CD25highCD62L-

/LOWCD103+ (fenótipo efetora/memória) e teriam capacidade de migrar para tecidos 

inflamados, onde limitariam os mecanismos efetores da resposta imune (155, 159). Siewert e 

colaboradores (160) mostraram que as células T reguladoras com fenótipo efetora/memória-

like podem se desenvolver na periferia após contato com antígeno sob condições 

tolerogênicas. Elas podem ser resultado da diferenciação tanto de células T reguladoras com 

fenótipo naive quanto de células T convencionais. Além disso, foi descrito que durante um 

processo inflamatório, a troca para receptores de migração para sítios inflamatórios, que 

acontece no linfonodo drenante, ocorre mais rapidamente em células T reguladoras em 

comparação com as células T efetoras (161). Isso permite que as células T reguladoras 

alcancem o sítio infeccioso/inflamatório antes das células T efetoras.  

 

1.4. Células T reguladoras e tuberculose 

Nos últimos anos, diferentes estudos descreveram que o aumento na frequência de 

células CD4+CD25+ ou CD4+Foxp3+ foi inversamente proporcional à produção de IFN-γ em 

pacientes com tuberculose (162-166). O cultivo de células mononucleares de sangue 

periférico com BCG em presença de TGF-β promove a expansão de células 

CD4+CD25highFoxp3+ quando as células foram obtidas de indivíduos com tuberculose latente, 

mas não de indivíduos não-infectados. Essa população de células T reguladoras induzida é 

capaz de inibir a proliferação de células mononucleares recém-isoladas sob estímulo 

policlonal (164). Li e colaboradores (165) descreveram que a produção de IFN-γ por células T 
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γδ após estímulo com ESAT-6 (early secretory antigenic target - 6 kDa) é suprimida na presença 

de células T reguladoras.  

No que se refere a modelos experimentais, Quinn e colaboradores (167) mostraram 

que a depleção ou inativação de células CD25+ induz um aumento na secreção de IFN-γ em 

camundongos C57BL/6 sem, no entanto, promover uma eliminação mais eficiente do bacilo. 

A transferência concomitante de células CD4+CD25+ e de células CD4+CD25- para animais 

C57BL/6, infectados um dia após a transferência, inibiu a proteção mediada pela produção 

de IFN-γ obtida na transferência de células CD4+CD25- somente (168). Scott-Browne e 

colaboradores (169) observaram que a depleção de células Foxp3+ induziu um aumento na 

freqüência de células produtoras de IFN-γ e uma redução no número de bacilos no pulmão. 

Essa proteção foi independente de IL-10. Por fim, Mason e colaboradores (170) observaram a 

presença de células CD4+CD25+ produtoras de IL-10 e TGF-β no pulmão de animais BALB/c 

com 35 dias de infecção e sugeriram que a citocina TGF-β pode estar envolvida na supressão 

mediada por células T reguladoras. 

 

O equilíbrio estabelecido entre células T efetoras e T reguladoras no sítio da infecção 

parece refletir um compromisso evolucionário para a sobrevivência do hospedeiro e do 

agente infeccioso. Dessa forma, as células T reguladoras passam a representar mais um fator 

na complexidade das interações entre patógenos e hospedeiros. Nesse contexto, uma nova 

questão merece destaque em diferentes estudos relacionados com vacinação: a importância 

de prevenir a indução/ativação de respostas reguladoras durante a imunização (171). Assim, 

a investigação sobre o balanço entre células T reguladoras e células T efetoras durante a 

tuberculose pode possibilitar a manipulação desse equilíbrio e favorecer o desenvolvimento 

de estratégias terapêuticas e vacinais mais eficazes. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Avaliar a modulação da resposta imune, em especial a participação das 

células T reguladoras, na tuberculose experimental, utilizando duas linhagens com 

susceptibilidades distintas à infecção (BALB/c e C57BL/6). 

 

Objetivos específicos:  

Durante as fases da infecção: inicial e crônica, 

1) Determinar o padrão de resposta imune gerado durante a infecção: influxo celular 

e citocinas produzidas no local da infecção, e também a produção de anticorpos; 

2) Analisar a freqüência de células T reguladoras CD4+Foxp3+ no pulmão e baço; 

3) Avaliar a capacidade supressora das células T reguladoras in vitro: proliferação e 

produção de citocinas por células CD4+CD25- (efetoras) em presença ou ausência 

de células T reguladoras (CD4+CD25+);  

4) Avaliar a capacidade supressora das células T reguladoras in vivo: transferência 

adotiva de células CD4+CD25+ de animais, infectados ou não, no momento ou 

após a infecção de animais naive. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

Os camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 (Specific Pathogen Free), fêmeas, 6-

8 semanas, foram obtidos do Biotério de Animais Isogênicos da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os animais infectados com Mycobacterium 

tuberculosis foram mantidos dentro de isoladores em laboratório de nível III de 

biossegurança, adequado para a manipulação de animais infectados com esta bactéria, com 

livre acesso à água e ração. A eutanásia dos animais ocorreu aos 30 e 70 dias após a infecção 

por meio de deslocamento cervical. 

 

3.2. Preparação do inóculo de Mycobacterium tuberculosis e de M. tuberculosis sonicado 

A preparação do inóculo de M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) para infecção foi 

realizada a partir de uma alíquota de micobactérias congelada à –70ºC (com viabilidade 

superior a 85%). Duzentos microlitros dessa alíquota foram distribuídos em 10 mL de meio 

Middlebrook 7H9 (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) enriquecido com Middlebrook 

ADCTM (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) e incubado por 10 dias a 37ºC. A suspensão 

de micobactérias obtida foi centrifugada a 3220 x g por 20 minutos. O sedimento foi 

ressuspenso em 2 mL de PBS estéril/livre de endotoxinas e agitado vigorosamente por 2 a 3 

minutos em tubo contendo pérolas de vidro, até adquirir aspecto homogêneo. A viabilidade 

da cultura foi verificada incubando-se 100 µL desta suspensão de bactérias com 100 µL de 

diacetato de fluoresceína (2 µg/mL – Acros Organics, Geel, Bélgica) e 100 µL de brometo de 

etídio (10 mg/mL – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) por 10 minutos a 37ºC. A 

viabilidade foi determinada com auxílio de microscópio de fluorescência modelo Aristoplan 

(Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). As bactérias viáveis apresentavam 

coloração verde enquanto as bactérias mortas coravam-se com a solução de brometo e 

apresentavam uma coloração avermelhada. As suspensões com viabilidade superior a 85% 

foram filtradas e o número de bacilos foi determinado através da densidade óptica da cultura 

a 540 nm. Posteriormente, fez-se uma diluição para se obter uma concentração de 1 x 106 

bacilos/mL, utilizada nas infecções. Todos os procedimentos de cultura da micobactéria, 

preparo do inóculo e desafio dos animais foram realizados em laboratório de biossegurança 

nível III. 

O protocolo de preparação de M. tuberculosis H37Rv sonicado para ser utilizado como 

estímulo específico em cultura de células ou para recobrir a placa de poliestireno de 96 poços 

(coating) para dosagem de anticorpos está descrito a seguir. A suspensão de micobactérias, 
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obtida por cultivo idêntico ao descrito no parágrafo anterior, foi centrifugada a 3220 x g por 

20 minutos e o sedimento ressuspenso em PBS estéril/livre de endotoxinas. Em seguida, a 

suspensão de micobactérias foi morta pelo calor, através de incubação a 80ºC, por duas 

horas. Após o período de incubação, a viabilidade foi verificada como descrito no parágrafo 

anterior. As suspensões com bacilos não-viáveis foram sonicadas a uma freqüência de 80Hz 

com 3 ciclos de 15 minutos cada. O material sonicado foi filtrado e a concentração de 

proteínas foi determinada utilizando-se o reagente Coomassie Blue – Bradford AssayTM (OZ 

Biosciences, Marseille, França).  

 

3.3. Infecção 

Cada animal foi infectado com 100 µL de suspensão contendo 1 x 105 bacilos de M. 

tuberculosis H37Rv por via intra-traqueal. Para esse procedimento, os animais foram 

previamente anestesiados com tribromoetanol (Acros Organics, Geel, Bélgica) a 2,5% em PBS 

estéril/livre de endotoxinas por via intraperitoneal. Após anestesia, foi realizado um 

procedimento cirúrgico para exposição da traquéia e inoculação da solução contendo os 

bacilos. 

 

3.4. Avaliação do pulmão dos animais infectados 

Os pulmões foram coletados e colocados em placas de Petri de 22 mm de diâmetro 

(Corning, NY, USA) estéreis contendo 2 mL de meio RPMI-1640 (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). Os pulmões foram pesados e tiveram seus lóbulos separados para os diversos 

procedimentos experimentais como descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1: Utilização de cada lóbulo do pulmão para realização dos procedimentos 

experimentais. 

 

Procedimento Lóbulos utilizados 

UFC (Unidades Formadoras de Colônia) Médio e inferior direitos 

Citometria de Fluxo – marcadores de 

superfície 

Médio e inferior direitos 

Histologia Superior direito 

Homogenato para dosagem de citocinas Esquerdo 

Imuno-histoquímica Esquerdo 

Extração de RNA (Ácido Ribonucleico) Médio e inferior direitos 

Citometria de Fluxo – citocina intracelular Todo o pulmão 

Cultura Todo o pulmão 
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3.5. Coleta, digestão, processamento e obtenção de células de pulmão 

A obtenção das células do pulmão foi realizada como descrito anteriormente (172). Os 

lóbulos inferior e médio esquerdos foram destinados aos ensaios de UFC e citometria de 

fluxo, ou todos os lóbulos, nos experimentos em que cultura das células do pulmão foi 

necessária, foram pesados, cortados em pequenos fragmentos e transferidos para um tubo 

cônico (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) de 50 mL contendo 15 mL da solução de 

digestão. Essa solução foi preparada em meio de cultura RPMI-1640 contendo 0.5 µg/mL de 

Liberase (Liberase Blendzyme – Roche, Indianapolis, IN, USA) e 25 U/mL de 

Desoxiribonuclease I (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Em seguida, os tubos foram 

incubados a 37ºC, sob agitação constante, durante 30 minutos. Após a digestão, as células 

foram dispersas com auxílio de uma seringa de 10 mL e centrifugadas por 10 minutos a 453 x 

g a 4ºC. O sedimento foi ressuspenso em 1 mL de RPMI-1640 complementado com 10% de 

SBF (Soro Bovino Fetal - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) para inibir atividade da enzima 

liberase. Uma alíquota de 100 µL dessa suspensão foi retirada para o protocolo de UFC (item 

3.6). O volume da suspensão foi completado para 5 mL com RPMI-1640 complementado com 

10% de SBF e as células presentes foram separadas do restante da matriz digerida utilizando-

se um retalho de organza autoclavada como filtro. Após a passagem da suspensão, realizou-

se a lavagem do filtro com mais 5 mL de meio RPMI-1640. As células obtidas foram 

centrifugadas a 453 x g, por 10 minutos, a 4ºC, ressuspensas em 1 mL de meio RPMI-1640 e 

contadas em Câmara de Neubauer. A concentração final foi ajustada para 1 x 107 células/mL. 

Essas células foram utilizadas para avaliação do fenótipo por citometria de fluxo (item 3.11) e 

para realização de cultura nos experimentos visando à marcação de citocinas intracelulares 

(item 3.8). 

 

3.6. Ensaio de Unidades Formadoras de Colônia 

A alíquota retirada após a digestão dos fragmentos de pulmão ou após o 

processamento do baço (item 3.9) passou por diluições seriadas (10, 100, 1.000, 10.000 e 

100.000 vezes) em PBS estéril. Um volume igual a 100 µL das diluições 100, 1.000, 10.000 e 

100.000 vezes foi plaqueado em meio sólido 7H11: 7H9 (Difco Laboratories, Detroit, MI, 

USA) acrescido de ágar bacteriológico (Difco Laboratories, Detroit, MI, USA). As placas 

foram vedadas e incubadas a 37oC por 28 dias. Decorrido o período de incubação, as colônias 

de micobactérias foram contadas com auxílio de lupa ZOOM 2000 (Leica Microsystems 

GmbH, Wetzlar, Germany) para avaliação da infecção. O número de colônias foi corrigido de 

acordo com as diluições e expresso em Log10 do número de UFC por órgão. 
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3.7. Histologia 

Para análise histológica do pulmão dos animais, o lóbulo superior direito de cada 

pulmão foi coletado e fixado em formol tamponado com fosfato (pH 7,0). Posteriormente, 

esse material foi processado pela técnica Elaine Medeiros Floriano, no laboratório 

coordenado pela Profa. Dra. Simone Gusmão Ramos, no Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os cortes histológicos foram corados com 

hematoxilina e eosina e analisados Dra. Simone Gusmão Ramos. 

 

3.8. Cultura de células de pulmão para marcação de citocinas intracelulares 

Após processamento do órgão e contagem das células, 2 x 106 células foram 

cultivadas em placas de 48 poços por 6 horas na ausência de estímulos ou em presença de 

anticorpos monoclonais contra CD3 de camundongo (clone 145-2C11) (previamente 

imobilizado ao fundo dos poços – 1 µg / 3 x 106 células) e contra CD28 de camundongo 

(clone 37.51) (adicionado logo após a distribuição das células - 1 µg / 3 x 106 células). Em 

cada um dos poços também foi adicionado GolgiStopTM (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, 

USA) para inibir a via exocítica das células e impedir, dessa forma, a secreção de citocinas. 

Após esse período, as células foram removidas e o procedimento de marcação descrito no 

sub-item 3.11.3 foi realizado. 

As culturas de células foram realizadas em meio RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) suplementado com 10% de SBF (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), penicilina 

100 U/mL, estreptomicina 100 µg/mL, gentamicina 10 µg/mL (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), polimixina (30 µg/mL – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e 2-mercaptoetanol (3 

µM/mL – Merck, Darmstadt, Alemanha). 

 

3.9. Coleta e Obtenção de Células de Baço 

Os baços foram coletados e colocados em placas de Petri de 22 mm de diâmetro 

(Corning, NY, USA) estéreis contendo 2 mL de meio RPMI-1640 (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). Com o auxílio de pinças estéreis, o órgão foi divulssionado para obtenção de uma 

suspensão celular homogênea. Uma alíquota de 100 µL foi retirada para realização do ensaio 

de UFC nesse órgão (item 3.6). Após contagem das células em câmara de Neubauer, uma 

suspensão contendo 5 x 107 células foi preparada para proceder a separação por esferas 

magnéticas (item 3.10) . O restante do volume teve sua concentração final acertada para 1 x 

107 células/mL e foi utilizado para avaliação da expressão de receptores que caracterizam o 

fenótipo de células por citometria de fluxo (item 3.11). 
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3.10. Obtenção de células CD4+CD25+ por separação com esferas magnéticas 

Após contagem das células do baço, um total de 5 x107 células foram retiradas para 

iniciar o processo de separação de células T reguladoras com o CD4+CD25+ Regulatory T Cell 

Isolation Kit (Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Germany), segundo instruções do 

fabricante. 

 

3.11. Citometria de Fluxo 

Todos os anticorpos foram adquiridos da BD Bioscience e utilizados de acordo com as 

instruções do fabricante. 

3.11.1 Análise da expressão de marcadores característicos de leucócitos 

As populações de células do pulmão e do baço (após processamento e/ou separação 

por esferas magnéticas) de animais infectados foram caracterizadas pela expressão de 

marcadores de superfície utilizando anticorpos monoclonais específicos conjugados a 

fluorocromos. 

As células foram distribuídas em tubos para citometria em um volume de 100 µL por 

tubo (1 x 106 células) e incubadas durante 30 minutos, a 4ºC, com anticorpo contra 

CD16/CD32 de camundongo (Fc BlockTM- BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA), na 

concentração de 0,5 µg/ 106 células. Posteriormente, essas células foram incubadas com os 

respectivos anticorpos monoclonais de interesse (0,5 – 0,75 µg de anticorpo/1 x 106 células) 

(contra CD3 (clone 145-2C11); contra CD19 (clone 1D3); contra CD4 (clone RM4-5); contra 

CD8 (clone 53-6.7); contra CD11b (clone 553311) e contra CD11c (clone 553801), durante 30 

minutos, a 4ºC, no escuro. Após o período de incubação, as células foram lavadas com 2 mL 

de PBS contendo 2% de SBF, centrifugadas a 453 x g, 4ºC, por 10 minutos e ressuspensas em 

300 µL de PBS contendo 1% de formol (Synth, Diadema, SP, Brasil) para a fixação das células.  

As preparações celulares foram adquiridas em FACSortTM (BD Bioscience, Franklin 

Lakes, NJ, USA). Foram adquiridos 30.000 eventos por tubo. As células foram selecionadas 

pelo programa Cell Quest de acordo com parâmetros de tamanho (FSC – Foward Scatter), 

granularidade (SSC – Side Scatter) e intensidade de fluorescência dos anticorpos marcados 

com ficoeritrina (PE), isotiocianato de fluoresceína (FITC) e peridinin clorophyll protein 

(PerCP). Inicialmente, foi determinada a população de linfócitos, baseado nos parâmetros 

FSC e SSC, para detecção das porcentagens de linfócitos T (CD3+, CD4+ e CD8+) e linfócitos B 

(CD19+). A expressão de CD11b e CD11c foi realizada na população de macrófagos/células 

dendríticas do baço obtidas após separação por esferas magnéticas. 
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3.11.2 Determinação da Expressão de Foxp3 

As populações de células T reguladoras do pulmão e do baço de animais infectados 

foram caracterizadas pela expressão de Foxp3, cuja expressão é intracelular, e da molécula de 

superfície CD4. 

As células obtidas após a digestão do pulmão e processamento do baço foram 

distribuídas em tubos para citometria e o procedimento descrito no subitem anterior foi 

realizado para marcação da molécula CD4 (clone RM4-5). No final desse procedimento, as 

células não foram ressuspensas em PBS contendo formol, mas seguiram o protocolo de 

permeabilização e marcação para Foxp3 (clone FJK-16s) utilizando o Kit FITC-Anti-Rat/Mouse 

Foxp3 Staning Set (Ebioscience, San Diego, CA, USA), segundo instruções do fabricante. 

As preparações celulares foram analisadas em FACSortTM (BD Bioscience, Franklin 

Lakes, NJ, USA). Foram adquiridos 30.000 eventos por tubo. As células foram selecionadas 

pelo programa Cell Quest de acordo com parâmetros de tamanho (FSC), granularidade (SSC) 

e intensidade de fluorescência dos anticorpos marcados com PE e FITC. As análises da 

expressão de Foxp3 por células CD4+ foram realizadas na população de linfócitos, por 

histograma.  

3.11.3 Análise da marcação de citocinas intracelulares em células do pulmão 

Após o cultivo das células pulmonares (item 3.8), as mesmas foram incubadas com 

anticorpo monoclonal contra CD16/CD32 de camundongo (Fc BlockTM- PharMingen, San 

Diego, CA, USA), e posteriormente, com os anticorpos monoclonais contra receptores de 

superfície de camundongo: anti-CD4 (clone RM4-5) e anti-CD8 (clone 53-6.7). Após a 

incubação, as células foram lavadas como descrito no item 3.11.1 e permeabilizadas com 

soluções do BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization kit (BD Bioscience, Franklin Lakes, 

NJ, USA), segundo instruções do fabricante. Em seguida, as mesmas foram incubadas com 

anticorpos monoclonais contra citocinas de camundongo: contra-IFN-γ (clone XMG1.2), 

contra-IL-10 (clone JES5-16E3) e contra-IL-4 (clone 11B11) por 30 minutos, a 4ºC. Após 

lavagem das células com tampão, as mesmas foram fixadas em PBS contendo 1% de formol.  

As preparações celulares foram analisadas em FACSortTM (BD Bioscience, Franklin 

Lakes, NJ, USA). Foram adquiridos 50000 eventos por tubo. As células foram selecionadas 

pelo programa Cell Quest de acordo com parâmetros de tamanho (FSC), granularidade (SSC) 

e intensidade de fluorescência dos anticorpos marcados com PE, FITC e PerCP. As análises 

referentes à freqüência de células CD4+ e CD8+ produtoras de IFN-γ, IL-10 e IL-4 foram 

realizadas na população de linfócitos por dot plot.  
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3.12. Marcação das células com CFSE (Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester) 

Após a purificação com esferas magnéticas, as células CD4+CD25- (efetoras) foram 

transferidas para um tubo cônico de 15 mL (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) 

contendo 10 mL de PBS estéril/livre de endotoxinas. A suspensão foi centrifugada a 453 x g 

por 10 minutos. Em seguida, as células foram ressuspensas em 1 mL de PBS, contadas na 

câmara de Neubauer, novamente centrifugadas e foram ressuspensas de forma a se obter 

uma concentração de 5-10 x 106 / mL. Na seqüência, um volume igual de solução 5 mM de 

CFSE  diluída 1:2000 foi adicionado ao tubo e procedeu-se a incubação a temperatura 

ambiente, por 5 minutos com agitação periódica. Decorrido o tempo de incubação, foi 

adicionado SBF (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) em cada tubo (aproximadamente 5% do 

volume total) para interromper o processo de marcação. Novamente foram adicionados 10 

mL de PBS estéril/livre de endotoxinas e centrifugou-se a suspensão a 453 x g por 10 

minutos. Esse procedimento foi repetido mais 1 vez. As células foram ressuspensas em RPMI 

suplementado com 10% de SBF, contadas em Câmara de Neubauer e sua concentração 

acertada para realização do ensaio de proliferação. 

Procedimento idêntico ao citado no parágrafo anterior foi realizado para marcação 

das células totais de baço com CFSE. 

 

3.13. Ensaio de proliferação com células marcadas com CFSE 

As culturas de células foram realizadas em meio RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) suplementado com 10% de SBF (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), penicilina 

100 U/mL, estreptomicina 100 µg/mL, gentamicina 10 µg/mL (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), polimixina (30 µg/mL – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e 2-mercaptoetanol (3 

µM/mL – Merck, Darmstadt, Alemanha). 

3.13.1 Células obtidas pela separação com esferas magnéticas a partir de células totais 

do baço 

Após marcação das células CD4+CD25- com CFSE, as mesmas foram distribuídas (1 x 

105 células por poço) em placas de 96 poços de fundo em U com APC (células CD4- - 1 x 105 

células por poço) em presença ou ausência de células CD4+CD25+ (1 x 105 células por poço, 

proporção 1:1 em relação às CD4+CD25-). O volume final da cultura foi de 300 µL. As células 

foram estimuladas in vitro com 40 µg/mL de concanavalina A (Con-A – Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) ou 10 µg/mL de M. tuberculosis H37Rv sonicado. Após 120 horas de 

cultura, os sobrenadantes das culturas foram recolhidos e congelados a -20ºC para posterior 

dosagem das citocinas produzidas em presença ou ausência de células T reguladoras (item 
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3.14). As células também foram coletadas e analisadas por citometria de fluxo (aquisição de 

80.000 eventos na população de linfócitos).  

 Para determinar atividade supressora das células T reguladoras, foi determinada a 

freqüência de células CD4+CD25- que prolifraram na ausência e na presença de células T 

reguladoras. 

3.13.2 Células totais do baço 

Após marcação com CFSE, 2 x 106 células foram cultivadas em placas de 48 poços por 

72 horas na ausência de estímulos ou em presença de anticorpos monoclonais contra CD3 de 

camundongo (clone 145-2C11) (previamente imobilizado ao fundo dos poços – 1 µg/ 3 x 106 

células e contra CD28 (clone 37.15) (adicionado logo após a distribuição das células - 1 µg/ 3 

x 106 células) ou M. tuberculosis sonicado (10 µg/mL). Após esse período, as células foram 

recuperadas e analisadas por citometria de fluxo. Foram adquiridos 100.000 eventos e a 

determinação da porcentagem de células que sofreram proliferação mediante cada estímulo 

testado foi realizada na população de linfócitos (determinada pelos parâmetros FSC x SSC). 

Sendo assim, foi computado o valor correspondente à porcentagem de linfócitos que 

proliferaram. 

 

3.14. Ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção de citocinas 

Para a detecção das citocinas presentes no pulmão dos animais, foram coletados os 

lóbulos superior e inferior esquerdos e colocados em um tubo, contendo 2 mL de meio 

RPMI-1640, que foi pesado e armazenado a –20ºC. Os lóbulos foram descongelados e 

homogeneizados com auxílio de homogeneizador mecânico, modelo Ultra-Turrax T8 (IKA, 

Staufen, Alemanha), centrifugados a 3220 x g por 15 minutos a 4ºC. Os sobrenadantes foram 

coletados e armazenados a –20ºC para posterior detecção de citocinas por ELISA (Enzyme –

Linked Immunosorbent Assay). A dosagem de citocinas por esse ensaio também foi realizada 

em sobrenadantes coletados de culturas de células de pulmão e de células purificadas do 

baço em presença ou ausência de células CD4+CD25+. 

Para detecção da produção de citocinas por ELISA, placas de 96 poços de poliestireno 

(Maxisorp Nunc-Immuno Plates, Rochester, NY, USA) foram sensibilizadas com 100 µL da 

solução de anticorpo monoclonal purificado específico para a citocina de interesse (BD 

Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA - citados na tabela 2), diluído em tampão de ligação 

(Na2HPO4 0,1 M, pH 9,0) numa concentração final de 1 µg/mL. As placas foram incubadas a 

4ºC durante uma noite, lavadas posteriormente com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Vetec 

Química Fina Ltda, Duque de Caxias, RJ, Brasil) e bloqueadas com 200 µL/poço com uma 

solução de PBS suplementado com 10% de SBF (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) (PBS/SBF 
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10%). Após incubação por 1 hora, a temperatura ambiente, as placas foram novamente 

lavadas.  

As amostras foram adicionadas, 100 µL/poço, juntamente com a curva padrão de 

citocina recombinante, diluída na base 2 em PBS/SBF 10%/Tween 20 0,05%, e incubadas por 

uma noite, a 4ºC. Após lavagem, foi feita incubação por 1 hora, a temperatura ambiente, com 

anticorpo monoclonal conjugado com biotina específico para a citocina de interesse (tabela 

2), adicionando-se 100 µL/poço do anticorpo diluído em PBS / SBF 10%/Tween 20 0,05% 

numa concentração final de 0,5 µg/mL. Decorrido o período de incubação, procedeu-se mais 

uma etapa de lavagem e adicionou-se 100 µL/poço de solução de avidina biotina peroxidase, 

diluída 1.000 vezes (StrepAB kitTM - Dako, Glostrup, Dinamarca) e incubou-se por 30 

minutos, a temperatura ambiente. As placas foram reveladas pela adição do substrato OPD 

(o-Phenylenediamine dihydrochloride - Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) após procedimento de 

lavagem. A reação foi finalizada pela adição de 50 µL/poço de ácido sulfúrico 16% (Merck, 

Darmstadt, Alemanha).  

 

Tabela 2: Lista de anticorpos monoclonais purificados (captura) e biotinilados utilizados no 

ELISA para detecção de citocinas.  

Todos os anticorpos utilizados foram adquiridos da BD Bioscience e utilizados de acordo 

com as instruções do fabricante. Ig: Imunoglobulina. 

 

 Anticorpo purificado Anticorpo biotinlado 

IL-2 Clone: JES6-1A12 

Isotipo: IgG2a de rato 

Clone: JES6-5H4 

Isotipo: IgG2b de rato 

IL-5 Clone: TRKF5 

Isotipo: IgG1 de rato 

Clone: TRFK4 

Isotipo: IgG2a de rato 

IL-6 Clone: MP5-20F3 

Isotipo: IgG1 de rato 

Clone: MP5-32C11 

Isotipo: IgG2a de rato 

IL-10 Clone: JES5-2A5 

Isotipo: IgG1 de rato 

Clone: SXC-1 

Isotipo: IgM de rato 

IL-12 Clone: 9A5 

Isotipo: IgG2b de rato 

Clone: C17.8 

Isotipo: IgG2a de rato 

IFN-γ Clone: R4-6A2 

Isotipo: IgG1 de rato 

Clone: XGM1.2 

Isotipo: IgG1 de rato 

TGF-β Clone: A75-2.1 

Isotipo: IgG2a de rato 

Clone: A75-3 

Isotipo: IgG2a de rato 
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A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro de placa (BioTek µQuant 

Microplate Spectrophotometer, Fischer HealthCare, Suwanee, GA, USA) em 490nm. A 

determinação das concentrações das citocinas foi feita por interpolação dos resultados de 

absorbância obtidos nas amostras em relação aos da curva padrão. Todos os anticorpos e 

citocinas recombinantes foram adquiridos da BD Bioscience e utilizados de acordo com as 

instruções do fabricante. Os limites de detecção das citocinas e os pontos mais altos de cada 

curva para cada ensaio estão presentes na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Limites de detecção e pontos mais altos de cada curva correspondente a cada um 

dos ensaios realizados para detecção de citocinas. 

 

Experimento Homogenato Pulmonar Cultura de células de baço na presença 

ou não de células CD4+CD25+ 

Citocina Limite de 

detecção 

Ponto mais alto Limite de 

detecção 

Ponto mais alto 

IL-2 Não dosado Não dosado 19,5 pg/mL 2.500 pg/mL 

IL-5 78 pg/mL 10.000 pg/mL Não dosado Não dosado 

IL-6 39 pg/mL 5.000 pg/mL Não dosado Não dosado 

IL-10 78 pg/mL 5.000 pg/mL 19,5 pg/mL 5.000 pg/mL 

IL-12 19,5 pg/mL 5.000 pg/mL Não dosado Não dosado 

IFN-γ 19,5 pg/mL 5.000 pg/mL 19,5 pg/mL 5.000 pg/mL 

TGF-β 39 pg/mL 10.000 pg/mL 19,5 pg/mL 5.000 pg/mL 

 

3.14.1 Tratamento das amostras para detecção de TGF-β 

Uma alíquota de 100 µL da amostra foi diluída em PBS com pH 7,4 contendo 0,1% de 

BSA (Albumina Sérica Bovina) e 0,02% de azida sódica em placa de 96 poços. Em seguida, 

foram adicionados 4 µL de HCl 1N nas amostras, que após atingirem pH 3,0, foram 

incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente. Passado o tempo de incubação, foram 

adicionados 4 µL de NaOH 1N e as amostras foram distribuídas em placa que já havia sido 

recoberta (etapa de coating) com anticorpos monoclonais específicos para TGF-β para 

prosseguimento do ensaio. 

 

3.14.2 ELISA para determinação da produção de TNF-α no homogenato pulmonar 

A detecção da produção de TNF-α por ELISA foi realizada com o BD Opteia, Mouse 

TNF (Mono/Mono) ELISA Set (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA), segundo instruções 

do fabricante. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro de placa (BioTek 



28 

 

µQuant Microplate Spectrophotometer, Fischer HealthCare, Suwanee, GA, USA) em 450nm. 

O limite de detecção da curva foi de 3,9 pg/mL e o ponto mais alto da curva foi de 1000 

pg/mL.  

3.14.3 ELISA para determinação da produção de IL-17 no homogenato pulmonar 

A detecção da produção de IL-17 por ELISA foi realizada com o DuoSet ELISA 

Development System anti-mouse IL-17 (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), segundo 

instruções do fabricante. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro de 

placa (BioTek µQuant Microplate Spectrophotometer, Fischer HealthCare, Suwanee, GA, 

USA) em 450nm. O limite de detecção da curva foi de 7,8 pg/mL e o ponto mais alto da 

curva foi de 1000 pg/mL.  

 

3.15. Detecção de NO 

A produção de NO foi determinada pelo acúmulo de nitrito nos sobrenadantes (um 

produto de quebra estável do NO) no homogenato pulmonar pela reação de Griess. Cem 

microlitros de cada amostra foram transferidos para placas de 96 poços de poliestireno 

(Maxisorp Nunc-Immuno Plates, Rochester, NY, USA) e incubadas com 100 µL de reagente 

de Griess (50 µL de sulfanilamida 1% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) mais 50 µL de N-

1-nafitiletilenodiamina 0,1% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) em 5% de solução de ácido 

fosfórico) a temperatura ambiente por 5 minutos. A leitura da absorbância foi realizada foi 

realizada em espectrofotômetro de placa (BioTek µQuant Microplate Spectrophotometer, 

Fischer HealthCare, Suwanee, GA, USA) em 540nm. A determinação das concentrações de 

nitrito (µM) foi feita por interpolação dos resultados de absorbância obtidos nas amostras em 

relação aos da curva padrão. 

 

3.16. ELISA para detecção de anticorpos contra antígenos de M. tuberculosis 

A produção de anticorpos foi avaliada por ELISA a partir dos soros obtidos de 

camundongos dos grupos controle (não-infectado), 30 e 70 dias após a infecção. Placas de 96 

poços de poliestireno (Maxisorp Nunc-Immuno Plates, Rochester, NY, USA) foram 

sensibilizadas com 100 µL de M. tuberculosis sonicado, diluídas em tampão de ligação 

(Na2CO3 14,3mM e NaHCO3 10,3Mm pH 9,6) numa concentração final de 10 µg/mL. As 

placas foram incubadas a 4ºC, durante uma noite, lavadas com PBS contendo 0,05% de 

Tween 20 (Vetec Química Fina Ltda, Duque de Caxias, RJ, Brasil) e bloqueadas com 200 

µL/poço com uma solução de PBS/SBF 10%. Após incubação por 1 hora, a 37ºC, as placas 

foram novamente lavadas, foram adicionados 100 µL / poço das amostras (soros), diluídas 

10, 100 e 1000 vezes, seguindo-se uma incubação por 2 horas, a 37ºC. Após lavagem das 
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placas, foi realizada incubação por 1 hora, a 37ºC, com anticorpos monoclonais contra IgG1 

(clone A85-1) ou contra IgG2a (clone R19-15) de camundongo conjugados com biotina (BD 

Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA), adicionando-se 100 µL/poço dos anticorpos diluídos 

em PBS/SBF10%/Tween 20 0,05%, numa concentração final de 0,5 mg/mL. A solução de 

avidina biotina peroxidase StrepAB kitTM (Dako, Carpinteria, CA, USA) foi adicionada (100 

µL/poço) após procedimento de lavagem, sendo incubada por 30 minutos, a temperatura 

ambiente. As placas foram reveladas pela adição do substrato OPD (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) e a reação foi finalizada pela adição de 50 µL/poço de ácido sulfúrico 16% 

(Merck, Darmstadt, Alemanha). A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro 

de placa (BioTek µQuant Microplate Spectrophotometer, Fischer HealthCare, Suwanee, GA, 

USA)  em 490nm. Todos os anticorpos utilizados foram adquiridos da BD Bioscience e 

utilizados de acordo com as instruções do fabricante. 

 

3.17. Análise da expressão gênica relativa por Real Time – PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) 

3.17.1 Extração de RNA total do pulmão 

O lóbulo esquerdo do pulmão foi coletado, colocado em um criotubo contendo 1 mL 

de Trizol® (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e imediatamente homogeneizado com auxílio de 

homogeneizador mecânico, modelo Ultra-Turrax T8 (IKA, Staufen, Alemanha). Após esse 

procedimento, a amostra foi transferida para um tubo Eppendorf (Eppendorf, Hamburg, 

Alemanha) de 1,5mL e foi adicionado clorofórmio (0,2mL/1mL de Trizol - Merck, 

Darmstadt, Alemanha). As amostras foram agitadas por aproximadamente 15 segundos e 

deixadas por três minutos à temperatura ambiente. Em seguida, as mesmas foram 

centrifugadas por 15 minutos a 2-8ºC (12000 x g). Após a centrifugação, cada amostra estava 

dividida em três fases. 

 Para extração do RNA, a fase aquosa foi transferida para outro tubo Eppendorf e o 

RNA precipitado com álcool isopropílico (Mallinckrodt Baker, Phillipsburg, NJ, USA). As 

preparações de RNA ficaram estocadas em isopropanol a -20οC. Próximo à utilização do 

RNA, os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 2-8ºC (12000 x g) e o sobrenadante foi 

removido. O pellet de RNA formado foi lavado em etanol-DEPC (Dietil Pirocarbonato - 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 75% a frio. As amostras foram centrifugadas por 5 

minutos a 2-8ºC (7500 x g). A lavagem foi repetida mais uma vez. Após secagem natural do 

pellet, o RNA foi ressuspendo em água para PCR livre de RNAse (Ribonuclease)/DNAse 

(Desoxiribonuclease) (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). As amostras de RNA foram 

armazenadas a -80οC até o uso. 
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3.17.2 Quantificação e Eletroforese das amostras de RNA total 

A quantificação do RNA foi realizada em espectrofotômetro Gene Quant II 

(Pharmacia Biotech, Cambridge, Reino Unido). Após a quantificação, foi preparado um gel 

de agarose 1,5% para avaliação da integridade do RNA. Aproximadamente 1 µg de RNA foi 

adicionado a 20 µL de dye loading solution (1/10 do volume). Após eletroforese a 80 V durante 

60 minutos, as bandas de RNAr (RNA ribossômico) 28 S, 18S, 5S + RNAt (RNA 

transportador), foram visualizadas em transiluminador UV (Ultravioleta) e fotografadas pelo 

aparelho Image Máster VDS (Pharmacia Biotech, Cambridge, Reino Unido) – Figura II.1 

anexo II. 

3.17.3 Tratamento das amostras de RNA e Preparação do cDNA (DNA 

complementar) 

Antes da realização do Real Time – PCR, as amostras foram tratadas com DNAse 

(Deoxyribonuclease I, Amplification Grade - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Em uma alíquota 

de 1 µg de RNA, foram adicionados 1 µL de DNAse (1 U/ µL), 1 µL de tampão e o volume 

foi completado para 10 µL com água para PCR (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Essa 

solução foi incubada por 15 minutos à temperatura ambiente seguido da adição de 1 µL de 

EDTA 25mM (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e uma nova incubação por 15 minutos a 65οC. 

Em seguida, foi realizada uma PCR comum para confirmar a ausência de DNA pela ausência 

de produto após a reação. 

Para obtenção de cDNA de fita simples a partir de RNA, foi adicionado 1 µL de Oligo 

dT (0,5 µg/µL - Oligo (dT) 12-18 Primer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 1 µL de dNTP 

(Desoxiribonucleotídeos trifosfatados - 100 mM dNTPSet, PCR Grade - Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA) aos 10 µL da amostra tratada com DNAse. Essa solução foi incubada a 65οC por 5 

minutos e, em seguida, colocada imediatamente no gelo. Posteriormente, foram adicionados 

os seguintes reagentes: 2,5 µL de tampão 5x (5X First Strand Buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA); 2 µL de DTT (0,1M DTT - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA); 0,5 µL de MgCl2 (50mM 

Magnesium Chloride - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 2 µL de água para PCR. Procedeu-se 

uma incubação por 2 minutos a 42οC e, em seguida, 1 µL de SuperScript TM II Reverse 

Transcriptase (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) foi adicionado e a amostra foi novamente 

incubada por 50 minutos a 42οC. A reação foi inativada pela incubação por 15 minutos a 

70οC. O volume final de cDNA obtido foi de 20 µL. A quantificação de cDNA foi realizada 

em espectrofotômetro Gene Quant II (Pharmacia Biotech, Cambridge, Reino Unido) e foi 

preparada uma solução uso cDNA (50 ng/µL) em um volume de 100 µL. 
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3.17.4 Realização do Real Time – PCR  

As soluções para realização do Real Time – PCR apresentavam um volume final igual 

a 25µL por amostra e eram compostas pelos seguintes reagentes: 200 ng de cDNA (4 µL), 12,5 

µL de Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG with ROX (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA); 

1 µL de cada par de primer (10 µM – vide tabela 1 - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 6,5 µL 

de água para PCR. As reações foram realizadas no aparelho Rotor-gene 6000 (Corbett Life 

Science, Mortlake, NSW, Australia) e as análises realizadas no Rotor-Gene 6000 Series Software 

(Corbett Life Science, Mortlake, NSW, Australia). Os parâmetros para cada uma das reações 

foi: aquecimento a 50οC por 2 minutos; pré-denaturação a 95οC por 2 minutos, seguido de 40 

ciclos de amplificação (95οC por 20 segundos; 58οC por 30 segundos e 72οC por 30 segundos). 

A amplificação de um único gene foi avaliada por tubo; uma reação para amplificação do 

gene da β-actina foi realizado em paralelo à amplificação do gene-alvo para cada amostra. 

 

Tabela 4: Sequência dos primers utilizados na reação de Real Time – PCR. 

 

Primer Sense Anti-sense 

ββββ-actina AGC TGC GTT TTA CAC CCT TT AAG CCA TGC CAA TGT TGT CT 

Foxp3 ACA ACC TGA GCC TGC ACA 

AGT 

GCC CAC CTT TTC TTG GTT TTG 

Gata3 AGG AGT CTC CAA GTG TGC 

GAA 

TTG GAA TGC AGA CAC CAC CT 

T-bet ACC AGA ACG CAG AGA TCA 

CTC A 

CAA AGT TCT CCC GGA ATC CTT 

Ebi3 AGC AGC AGC CTC CTA GCC T ACG CCT TCC GGA GGG TC 

P28 (IL-27) GGC CAG GYG ACA GGA GAC C CAG CTT GTA CCA GAA GCA AGG G 

P35 (IL12a) TGG CTA CTA GAG AGA CTT 

CTT CCA CAA 

GCA CAG GGT CAT CAT CAA AGA C 

 

3.17.5 Determinação da expressão gênica relativa 

As equações apresentadas foram extraídas na íntegra do trabalho de Zhu e 

colaboradores (173) para normalizar amostras com eficiências de primers diferentes. 

Essa derivação é baseada na equação para amplificação exponencial de PCR: 

XT = X0 (1+E)CT 

Na qual: 

XT - número limiar (threshold) de moléculas alvo no final da reação;  

X0 - número inicial de moléculas alvo (antes da amplificação); 
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E - eficiência da amplificação (PCR) do gene alvo; 

CT - sigla do inglês cycle threshold, número do ciclo no qual a fluorescência cruza o 

limiar determinado (para o gene-alvo). 

A equação da curva padrão, a qual representa graficamente o logaritmo da 

quantidade de gene alvo antes da amplificação (X0) contra o CT, é a seguinte: 

Y = RX + P (equação 1) 

Na qual: 

X = log (X0); 

Y = CT; 

P = –R [lg (XT)]; 

R = –1/[lg (1 + E)] (R é a inclinação da curva)  

 

Para o gene constitutivamente expresso β-actina (denominada β) e gene alvo 

(denominado x),  

 

Rβ = -1/[log (1 + Eβ)]; 

Rx = -1/[log (1 + Ex)] 

 

Dessa forma, a relação das eficiências de PCR entre os 2 genes é: 

(1 + Ex) = (1 + Eβ)Rβ/Rx 

 

A razão do nível de expressão do gene X nas amostras A (grupo controle – não-

infectado) e B (grupos com 30 ou 70 dias após a infecção) (Kx) pode ser expressa como:  

Kx = (1+Ex) CTxA-CTxB 

  

A razão do nível de expressão da β - actina na amostras A e B (Kβ) pode ser expressa 

como: 

Kβ = (1+Eβ) CTβA-CTβB 

 

Utilizando a β - actina como controle interno, o nível de RNAm do gene X (ρx) na 

amostra A e B após calibração com Kβ é: 

ρx = (1+Eββββ) [ ∆CtββββAB – (R
ββββ/Rx) (∆CtxBA) ]  (equação 2) 
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3.18. Imuno-histoquímica para marcação de Foxp3 

Para realização dos ensaios de imuno-histoquímica, o lóbulo esquerdo do pulmão foi 

coletado de animais sem infecção e com 3, 7, 14, 30 e 70 dias após a infecção e colocado em 

um suporte plástico contendo Tissue-Tek ® (Sakura Finetek USA Inc., Torrance, CA, USA). O 

material foi imediatamente congelado em nitrogênio líquido e mantido a -70οC. 

Os cortes dos blocos contendo o órgão foram realizados no aparelho de criostato 

Leica CM 1850 UV (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). Os cortes foram feitos 

com espessura de 5µm e foram aplicados em lâminas previamente tratadas com poli-lisina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Em seguida, os cortes foram fixados em acetona 

(Synth, Diadema, SP, Brasil) gelada por 2 minutos, mantidas a -20οC overnigth e armazenadas 

a -70οC até o momento da realização do ensaio. 

Para início da marcação das lâminas, os cortes foram retirados do freezer e mantidos 

à temperatura ambiente por 20 minutos, seguido por fixação em acetona (Synth, Diadema, 

SP, Brasil) gelada por 10 minutos. Imediatamente após a fixação, os cortes foram lavados 3 

vezes com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Vetec Química Fina Ltda, Duque de Caxias, RJ, 

Brasil). Após a lavagem, os cortes foram incubados com uma solução de PBS contendo 3% de 

água oxigenada (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 30 minutos à temperatura ambiente no 

escuro. Após esse período, os cortes foram lavados por 3 vezes e incubados por 15 minutos 

com o reagente A do Avidn/Biotin Blocking Kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA); 

após lavagem (3 vezes), o mesmo procedimento foi realizado com o reagente B do kit 

mencionado. Após uma nova lavagem (3 vezes), os cortes foram incubados com uma solução 

de leite molico em pó (3%) ressuspenso em água destilada por 1 h à temperatura ambiente. 

Após o período de incubação, o leite foi aspirado e foram adicionados 50 µL de uma solução 

de PBS contendo 0,01% de Triton 100 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e 0,25 µg do 

anticorpo biotinilado contra Foxp3 (clone FJK-16s; Ebioscience, San Diego, CA, USA) ou do 

anticorpo biotinilado controle (clone G28-5; BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA). Os 

cortes ficaram incubados por 2 h a 37οC com os anticorpos mencionados. Após o período de 

incubação e lavagem (3 vezes), os cortes foram incubados com 50 µL de uma solução 

contendo avidina/biotina/peroxidase (Vectastain Elite ABC Kit; Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, USA), diluído segundo instruções do fabricante, por 30 minutos à 

temperatura ambiente. Os cortes foram revelados pela adição de substrato DAB (3,3’  

diaminobenzidine) Substrate Kit for peroxidase (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) após 

procedimento de lavagem. 

Após esse procedimento, os cortes foram contra-corados com hematoxilina, 

analisados no microscópio Leitz Aristoplan (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany) 
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e fotografados com auxílio da câmara Leica DFC 280 (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, 

Germany). Foram fotografados 20 campos de cada corte (aumento de 40x da objetiva) e, com 

auxílio do programa ImageJ, foi contabilizado o número absoluto de células positivas para a 

marcação em cada lâmina (20 campos). 

 

3.19. Transferência de células T reguladoras 

Para a transferência de células T reguladoras (CD4+CD25+), as mesmas foram 

purificadas do baço de animais não-infectados ou com 70 dias de infecção. 

 

3.19.1. Transferência pela via intravenosa (i.v.) 

As células CD4+CD25+ foram ressuspensas em salina numa concentração de 5 x 106 / 

mL. Cem microlitros da suspensão celular foram transferidos aos animais receptores pela via 

intravenosa. Vinte e quatro horas após a transferência, os animais foram infectados com 1 x 

105 bacilos pela via intra-traqueal. A eutanásia desses animais ocorreu 30 dias após a 

infecção. 

3.19.2. Transferência pela via intra-traqueal (i.t.) 

As células CD4+CD25+ foram ressuspensas (5 x 106 / mL) na suspensão que continha 

bacilos de M. tuberculosis (1 x 106 / mL). Cem microlitros da suspensão contendo células e 

micabactérias foram transferidos aos animais receptores pela via intra-traqueal. A eutanásia 

desses animais ocorreu 30 dias após a infecção. 

 

3.20. Análise Estatística 

Todos os valores são expressos como média + erro padrão da média. O teste One-way 

ANOVA, utilizando-se o software GraphPad Prism 4.0, foi empregado. Quando uma 

diferença significativa foi identificada, a correção de Bonferroni foi aplicada. Valores de p < 

0,05 foram considerados significativos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Avaliação do número de UFC após infecção 

Os animais foram infectados com 1 x 105 bacilos e, 30 e 70 dias após a infecção, os 

mesmos foram submetidos à eutanásia para realização do ensaio de UFC no pulmão e no 

baço. Aos 30 dias após a infecção, o número de UFC no pulmão dos animais C57BL/6 (6,55 

log10) mostrou-se discretamente aumentado quando comparado ao número detectado nos 

animais BALB/c (5,85 log10) no mesmo período (Figura 1A). Por outro lado, aos 70 dias após 

a infecção, houve uma queda significativa no número de UFC do pulmão de animais 

C57BL/6 (5,2 log10). Entretanto, foi observado um aumento no número de UFC em animais 

BALB/c (6,35 log10). Além disso, o número de UFC no baço foi menor nos animais C57BL/6 

(5,3 log10 em ambos os períodos) em relação aos camundongos BALB/c (5,75 e 5,9 log10) tanto 

aos 30 quanto aos 70 dias de infecção (Figura 1B). Em conjunto, esses dados mostram que, no 

decorrer da infecção, a restrição ao crescimento do bacilo é mais eficiente em camundongos 

da linhagem C57BL/6 quando comparados aos BALB/c.  

 

4.2. Determinação do número absoluto de células presentes no pulmão e no baço de 

animais infectados 

Após o processamento completo do pulmão e do baço, o sedimento celular foi 

ressuspenso em 1 mL de meio e foi realizada a contagem do número de células na Câmara de 

Neubauer. Durante o curso da infecção, houve um aumento progressivo no número de 

células presentes no pulmão em camundongos BALB/c, sendo significativo tanto aos 30 dias 

(7 x 106) e quanto aos 70 dias (9,5 x 106) em relação ao número encontrado no grupo de 

animais não infectados (grupo controle) (2 x 106) (Figura 2A). Além disso, o aumento 

observado aos 70 dias também foi significativamente maior do que o número de células 

encontradas aos 30 dias após a infecção. Nos animais C57BL/6, também houve um aumento 

significativo no número de células do pulmão nos animais com 30 dias de infecção (5,5 x 106) 

em relação ao grupo controle (1 x 106). Entretanto, ao contrário do que ocorreu com 

camundongos BALB/c, esse aumento não se manteve: ocorreu uma diminuição significativa 

no número de células no pulmão dos animais após 70 dias (2 x 106) de infecção em relação 

àquele observado aos 30 dias. Além disso, aos 70 dias após a infecção, o número absoluto de 

células no pulmão de animais BALB/c foi maior do que o número em camundongos 

C57BL/6.  
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Figura 1: Número de UFC no pulmão e no baço de camundongos infectados. Animais das linhagens 

BALB/c (n ≥ 17) e C57BL/6 (n ≥ 20) foram infectados com 1 x 105 bacilos de M. tuberculosis por via 

intra-traqueal. A eutanásia ocorreu 30 e 70 dias após a infecção. Pulmão e baço foram extraídos e 

devidamente pesados. Suspensões celulares obtidas de pulmão (A) e baço (B) foram diluídas em série 

para realização do ensaio de UFC. Resultados expressos como média + erro padrão da média do 

número de UFC, expressos em log10. p<0,05: ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ - versus C57BL/6 30 dias. 
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Figura 2: Número absoluto de células presentes no pulmão e no baço de animais infectados. 

Animais das linhagens BALB/c (n = 9) e C57BL/6 (n = 10) foram infectados com 1 x 105 bacilos de M. 

tuberculosis por via intra-traqueal. A eutanásia ocorreu 30 e 70 dias após a infecção. Resultados 

expressos como média + erro padrão da média do número total de células x 106 para pulmão (A) e do 

número total de células x 107 para baço (B); valores obtidos a partir da contagem em Câmara de 

Neubauer. p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ -  versus C57BL/6 30 dias; λ 

- versus C57BL/6 70 dias. 
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No baço, houve um aumento no número de células encontradas em camundongos 

BALB/c com 30 dias (14,8 x 107) de infecção em relação aos animais do grupo controle (8 x 

107) (Figura 2B). Esse aumento foi mais discreto aos 70 dias após a infecção(12 x 107). No baço 

de camundongos C57BL/6, houve um aumento significativo no número de células nos 

animais com 30 dias (12,4 x 107) e 70 dias (12,3 x 107) de infecção em relação ao grupo 

controle (7,4 x 107). Não houve diferença significativa entre as linhagens em nenhum período 

avaliado. 

É importante ressaltar que essa contagem absoluta do número de células presentes no 

baço e pulmão, nos diferentes períodos analisados, foi utilizada para obtenção do número de 

células da imunidade adaptativa em ensaios subseqüentes.  

 

4.3. Análise histológica do pulmão dos animais infectados 

As análises histopatológicas apresentadas na Figura 3 confirmam a presença de um 

processo inflamatório mais intenso em animais C57BL/6 aos 30 dias após a infecção em 

relação aos camundongos BALB/c. Ambos os animais apresentaram um infiltrado 

inflamatório com grande quantidade de macrófagos, baixa quantidade de neutrófilos e 

hiperplasia do BALT (Bronchoalveolar Lymphoid Tissue), o que se traduz em um grande 

número de linfócitos também aos 30 dias após a infecção. Porém, o infiltrado observado em 

camundongos C57BL/6 foi mais difuso e ocupou grande extensão do parênquima pulmonar. 

Ao contrário, leucócitos que migraram para o pulmão de animais BALB/c encontravam-se 

distribuídos em menor extensão do parênquima no mesmo período. 

Contrariando os resultados obtidos através da contagem absoluta do número de 

células (e pelas análises realizadas por citometria de fluxo, descritas a seguir), aos 70 dias 

após a infecção, animais C57BL/6 ainda apresentaram focos inflamatórios intensos, 

provavelmente restritos aos sítios relacionados com a presença dos bacilos. Nesse mesmo 

período, houve uma sutil redução da inflamação em animais BALB/c em relação aos animais 

com 30 dias de infecção da mesma linhagem. 

 

4.4. Determinação do número de células da imunidade adaptativa no pulmão e no baço de 

animais infectados 

Para avaliar a participação de diferentes tipos celulares na resposta imune induzida 

após infecção com M. tuberculosis nas duas linhagens de camundongos, a expressão dos 

marcadores de superfície CD3, CD19, CD4 e CD8 foi avaliada por citometria de fluxo. A 

análise foi realizada na população de linfócitos e permitiu determinar o número absoluto de 

células da imunidade adaptativa presentes no pulmão e no baço desses animais. 
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Figura 3: Análise histológica do pulmão dos animais. Animais BALB/c (n=5) e C57BL/6 (n=5) foram 

infectados com 1 x 105 bacilos por via intratraqueal. A eutanásia ocorreu 30 e 70 dias após a infecção e 

o lóbulo superior direito do pulmão foi armazenado em formol tamponado. Após o processamento e 

corte das amostras pulmonares, o tecido foi corado com HE e analisado. Aumento 100x. 
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4.4.1 Pulmão  

O padrão de distribuição das populações celulares analisadas foi distinto no decorrer 

da infecção nas duas linhagens (Figura 4). Aos 30 dias após a infecção, para todas as 

populações avaliadas, o número absoluto de células da imunidade adaptativa foi similar nas 

duas linhagens. Camundongos BALB/c apresentaram 1,25 x 106 células CD3+ (Figura 4A), 

0,55 x 106 células CD19+ (Figura 4B), 0,65 x 106 células CD4+ (Figura 4C) e 0,43 x 106 células 

CD8+ (Figura 4D). Já em camundongos C57Bl/6 encontramos 1,2 x 106 células CD3+, 0,1 x 106 

células CD19+, 0,7 x 106 células CD4+ e 0,3 x 106 células CD8+.  

Entretanto, quando a razão do aumento do número de linfócitos T foi analisada aos 

30 dias após infecção em relação aos animais não infectados (controle), observamos que a 

mesma foi muito mais expressiva em animais da linhagem C57BL/6 (12x para CD3+; 17x 

para CD4+; 16x para CD8+) do que em BALB/c (6x para CD3+; 3,5x para CD4+; 6x para CD8+). 

Aos 70 dias após a infecção, o quadro encontrado foi diferente. Nos camundongos da 

linhagem C57BL/6, houve uma diminuição significativa no número de células aos 70 dias: 

0,25 x 106 células CD3+ (Fig.4A), 0,055 x 106 células CD19+ (Fig.4B), 0,1 x 106 células CD4+ 

(Fig.4C) e 0,1 x 106 células CD8+ (Fig.4D), quando comparado ao número detectado aos 30 

dias após infecção, aproximando-se da quantidade encontrada nos animais não infectados 

(0,1 x 106 células CD3+, 0,01 x 106 células CD19+, 0,04 x 106 células CD4+ e 0,02 x 106 células 

CD8+). Por outro lado, ao observamos o número de células aos 70 dias após a infecção nos 

animais da linhagem BALB/c: 1,5 x 106 células CD3+, 1,2 x 106 células CD19+, 0,8 x 106 células 

CD4+ e 0,65 x 106 células CD8+, verificamos que não houve modulação nos números de 

células quando comparados àqueles números detectados nos animais aos 30 dias após 

infecção da mesma linhagem. Aos 70 dias após a infecção, os animais C57BL/6 apresentaram 

consistentemente uma queda significativa no número de todas as populações analisadas em 

relação aos camundongos BALB/c. 

É importante mencionar a discrepância no número de linfócitos B (células CD19+) 

entre as linhagens e nos diferentes períodos analisados (Figura 4B). Como já foi descrito por 

Bonato e colaboradores (174), o número de linfócitos B em animais da linhagem BALB/c foi 

sempre maior, quando comparado aos camundongos C57BL/6, em ambos os períodos 

analisados. Além disso, nos camundongos BALB/c, as células CD19+ representaram a única 

população celular cujo número aumentou significativamente aos 70 dias em relação aos 30 

dias após a infecção. Esse padrão não foi observado na linhagem C57BL/6, na qual não se 

observou modulação no número de linfócitos B em nenhum período avaliado. 
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Figura 4: Número de células da imunidade adaptativa detectadas no pulmão de camundongos 

infectados. Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, n ≥ 7) e C57BL/6 (barra preta, n ≥ 11) 

foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as 

populações de células CD3+ (A), CD19+ (B), CD4+ (C) e CD8+ (D) foram analisadas por citometria de 

fluxo (vide Figura I.1 no Anexo I) dentro da região de linfócitos, delimitada pelos parâmetros FSC e 

SSC. A porcentagem de células positivas para esses marcadores foi utilizada para calcular, a partir da 

contagem do número absoluto de células do pulmão, o número (x 106) de cada população celular 

encontrado nesse órgão. Resultados expressos como média + erro padrão da média do número de 

células (x 106). p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ -  versus C57BL/6 30 

dias. 
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4.4.2 Baço 

Como pode ser observado na Figura 5A, não foram encontradas diferenças 

significativas no número de células CD3+ presentes no baço aos 30 e 70 dias após infecção. 

Com relação aos linfócitos B (CD19+), um aumento no número dessas células foi encontrado 

no baço aos 30 e 70 após a infecção, em ambas as linhagens, quando comparado com os 

respectivos grupos controle (Figura 5B). Além disso, na fase inicial da infecção (30 dias), o 

número de células CD19+ nesse órgão foi maior em animais BALB/c quando comparamos 

com C57BL/6. O número de células CD4+ (Figura 5C) só foi modulado em animais BALB/c 

aos 30 dias após a infecção em relação ao grupo controle. Por fim, animais da linhagem 

C57BL/6 com 70 dias de infecção apresentaram maior número de linfócitos CD8+ (Figura 

5D) em relação ao grupo controle e aos camundongos BALB/c no mesmo período.  

 

4.5. Determinação da freqüência de células CD4+ e CD8+ produtoras de IFN-γγγγ e IL-10 

Para determinar a freqüência de células produtoras de IFN-γ e IL-10, as células totais 

do pulmão foram cultivadas com estímulos policlonais (anticorpos contra CD3 e contra 

CD28). Além das citocinas IFN-γ e IL-10, também foi realizada marcação para detecção de 

linfócitos produtores de IL-4. Entretanto, não foi detectada marcação positiva para essa 

citocina em nenhuma das situações experimentais estudadas. 

A freqüência de células CD4+ produtoras de IFN-γ na ausência de estímulo foi similar 

entre os grupos de animais BALB/c (0,28% controle; 0,15% 30 dias e 0,13% 70 dias - Figura 

6A). Já em camundongos C57BL/6, a freqüência de células CD4+IFN-γ+ aumentou 

significativamente aos 30 dias (0,44%) em relação aos grupos controle (0,07%) e 70 dias 

(0,06%). Além disso, a freqüência dessas células aos 30 dias após a infecção na ausência de 

estímulo foi significativamente maior em camundongos C57BL/6 em relação aos BALB/c. 

A Figura 6B mostra a freqüência de células CD4+ produtoras de IFN-γ após 

estimulação com anticorpos contra CD3 e contra CD28. Verificamos que embora os animais 

BALB/c não infectados (controle) apresentassem freqüência de aproximadamente 2,8% e os 

animais C57BL/6 do mesmo grupo, 0,15%, esta diferença não foi significativa. A freqüência 

dessas células em animais BALB/c com 30 (9%) e 70 (9,3%) dias após a infecção aumentou 

significativamente em relação ao grupo controle. Já em camundongos C57BL/6 um aumento 

significativo foi observado aos 30 dias (17%) após a infecção em relação aos grupos: não-

infectado (controle – 0,15%) e 70 dias (1,9%). Não houve diferença, nessa linhagem, entre os 

grupos controle e 70 dias. É importante ressaltar que, aos 30 dias após a infecção, a  
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Figura 5: Número de células da imunidade adaptativa detectadas no baço de camundongos 

infectados. Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, n ≥ 7) e C57BL/6 (barra preta, n ≥ 11) 

foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção as 

populações de células CD3+ (A), CD19+ (B), CD4+ (C) e CD8+ (D) foram analisadas por citometria de 

fluxo (vide Figura I.1 no Anexo I) dentro da região de linfócitos, delimitada pelos parâmetros FSC e 

SSC. A porcentagem de células positivas para esses marcadores foi utilizada para calcular, a partir da 

contagem do número absoluto de células do baço, o número (x 106) de cada população celular 

encontrado nesse órgão. Resultados expressos como média + erro padrão da média do número de 

células (x 106). p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ -  versus C57BL/6 30 

dias; λ - versus C57BL/6 70 dias. 
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Figura 6: Freqüência de células CD4+IFN-γγγγ+ no pulmão de animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as células do pulmão foram cultivadas 

por 6 horas em presença do reagente StopGolgi e em presença ou ausência de anticorpos contra CD3 e 

contra CD28. Após esse período, as células CD4+ foram analisadas por citometria de fluxo (vide Figura 

I.2 no Anexo I) quanto à produção de IFN-γ. Resultados expressos como média + erro  padrão da 

média da porcentagem de células CD4+IFN-γ+. p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; ∇ - versus BALB/c-70 

dias; ψ -  versus C57BL/6 30 dias. 
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 freqüência de células CD4+IFN-γ+ em camundongos C57BL/6 foi significativamente maior 

do que nos animais BALB/c. Aos 70 dias, o padrão se inverteu: os animais BALB/c 

apresentaram uma porcentagem significativamente maior dessas células do que os animais 

C57BL/6. Isso pode ser explicado em parte pelo controle da infecção por camundongos 

C57BL/6 em relação aos BALB/c, cuja infecção progressiva proporciona a estimulação 

contínua do sistema imune. 

Com relação à freqüência de células CD8+ produtoras de IFN-γ, não foram 

encontradas diferenças significativas entre as células dos diferentes grupos cultivadas na 

ausência de estímulos (Figura 7A). Quando as células foram cultivadas na presença do 

estímulo policlonal (Figura 7B), camundongos BALB/c e C57BL/6 não infectados (grupos 

controle) apresentaram uma freqüência em torno de 7,8% e 0,85%, respectivamente, de 

células CD8+IFN-γ+. Essa diferença não foi significativa. Todavia, quando animais infectados 

foram considerados, a freqüência dessas células aumentou significativamente aos 30 dias 

após a infecção (26%) em BALB/c em relação aos grupos controle e 70 dias (15%) da mesma 

linhagem. Em camundongos C57BL/6, houve aumento significativo aos 30 dias de infecção 

(15%) em relação ao grupo controle, mas não quando esses animais foram comparados 

àqueles com 70 dias de infecção (9,5%). Aos 30 dias após a infecção, sob estimulação 

policlonal, animais BALB/c apresentaram uma freqüência maior de células CD8+IFN-γ+ do 

que os animais C57BL/6 no mesmo período de infecção.  

Em seguida, apresentamos os resultados referentes à freqüência de células CD4+ e 

CD8+ produtoras de IL-10. Na ausência de estímulos, a freqüência de células CD4+IL-10+ no 

pulmão de animais BALB-c não infectados (controle) foi de 0,5% e 1,25% em C57Bl/6 

(mesmo grupo), sendo significativamente maior em relação aos animais BALB/c (Figura 8A). 

A freqüência dessas células aumentou aos 70 dias (1,65%) após a infecção em animais 

BALB/c em relação aos camundongos não infectados (controle) e aos animais com 30 dias de 

infecção (1%). Já em camundongos C57BL/6, a freqüência de células CD4+IL-10+ aumentou 

aos 30 dias após a infecção (1,75%) em relação aos grupos controle e 70 dias (0,75%). É 

importante mencionar que a porcentagem dessas células foi significativamente maior nos 

grupos de animais C57BL/6 do grupo controle e naqueles com 30 dias de infecção em 

relação aos respectivos grupos de animais BALB/c. Aos 70 dias, ocorreu um quadro inverso: 

foi constatada uma freqüência significativamente maior de células CD4+ produtoras de IL-10 

em BALB/c em relação à freqüência das mesmas em C57BL/6. Quando as células do pulmão 

foram estimuladas, a freqüência de células CD4+IL-10+ em animais do grupo controle foi 

0,75% para BALB/c e 1,5% para C57BL/6, sendo esta última significativamente maior em 
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Figura 7: Freqüência de células CD8+IFN-γγγγ+ no pulmão de animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as células do pulmão foram cultivadas 

por 6 horas em presença de StopGolgi e em presença ou ausência de anticorpos contra CD3 e contra 

CD28. Após esse período, as células CD8+ foram analisadas por citometria de fluxo (vide Figura I.2 no 

Anexo I) quanto à produção de IFN-γ. Resultados expressos como média + erro padrão da média da 

porcentagem de células CD8+IFN-γ+. p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; ψ -  versus C57BL/6 30 dias. 
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Figura 8: Freqüência de células CD4+IL-10+ no pulmão de animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as células do pulmão foram obtidas e 

cultivadas por 6 horas em presença de StopGolgi e em presença ou ausência de anticorpos contra CD3 

e contra CD28. Após esse período, as células CD4+ foram analisadas por citometria de fluxo (vide 

Figura I.2 no Anexo I) quanto à produção da citocina IL-10. Resultados expressos como média + erro 

padrão da média da porcentagem de células CD4+IL-10+. p<0,05: ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ -  versus 

C57BL/6 30 dias; θ - versus C57BL/6-controle. 
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relação aos animais BALB/c (Figura 8B). Houve um aumento significativo na freqüência 

dessas células em animais BALB/c com 70 dias de infecção (1,35%) em relação ao grupo com 

30 dias (0,6%). Não houve alteração na porcentagem dessas células entre os grupos da 

linhagem C57BL/6.  

A Figura 9A mostra que não existiram alterações significativas na freqüência de 

células CD8+ produtoras de IL-10 quando as células de pulmão de animais BALB/c ou 

C57BL/6 foram cultivadas na ausência de estímulo. Sob estimulação, células de animais 

BALB/c e C57BL/6 não infectados (controle) apresentaram uma freqüência aproximada 

dessas células de 2,4% e 0,2%, respectivamente (Figura 9B). Essa diferença foi significativa. 

Entre os diferentes grupos de animais BALB/c (controle, 30 e 70 dias de infecção), a 

freqüência de células CD8+IL-10+ não foi modulada de maneira significativa. Já em animais 

C57BL/6, houve um aumento significativo aos 30 dias (1,4%) em relação aos grupos controle 

e 70 dias de infecção (0,5%). Aos 70 dias de infecção, a freqüência de células CD8+IL-10+ foi 

significativamente maior em camundongos BALB/c em comparação aos C57BL/6. 

 

4.6. Detecção de citocinas no homogenato de pulmão por ELISA 

O perfil de citocinas produzido frente a um determinado estímulo reflete, 

diretamente, o tipo de reposta imune que está sendo gerada. Como pode ser observado na 

Figura 10A, os níveis de IL-5 detectados foram baixos. Camundongos BALB/c não 

infectados (controle) apresentaram o maior nível dessa citocina (185 pg/mL). Aos 30 dias 

após a infecção, a presença do bacilo resultou em uma diminuição significativa na 

concentração de IL-5 no sítio da infecção nessa linhagem (30 pg/mL). Entretanto, aos 70 dias 

após a infecção, a produção de IL-5 aumentou (105 pg/mL), contudo não foi superior às 

concentrações detectadas no pulmão de animais não infectados. Já em camundongos 

C57BL/6, a produção de IL-5 manteve-se baixa em todos os períodos analisados, não 

existindo diferença significativa entre os grupos estudados (controle = 10 pg/mL; 30 dias = 

40 pg/mL; 70 dias = 20 pg/mL). Aos 70 dias, camundongos BALB/c apresentaram uma 

maior produção de IL-5 do que animais C57BL/6. 

Com relação à produção de IL-6, camundongos da linhagem BALB/c, infectados ou 

não, secretaram níveis similares dessa citocina (Figura 10B). O mesmo padrão foi observado 

em animais C57BL/6, não havendo, portanto, diferenças entre as linhagens em nenhum dos 

períodos avaliados. 

Ao avaliar a produção de TNF-α, verificou-se que camundongos BALB/c com 30 dias 

de infecção secretaram concentrações significativamente menores (85 pg/mL) em relação aos 
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Figura 9: Freqüência de células CD8+IL-10+ no pulmão de animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as células do pulmão foram cultivadas 

por 6 horas em presença de StopGolgi e em presença ou ausência de estímulos. Após esse período, as 

células CD8+ foram analisadas por citometria de fluxo (vide Figura I.2 no Anexo I) quanto à produção 

de IL-10. Resultados expressos como média + erro padrão da média da porcentagem de células 

CD8+IL-10+. p<0,05: ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ - versus C57BL/6 30 dias; # - versus BALB/c-

controle. 
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Figura 10: Detecção das citocinas IL-5, IL-6 e TNF-αααα no pulmão dos animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=12) e C57BL/6 (barra preta, n=12) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, o lóbulo direito do pulmão foi coletado 

e as concentrações das citocinas IL-5 (A), IL-6 (B) e TNF-α (C) foram determinadas no homogentao 

pulmonar por ELISA. Resultados expressos como média + erro padrão da média da concentração da 

citocina em pg/mL. p<0,05: # - versus BALB/c-controle; θ - versus C57BL/6-controle; ∇ - versus 

BALB/c-70 dias; ψ - versus C57BL/6 30 dias; λ - versus C57BL/6 70 dias. 
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animais controle (105 pg/mL) e aos animais com 70 dias de infecção (125 pg/mL- Figura 

10C). O mesmo padrão foi observado em animais C57BL/6: 160 pg/mL no grupo controle; 

122 pg/mL aos 30 dias e 150 pg/mL aos 70 dias. É importante mencionar que a produção de 

TNF-α nos três grupos estudados de animais C57BL/6 foi maior em relação aos respectivos 

grupos de camundongos BALB/c. Entretanto, verificou-se diferença significativa apenas nos 

grupos controle e 30 dias quando ambas as linhagens foram comparadas. 

A produção de IL-12, apresentada na Figura 11 A, foi significativamente maior nos 

animais infectados em relação ao grupo controle tanto na linhagem BALB/c (controle = 240 

pg/mL; 30 dias = 9000 pg/mL; 70 dias = 7500 pg/mL) quanto na linhagem C57BL/6 

(controle = 510 pg/mL; 30 dias = 15000 pg/mL; 70 dias = 13750 pg/mL). Além disso, nos 

dois períodos analisados após a infecção, a produção de IL-12 foi significativamente maior 

no pulmão de animais C57BL/6 em relação ao BALB/c. 

Com relação ao IFN-γ (Figura 11B), houve um aumento aos 30 dias após a infecção em 

animais BALB/c (405 pg/mL) em relação ao grupo controle (74,5 pg/mL). Aos 70 dias, as 

concentrações de IFN-γ foram menores (225 pg/mL) quando comparadas às concentrações 

detectadas após 30 dias de infecção, embora não houvesse diferença significativa. Após 70 

dias, as concentrações de IFN-γ também não foram estatisticamente diferentes daquelas 

determinadas no grupo controle. Nos camundongos C57BL/6, houve um aumento 

significativo aos 30 dias (1030 pg/mL) e aos 70 dias (559 pg/mL) em relação ao grupo 

controle (137,5 pg/mL). É importante destacar que, em ambos os períodos avaliados, a 

produção de IFN-γ foi maior nos camundongos C57BL/6 em relação aos animais BALB/c. 

A produção de IL-17 também foi determinada, como mostra a Figura 11C. As 

concentrações de IL-17 foram significativamente maiores nos animais infectados em relação 

ao grupo controle, tanto na linhagem BALB/c (controle = 26 pg/mL; 30 dias = 60 pg/mL; 70 

dias = 80,5 pg/mL) quanto na linhagem C57BL/6 (controle = 33,5 pg/mL; 30 dias = 132 

pg/mL; 70 dias = 106,5 pg/mL). Além disso, aos 30 dias após a infecção, a produção de IL-17 

foi significativamente maior em animais C57BL/6 em relação aos BALB/c. 

A produção de NO (Figura 11D) foi modulada positivamente somente aos 70 dias (4,5 

µM) após a infecção em camundongos BALB/c em relação aos grupos controle (2,82 µM) e 30 

dias (2,84 µM) da mesma linhagem. Em animais C57BL/6, esse aumento em relação ao grupo 

controle (2,04 µM) ocorreu mais precocemente, aos 30 dias (3,33 µM). Entretanto, na fase 

crônica da infecção, a produção de nitrito foi significativamente menor em camundongos 

C57BL/6 (3,08 µM) quando comparado aos animais BALB/c. 
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Figura 11: Detecção de IL-12, IFN-γγγγ, IL-17 e NO no pulmão dos animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=12) e C57BL/6 (barra preta, n=12) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, o lóbulo direito do pulmão foi coletado 

e as concentrações das citocinas IL-12 (A), IFN-γ (B) e IL-17 (C) foram determinadas no homogenato 

pulmonar por ELISA. A dosagem de NO (D) foi realizada pela reação de Griess. Resultados expressos 

como média + erro padrão da média da concentração da citocina em pg/mL ou de nitrito em µM. 

p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; ∇ - versus BALB/c-70 dias; ψ - versus C57BL/6 30 dias; λ - versus 

C57BL/6 70 dias. 

 



53 

 

A produção de IL-10 (Figura 12A) no pulmão de camundongos BALB/c após 30 dias 

de infecção foi similar àquela detectada no grupo controle. No entanto, houve um aumento 

significativo aos 70 dias (375 pg/mL) em relação a ambos os grupos (controle = 200 pg/mL e 

30 dias = 190 pg/mL). A infecção de animais da linhagem C57BL/6 não resultou em 

modulação significativa na produção de IL-10 quando comparada com o grupo controle (300 

pg/mL no grupo controle; 200 pg/mL aos 30 dias; 205 pg/mL aos 70 dias). No entanto, ao 

comparar as duas linhagens, verificou-se que a produção de IL-10 aos 70 dias após a infecção 

foi maior em animais BALB/c em relação aos camundongos C57BL/6.  

Por fim, determinamos a produção da citocina TGF-β (Figura 12B). Camundongos 

BALB/c não apresentaram aumento significativo de TGF-β após a infecção em relação ao 

grupo controle (controle = 490 pg/mL; 30 dias = 645 pg/mL; 70 dias = 650 pg/mL). Já os 

camundongos C57BL/6 apresentaram um aumento significativo aos 70 dias (925 pg/mL) em 

relação ao grupo controle (655 pg/mL), mas não em relação ao grupo 30 dias (910 pg/mL). 

Além disso, aos 70 dias após a infecção, camundongos C57BL/6 produziram 

significativamente mais TGF-β do que camundongos BALB/c.  

 

4.7. Detecção de anticorpos circulantes por ELISA 

A detecção de anticorpos circulantes das subclasses IgG1 e IgG2a são utilizados como 

parâmetros de ativação de respostas de padrão Th2 e Th1, respectivamente. Por esse motivo, 

a quantificação desses anticorpos pode nos fornecer um indicador adicional do padrão de 

resposta imune gerado nas linhagens distintas após a infecção com M. tuberculosis. Além 

disso, a detecção de anticorpos indica a participação efetiva de linfócitos B durante a resposta 

imune. 

Como podemos observar na Figura 13A, somente camundongos BALB/c secretaram 

anticorpos IgG1 específicos para antígenos do bacilo durante a infecção e o aumento foi 

bastante acentuado no período de 70 dias: densidade ótica (DO) de 0,9, 0,7 e 3,25 nos grupos 

controle, 30 e 70 dias após a infecção, respectivamente. A produção de anticorpos IgG2a, 

apresentada na Figura 13B, também foi observada em camundongos BALB/c, com aumento 

significativo aos 30 (DO = 1,7) e 70 (DO = 3,2) dias após a infecção em relação ao grupo 

controle (DO = 0,4) e também aos 70 em relação a 30 dias. Em camundongos C57BL/6, não 

foram detectados anticorpos IgG1 nem aos 30 nem aos 70 dias após a infecção e a presença 

de de anticorpos IgG2a antígeno-específicos foi observada apenas após 70 dias de infecção 

nessa linhagem (controle: DO= 0,08, 30 dias: DO= 0,1 e 70 dias: DO = 1,0). A produção das 

duas subclasses de anticorpos IgG foi acentuadamente maior em camundongos 
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Figura 12: Detecção das citocinas IL-10 e TGF-ββββ no pulmão dos animais infectados. Animais das 

linhagens BALB/c (barra cinza, n=12) e C57BL/6 (barra preta, n=12) foram infectados com 1 x 105 

bacilos por via intratraqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, o lóbulo direito do pulmão foi coletado e 

as concentrações das citocinas IL-10 (A) e TGF-β (B) foram determinadas no hoogenato pulmonar por 

ELISA. Resultados expressos como média + erro padrão da média da concentração da citocina em 

pg/mL. p<0,05: ∇ - versus BALB/c-70 dias; λ - versus C57BL/6-70 dias. 
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Figura 13: Detecção de anticorpos circulantes IgG1 e IgG2a contra antígenos de M. tuberculosis. 

Animais das linhagens BALB/c (barra cinza, n = 12) e C57BL/6 (barra preta, n = 12) foram infectados 

com 1 x 105 bacilos de M. tuberculosis por via intra-traqueal. Anticorpos IgG1 e IgG2a contra antígenos 

de M. tuberculosis foram detectados por ELISA nos soros dos animais (diluídos 10 vezes), coletados 30 

e 70 dias após a infecção e nos animais dos grupos controle. Os resultados expressos como média + 

erro padrão da média dos valores de densidade óptica (DO) das amostras de cada grupo. p<0,05: * - 

versus BALB/c-30 dias; ∇ - versus BALB/c-70 dias; λ - versus C57BL/6-70 dias; # - versus BALB/c-

controle. 
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 BALB/c em relação aos camundongos C57BL/6, em qualquer período avaliado. 

 

4.8. Determinação da expressão gênica por Real Time - PCR 

Os experimentos que determinaram a integridade das amostras de RNA utilizadas e a 

determinação do cálculo a ser usado para a estimar a expressão gênica estão presentes no 

anexo II. Para todos os experimentos de expressão gênica, os animais controle (não 

infectados) da linhagem correspondente foram utilizados como baseline, ou seja, a expressão 

gênica nesses animais foi fixada como igual a 1 para todos os genes estudados. Dessa forma, 

foi calculado o quanto a expressão de cada gene varia (up ou down), em relação ao controle, 

após a infecção. 

Aos 30 dias após a infecção, animais da linhagem BALB/c regularam positivamente a 

expressão do RNAm para Foxp3 em relação aos animais controle (linha tracejada) (Figura 

14A); já nos animais C57BL/6 houve diminuição na expressão do RNAm para essa molécula. 

Esses dados corroboram com aqueles encontrados na análise de citometria de fluxo, em que 

animais C57BL/6 apresentaram diminuição na freqüência de células T reguladoras, 

enquanto a freqüência em BALB/c tende a aumentar. Porém, aos 70 dias após a infecção, o 

RNAm para Foxp3 foi regulado negativamente em relação ao controle em ambas as 

linhagens. Um padrão muito semelhante de modulação da expressão foi observado para o 

RNAm para Gata3 (Figura 14B). 

Com relação ao RNAm para T-bet (Figura 14C), sua expressão foi modulada 

negativamente em relação ao controle (linha tracejada) em ambas as linhagens em ambos os 

períodos avaliados. Em conjunto, esses dados nos permitem sugerir que a indução de uma 

resposta de padrão Th1 (que foi modulada bem mais intensamente em C57BL/6) durante a 

infecção é dependente da capacidade de inibir a expressão de Foxp3 e/ou GATA3 e não de 

induzir a expressão de T-bet. 

Mais recentemente, a citocina IL-35 surgiu como um fator significativo na função das 

células T reguladoras. Foi demonstrado que os RNA mensageiros (RNAm) que codificam as 

duas cadeias que compõem essa citocina, ebi3 e IL12a, são altamente expressos nas células T 

reguladoras Foxp3+ de camundongos. Animais deficientes para qualquer um desses genes 

apresentam células T reguladoras com atividade supressora defeituosa. Além disso, a 

expressão ectópica de IL-35 em linfócitos T naive confere atividade reguladora nas mesmas e 

a co-cultura de células T reguladoras e células T efetoras modula positivamente a expressão 

de IL-35 na primeira subpopulação (138). 
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Figura 14: Expressão relativa de RNAm dos genes Foxp3, GATA3 e T-bet. Animais das linhagens 

BALB/c (barra cinza, n=3) e C57BL/6 (barra preta, n=3) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via 

intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, o lóbulo direito do pulmão foi coletado para extração 

do RNA e realização de Real time - PCR. Para a ilustração gráfica do padrão de expressão gênica de 

Foxp3 (A), GATA3 (B) e T-bet (C), os dados da expressão dos genes nos grupos com 30 e 70 dias de 

infecção, normalizados pelo controle interno β-actina , estão apresentados em relação aos valores 

obtidos no grupo não infectado da respectiva linhagem (linha tracejada). Os dados foram inseridos na 

equação 2 (item 7.7.5 de materiais e métodos): ρx = (1+Eβ) [ ∆CtβAB – (R
β/Rx) (∆CtxBA) ]. Resultados expressos 

como média da expressão gênica + erro padrão da média. 
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Por esse motivo, realizamos uma tentativa de determinar a expressão de IL-35 no 

RNA total obtido de pulmão. Para isso, primers que codificam as cadeias ebi3, p28 (IL27) e 

p35 (IL12a) foram sintetizados. Como mostra a Figura 15A, a expressão do RNAm para ebi3 

foi modulada negativamente em ambas as linhagens em ambos os períodos em relação ao 

controle. Já a expressão do RNAm para p28 (Figura 15B) e p35 (Figura 15C) foi modulada 

positivamente em BALB/c e negativamente em C57BL/6 em ambos os períodos em relação 

aos respectivos controles (linha tracejada). 

Consideramos que esses dados foram pouco conclusivos. Além disso, seria necessária 

a análise concomitante da expressão do RNAm para p19 (IL-23a). Outra estratégia que 

poderia contribuir para uma melhor análise dos dados seria a avaliação da expressão 

diferencial dessa citocina pelas células T ou T reguladoras, sendo necessário isolar o RNAm 

das células purificadas, e não do pulmão inteiro. 

 

4.9. Determinação da proliferação de linfócitos totais de baço 

O ensaio de proliferação de linfócitos totais de baço foi realizado com estímulos 

policlonais (anticorpos contra CD3 e CD28 de camundongos) ou com M. tuberculosis 

sonicado. 

Como podemos notar, na ausência de estímulo, houve uma baixa freqüência de 

células que proliferaram (menos de 20%). A porcentagem de células de camundongos 

C57BL/6 não infectados (grupo controle) que proliferaram espontaneamente foi 

significativamente maior do que a porcentagem em animais BALB/c do mesmo grupo. Além 

disso, foi observado que a freqüência de células que proliferaram diminuiu aos 30 dias após 

a infecção em animais C57BL/6 em relação ao grupo controle (Figura 16A). Quando as 

células foram cultivadas com estímulo policlonal, a freqüência de células que proliferam em 

animais BALB/c foi: 40% no grupo controle, 50% no grupo com 30 dias de infecção e 65% no 

grupo com 70 dias de infecção. Nos animais C57BL/6 verificamos: 60% no grupo controle, 

38% após 30 dias de infecção e 62% aos 70 dias de infecção. Não houve diferença significativa 

entre os grupos nem mesmo quando se comparou as diferentes linhagens (Figura 16B).  

Nas células estimuladas com M. tuberculosis sonicado, a taxa de proliferação das 

células de animais do gruupo controle foi 18% em BALB/c e 22% em C57BL/6. Aos 30 e 70 

dias após a infecção, a freqüência de células que proliferaram em BALB/c foi 20% e 24%, 

respectivamente. Não houve diferença entre animais controle e infectados nessa linhagem, o 

que reflete uma supressão da capacidade proliferativa para antígenos de M. tuberculosis em 

animais BALB/c no decorrer da infecção (Figura 16C). Já em animais C57BL/6, a freqüência  
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Figura 15: Expressão relativa de RNAm dos genes Ebi3, p28 e p35. Animais das linhagens BALB/c 

(barra cinza, n=3) e C57BL/6 (barra preta, n=3) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-

traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, o lóbulo direito do pulmão foi coletado para extração do 

RNA e realização de Real time - PCR. Para a ilustração gráfica do padrão de expressão gênica de Ebi3 

(A), p28 (B) e p35 (C), os dados da expressão dos genes nos grupos com 30 e 70 dias de infecção, 

normalizados pelo controle interno β-actina , estão apresentados em relação aos valores obtidos no 

grupo não infectado da respectiva linhagem (linha tracejada). Os dados foram inseridos na equação 2 

(item 7.7.5 de materiais e métodos): ρx = (1+Eβ) [ ∆CtβAB – (R
β/Rx) (∆CtxBA) ]. Resultados expressos como 

média da expressão gênica + erro padrão da média. 



60 

 

 

 

Figura 16: Proliferação de linfócitos totais do baço de animais infectados. Animais das linhagens 

BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via 

intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as células do baço foram marcadas com CFSE e 

cultivadas por 72 horas em presença ou ausência de estímulos. Após esse período, a proliferação dos 

linfócitos foi determinada por citometria de fluxo (vide Figura I.3 no Anexo I). Resultados expressos 

como média + erro padrâo da média da porcentagem de linfócitos que proliferaram. p<0,05: θ - versus 

C57BL/6-controle; ψ - versus C57BL/6-30 dias; λ - versus C57BL/6-70 dias. 
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de células em proliferação foi 34% e 49%, respectivamente, nos animais com 30 e 70 dias após 

a infecção. O aumento aos 70 dias, nessa linhagem, foi significativamente maior em relação 

aos grupos controle e 30 dias. É importante mencionar que tanto aos 30 quanto aos 70 dias de 

infecção, a freqüência de células que proliferaram em C57BL/6 foi maior do que em BALB/c. 

 

4.10. Determinação da freqüência de células CD4+Foxp3+ no pulmão e no baço 

Para determinar a freqüência de células T reguladoras foi feita uma seleção da 

população CD4+ e a porcentagem de células Foxp3+ foi determinada por histograma. Como 

mostra a Figura 17A, camundongos BALB/c não apresentaram alteração significativa na 

freqüência de células T reguladoras no pulmão em nenhum período analisado (6% no grupo 

controle, 8,5% e 9% nos grupos 30 e 70 dias após a infecção, respectivamente), embora tenha 

havido uma tendência de aumento nos grupos infectados. Já os camundongos C57BL/6 

infectados apresentaram uma diminuição na freqüência de células T reguladoras, 

significativa apenas aos 70 dias após a infecção (7,5% no grupo controle, 4% e 2,4% nos 

grupos 30 e 70 dias após a infecção, respectivamente). É importante ressaltar que nos dois 

períodos analisados após a infecção, a freqüência de células T reguladoras foi 

significativamente maior em BALB/c do que em C57BL/6.  

No baço, a freqüência de células T reguladoras em camundongos BALB/c foi de 5,5% 

no grupo controle, 4,2% nos animais com 30 dias de infecção e 4,8% nos animais com 70 dias 

de infecção. Os camundongos C57BL/6 mostraram uma freqüência de 7,5% no grupo 

controle, 5,5% e 4,8% nos animais com 30 e 70 dias de infecção, respectivamente (Figura 17B). 

Dessa forma, observamos que, embora tenha havido uma tendência à queda em ambas as 

linhagens, a freqüência de células CD4+Foxp3+ não se alterou nesse órgão durante a infecção 

em nenhuma das linhagens, as quais também não apresentaram diferenças significativas 

entre si. 

A caracterização fenotípica das células T reguladoras do pulmão e do baço encontra-

se no Anexo III. 

 

4.11. Análise quantitativa de células Foxp3+ no pulmão por imuno-histoquímica 

Para determinar se havia uma cinética diferencial na migração de células T 

reguladoras para o sítio da infecção entre as duas linhagens, foi realizada uma imuno-

histoquímica em animais com 3, 7, 14, 30 e 70 dias de infecção. A Figura 18 é representativa 

para os grupos controle (não infectado – A e B), 30 dias (C e D) e 70 dias (E e F) após a 

infecção, respectivamente. Infelizmente, assim como no grupo controle, essa técnica não 

possibilitou a detecção de células Foxp3+ nos animais com 3, 7 e 14 dias de infecção (dados  



62 

 

 

 

 

Figura 17: Freqüência de células T reguladoras CD4+Foxp3+ nas células de pulmão e baço de 

animais infectados. Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, 

n=5) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção. As 

células do pulmão (A) e baço (B) foram analisadas dentro da região de linfócitos, delimitada pelos 

parâmetros FSC e SSC (vide Figura I.4 no Anexo I). Em seguida, foi feita uma seleção da população 

CD4+ e a porcentagem de células Foxp3+ foi determinada por histograma. Resultados expressos como 

média + erro padrão da média da porcentagem de células Foxp3+ detectada na população de 

linfócitos CD4+. p<0,05: * - versus BALB/c-30 dias; θ - versus C57BL/6-controle; λ - versus C57BL/6-70 

dias. 
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não mostrados). Aos 30 e 70 dias após a infecção, essas células são facilmente visualizadas 

nos cortes histológicos (setas das Figura 18 C-F) de ambas as linhagens. 

Para determinar o número de células positivas presentes no pulmão dos animais, foi 

realizada uma contagem do número de células marcadas em 20 campos de cada lâmina (n = 

3 por grupo). A média da somatória dos animais pertencentes a um mesmo grupo foi 

representada graficamente (Figura 19). Como já foi mencionado, não foram encontradas 

células positivas nos animais controle. Já aos 30 dias após a infecção, foram contabilizadas 39 

células Foxp3+ nos animais da linhagem BALB/c e 64 células positivas em C57BL/6. Já aos 

70 dias, foram detectadas 58 e 180 células Foxp3+ em BALB/c e C57BL/6, respectivamente. É 

interessante mencionar que, em ambas as linhagens, a presença de células Foxp3+ foi restrita 

a regiões com intenso influxo celular. 

Embora a contagem tenha sido maior em animais C57BL/6 em relação aos animais 

BALB/c tanto aos 30 quanto aos 70 dias, acreditamos que essa diferença seja resultado da 

maior inflamação presente em animais C57BL/6 (Figura 3). Ao contrário, quando 

determinamos a freqüência de células Foxp3+ em relação aos linfócitos totais (Figura 17), o 

resultado se inverte. Como a capacidade supressora das células T reguladoras é diretamente 

proporcional à freqüência das mesmas em relação às células-alvo, podemos sugerir que os 

dados de freqüência de células Foxp3+ obtidos por citometria de fluxo sejam mais 

significativos para o estudo de sua atividade reguladora. 

4.12. Padronização da purificação de células T reguladoras CD4+CD25+ 

Para estudar a atividade funcional das células T reguladoras (Treg) provenientes do 

baço dos animais infectados foi necessário purificá-las a partir de uma população 

heterogênea de células. Para essa finalidade, foi utilizado o CD4+CD25+ Regulatory T Cell 

Isolation Kit, que separa as células T reguladoras em um procedimento de dois passos: 

seleção negativa de células CD4+ e seleção positiva de células CD4+CD25+ (Figura 20). 

4.12.1. Determinação da pureza das diferentes populações celulares obtidas pela 

separação com esferas magnéticas através da expressão de Foxp3 

Após realização do protocolo de separação, as diferentes populações obtidas 

(definidas como APC – células CD4-, células efetoras - CD4+CD25-, e células T reguladoras - 

CD4+CD25+) foram analisadas quanto à expressão de Foxp3. Como mostra a Figura 21A, a 

população utilizada como APC apresentou uma freqüência muito baixa de células CD4+ que 

expressavam Foxp3, tanto em animais infectados quanto no grupo controle em ambas as 

linhagens (APC - 0,25% no grupo controle de animais BALB/c e 0,6% em C57BL/6; 0,35% em 

animais BALB/c infectados, 0,15% em animais C57BL/6 infectados). Quanto à população de  
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Figura 19: Contagem das células Foxp3+ no pulmão dos animais. Animais BALB/c (n=3) e C57BL/6 

(n=3) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intratraqueal. A eutanásia ocorreu 3, 7, 14, 30 e 70 

dias após a infecção e o lóbulo direito do pulmão foi armazenado para posterior processamento e 

realização do procedimento de imuno-histoquímica. Para contagem das células positivas, 20 campos 

de cada lâmina foram analisados. A representação gráfica acima corresponde à média da somatória 

dos animais pertencentes a um mesmo grupo. Não foram detectadas células positivas para Foxp3 nos 

animais com 3, 7 e 14 dias de infecção.  
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Figura 20: Representação gráfica do procedimento de separação magnética realizado para obtenção 
de células T CD4+CD25+. Foi utilizado o CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit (Miltenyi Biotec). 
Na coluna da esquerda, está esquematizado o processo de seleção negativa de células CD4+. A 
suspensão celular 1 (baço total) foi incubada com um coquetel de anticorpos biotinilados contra uma 
série de marcadores (contra CD8a, contra CD11b, contra CD45R, contra CD49b, contra Ter119) e, em 
seguida, incubada com esferas magnéticas conjugadas a anticorpos contra biotina. As células 
marcadas ficaram retidas na coluna inserida no magneto enquanto as demais fluíram livremente. No 
final, duas suspensões celulares foram obtidas: tubos coletor 1 e 2. O tubo coletor 1 continha células 
CD4+, enquanto o tubo coletor 2 continha células CD4-. Na coluna da direita, está representado o 
processo de seleção positiva das células T CD25+. Em princípio, as células obtidas no tubo coletor 1 
foram incubadas com anticorpos contra CD25-PE. Após incubação e lavagem com tampão indicado, 
as células foram incubadas com esferas magnéticas conjugadas a anticorpos contra PE. Novamente, as 
células que expressavam CD25 ficaram retidas na coluna acoplada ao magneto e as células negativas 
para esse marcador escoaram livremente pela coluna. Ao final do processo, obteve-se uma suspensão 
contendo células CD4+CD25- (tubo coletor 3) e células CD4+CD25+ (tubo coletor 4). 
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Figura 21: Análise da expressão de Foxp3 nas diferentes populações obtidas através da separação 
das células totais de baço por esferas magnéticas. Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, 
n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 
70 dias após a infecção, as diferentes populações obtidas a partir da separação das células do baço com 
esferas magnéticas foram analisadas quanto à expressão de Foxp3: APC – células CD4- (A), Efetora – 
células CD4+CD25- (B) e Células T reguladoras – células CD4+CD25+ (C). Primeiramente, a população 
de linfócitos foi delimitada pelos parâmetros FSC e SSC. Para a população de APC (CD4-) (A), a 
freqüência de células Foxp3+ foi determinada por histograma na gate de linfócitos totais. Nos outros 
casos, foi feita uma seleção da população CD4+CD25- (B) ou da população CD4+CD25+ (C) e a 
porcentagem de células Foxp3+ foi determinada por histograma. Resultados expressos como média + 
erro padrão da média da porcentagem de células Foxp3+ na população de linfócitos T CD4+. A 
denominação “infectado” refere-se a uma suspensão de células obtidas de animais 30 e 70 dias após a 
infecção. 
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células efetoras, apresentada na Figura 21B, verificou-se a frequênica de 0,6% e 0,75% em 

animais BALB/c e C57BL/6 não infectados, respectivamente; 1,4% em animais BALB/c 

infectados, 2,25% em animais C57BL/6 infectados. Por outro lado, a população de células T 

reguladoras (CD4+CD25+) mostrou expressão de Foxp3 em aproximadamente 70% das 

células CD4+ em todas as linhagens e em todos os grupos (Figura 21C). 

 

4.12.2. Determinação da presença de macrófagos e células dendríticas na população 

utilizada como APC nos ensaios de proliferação 

O papel de macrófagos e células dendríticas na apresentação de antígenos e na 

ativação de linfócitos T é bem estabelecido. Além disso, diferentes estudos mostraram que as 

células T reguladoras podem atuar sobre as APC, especialmente células dendríticas, para 

impedir a ativação de células T efetoras e, dessa forma, inibir a reposta imune (147, 148). Por 

esse motivo, avaliamos a presença de macrófagos (células CD11b+) e células dendríticas 

(células CD11c+) na população celular utilizada como APC nos ensaios de proliferação para 

avaliar a atividade funcional das células T reguladoras. 

A figura 22A mostra a presença de células CD11b+ nessa população celular. Os dados 

obtidos revelaram que a freqüência das mesmas não variou no decorrer da infecção e 

também não variou entre as linhagens. Nos animais BALB/c, a freqüência encontrada foi de 

2,5%, 3% e 5% e, em C57BL/6, de 3,5%, 4,2% e 3,5% para os grupos controle, 30 e 70 dias 

após a infecção, respectivamente. Constatou-se uma freqüência bem menor de células 

CD11c+ quando comparada às células CD11b+ (Figura 22B). Nenhuma das linhagens 

mostrou alteração na freqüência de células CD11c+ no decorrer da infecção. Nos grupos 

controle, 30 e 70 dias, a freqüência encontrada foi de 0,2%, 0,25% e 0,3%, respectivamente, em 

animais BALB/c. Já nos animais C57BL/6, as freqüências de células CD11c+ foram de 0,95%, 

0,85% e 0,95% para os grupos controle, 30 e 70 dias após a infecção, respectivamente. Um 

dado interessante a ser ressaltado foi que os camundongos C57BL/6 apresentaram uma 

maior freqüência, significativamente maior, de células CD11c+ do que camundongos BALB/c 

em todos os períodos analisados.  
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Figura 22: Análise da expressão dos marcadores CD11b e CD11c nas células utilizadas como APC 

nos ensaios de proliferação. Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra 

preta, n=6) foram infectados com 1 x 105 bacilos via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as 

células do baço foram separadas por esferas magnéticas. A população de células utilizada como APC 

(células CD4-) foi avaliada quanto à expressão de CD11b (A) e CD11c (B) por dot plot (vide Figura I.5 

no Anexo I). Resultados expressos como média + erro padrão da média da porcentagem de células 

positivas. p<0,05: θ - versus C57BL/6-controle; ψ - versus C57BL/6-30 dias; λ - versus C57BL/6-70 dias. 
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4.13. Avaliação da atividade funcional das células T reguladoras de animais BALB/c e 

C57BL/6 in vitro 

4.13.1. Determinação da capacidade das células T reguladoras em suprimir a 

proliferação das células T efetoras 

De acordo com os resultados descritos até o momento, mostrando uma freqüência 

diferencial de células T reguladoras no pulmão e de células CD11c+ no baço, além da 

resposta proliferativa distinta frente à estimulação com antígenos de M. tuberculosis ao 

comparar a linhagens BALB/c e C57BL/6, a etapa seguinte foi  avaliar a atividade funcional 

das células T reguladoras desses animais. A realização de ensaios que determinam a 

capacidade dessas células em inibir a ativação da resposta imune frente a um estímulo era 

imprescindível na continuidade desse estudo. Nesses ensaios de co-cultura com população 

APC (células CD4-), células efetoras (CD4+CD25-) e células T reguladoras (CD4+CD25+) foram 

utilizados tanto estímulo policlonal, concanavalina A (ConA), quanto estímulo com M. 

tuberculosis sonicado.  

Como pode ser observado na Figura 23A, quando a cultura foi estimulada com ConA, 

as células T reguladoras de camundongos BALB/c inibiram a proliferação de células T 

efetoras de maneira significativa em todos os grupos estudados. Entretanto, quando 

observamos os animais C57BL/6, não foi observada supressão da proliferação mediada por 

células T reguladoras em nenhum período. Adicionalmente, aos 30 dias após a infecção e na 

presença de células T reguladoras, a proliferação das células T efetoras é significativamente 

maior em animais C57BL/6 quando comparados a BALB/c. 

A Figura 23B mostra a atividade supressora frente à estimulação com M. tuberculosis 

sonicado. Não foram observadas diferenças significativas na proliferação de células T 

efetoras na presença ou ausência de células T reguladoras em nenhum dos grupos em 

nenhuma linhagem avaliada. Entretanto, podemos destacar a inibição da proliferação por 

células T reguladoras nos grupos de animais BALB/c controle, bem como no grupo de 

camundongos C57BL/6 com 70 dias de infecção. 
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Figura 23: Inibição da proliferação de células T efetoras promovida pelas células T reguladoras 

CD4+CD25+ provenientes de baço in vitro. Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, n = 5) e 

C57BL/6 (barra preta, n = 5) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 

dias após a infecção, as populações CD4- (APC), CD4+CD25- (efetoras) e CD4+CD25+ (reguladoras) 

foram purificadas. A suspensão de células CD4+CD25- foi marcada com CFSE e distribuída em placas 

de 96 poços (1 x 105 por poço) em presença de células APC (1 x 105 por poço) e em presença ou 

ausência de células CD4+CD25+ (1 x 105 por poço). A porcentagem de células que proliferaram foi 

determinada por histograma, dentro da região de linfócitos, delimitada pelos parâmetros FSC e SSC. 

Resultados espressos como média + erro padrão da média da freqüência de células que proliferaram 

(vide Figura I.6 no Anexo I). p<0,05: # - versus BALB/c-controle sem Treg; Ω - versus C57BL/6-30 dias 

com Treg; & - versus BALB-c-30 dias sem Treg; ω - versus BALB-c-70 dias sem Treg. 
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4.13.2. Determinação da capacidade das células CD4+CD25+ em suprimir a produção 

de citocinas por células de baço 

Para cada estímulo utilizado na cultura (ConA ou M. tuberculosis sonicado) ocorreram 

12 variáveis experimentais. A comparação entre diferentes variáveis para que se procedesse 

a análise estatística está relatada a seguir. Exemplo: estímulo: ConA, células de 3 grandes 

grupos foram estimuladas – grupo controle, 30 dias e 70 dias de infecção; cada um desses 3 

grupos foram divididos em 4 subgrupos: BALB/c sem Treg, BALB/c com Treg, C57BL/6 

sem Treg, C57BL/6 com Treg. Tendo como exemplo o grupo controle, foram realizadas as 

seguintes comparações para determinação da análise estatística: dentro da mesma linhagem 

(BALB/c sem Treg x BALB/c com Treg; C57BL/6 sem Treg x C57BL/6 com Treg); entre as 

diferentes linhagens nas mesmas condições quanto à presença de Treg (BALB/c sem Treg x 

C57BL/6 sem Treg; BALB/c com Treg x C57BL/6 com Treg); por fim, comparações com 

animais da mesma linhagem e na mesma condição nos outros períodos de infecção (BALB/c 

sem Treg controle x BALB/c sem Treg 30 dias; BALB/c sem Treg controle x BALB/c sem 

Treg 70 dias; BALB/c com Treg controle x BALB/c com Treg 30 dias; BALB/c com Treg 

controle x BALB/c com Treg 70 dias – idem para C57BL/6). 

 A Figura 24A mostra que quando as células foram estimuladas com ConA na 

ausência de células T reguladoras, houve uma produção de IL-2 estatisticamente maior em 

camundongos BALB/c do que em camundongos C57BL/6, independente da infecção ou do 

período em que a mesma se encontrava (BALB/c controle sem Treg > C57BL/6 controle sem 

Treg, o mesmo ocorreu aos 30 e 70 dias de infecção entre as linhagens). Quando foram 

adicionadas células T reguladoras nessa cultura, houve uma queda significativa na produção 

de IL-2 por células de animais BALB/c em todos os períodos em relação à ausência de 

células T reguladoras (BALB/c PBS sem Treg > BALB/c PBS com Treg, o mesmo ocorreu aos 

30 e 70 dias de infecção nessa linhagem). Quando os mesmo grupos foram comparados com 

relação à linhagem C57BL/6, verificamos que a co-cultura em presença de células T 

reguladoras também resultou em diminuição na produção de IL-2, embora não de maneira 

significativa. 

A produção de IL-2 em presença de M. tuberculosis sonicado (Figura 24B) se mostrou 

bem reduzida (maior produção em torno de 40 pg/mL). Co-culturas de células obtidas de 

camundongos BALB/c com 70 dias de infecção na ausência de células T reguladoras 

apresentaram maior produção de IL-2, significativa em relação àquela observada em co-

culturas de células de animais BALB/c do grupo controle ou do grupo 30 dias na ausência de 

células T reguladoras e em co-culturas de células de animais C57BL/6 com 70 dias de 

infecção na ausência de células T reguladoras. A presença de células T reguladoras reduziu  
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Figura 24: Detecção de IL-2 e IFN-γγγγ secretados por células do baço na presença ou ausência de 
células T reguladoras CD4+CD25+ in vitro. Animais das linhagens BALB/c (barra cinza, n=5) e 
C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias 
após a infecção, as populações CD4- (APC), CD4+CD25- (efetoras) e CD4+CD25+ (reguladoras) foram 
purificadas. A população CD4+CD25- foi cultivada por 120 horas em placas de 96 poços (1 x 105 por 
poço) em presença de células APC (1 x 105 por poço), de estímulos e em presença ou ausência de 
células CD4+CD25+ (1 x 105 por poço) na proporção 1:1. Após esse período, os sobrenadantes foram 
coletados e as concentrações das citocinas IL-2 e IFN-γ foram determinadas por ELISA. Resultados 
expressos como média + erro padrão da média da concentração da citocina em pg/mL. p<0,05: # - 
versus BALB/c-controle sem Treg; & - versus BALB-c-30 dias sem Treg; ω - versus BALB-c-70 dias sem 
Treg; θ - versus C57BL/6-controle sem Treg; λ - versus C57BL/6-70 dias sem Treg; ρ - versus C57BL/6-
70 dias com Treg. 
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significativamente a produção de IL-2 aos 70 dias de infecção por animais BALB/c (7 

pg/mL). 

A Figura 24C mostra que a produção de IFN-γ por células de animais não infectados 

(controle) estimuladas com ConA na ausência de células T reguladoras foi de 

aproximadamente 2300pg/mL em ambas as linhagens. Quando células T reguladoras desses 

animais foram adicionadas, ocorreu uma diminuição significativa na produção IFN-γ em 

ambas as linhagens (aproximadamente 550 pg/mL). Nas culturas de células de animais com 

30 dias de infecção estimuladas com ConA, verificou-se que as células T reguladoras 

provenientes de BALB/c reduziram significativamente a produção de IFN-γ. Entretanto, as 

células T reguladoras de camundongos C57BL/6 não foram capazes de suprimir a produção 

dessa citocina nesse mesmo período de infecção. Aos 70 dias após a infecção, ainda sob 

estimulação da ConA, não houve diferença na produção de IFN-γ na ausência ou em 

presença de células T reguladoras, porém, a produção dessa citocina foi maior em co-

culturas com células de animais C57BL/6 do que naquelas de animais BALB/c (Figura 24C).  

Quando a produção de IFN-γ foi avaliada frente à estimulação com M. tuberculosis 

sonicado (Figura 24D), não foi constatado o mesmo padrão de resposta. Animais não 

infectados foram incapazes de produzir essa citocina, como era esperado. Tanto aos 30 

quanto aos 70 dias após a infecção, células de animais C57BL/6 produziram mais IFN-γ do 

que aquelas de BALB/c, seja na presença ou ausência de células T reguladoras. Não foi 

observada redução significativa na produção dessa citocina em presença de células T 

reguladoras em nenhuma linhagem e em nenhum período analisado, embora nas co-culturas 

em presença de células T reguladoras obtidas de animais BALB/c com 70 dias de infecção, a 

produção de IFN-γ detectada tenha sido menor. 

Na Figura 25 são apresentados os resultados referentes à produção de IL-10 e TGF-β. 

Após estimulação com ConA, constatou-se que as células provenientes de animais BALB/c 

foram capazes de produzir concentrações mais elevadas de IL-10 quando comparadas às 

células de camundongos C57BL/6, independente do período da infecção e da presença de 

células T reguladoras. De modo inesperado, a produção de IL-10 nos experimentos de co-

cultura de animais BALB/c obtidas aos 70 dias de infecção foi significativamente menor em 

presença das células T reguladoras quando comparada à produção de IL-10 nas co-culturas 

realizadas na ausência de células T reguladoras (Figura 25A). É importante mencionar que 

apesar dessa redução, a produção de IL-10 por células de animais BALB/c com 70 dias de 

infecção foi significativamente maior do que aos 30 dias, estivessem as células em presença 

ou não de células T reguladoras. Já a produção de IL-10 por células de animais C57BL/6  
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Figura 25: Detecção de IL-10 e TGF-ββββ secretados por células do baço na presença ou ausência de 

células T reguladoras CD4+CD25+ in vitro. Animais das linhagens BALB-c (barra cinza, n=5) e 

C57Bl/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias 

após a infecção, as populações CD4- (APC), CD4+CD25- (efetoras) e CD4+CD25+ (reguladoras) foram 

purificadas. A população CD4+CD25- foi cultivada por 120 horas em placas de 96 poços (1 x 105 por 

poço) em presença de células APC (1 x 105 por poço), de estímulos e em presença ou ausência de 

células CD4+CD25+ (1 x 105 por poço) na proporção 1:1. Após esse período, os sobrenadantes foram 

recolhidos e as concentrações das citocinas IL-10 e TGF-β foram determinadas por ELISA. Resultados 

expressos como média + erro padrão da média da concentração da citocina em pg/mL. p<0,05: ω - 

versus BALB-c-70 dias sem Treg; ϕ - versus BALB-c-70 dias com Treg; θ - versus C57BL/6-controle sem 

Treg; ζ - versus C57BL/6-controle com Treg; ρ - versus C57BL/6-70 dias com Treg. 
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aumentou com a adição das células T reguladoras nos três grupos (controle, 30 dias e 70 

dias), embora não de maneira significativa. 

Quando antígenos de M. tuberculosis foram utilizados como estímulo, verificou-se um 

discreto aumento, não significativo, na produção de IL-10 em presença de células T 

reguladoras nas co-culturas de células provenientes de animais C57BL/6 aos 30 e 70 dias de 

infecção e de animais BALB/c aos 70 dias de infecção. Além disso, células efetoras de 

BALB/c (grupo 70 dias) em presença de células T reguladoras produziram maiores 

concentrações dessa citocina do que as células efetoras de animais BALB/c provenientes do 

grupo controle e do grupo 30 dias em presença de células T reguladoras (Figura 25B). 

Com relação à produção de TGF-β, apresentada na Figura 25C, verificou-se que as 

células estimuladas com ConA, provenientes de animais C57BL/6 não-infectados (grupo 

controle), produziram concentrações significativamente maiores dessa citocina quando 

comparadas às células dos animais BALB/c não infectados, independente da presença de 

células T reguladoras. Aos 30 dias de infecção, não houve diferença entre os grupos. Aos 70 

dias de infecção, a produção de TGF-β por animais BALB/c, em presença ou ausência de 

células T reguladoras, aumentou discretamente, embora não tenha havido diferença 

significativa, quando comparada com a produção de TGF-β por células de animais BALB/c 

com 30 dias de infecção. Houve diminuição significativa na produção de TGF-β por células 

de animais C57BL/6 na ausência de células T reguladoras em relação ao mesmo grupo da 

linhagem BALB/c (70 dias, ausência de células Treg). No entanto, em presença de células T 

reguladoras, células de animais C57BL/6 (70 dias) produziram concentrações significativas 

de TGF-β em relação ao mesmo grupo na ausência de células T reguladoras. Ainda foi 

constatado que, em presença de células T reguladoras, células de animais C57BL/6 

produziram concentrações também significativas de TGF-β em relação às células de BALB/c 

co-cultivadas em presença de células T reguladoras. 

Nas células estimuladas com M. tuberculosis sonicado, não houve modulação 

significativa na produção de TGF-β em nenhum grupo estudado, mas os animais C57BL/6 

produziram maiores concentrações dessa citocina do que os animais BALB/c (Figura 25D). 

 

4.14. Avaliação do papel das células T reguladoras in vivo: transferência adotiva 

Para determinar a atividade das células T reguladoras in vivo, as mesmas foram 

purificadas do baço de animais com 70 dias de infecção ou de animais não infectados e 

transferidas os para animais normais. O período de 70 dias após a infecção foi escolhido pois 

é nesse período crônico que observamos as maiores discrepâncias referentes ao perfil de 

resposta imune gerada nos animais BALB/c e C57BL/6 infectados. As células T reguladoras 
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foram transferidas por via i.v. um dia antes da infecção ou por via i.t. no momento da 

infecção. Como controle, um grupo de animais foi infectado, mas não recebeu células T 

reguladoras. Trinta dias após a transferência/infecção, foi realizado o ensaio de UFC no 

pulmão e no baço. 

A transferência de células T reguladoras por via i.v., como mostra a Figura 26A, 

promoveu um pequeno aumento no número de UFC no pulmão de animais C57BL/6 que as 

receberam de animais não-infectados (6,62 log10 – aumento de 0,23 log10) ou de animais com  

70 dias de infecção (6,94 log 10 – aumento de 0,55 log10) em relação aos animais que não 

receberam células T reguladoras (6,39 log10). Já em BALB/c, o aumento foi mais acentuado 

em ambas as situações em relação aos animais somente infectados (5,45 log10): receptores de 

células T reguladoras de animais não infectados apresentaram número de UFC de 6,4 log10 

(aumento de 0,95 log10) e receptores de células T reguladoras de animais com 70 dias de 

infecção tiveram contagem média de UFC igual a 6,35 log10 (aumento de 0,9 log10). O número 

de UFC no baço de animais BALB/c ou C56BL/6 não foi alterado pela transferência de 

células T reguladoras por via i.v. (obtidas de animais infectados ou não), como mostra a 

Figura 26B. 

Na Figura 27A, são apresentados os dados da transferência de células T reguladoras 

por via i.t. concomitante à infecção com M. tuberculosis. Como pode ser observado, houve um 

discreto aumento no número de UFC no pulmão de animais C57BL/6, fossem as células T 

reguladoras provenientes de animais infectados ou não, quando comparado ao número de 

UFC no pulmão de animais que não receberam células T reguladoras (6,39 log10): aumento de 

0,59 log10 para animais que receberam células T reguladoras de camundongos não-infectados 

(6,98 log10) e de 0,22 log10 para os animais que as receberam de camundongos com 70 dias de 

infecção (6,61 log10).  Já em BALB/c, o número de UFC no pulmão de animais BALB/c sofreu 

um aumento mais evidente após a transferência de células T reguladoras (via i.t.) de animais 

não infectados (6,48 log10 – aumento de 1,03 log10) e de animais com 70 dias de infecção (6,47 

log10 – aumento de 1,02 log10) em relação aos camundongos somente infectados (5,39 log10). O 

número de UFC no baço não foi alterado pela transferência de células T reguladoras por via 

i.t. (Figura 27B) em nenhuma das linhagens. 
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Figura 26: Número de UFC no pulmão e no baço após a transferência adotiva de células T 

reguladoras por via intravenosa. Animais das linhagens BALB/ c (barra cinza, n=8) e C57BL/6 (barra 

preta, n=8) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Setenta dias após a infecção, a 

população CD4+CD25+ (células reguladoras) foi purificada do baço. Como controle, células 

CD4+CD25+ foram purificadas de animais não infectados. Cem microlitros da suspensão celular 

contendo 5 x 106 / mL  foram transferidos aos animais receptores por via intravenosa. Vinte e quatro 

horas após a transferência adotiva, os animais foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-

traqueal. Trinta dias após a infecção foi realizado o ensaio de UFC em pulmão (A) e baço (B). 

Resultados expressos como média + erro padrão da média do número de UFC, expressos em log10. 
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Figura 27: Número de UFC no pulmão e no baço após a transferência adotiva de células T 

reguladoras por via intra-traqueal. Animais das linhagens BALB/c (barra cinza, n=8) e C57BL/6 

(barra preta, n=8) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Setenta dias após a 

infecção, a população CD4+CD25+ (células reguladoras) foi purificada do baço. Como controle, células 

CD4+CD25+ foram purificadas de animais não infectados. Uma suspensão contendo 5 x 106 células 

CD4+CD25+ / mL  e  1 x 106 bacilos / mL  foi transferida aos animais receptores por via intra-

traqueal. Trinta dias após a infecção foi realizado o ensaio de UFC em pulmão (A) e baço (B). 

Resultados expressos como média + erro padrão da média do número de UFC, expressos em log10. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Vários estudos sugerem que as células T reguladoras têm a capacidade de controlar, 

além da resposta imunológica induzida contra auto-antígenos, a imunidade adaptativa e, em 

alguns aspectos, a reposta inata elaborada contra vírus, bactérias e parasitas (175). 

A maioria dos trabalhos descritos que atribuem um papel relevante às células T 

reguladoras na resposta a microorganismos ou parasitas tem como ponto comum a infecção 

crônica. Dentre outros, podemos mencionar leishmaniose (105), esquistossomose (176), AIDS 

(177, 178), hepatite (179) e herpes (180, 181). Muitos desses modelos sugerem que um balanço 

dependente de células T reguladoras pode ser estabelecido entre patógeno e hospedeiro para 

beneficiar ambos (93). 

Em 90% das pessoas infectadas por M. tuberculosis, não há manifestação clínica da 

doença. Nesse caso, a infecção é considerada como latente, embora apresente potencial de 

reativação (182). Esses dados nos permitem concluir que a patogênese da tuberculose é 

complexa e reflete uma interação dinâmica do patógeno com os componentes do sistema 

imunológico. Nos indivíduos susceptíveis que desenvolvem a tuberculose após contato 

primário ou em decorrência da reativação, a doença é caracterizada como uma infecção 

crônica, persistente (183). Após muitos anos convivendo com o hospedeiro natural, o 

homem, M. tuberculosis parece ter se adaptado e desenvolvido mecanismos que dificultam 

sua destruição pelo sistema imunológico. Fatores relacionados tanto ao hospedeiro quanto 

ao patógeno estão associados à susceptibilidade à infecção por M. tuberculosis. São descritos 

como fatores ligados à susceptibilidade do hospedeiro à infecção por micobactérias: a) o 

polimorfismo genético de genes que codificam diferentes citocinas, como TNF-α, IL-10 (184-

189); b) o polimorfismo para receptores de reconhecimento de padrões, como o receptor para 

manose e TLR (190); e c) a deficiência na expressão de receptores para as citocinas IFN-γ e IL-

12 (186, 191-198). Quanto ao patógeno, muitos relatos deixaram evidências que M. 

tuberculosis consegue burlar aqueles que deveriam ser mecanismos microbicidas eficientes 

para a eliminação de microorganismos que residem no interior de vesículas 

intracitoplasmáticas, como é o caso das micobactérias. Já é classicamente descrito que M. 

tuberculosis impede a fusão do fagossoma ao lisossoma, o que facilita sua replicação em 

vesículas cujo pH não seja ácido, evitando a ação das enzimas lisossomais (revisto por 91). 

Quanto mais virulenta a cepa de micobactéria, menor é a sua capacidade em estimular a 

secreção de citocinas, como TNF-α, por macrófagos (199). De maneira inversamente 

proporcional, parece que quanto mais virulenta a cepa de micobactéria, menor a sua 

capacidade de induzir a apoptose de macrófagos (44), sendo a apoptose de macrófagos um 
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evento que parece ser importante para a ativação de linfócitos T CD8+ nessa infecção por 

apresentação cruzada (41). Além disso, M. tuberculosis exibe a capacidade de modular 

negativamente a expressão de moléculas co-estimuladoras (200), interferindo na função das 

APC (201), modular negativamente a transcrição de genes relacionados com a capacidade 

microbicida dos macrófagos (202), suprimir a resposta proliferativa de linfócitos (200) e 

induzir a apoptose de linfócitos (44). Nesse último caso, a apoptose de linfócitos parece ser 

prejudicial para o controle da infecção. 

Nos últimos anos, os mecanismos pelos quais o M. tuberculosis interfere no sistema 

imunológico, possibilitando o desvio de uma resposta protetora celular Th1 para uma 

resposta Th2 ou mista, tem sido estudados ao nível molecular. Por exemplo, foi descrito que 

a lipoproteína de 19 kDa, uma proteína secretada pelo bacilo, estimula a secreção de baixas 

concentrações de IL-12 por macrófagos humanos (203). Nesse mesmo contexto, dois grupos 

de pesquisa distintos mostraram que a interação de agonistas com seus respectivos 

receptores nas células dendríticas, como TLR, DC-SIGN, receptor para manose, também 

contribuem para a diferenciação e regulação da resposta mediada por linfócitos T, através do 

balanço das citocinas IL-10 e IL-12 secretadas em decorrência da densidade de receptores que 

sofrem interação e desencadeiam vias distintas de sinalização celular e transcrição gênica (10, 

11, 16). 

Refletindo sobre esse cenário e considerando que na fase inicial da infecção por M. 

tuberculosis o hospedeiro (seja o homem ou o camundongo, no modelo experimental) 

desenvolve uma resposta celular de padrão Th1, e que, na fase crônica, essa resposta é 

suprimida, nós elaboramos a hipótese de que as células T reguladoras poderiam estar 

envolvidas nessa supressão da resposta celular que caracteriza a resposta crônica. 

Consideramos importante ressaltar que durante a elaboração da proposta que resultaria no 

desenvolvimento desse projeto, não havia sido publicado nenhum trabalho que abordasse o 

papel das células T reguladoras na tuberculose experimental. Entretanto, após três anos e 

meio, período que nos propusemos para execução desse trabalho, estudos com tuberculose 

humana e com modelos experimentais relataram que a presença das células T reguladoras 

modulava negativamente a produção de IFN-γ por células efetoras de pacientes ou dos 

camundongos (162-170). Porém, nenhuma dessas evidências clínicas ou experimentais 

correlacionavam as células T reguladoras à dificuldade em restringir o crescimento dos 

bacilos ou à progressão da infecção. 

Embora a população de células T reguladoras tenha recebido destaque nos últimos 

anos, é sempre importante considerar que virtualmente todas as populações celulares podem 

adquirir propriedades reguladoras (92) e que sempre é importante analisar as características 
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imunológicas do microambiente como um todo. Foi nesse sentido que além de estudar a 

freqüência e a habilidade funcional das células T reguladoras em suprimir a resposta celular 

bem como em dificultar a eliminação dos bacilos, nós nos propusemos a fazer uma avaliação 

de diferentes parâmetros imunológicos que caracterizam a elaboração de uma resposta mais 

ou menos eficiente no controle da infecção. Desse modo, duas linhagens de camundongos 

com susceptibilidade distinta à infecção por M. tuberculosis foram usadas, baseando-se em 

relatos da literatura, como expomos a seguir. 

Yoshida e colaboradores (204) mostraram que a vacinação com BCG induzia uma 

eficiente imunidade protetora em animais C57BL/6 mas não em BALB/c. Wakeham e 

colaboradores (205), utilizando como modelo a infecção com BCG pelas vias aéreas, 

descreveram que camundongos BALB/c apresentavam uma resposta Th1 menos intensa que 

os animais C57BL/6 no pulmão e baço. Posteriormente, nosso grupo descreveu que o influxo 

de linfócitos T era maior em animais C57BL/6 quando comparado aos animais BALB/c 

infectados tanto por via intraperitoneal quanto por via intra-traqueal (174). Além disso, essas 

duas linhagens de camundongos possuem diferenças genéticas que não se restringem apenas 

ao locus H-2, mas em outros genes associados ao locus H-2, mimetizando em parte as 

diferenças que ocorrem em humanos (205).  

Os resultados que obtivemos nesse trabalho mostraram que a resposta imune gerada 

após a infecção com M. tuberculosis nas duas linhagens foi quantitativa e qualitativamente 

diferente. Nossos dados revelam que na fase inicial da infecção (30 dias), animais BALB/c 

foram capazes de elaborar resposta imune direcionada para o padrão Th1, caracterizada por 

significativa produção de IL-12 e IFN-γ, freqüências significativas de células CD4+ e CD8+ 

produtoras de IFN-γ, além de um significativo influxo de células CD4+ e CD8+ para o pulmão 

comparado com os animais não infectados. Houve também produção significativa de IL-17. 

Nesse período, as concentrações de IL-10 foram insignificantes e apesar dos altos níveis de 

TGF-β, eles não foram diferentes estatisticamente daqueles detectados no grupo não 

infectado. A proliferação celular no baço frente aos antígenos de M. tuberculosis foi também 

similar àquela do grupo não infectado. Níveis significativos de anticorpos IgG2a circulantes 

foram detectados. Nesse período – 30 dias – o número de UFC do pulmão de animais 

C57BL/6 foi maior (diferença de 0,8 Log10) em relação à UFC encontrada no mesmo órgão 

em BALB/c. 

Mesmo com um número superior de bacilos no pulmão, camundongos C57BL/6 

elaboraram uma resposta direcionada ao padrão Th1 mais robusta que aquela encontrada 

nos animais BALB/c. Isso pôde ser evidenciado pelo maior influxo de células CD4+ e CD8+, 

produção de IL-12, IFN-γ, freqüência de células CD4+ produtoras de IFN-γ, além da 
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produção de IL-17, que se mostraram significativamente elevados quando comparados aos 

animais BALB/c. Na ausência de estimulação in vitro (o que reflete uma condição ex vivo), 

observamos uma maior frequência de células T CD4+IFN-γ+ no pulmão de animais C57BL/6 

aos 30 dias após a infecção, isso pode ser conseqüência da maior produção de células Th17 

por esses animais em relação aos animais BALB/c, como demonstrado por Khader e 

colaboradores (64). Por outro lado, camundongos BALB/c apresentaram maior influxo de 

células CD8+IFN-γ+. Embora essas células possam ter um papel importante na imunidade 

contra tuberculose, foi observado em pacientes que as mesmas podem ter uma expressão 

deficiente de granzima e perforina (206). Isso levanta a questão sobre a importância de se 

caracterizar a ativação envolvendo os múltiplos parâmetros de ativação de uma célula. Nesse 

período, a produção de IL-10 foi similar entre as linhagens, no entanto, as concentrações de 

TGF-β no pulmão de animais C57BL/6 foram superiores àquelas detectadas nos animais 

BALB/c. A resposta proliferativa para antígenos de M. tuberculosis foi significativamente 

maior em relação ao grupo não infectado em C57BL/6. Esse conjunto de resultados mostra 

que ambas as linhagens foram capazes de gerar uma resposta protetora contra os bacilos na 

fase inicial da infecção, apesar da magnitude da mesma ter sido maior nos camundongos 

C57BL/6. 

Na fase crônica, porém, ficou clara a existência do desvio da resposta imunológica 

protetora para uma resposta não protetora na linhagem BALB/c. Um recrutamento de 

linfócitos para o pulmão semelhante àquele observado aos 30 dias de infecção (portanto, sem 

aumento no influxo de células CD4+ e CD8+) foi acompanhado de um aumento na produção 

de IL-10 e diminuição na produção de IFN-γ, ambos significativos. Complementando esses 

dados, também se verificou diminuição na freqüência de células CD8+ produtoras de IFN-γ e 

aumento na freqüência de células CD4+ e CD8+ produtoras de IL-10. Essa modulação na 

resposta imune não foi observada nos animais C57BL/6 no mesmo período. Como 

conseqüência, observou-se eliminação significativa dos bacilos no pulmão de animais 

C57BL/6, mas não em animais BALB/c aos 70 dias de infecção. Nós acreditamos que os 

bacilos que persistiram no pulmão dos animais C57BL/6 favorecem a ativação contínua da 

resposta imunológica, sendo a secreção de IFN-γ e de TGF-β no pulmão, um dos parâmetros 

imunológicos que ressaltam as respostas distintas encontradas em animais C57BL/6 e 

BALB/c. A proteção eficaz é dependente da resposta imune local e do microambiente que 

circunda a área pulmonar afetada. Nós sugerimos que nos animais C57BL/6, IFN-γ e TGF-β 

provavelmente atuam em sinergismo, possibilitando tanto a ativação contínua da resposta 

imune celular quanto o reparo do parênquima pulmonar, já que a inflamação nos animais 

C57BL/6 foi maior que aquela nos animais BALB/c aos 30 dias após a infecção. 
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Paralelamente, TGF-β poderia contribuir para a diferenciação das células Th17, uma vez que 

as concentrações desta citocina ainda permaneciam altas em relação aos animais não 

infectados. Entretanto, nós descartamos essa hipótese pelo fato do número de células CD4+ 

produtoras de IFN-γ no pulmão ter sido menor aos 70 em relação aos 30 dias de infecção e as 

células Th17 parecem participar indiretamente do recrutamento de células Th1, por 

estimularem a secreção de CXCL9, CXCL10 e CXCL11 (64).  

No entanto, além de diminuição significativa de IFN-γ e TGF-β, a incapacidade dos 

camundongos BALB/c em restringir a infecção ainda parece estar relacionada com aumento 

de IL-10, refletido também por aumento na freqüência de células CD4+ e CD8+ produtoras 

dessa citocina, como também por aumento no número de células B (CD19+) no pulmão e de 

anticorpos IgG1 e IgG2a circulantes. 

Além de células T, a citocina IL-10 pode ser produzida por diferentes tipos celulares, 

como células dendríticas, macrófagos, células NK e linfócitos B (207). Foi descrito em um 

modelo de infecção por Leishmania major que macrófagos ativados na presença de imuno-

complexos contendo imunoglobulinas secretam altos níveis de IL-10, o que aumenta a 

susceptibilidade do camundongo à infecção (208). Portanto, o alto influxo de linfócitos B em 

animais BALB/c e a produção mais elevada de anticorpos podem influenciar também a alta 

produção de IL-10 nesse modelo de infecção. 

Dentre todos os resultados obtidos, dois dados nos chamaram a atenção. O primeiro é 

o fato de que IFN-γ ainda permanece como melhor marcador imunológico relacionado com 

proteção na tuberculose, apesar de nosso grupo já ter ressaltado que altos níveis de IFN-γ 

não significam necessariamente proteção (58). O segundo dado refere-se à produção de IL-

10. Com relação à IL-10, foi descrito que animais C57BL/6 transgênicos (que produzem mais 

IL-10 do que animais selvagens) tornam-se susceptíveis à infecção com BCG (209). Em outro 

modelo de animais transgênicos, a citocina IL-10 humana foi expressa por APC (sob controle 

do promotor de MHC de classe II). Após infecção por M. avium, verificou-se redução no 

número de macrófagos em apoptose e nos níveis de TNF-α, IL-12p40 e NO (210). Do 

contrário, animais que não expressam o gene para IL-10 (background genético de C57BL/6), 

quando infectados com M. tuberculosis, não se tornaram mais eficientes na eliminação dos 

bacilos, como seria esperado (83). Nossos dados estão de acordo com esses últimos autores, 

que não atribuem à IL-10 função relevante no controle da infecção com micobactérias por 

animais da linhagem C57BL/6.  

Sendo a IL-10 uma citocina que pode desempenhar papel na função das células T 

reguladoras e tendo em vista que no pulmão de animais C57BL/6 ocorriam freqüências 

significativamente menores de células CD4+Foxp3+ aos 30 e 70 dias de infecção quando 
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comparadas com animais BALB/c, nós passamos a avaliar a atividade funcional dessas 

células nas duas linhagens durante a infecção por M. tuberculosis. Além disso, Chen e 

colaboradores (211) descreveram que as células efetoras de animais BALB/c eram mais 

susceptíveis à supressão mediada pelas células T reguladoras que as células efetoras de 

animais C57BL/6. 

Nosso estudo mostra que a atividade supressora das células CD4+CD25+ de animais 

BALB/c foi maior. Estas células foram capazes de inibir de modo significativo a proliferação 

de células CD4+CD25- (efetoras) bem como a produção de IL-2 e de IFN-γ por células 

CD4+CD25-, enquanto as células T reguladoras de animais C57BL/6 não foram capazes de 

inibir a proliferação de CD4+CD25- nem a produção de IFN-γ. Em presença ou ausência de 

células T reguladoras, as células do baço de animais BALB/c com 70 dias de infecção 

secretaram concentrações significativas de IL-10. Desse modo, nosso estudo sugere que nem 

IL-10 nem TGF-β participam da atividade supressora das células T reguladoras na infecção 

por M. tuberculosis. Esses resultados referentes às células T reguladoras também nos levam a 

supor que diferenças individuais podem influenciar a participação das células T reguladoras 

durante a resposta imune contra M. tuberculosis. Sugerimos, ainda, que as células T 

reguladoras participam na susceptibilidade do hospedeiro à infecção por M. tuberculosis. 

Para testar essa hipótese e confirmar in vivo os dados acima descritos, nós verificamos que a 

transferência de células CD4+CD25+ tornou os animais da linhagem BALB/c mais 

susceptíveis à infecção, dificultando a eliminação dos bacilos (grande aumento no número de 

UFC). No entanto, a transferência de células T reguladoras para animais C57BL/6 alterou 

discretamente o número de UFC. Com isso em mente, nós sugerimos que a capacidade 

supressora inferior das células T reguladoras purificadas de animais C57BL/6, em relação 

aos animais BALB/c, pode favorecer a indução de uma resposta efetora eficiente, capaz de 

uma melhor restrição ao crescimento dos bacilos; ou até mesmo que o microambiente gerado 

após a infecção de camundongos C57BL/6 não favoreça a ação das células T reguladoras.  

O papel das células T reguladoras na tuberculose foi descrito inicialmente através de 

dois estudos realizados com células de sangue periférico de pacientes. Ribeiro-Rodrigues e 

colaboradores (166) e Guyot-Revol e colaboradores (163) mostraram que o aumento na 

freqüência de células T reguladoras CD4+CD25+ era inversamente proporcional à secreção de 

IFN-γ por células de pacientes com tuberculose. Posteriormente, outros estudos confirmaram 

o mesmo (162, 164, 165). Todos os estudos com células de pacientes com tuberculose 

mostraram que as células T reguladoras contribuíam para regular negativamente a produção 

de IFN-γ. Entretanto, a maioria das evidências clínicas não correlaciona diretamente a função 

das células T reguladoras com a incapacidade do sistema imunológico em controlar o 
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crescimento dos bacilos. Para essa finalidade, os modelos experimentais representam uma 

vantagem. 

Como comentamos anteriormente, ao iniciar esse trabalho ainda não havia estudos 

com enfoque no papel das células T reguladoras na tuberculose experimental. Estudos mais 

recentes mostraram associação entre a atividade das células T reguladoras CD4+CD25+ (168) 

e Foxp3+ (169) e um número aumentado de UFC em animais C57BL/6. O único estudo com 

animais BALB/c mostrou que as células CD4+CD25+ produzem IL-10 e TGF-β durante a 

infecção, mas somente a citocina TGF-β está associada à regulação negativa da resposta 

inflamatória (170). Ao contrário do nosso estudo, em nenhum dos trabalhos até então 

publicados, a ação das células T reguladoras foi comparada entre linhagens distintas de 

camundongos durante a infecção.  

Diante dos resultados obtidos e discutidos, nós ainda nos permitimos fazer algumas 

conjecturas adicionais relacionadas ao papel das células T reguladoras nas duas linhagens de 

camundongos infectadas por M. tuberculosis. 

A primeira delas refere-se ao papel da IL-6, cujas concentrações foram muito 

simulares tanto aos 30 como aos 70 dias de infecção nas duas linhagens. No entanto, as 

concentrações de TGF-β e de IL-17 foram distintas entre as linhagens. É sabido que IL-6 pode 

agir em conjunto com TGF-β exógena produzida por células T reguladoras para convertê-las 

em células Th17 (212). Horwitz e colaboradores (135) mostraram que depois que as células T 

reguladoras naturais são ativadas ex vivo com IL-6, elas perdem sua capacidade supressora. 

Entretanto, células T reguladoras induzidas na presença de IL-2 e TGF-β são resistentes a 

esses efeitos mediados por IL-6. Animais C57BL/6 produziram maiores concentrações de 

TGF-β em relação aos animais BALB/c em todos os períodos avaliados no pulmão e no baço 

(experimentos de co-cultura). Já a produção de IL-2 (determinada apenas nos experimentos 

de co-cultura) foi maior em animais BALB/c na ausência de células T reguladoras. Quando 

essas células estavam presentes, elas provavelmente consumiram a IL-2 que, em sinergia 

com TGF-β, poderiam promover a expansão das mesmas, além de protegê-las da ação da IL-

6 na “tentativa” de transformá-las em células Th17. Já em camundongos C57BL/6, a baixa 

produção de IL-2, (mesmo na ausência de células T reguladoras) em associação com a alta 

produção de TGF-β e a presença de IL-6, poderia favorecer a conversão dessas células para o 

padrão Th17 e a perda de sua atividade supressora. Portanto, em BALB/c, o microambiente 

induzido após a infecção parece favorecer a expansão das células T reguladoras. Por outro 

lado, em animais C57BL/6, poderia ocorrer a expansão de células Th17 a partir das células T 

reguladoras por meio da ação sinérgica de IL-6 e TFG-β. 
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Esses dados sugerem que, em algumas situações e sob a influência do microambiente, 

as células T reguladoras podem apresentar outras funções na resposta imune além dos 

efeitos imunossupressores. Lee e colaboradores (161) descreveram que, após a estimulação 

antigênica, as células T reguladoras (Foxp3+) presentes nos órgãos linfóides secundários 

sofrem alteração no fenótipo, modulando a expressão de receptores que permitem sua 

migração para o sítio infeccioso mais rapidamente do que as células Foxp3-. Se no início da 

infecção essas células se convertem em células produtoras de IL-17, elas contribuem para o 

influxo de neutrófilos (135), favorecendo a inflamação. Lund e colaboradores (213) 

observaram que a eliminação de células T reguladoras em um modelo murino de infecção 

pelo vírus herpes simples promoveu uma redução na produção de IFN-γ no sítio da infecção 

e um retardo no influxo de células NK, células dendríticas e linfócitos T. Como conclusão, os 

autores sugerem que as células T reguladoras facilitam uma resposta protetora precoce ao 

favorecer o influxo de células no sítio da infecção. Acreditamos que esse favorecimento deva-

se, pelo menos parcialmente, à sua conversão em células Th17. 

Já foi mostrado que as células T reguladoras são indiretamente reguladas pelas 

células efetoras que elas próprias regulam (214). Células T reguladoras expressam altos 

níveis da cadeia α do receptor de IL-2 (CD25), citocina crucial para a sobrevivência das 

células T reguladoras (133). Notavelmente, essas células não produzem IL-2 e, portanto, 

dependem da produção dessa citocina pelas células T efetoras ativadas (215). Além disso, foi 

mostrado que há uma regulação positiva da expressão do RNAm de Ebi3 e IL-12 (p35), 

cadeias que compõem a IL-35, em células T reguladoras quando estas são cultivadas na 

presença de células T efetoras. Isso reforça o fato de que estas últimas participam ativamente 

do processo de regulação, fornecendo sinais que promovem um reforço para a produção de 

IL-35 (138). Adicionalmente, um microambiente altamente inflamatório, geralmente 

encontrado na fase aguda de infecções, não favorece a emergência de células T reguladoras 

(171).  

Dessa forma, nós sugerimos que o microambiente gerado nos animais da linhagem 

BALB/c após a infecção por M. tuberculosis favorece a expansão e a atividade das células T 

reguladoras. Nesse caso, o controle exercido pelas células T reguladoras é excessivo, 

permitindo uma replicação mais intensa do patógeno e prejudicando o hospedeiro. Já em 

animais C57BL/6, esse microambiente não potencializa a ação dessas células, constituindo 

um exemplo de equilíbrio mútuo entre patógeno e hospedeiro, parcialmente mediado por 

células T reguladoras, que beneficia ambos. 

Dois estudos (216, 217) comparando células dendríticas e macrófagos murinos 

mostraram que as primeiras liberam uma quantidade significativamente maior de IL-12 do 
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que macrófagos em reposta ao M. tuberculosis vivo. Além disso, em ensaios in vitro, células 

dendríticas infectadas são capazes de primar linfócitos T naive, diferenciando-os para o 

padrão Th1. Essa capacidade não foi observada na cultura de macrófagos. Esses resultados 

também foram observados in vivo: Bhatt e colaboradores (218) mostraram que somente a 

transferência de células dendríticas infectadas com M. tuberculosis, mas não de macrófagos, 

foi capaz de primar linfócitos T para o padrão Th1 e que essa ativação era dependente da 

capacidade das células dendríticas de migrar para os linfonodos. Células dendríticas são 

capazes de secretar elevadas concentrações de IL-12 e de estimular linfócitos T mesmo em 

presença de IL-10 (217). Dessa forma, a maior freqüência de células dendríticas em animais 

C57BL/6 poderia estar associada com a maior produção de IFN-γ nesses animais em relação 

aos camundongos BALB/c. Além disso, foi mostrado que as células T reguladoras controlam 

a maturação das células NK nos linfonodos. Estas células, por sua vez, regulam a freqüência 

de células dendríticas CD8α imaturas (219). Dessa maneira, a maior capacidade supressora 

das células T reguladoras provenientes do baço de BALB/c pode explicar parcialmente a 

menor freqüência de células dendríticas nesses animais. 

Nossos dados sugerem que a infecção por M. tuberculosis reduz a capacidade 

supressora das células T reguladoras de animais C57Bl/6 nos ensaios in vitro. Esse fato pode 

favorecer a elaboração de uma resposta efetora mais eficiente para a eliminação do bacilo. Ao 

contrário, a infecção parece exacerbar a atividade supressora das células T reguladoras em 

animais BALB/c, afetando diretamente a produção de IFN-γ e IL-2, a proliferação celular e, 

consequentemente, a eliminação do patógeno. Isso também foi evidenciado pelos dados 

obtidos no ensaio de proliferação com células totais de baço: após estimulação com M. 

tuberculosis sonicado, células de animais C57Bl/6 infectados aumentaram significativamente 

sua proliferação quando comparado aos animais do grupo não infectado. Ao contrário, 

células de animais BALB/c não modularam sua taxa proliferativa e, ainda proliferaram 

menos que células dos animais C57Bl/6.  

A maioria dos microorganismos tenta evitar sua eliminação pela resposta imune do 

hospedeiro para garantir sua transmissão. Assim, durante a infecção, mecanismos de 

regulação da resposta imunológica podem resultar de uma resposta do hospedeiro ao agente 

infeccioso como uma tentativa de manter ou recuperar o ambiente homeostático e/ou pode 

ser ativamente induzido pelo patógeno com o intuito de favorecer sua sobrevivência. Isto 

pode ser alcançado diretamente pela indução de citocinas reguladoras no hospedeiro ou 

indiretamente pela geração de células reguladoras (92). Alguns estudos recentes sugerem 

que alguns microorganismos fornecem sinais de sobrevivência/proliferação para as células T 

reguladoras. M. tuberculosis promove uma expansão de células T reguladoras, dependente de 
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Man-LAM e PGE2, a partir de células mononucleares de sangue periférico de indivíduos 

PPD+ (220). 

No nosso estudo, outra perspectiva foi considerada – o hospedeiro. Nós mostramos 

que, além do patógeno, o background genético do hospedeiro também influencia a função das 

células T reguladoras. A manipulação da resposta imunológica pelo patógeno é dependente 

de aspectos individuais do hospedeiro: após a infecção com M. tuberculosis, camundongos 

BALB/c apresentaram uma proliferação e aumento da atividade supressora das células T 

reguladoras; de maneira inversa, após a infecção pelo mesmo microorganismo, não foi 

observado uma ação exacerbada dessas células em animais C57BL/6. Em humanos, Torcia e 

colaboradores (221) demonstraram que um déficit funcional das células T reguladoras 

poderia explicar a maior resistência à malária encontrada em diferentes grupos étnicos na 

África. Esses autores mostraram que células de sangue periférico dos Fulani, um grupo mais 

resistente à malaria, apresentam uma expressão aumentada de genes relacionados à resposta 

Th1 e Th2, e uma expressão diminuída de genes envolvidos com atividade de células T 

reguladoras, como Foxp3 e CTLA-4. Também foi demonstrado que esses indivíduos 

produziam uma  concentração elevada de quimiocinas pró-inflamatórias e que a eliminação 

de células T reguladoras não afetava sua resposta proliferativa. 

Finalmente, acreditamos que nosso trabalho venha a contribuir significativamente no 

estudo dos mecanismos reguladores envolvidos no modelo experimental de infecção por M. 

tuberculosis (Figura 28). Tendo em vista que modelo de tuberculose experimental com 

camundongos não é o que melhor reproduz a patologia humana, mas que os dados 

experimentais com essa espécie animal trouxeram informações relevantes sobre a relação 

patógeno – hospedeiro, que se refletem na tuberculose humana, acreditamos que nossos 

resultados reforçam, ainda, que as células T reguladoras podem ser realmente consideradas 

um fator de susceptibilidade nessa doença. 
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Figura 28: Hipótese da modulação da resposta imune durante na tuberculose experimental. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1) Distintos perfis de resposta imunológica são elaborados em decorrência do background 

genético das linhagens BALB/c e C57BL/6 após a infecção com M. tuberculosis; 

 

2) A susceptibilidade à infecção por M. tuberculosis parece estar relacionada com fatores 

distintos na linhagem BALB/c. Entre eles: a menor capacidade em induzir o recrutamento de 

células CD4+ e CD8+ para o pulmão, a regulação negativa na secreção de IFN-γ e a regulação 

positiva na secreção e na freqüência de células produtoras de IL-10, baixa capacidade 

proliferativa de células do baço para antígenos de M. tuberculosis, e altos níveis de anticorpos 

IgG1 circulantes; 

 

3) IL-10 pode ser considerado como um fator de susceptibilidade à infecção por M. 

tuberculosis nos animais BALB/c; 

 

4) O aumento na freqüência e a manutenção da capacidade supressora das células T 

reguladoras de camundongos BALB/c durante a infecção por M. tuberculosis promove uma 

regulação negativa da imunidade celular efetora, favorecendo o crescimento do bacilo nessa 

linhagem. Por outro lado, em animais C57BL/6, a diminuição na freqüência e na capacidade 

supressora dessas células parece contribuir para o desenvolvimento de uma resposta imune 

mais eficiente na eliminação do bacilo; 

 

5) A infecção induz um aumento na freqüência de células T reguladoras nos animais 

BALB/c, embora a capacidade supressora de tais células não aumente durante a infecção. Já 

em animais C57BL/6, tanto a freqüência quanto a capacidade supressora das células T 

reguladoras são menores durante a infecção em relação aos animais não infectados;  

 

6) O mecanismo supressor das células T reguladoras de animais BALB/c parece não ser 

mediado por IL-10 nem por TGF-β e induz regulação negativa na produção de IFN-γ; 

 

7) Células T reguladoras de animais C57BL/6 induzem aumento na produção de TGF-β na 

fase crônica, no entanto, não modulam negativamente a produção de IFN-γ; 
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8) A função das células T reguladoras é influenciada por características genéticas do 

hospedeiro e pode, portanto, representar um novo fator de susceptibilidade em doenças 

infecciosas. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I - Gráficos representativos das análises de citometria de fluxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1: Gráfico representativo da análise para determinar o número de células da imunidade 
adaptativa no pulmão e  no baço. Camundongos da linhagem BALB/c e C57BL/6 foram infectados 
com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as populações de células da 
imunidade adaptativa foram analisadas por citometria de fluxo.  Os linfócitos totais foram 
selecionados de acordo com os parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC) (A). Dentro 
dessa região de linfócitos, a porcentagem de células CD3+(B), CD19+ (B), CD4+ (C) e CD8+ (C) foi 
determinada por dot plot. Análise correspondente aos dados mostrados nas Figuras 4 e 5. 
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Figura I.2: Gráfico representativo da análise de citocina intracelular por citometria de fluxo. Trinta 
dias após a infecção, as células do pulmão de animais BALB/c (A) e C57BL/6 (B) foram cultivadas por 
6 horas em presença do reagente StopGolgi e em presença ou ausência de anticorpos contra CD3 e 
contra CD28. Após esse período, as células CD4+ foram analisadas por citometria de fluxo quanto à 
produção de IFN-γ e IL-10. Os linfócitos totais foram selecionados de acordo com os parâmetros de 
tamanho (FSC) por granularidade (SSC) (A.1 e B.1). Dentro dessa região de linfócitos, foram 
selecionados os linfócitos CD4+ (A.2 e B.2) ou CD8+ e, dentro dessa sub-população, foi determinada a 
freqüência de células que expressavam IFN-γ ou IL-10 (A.3 e B.3) por dot plot. A.3 e B.3 superior: 
células não estimuladas; A3 e B3 inferior: células estimuladas. Análise correspondente aos dados 
mostrados nas Figuras 6 a 9. 
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Figura I.3: Gráfico representativo da análise para determinar a proliferação de linfócitos totais do 
baço por citometria de fluxo. Animais das linhagens BALB/c (A) e C57BL/6 (B) foram infectados com 
1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as células do baço foram 
marcadas com CFSE e cultivadas por 72 horas em presença ou ausência de estímulos (meio, anticorpos 
monoclonais contra CD3 e CD28, M. tuberculosis sonicado). Após esse período, a proliferação dos 
linfócitos foi determinada por citometria de fluxo. Os linfócitos totais foram selecionados de acordo 
com os parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC) (painel superior em A e B). Dentro 
dessa região de linfócitos, a porcentagem de células que proliferaram (M2) foi determinada por 
histograma. Análise correspondente aos dados mostrados na Figura 16. 
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Figura I.4: Gráfico representativo da análise para determinar a freqüência de células T reguladoras 
CD4+Foxp3+ nas células de pulmão e baço de animais infectados. Camundongos da linhagem 
BALB/c (A) e C57BL/6 (B) foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias 
após a infecção, a expressão das moléculas CD4 e Foxp3 nas células do pulmão e baço foi determinada 
por citometria de fluxo. Os linfócitos totais foram selecionados de acordo com os parâmetros de 
tamanho (FSC) por granularidade (SSC) (painel superior esquerdo em A e B). Dentro dessa região de 
linfócitos, foi feita uma seleção da população CD4+ (painel superior direito em A e B), dentro da qual 
foi determinada a porcentagem de células Foxp3+ por histograma (painéis inferiores em A e B). 
Análise correspondente aos dados mostrados nas Figuras 17. 
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Figura I.5: Gráfico representativo da análise para determinar a expressão dos marcadores CD11b e 
CD11c nas células utilizadas como APC nos ensaios de proliferação. Camundongos da linhagem 
BALB/c e C57BL/6 foram infectados com 1 x 105 bacilos via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a 
infecção, as células do baço foram separadas por esferas magnéticas. A população de células utilizada 
como APC (CD4-) foi avaliada quanto à expressão de CD11b e CD11c. A delimitação da área mais 
provável em que essas células se encontram foi determinada por parâmetros de tamanho (FSC) e 
granularidade (SSC) (painel esquerdo). Dentro dessa região, a porcentagem de células CD11b+ e 
CD11c+ foi determinada por dot plot (painel direito). Análise correspondente aos dados mostrados nas 
Figuras 22. 
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Figura I.6: Gráfico representativo da análise para determinar a inibição da proliferação de células T 
efetoras promovida pelas células T reguladoras CD4+CD25+. Camundongos da linhagem BALB/c e 
C57BL/6 foram infectados com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, 
as populações CD4- (APC), CD4+CD25- (efetoras) e CD4+CD25+ (reguladoras) foram purificadas. A 
suspensão de células CD4+CD25- foi marcada com CFSE e distribuída em placas de 96 poços (1 x 105 
por poço) em presença de células APC (1 x 105 por poço) e em presença ou ausência de células 
CD4+CD25+ (1 x 105 por poço) na proporção 1:1. Após um período de 120 horas, a proliferação dos 
linfócitos foi determinada por citometria de fluxo. Os linfócitos totais foram selecionados de acordo 
com os parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC) (Figura à esquerda). Dentro dessa 
região de linfócitos, a porcentagem de células que proliferaram (M2) foi determinada por histograma. 
A Figura à direita mostra um overlay do histograma correspondente à proliferação das células CFSE+ 
(CD4+CD25-) na presença (azul) ou ausência (vermelho) de células T reguladoras. Análise 
correspondente aos dados mostrados nas Figuras 23  
 

Obs. Vale a pena ressaltar que somente as células CD4+CD25- foram marcadas com CFSE e, portanto, nos ensaios 
em que as células CD4+CD25- foram co-cultivadas com células CD4+CD25+, podemos observar um histograma 
que poderia representar tanto células não marcadas (células CD4+CD25+),  quanto células que sofreram intensa 
proliferação  celular. Nesse caso, consideramos a primeira hipótese. 
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ANEXO II - Análise da expressão gênica por Real Time - PCR 

 

II.1. Integridade da amostras de RNA 

As amostras de RNA (total) obtidas a partir do pulmão dos animais controle e 

infectados foram analisadas em relação à sua integridade por eletroforese em gel de agarose 

1,5% (Figura II.1). É possível observar as bandas correspondentes aos RNAr 28S, 18S e 5S + 

RNAt, comprovando assim, a integridade e a qualidade da preparação. Este é um controle de 

qualidade obrigatório e adotado para avaliar todas as preparações utilizadas neste trabalho. 

 

 

 

 

Figura II.1: Integridade das amostras de RNA. Figura representativa para ilustrar a eletroforese em 
gel de agarose  1,5% das amostras de RNA total (1µg) provenientes do pulmão de animais. A 
integridade é sugerida pela visualização das bandas 28S, 18S e 5S do RNAr, além da provável 
presença de RNAt juntamente com a banda 5S. 
 

 

II.2. Determinação do cálculo usado para estimar a expressão gênica por Real Time - PCR 

Para determinação da maneira como a expressão relativa seria calculada, foi 

necessário determinar como o ∆CT (variação do critical treshold) varia de acordo com a 

diluição da amostra, ou seja, se a eficiência de amplificação do primer que amplifica o 

controle endógeno (β-actina) é semelhante à eficiência do primer que amplifica o gene-alvo 

(como descrito em The ABI User Bulletin number 2 

http://docs.appliedbiosystems.com/pebiodocs/04303859.pdf). Para tanto, foram realizadas 

reações com quantidades crescentes de cDNA (50, 100, 200 e 400 ng - em tubos distintos) 

para o mesmo primer. Em seguida, foi determinado o limiar do CT na fase de amplificação 
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logarítmica da reação (linha vermelha - Figura II.2). O ∆CT foi calculado pela subtração do 

CT do gene-alvo pelo CT da β-actina para cada concentração de amostra. A partir desses 

valores foi plotado um gráfico do ∆CT pelo log10 do total de RNA em ng; também foi 

determinada no gráfico uma linha de tendência a partir da curva formada e a equação da 

reta que determina essa linha (y = ax + b). Se, na equação da reta, o valor de a < 0,1, a 

eficiência dos primers é semelhante. 

 

 

 

 

Figura II.2: Determinação do Critical Treshold (CT) para análise da expressão gênica por Real Time 
– PCR. Figura representativa para ilustrar a determinação do treshold na fase de amplificação 
logarítmica durante a PCR. Cada “curva” colorida representa a amplificação de um gene em uma 
amostra. A linha reta vermelha determina o CT para essa reação. A partir desse marco, são 
determinados quantos ciclos de PCR cada amostra levou para atingir uma quantidade determinada de 
produto de amplificação. Como exemplo na figura, a amostra azul atingiu essa quantidade com pouco 
mais de 20 ciclos (linha tracejada); já a amostra verde a atingiu com aproximadamente 35 ciclos. Esses 
valores são colocados na fórmula apresentada em materiais e métodos para determinar a expressão de 
cada gene em cada amostra. 
 

 

Como pode ser visualizada na Figura II.3 (equação da reta presente na parte superior 

direita), a eficiência da maioria dos diferentes primers usados não é semelhante à do primer 

da β-actina, pois a > 0,1 na equação y = ax + b. A partir desse dado, foi escolhida a forma de 

cálculo para determinar a expressão relativa dos genes estudados (descrita no item 7.7.5 de 

materiais e métodos). 
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Figura II.3: Equação da reta obtida após realização de Real Time – PCR com quantidades crescentes 
de cDNA. Os gráficos acima (Delta CT x Log10 da quantidade de RNA em ng) permitiram determinar 
se a eficiência de amplificação dos primers para os genes de estudo era semelhante à eficiência do 
primer que amplifica a β-actina. Para tanto, o valor de “a” na equação da reta (y = ax + b) deve ser < 
0,1. Gráfico para os primers que amplificam (A) Foxp3; (B) GATA3; (C) T-bet; (D) Ebi; (E) p28 (IL-27); 
(F) p35 (IL12a).  
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ANEXO III - Fenótipo das células T reguladoras 

 
Uma vez que a molécula Foxp3 é determinante da atividade supressora de células T 

reguladoras, a expressão dessa molécula foi determinada nas populações CD4+CD25+, 

CD4+CD25low e CD4+CD25high. Como pode ser observado na Figura III.1A, aproximadamente 

70% da população CD4+CD25+ expressa Foxp3. Esse valor cai para aproximadamente 60% na 

população CD4+CD25low (Figura III.1B). Por outro lado, em torno de 90% das células 

CD4+CD25high (Figura III.1 C) expressam a molécula Foxp3. Diante desses resultados, foi 

decidido que a caracterização fenotípica das células T reguladoras no nosso modelo de 

tuberculose murina seria realizada nas células CD4+CD25high (Figura III.2 e III.3). Mesmo nas 

células provenientes do baço, que sofreram separação magnética para enriquecimento da 

população CD4+CD25+, foi realizado esse procedimento. 

 

Pulmão 

A Figura III.2 mostra a quantidade de células CD4+CD25high, encontradas no pulmão 

dos animais, que co-expressam os marcadores CD103, CD62L, CD45RB, CTLA-4 e GITR. 

Com relação aos marcadores CD103 (Figura III.2A) e CD45RBlow (Figura III.2B), foi 

observada uma modulação positiva nas células T reguladoras de camundongos BALB/c mas 

não de C57BL/6. Animais BALB/c tiveram um aumento significativo na quantidade de 

células CD4+CD25high que expressavam CD103 e CD45RBlow aos 70 dias após infecção 

quando comparados ao grupo controle e, para CD45RB, ao grupo com 30 dias de infecção. Já 

a expressão do marcador CD62Llow nas células CD4+CD25high diminuiu aos 30 e 70 dias em 

relação ao grupo controle em ambas as linhagens (Figura III.2C); porém, não houve 

modulação na expressão de CD62Lhigh nessa população celular em nenhuma das linhagens 

(Figura III.2D). Foi observado um aumento no número de células CD4+CD25high que 

expressavam CTLA-4 (Figura III.2E) em animais C57BL/6 aos 30 dias após a infecção em 

relação aos grupos controle e aos animais BALB/c no mesmo período. Com relação ao 

marcador GITR (Figura III.2F), somente camundongos C57BL/6 aumentaram sua expressão 

em células CD4+CD25high tanto aos 30 quanto aos 70 dias de infecção em comparação ao 

grupo controle.  
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Figura III.1: Análise da expressão de Foxp3 nas diferentes sub-populações CD4+CD25+; 
CD4+CD25low e CD4+CD25high após separação das células totais do baço por esferas magnéticas. 
Camundongos da linhagem BALB/c (barra cinza, n=5) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados 
com 1 x 105 bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, as populações CD4+CD25+ 
(A), CD4+CD25low (B) e CD4+CD25high (C) foram analisadas dentro da região de linfócitos, delimitada 
pelos parâmetros FSC e SSC; em seguida foi feita uma seleção das respectivas sub-populações no dot 
plot CD4 x CD25 e a porcentagem de células Foxp3+ foi determinada por histograma. 
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Figura III.2: Número de células CD4+CD25high no pulmão de camundongos infectados com M. 
tuberculosis que co-expressam marcadores característicos de células T reguladoras. Camundongos 
da linhagem BALB/c (barra cinza, n = 8) e C57BL/6 (barra preta, n=5) foram infectados com 1 x 105 
bacilos por via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, a população CD4+CD25high foi analisada 
dentro da região de linfócitos, delimitada pelos parâmetros FSC e SSC. Posteriormente, a expressão 
dos marcadores CD103 (A); CD45RBlow (B); CD62Llow (C); CD62Lhigh (D), CTLA-4 (E) e GITR (F) foi 
analisada nessa população por histograma. A porcentagem de células positivas para esses marcadores 
foi utilizada para calcular, a partir da contagem do número absoluto de células do pulmão, o número 
(x104) de células T reguladoras que expressavam cada marcador nesse órgão. Os resultados expressam 
o número de células positivas para esses marcadores + erro médio padrão. P<0,05: ∇ - versus BALB/c-
70 dias; ψ - versus C57BL/6-30 dias; λ - versus C57BL/6-70 dias; # - versus BALB/c-controle; θ - versus 
C57BL/6-controle. 
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Baço 

A Figura III.3 mostra a freqüência de células CD4+CD25high, encontradas no baço dos 

animais, que co-expressam os marcadores CD103, CD62L, CD45RB, CTLA-4 e GITR. Foi 

observado um aumento significativo na porcentagem de células CD4+CD25high encontradas 

no baço de camundongos BALB/c e C57BL/6 que expressavam CD103 (Figura III.3A) aos 70 

dias de infecção em relação aos respectivos grupos controles. Com relação a CD45RBlow 

(Figura III.3B), as células T reguladoras dos animais de ambas as linhagens tiveram aumento 

na expressão desse marcador aos 70 dias em relação ao grupo controle; além disso, a 

expressão desse marcador aos 70 dias nas células de BALB/c também foi significativamente 

maior quando comparada aos grupos BALB/c com 30 dias e C57BL/6 com 70 dias de 

infecção. A expressão de CD62Llow (Figura III.3C) nas células CD4+CD25high aumentou 

significativamente aos 30 dias em camundongos BALB/c em relação ao grupo controle e ao 

grupo C57BL/6 com 30 dias de infecção. Já a expressão de CD62Lhigh (Figura III.3D) e CTLA-

4 (Figura III.3E) não foi modulada em nenhuma situação experimental. Por fim, a expressão 

de GITR (Figura III.3F) nas células T reguladoras foi modulada em camundongos BALB/c 

aos 70 dias de infecção em relação aos grupos controle e 30 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3: Freqüência de células CD4+CD25high no baço de camundongos infectados com M. 
tuberculosis que co-expressam marcadores característicos de células T reguladoras. Camundongos 
da linhagem BALB/c (barra cinza, n = 8) e C57BL/6 (barra preta, n=8) foram infectados com 1 x 105 
bacilos via intra-traqueal. Trinta e 70 dias após a infecção, a população CD4+CD25high foi analisada 
dentro da região de linfócitos, delimitada pelos parâmetros FSC e SSC. Posteriormente, a expressão 
dos marcadores CD103 (A); CD45RBlow (B); CD62Llow (C); CD62Lhigh (D), CTLA-4 (E) e GITR (F) foi 
analisada nessa população por histograma. Os resultados expressam a porcentagem de células 
positivas para esses marcadores + erro médio padrão. P<0,05: ∇ - versus BALB/c-70 dias; λ - versus 
C57BL/6-70 dias; * - versus BALB/c-30 dias. 
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Regulatory T cells may represent a susceptibility factor in experimental 

tuberculosis. 
 

Marina O. Paula; Denise M. Fonseca; Pryscilla F. Wowk; Ana F. Gembre; Célio L. Silva and 

Vânia L. D. Bonato 
 

ABSTRACT 
Tuberculosis is responsible for the highest number of cases of bacterial infection in the world, which 
are frequently fatal, especially when associated with multiply drug-resistant and extremely resistant 
strains, treatment abandonment and immune suppression. Depending on the nature and magnitude 
of the host response, an excessive inflammation follows the progression of infection. In this way, it is 
of great interest to identify mechanisms that not only determine differences in infection outcome, but 
also those that are most influential in controlling host tissue damage. In this study, we used mouse 
strains with distinct levels of susceptibility to M. tuberculosis infection to test the hypothesis that the 
frequency and activity of Treg cells are influenced by genetic background and these differences might 
represent a susceptibility factor for tuberculosis. Our results show that either the frequency or the 
suppressor activity of BALB/c Treg cells was enhanced, inhibiting proliferation, IFN-gamma and IL-2 
production by CD4+CD25-responsive cells. This suppressor activity seems not be dependent on IL-10 
or TGF-β. In contrast, the frequency and suppressor capacity of C57BL/6 Treg cells decreased and, as 
a consequence, a more intense proliferative response, higher production of IFN-gamma and IL-17, 
and a more efficient restriction of bacterial growth compared to BALB/c mice were observed. In 
addition, adoptive transfer of BALB/c Treg cells made this strain more susceptible to infection while 
the transfer of C57BL/6 Treg cells did not affect the CFU numbers in this strain. In addition, the 
suppressor ability of BALB/c CD4+CD25+ cells seems to be more dependent on natural Treg cells 
than induced Trge cells. To reinforce our data, it was recently reported that a functional deficiency of 
Treg cells may explain distinct resistance to malaria in different ethnic groups of Africa. In this 
context, activation of Treg cells may become an important issue to be addressed in the development 
of vaccines and immune modulators for the prophylaxis and therapy of infectious diseases in 
susceptible subjects. 

INTRODUCTION 
Tuberculosis (TB), a curable disease, still kills 
2–3 million people every year (1). Although a 
high percentage of infected individuals are 
able to mount a strong cell-mediated immune 
response and limit mycobacterial growth, they 
do not achieve sterile eradication and become 
latently infected (2). Latency can only be 
understood as a dynamic process - an active 
host immune response is essential to keeping 
the disease in the latent stage, as demonstrated 
by the high rate of tuberculosis in individuals 
with HIV infection or the reactivation of the 
disease in individuals given anti-tumor 
necrosis factor alpha therapy (3). 
Soon after entry into the host lung, 
Mycobacterium tuberculosis is taken up by 
alveolar macrophages and dendritic cells, 
which can then transport mycobacteria into 
draining lymph nodes and initiate the 
activation of an adaptive response (4, 5). The 
infection is controlled by activation of 

macrophages through type I cytokine 
production by T cells (6). IFN-gamma is the 
best initiator of immunological protection. 
This cytokine promotes macrophage and 
dendritic cell activation. Pro-inflammatory 
cytokines and chemokines secreted by these 
cells induce recruitment of monocytes, which 
differentiate into macrophages, dendritic cell 
precursors, CD4+, CD8+ and B lymphocytes. 
As a consequence, the hallmark of pulmonary 
tuberculosis is the formation of granulomas, 
whose well-organized cell aggregation is 
responsible for restricting mycobacterial 
dissemination (7). Since M. tuberculosis 
infection persists in susceptible hosts, intense 
inflammation promotes tissue injury.  
To avoid extensive tissue damage during 
infections with persistent pathogens, the 
immune system has developed regulatory 
mechanisms. The influence of regulatory T 
cells (Treg cells) in such mechanisms has been 
investigated in many infection models (8). It 
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has been shown that host and pathogen can 
both benefit from the establishment of a Treg 
cell-dependent balance (9). However, in some 
cases, Treg cell activity can favor the 
pathogen. In experimental tuberculosis, 
studies showed that Treg cells negatively 
modulate the production of IFN-gamma by 
effector cells and impair bacterial clearance 
(10-12). In TB patients, an increased frequency 
of Treg cells was detected in peripheral blood 
(13, 14). Therefore, the exploitation by M. 
tuberculosis of mechanisms that dampen 
immunity, like Treg cells, may favor its 
persistence in the host.    
In this paper, we show that in infected 
BALB/c mice, Treg cells showed a high 
frequency and a strong suppressor capacity 
and, consequently, bacterial clearance was 
prejudiced. At the opposite end, Treg cells 
from infected C57BL/6 mice were less 
frequent and had a reduced suppressor 
potential, resulting in decreased CFU numbers 
in this strain. This experimental evidence 
suggests that Treg cells may represent a 
susceptibility factor in TB. 
 

MATERIALS AND METHODS 
Mice 
Female specific pathogen-free BALB-c mice (n 
= 10) and C57BL/6 mice (n = 10) were bred in 
the Animal Facility of the University of São 
Paulo at Ribeirão Preto School of Medicine, 
maintained under barrier conditions in a level 
III biohazard laboratory, and used at 6–8 
weeks of age. 
Bacteria 
The M. tuberculosis strain H37Rv (American 
Type Culture Collection, Rockville, MD) was 
grown in 7H9 Middlebrook broth (Difco 
Laboratories, Detroit, MI) for 7 days, as 
previously described (15). The culture was 
harvested by centrifugation, and the cell pellet 
was ressuspended in PBS and vigorously 
agitated. The homogeneous suspension was 
filtered through 0.22-µm filters (Millipore, 
Bedford, MA). Viability of the M. tuberculosis 
suspension was pretested with fluorescein 
diacetate (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 
and ethidium bromide. 
Infection  
Infection was achieved as described 
previously [20]: mice were anaesthetized by 
intraperitoneal injection of 2,2,2-
tribromoethanol (Acros Organics, Fairlawn, 
NJ, USA); tracheae were exposed; mice were 
inoculated with H37Rv diluted in PBS (1 × 105 

viable bacilli per mouse) by intra-tracheal 
route.  
CFU determination and preparation of lung 
cells 
Thirty and 70 days after infection, the lower 
and medium right lobes of the lungs were 
washed with PBS and placed in Petri dishes 
containing incomplete RPMI-1640 medium 
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), as 
previously described [Bonato, 2002]. These 
organs were fragmented and transferred to a 
conical tube containing digestion solution, 
prepared with Liberase Blendzyme 2 (0.5 
µg⁄mL; Roche, Indianapolis, IN) and 
Deoxyribonuclease I (25 U/mL; GIBCO BRL, 
Grand Island, NY, USA) diluted in incomplete 
RPMI-1640 (0.5 µg⁄mL). Samples were 
incubated at 37°C under agitation for 30 min. 
After incubation, serial dilutions of digested 
lobes were plated on supplemented 7H11 agar 
media (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, 
USA). For spleen CFU, the organ was 
dispersed and aliquots of the suspension were 
plated in serial dilutions. The CFUs were 
counted 28 days after incubation at 37°C. 
After removing the aliquot for CFU, the lung 
cells were passed through a filter to remove 
the pieces of digested lungs, centrifuged and 
ressupended in complete RPMI-1640. Total 
cell counts were determined in a Neubauer 
chamber. 
FACS analysis 
Lung cells (1 × 107 ⁄ml) were initially incubated 
for 40 min at 4°C with Fc Block (1 µg⁄106 cells) 
(BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA). 
Cells were then incubated with the 
appropriate mAb (0.75 µg⁄106 cells) for 30 min 
at 4°C in total darkness (mAb: anti-CD8 (clone 
53-6.7), anti-CD19 (clone 1D3); anti-CD4 (clone 
RM4-5). After staining for surface molecules, it 
was performed the staining for Foxp3 utilizing 
the FITC anti-mouse/rat Foxp3 Staining Set 
(eBioscience, San Diego, CA, USA) according 
to the manufacturer instructions. The cells 
were analyzed by flow cytometry using the 
FACSort software (Becton Dickinson, San Jose, 
CA). The cells were selected according size 
(forward scatter), granularity (side scatter), 
and fluorescence intensity. Subsequently, 
CD4+, CD8+, CD19+ and CD4+Foxp3+ cells 
were counted.  
For measurement of intracellular cytokine, 
lung cells were cultivated for 6 hours in the 
presence of anti-CD3 e anti-CD28 monoclonal 
antibodies (1 µg/mL) and GolgiStopTM (BD 
Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) (1 
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ug/mL). After this period, the cells were 
incubated with Fc Block (1 µg⁄106 cells) (BD 
Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) and then 
with the appropriate mAb (0.75 µg⁄106 cells) 
(mAb: anti-CD8 (clone 53-6.7) and anti-CD4 
(clone RM4-5)). The cells were permeabilized 
with the BD Cytofix/Cytoperm 
Fixation/Permeabilization kit (BD Bioscience, 
Franklin Lakes, NJ, USA) and incubated with 
mAb anti-IFN-γ (clone XMG1.2) and anti-IL-10 
(clone JES5-16E3). The analysis was made as 
described above. 
Antibody detection 
Antibodies against M. tuberculosis antigens 
were determined in mouse sera using enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) 
according to the manufacturer instructions 
(BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA). 
Plates (Maxisorp Nunc-Immuno; Nalge Nunc, 
Roskilde, Denmark) were coated with sonicate 
of M. tuberculosis (10 µg/ml) in a coating 
solution (14·3 mM Na2CO3, 10·3 mM NaHCO3, 
0·02% NaN3, pH 9·6), incubated at 4° 
overnight and then blocked with 10% FBS in 
PBS for 60 min at 37°. Serum samples were 10-
fold diluted and distributed in the plates. 
After incubating the plates for 2 hr at 37°, 
biotin-conjugated anti-mouse (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO, USA ) IgG1 (A85-1) and IgG2a 
(R19-15) were added for detection of specific 
antibodies. After washing, plates were 
incubated at room temperature for 30 min 
with StreptAB kit (Dako, Carpinteria, CA). To 
detect bound antibodies, the OPD substrate 
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) was 
added. The reaction was stopped by the 
addition of 50 µl of a 16% solution of sulphuric 
acid. The optical density (OD) was measured 
at 490 nm and the results indicated the OD. 
Cytokine production 
Levels of the cytokines IFN-ã, IL-5, IL-10, IL-
12, and transforming growth factor-â (TGF-â) 
were determined in left lung lobe 
homogenates using ELISA according to the 
manufacturer instructions. The following 
purified monoclonal anti-mouse antibodies 
were used (1 µg/ml each): IFN-ã (R4–6A2); IL-
5 (TRKF5); IL-10 (JES5-2A5); IL-12 (C15.6) and 
TGF-â (A75-2.1) (BD Bioscience, Franklin 
Lakes, NJ, USA). Cytokine–antibody 
complexes were detected by addition of 
0,5 µg/ml each of biotinylated anti-mouse 
IFN-γ (XMG1.2), IL-5 (TRFK4), IL-10 (SXC-1), 
IL-12 (C17.8) and TGF-β (A75-3.1) (BD 
Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA). For IL-
17 detection, DuoSet ELISA Development System 

(R&D System, Minneapolis, MN, USA) was 
used according to the manufacturer 
instructions.  
Levels of the cytokines IFN-γ, IL-2, IL-10 and 
transforming growth factor-β (TGF-β) were 
also determined in proliferation assay culture 
supernatants. The same purified and 
biotinylated monoclonal anti-mouse 
antibodies mentioned above were used. 
Nitric oxide assay 
Nitric oxide (NO) production was measured 
as accumulated supernatant nitrite (a stable 
breakdown product of NO) in the left lung 
lobe homogenate of uninfected and infected 
mice by the Griess reaction. One hundred 
microliters was transferred to a 96-well flat-
bottom culture plates. The supernatants were 
incubated with 100 µL of Griess reagent (50 ìL 
of 1% sulfanilamide (Sigma-Aldrich, St. Louis, 
MO, USA) plus 50 µL of 0.1% N-1-
naphthylethylenediamine (Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, USA) in 5% phosphoric acid 
solution) at room temperature for 5 min. The 
absorbance was determined in triplicate at 
540 nm and expressed as micromoles. 
Isolation of CD4+CD25+ T cells from 
splenocytes 
The CD4+CD25+ T cells were isolated from 
total splenocytes using the MACS CD4+CD25+ 
regulatory T cell isolation kit (Miltenyi 
Biotech, Bergisch Gladbach, Germany) 
according to the manufacturer instructions.  
Proliferation assay 
The spleen was dispersed and, after counting 
in Neubauer Camera, total cells were stained 
with CFSE and cultured in the presence of 
anti-CD3/anti-CD28 (1 µg/mL) monoclonal 
antibodies or M. tuberculosis antigens (10 
µg/mL). After 3 days, the proliferation was 
analyzed by flow cytometry. 
In other proliferation assay, CD4+CD25- cells 
were stained with CFSE and cultured with 
APC in the presence or absence of regulatory 
T cells (CD4+CD25+). After 5 days of culture, 
supernatants were collected for cytokine 
measurement and the cells were analysed by 
flow cytometry to determine proliferation. To 
determine the ratio of the proliferation 
inhibition, the index of CD4+CD25- cells 
proliferation in the absence of Treg cells was 
divided by the index obtained in the presence 
of Treg cells. 
Transfer of Treg cells 
Treg cells (CD4+CD25+) were isolated from 
spleen of non-infected or 70 day-infected mice 
and counted in Neubauer Chamber. The cells 
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were ressupended (1 x 106 cells/ mL) with M. 

tuberculosis suspension. After that, mice were 
inoculated by tracheal route with 100 µL of the 
solution containing 1 x 105 M. tuberculosis 
bacilli and 1 x 105 Treg cells. Thirty days post-
infection, CFU assay was performed with lung 
and spleen samples. 
Statistical analysis 
All values are expressed as mean ± SEM. One-
way ANOVA, using GraphPad InStat 
software, was employed. When a significant 
difference was identified, the Bonferroni 
correction was applied. Values of p < 0.05 
were considered significant. 

 
RESULTS 
C57BL/6 mice restricted bacterial load better 
than BALB/c mice 
Thirty days after infection, CFU number was 
lower in the lungs of BALB/c mice compared 
to C57BL/6 mice (5.85 and 6.5 Log10, 
respectively). However, a significant decrease 
was detected in the lungs of 70 day-infected 
C57BL/6 mice (5.35 Log10, p<0,001). BALB/c 
mice maintained a high CFU number 70 days 
after infection (6.3 Log10) (Figure 1A). 
Additionally, CFU counts in the spleen were 
lower in C57BL/6 mice in relation to BALB/c 
mice for both periods analyzed (Figure 1B). 
Infected C57BL/6 mice showed a more robust 
cellular immune response than infected 
BALB/c mice 
Several studies describe that M. tuberculosis 
infection promotes suppression of IFN-
gamma-mediated immune responses. Since a 
significant difference was verified in the 
control of bacterial growth between the two 
strains, we investigated the proliferative 
response in spleens of infected mice. 
Figure 2A shows that under polyclonal 
stimulation, proliferation of total spleen cells 
was similar between BALB/c and C57BL/6 
mice. We did not observe any difference in cell 
proliferation between infected and uninfected 
mice. In contrast, splenocytes of infected 
C56BL/6 mice cultivated with specific antigen 
(M. tuberculosis antigens) proliferated 
significantly more than splenocytes of infected 
BALB/c mice (Figure 2B). Additionally, only 
70 day-infected C57BL/6 mice showed an 
increase in the proliferative response under 
antigen-specific stimulation in relation to 
uninfected mice. These results show that 
suppression of cellular immune responses is 
accentuated in infected BALB/c mice and that 
the response seems to be antigen-specific. 

To investigate whether the differences in 
proliferative response are associated with 
differences in the population of antigen-
presenting cells, we measured the frequency 
of CD11b+ and CD11c+ cells in the population 
of CD4- cells obtained from the spleen. As 
shown in Figure 2C, C57BL/6 mice had a 
higher frequency of CD11c+ cells than 
BALB/c. No difference was detected in the 
frequency of CD11b+ cells. 
CD4+, CD8+ and CD4+IFN-gamma+ cell 
influx was higher in C57BL/6 mice than in 
infected BALB/c mice 
Since infected C57BL/6 mice controlled 
bacterial growth better in the chronic phase of 
infection and had a more intense antigen-
specific proliferative response in a secondary 
lymphoid organ, we first evaluated the 
lymphocyte influx to the site of infection in 
both strains. Figures 3A and 3B show that 
there was a different CD4+ and CD8+ cell 
recruitment related to the strain and period of 
infection. If we simply compare the cell 
numbers after 30 days of infection, we 
observed that BALB/c and C57BL/6 mice 
recruited similar numbers of CD4+ and CD8+ 
cells. However, when we analyzed how many 
times the number of CD4+ and CD8+ 
lymphocytes had increased after 30 days of 
infection in relation to uninfected mice, we 
saw that the cellular influx to the lungs of 
infected C57BL/6 mice was much greater (17 
times for CD4+ and 6 times for CD8+ cells) 
than in infected BALB/c mice (3.5 times for 
CD4+ and 6 times for CD8+ cells). At the 
chronic phase of infection (70 days), there was 
a significant decrease in the number of CD4+ 
and CD8+ cells in the lungs of C57BL/6 mice 
in relation to 30 day-infected C57BL/6 mice. In 
contrast, BALB/c mice, which were not able to 
restrict bacterial growth, showed similar 
numbers of these cells in the lungs when we 
compared them 30 and 70 days after infection. 
We next investigated the frequency of IFN-
gamma and IL-10-producing CD4+ and -CD8+ 
cells at the site of infection. In Figure 3C, we 
show that 30 and 70 day-infected BALB/c 
mice had significantly higher frequencies of 
IFN-gamma producing-CD4+ cells when 
compared to the uninfected group. In 
C57BL/6 mice we observed significantly 
higher frequencies of IFN-gamma producing 
CD4+ cells in relation to the uninfected group 
only 30 days after infection. However, the 
frequency of CD4+IFN-gamma+ cells was 
higher in 30 day-infected C57BL/6 mice when 
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compared to BALB/c mice at the same period 
of infection. Seventy days after infection, we 
detected a significantly lower frequency of 
IFN-gamma producing CD4+ cells than those 
detected in 30-day infected C57BL/6 mice. 
This data corroborates results regarding 
cellular influx in the lungs, where we observed 
a decrease in the number of CD4+ cells 
obtained from 70 day-infected C57BL/6 mice, 
but not from BALB/c mice. 
When the frequency of IFN-gamma producing 
CD8+ cells was analyzed (Figure 3D), we 
found that both BALB/c and C57BL/6 had a 
significantly higher percentage of these cells 
compared to the respective uninfected groups. 
Different from that observed for CD4+ cells, 
the frequency of IFN-gamma-producing CD8+ 
cells was higher in 30 day-infected BALB/c 
mice than in C57BL/6 mice. After 70 days of 
infection, BALB/c and C57BL/6 exhibited 
lower frequencies of these cells. 
The Figure 3E shows that the 70 day-infected 
BALB/c mice showed a significant increase in 
the percent of CD4+IL-10+ cells when 
compared to the 30 day-infected BALB/c 
mice. There was no modulation in the 
frequency of these cells in C57BL/6 mice. The 
analyses of CD8+IL-10+ cells in Figure 3F 
show that spontaneous production of IL-10 by 
CD8+ cells was higher in uninfected BALB/c 
mice in relation to C57BL/6 mice. Thirty days 
after infection, both strains exhibited similar 
percentages of CD8+IL-10+ cells in the lungs. 
At the chronic phase, an increase in IL-10-
producing CD8+ cells was observed in 
BALB/c mice when compared to 70 day-
infected C57BL/6 mice. The analysis of these 
data showed that there was not a IFN-gamma 
and IL-10-producing CD4+ or -CD8+ 
population (double positive for IFN-gamma 
and IL-10).   
C57BL/6 mice have a more intense 
production of protection-associated 
cytokines than BALB/c 
Previous results suggest that C57BL/6 mice 
induced a more vigorous Th1 immune 
response early in infection. To determine the 
pattern of cytokines produced by these mouse 
strains, we measured cytokine levels in the 
lungs. 
Both strains produced significant 
concentrations of IFN-gamma and IL-17 after 
infection (30 and 70 days) in relation to 
uninfected groups (Figure 4A and 4B). When 
cytokine secretion was compared between 
infected BALB/c and C57BL/6 mice, we 

observed that after either 30 or 70 days of 
infection, IFN-gamma concentrations were 
significantly higher in C57BL/6 mice than 
concentrations detected in lungs of BALB/c 
mice. Significantly higher levels of IL-17 were 
detected in the lungs of 30 day-infected 
C57BL/6 mice when compared to BALB/c 
mice. 
We also evaluated the production of cytokines 
involved in the regulation of immune 
responses: IL-10 and TGF-beta. Figure 4C 
shows that there was no difference in the 
production of IL-10 among uninfected, 30 day-
infected and 70 day-infected C57BL/6 groups. 
There was a significant increase in IL-10 
concentrations in the lungs of 70 day-infected 
BALB/c mice when compared to uninfected 
and 30 day-infected mice. This increase was 
also significant in relation to 70 day-infected 
C57BL/6 mice. Levels of TGF-beta were 
similar among different groups of BALB/c 
mice. This cytokine was up regulated in the 
lungs of 70 day-infected C57BL/6 mice in 
relation to uninfected C57BL/6 mice (Figure 
4D). Regarding the production of nitric oxide 
(NO) (Figure 4E), there was a significant 
increase 30 days after infection compared to 
the uninfected group only in C57BL/6 mice. In 
contrast, 70 days after infection, BALB/c mice 
produced higher levels of NO compared to the 
other strain and with uninfected BALB/c 
mice.  
A higher frequency of Treg cells were found 
in infected BALB/c mice 
Data described above imply that the activation 
of immune responses, characterized by 
production of IFN-gamma (and frequency of 
producing cells) and antigen-specific 
proliferative responses was more robust in 
C57BL/6 than in BALB/c. As a consequence, 
these strains showed distinct clearance 
abilities. Recently, different studies showed 
the involvement of Treg cells in experimental 
TB and in patients infected with bacilli (Scott-
Browne, 2007; Kursar, 2007; Roberts, 2007; 
Mason, 2007; Ribeiro-Rodrigues, 2006; Guyot-
Revol, 2006; Quinn, 2006). Taken together, 
published experimental and clinical evidences 
and our data prompted us to evaluate the 
frequency of Treg cells in the lungs and 
spleens of infected mice.  
Figure 5A shows that during M. tuberculosis 
infection there was a decrease in the frequency 
of Treg cells in the lungs of C57BL/6 mice, 
mainly 70 days after infection, when 
compared to the uninfected group. However, 
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the opposite was observed in the BALB/c 
strain: infected mice showed an increase in the 
frequency of Treg cells in relation to 
uninfected mice. It is interesting to note that 
the frequency of Treg cells in the lungs of 
infected C57BL/6 mice was significantly lower 
than the frequency in infected BALB/c mice 
for both periods evaluated. We did not detect 
significant differences in the frequency of Treg 
cells in the spleen of both infected strains 
(Figure 5B). 
Treg cells of BALB/c mice were functionally 
more suppressive than Treg of C57BL/6 mice 
Since infected BALB/c and C57BL/6 mice had 
distinct frequencies of Treg cells, we next 
evaluated the functional activity of these cells 
obtained from the spleen. In Figure 6A, we 
observe the ability of Treg cells to inhibit the 
proliferation of responsive lymphocytes 
stimulated with ConA. We verified that 
during infection, the suppressor ability of Treg 
purified from infected C57BL/6 was 
decreased when compared to Treg of 
uninfected mice. In other words, responsive 
cells of infected mice proliferated more than 
responsive cells of uninfected mice in the 
presence of Treg cells. In addition, the 
decrease in the suppressive ability of Treg 
cells obtained from C57BL/6 mice after 70 
days of infection was pronounced in relation 
to 30 days of infection. In contrast, the 
suppressive activity of Treg cells obtained 
from infected BALB/c mice was accentuated 
when compared to uninfected BALB/c mice. 
When we compared Treg cells from 30 day 
and 70 day-infected BALB/c mice, we did not 
find differences in the ability of these cells to 
inhibit the proliferation of responsive cells.  
In addition to the proliferation assay in the 
presence of Treg cells, we also evaluated the 
ability of Treg cells to modulate the secretion 
of cytokines associated with cellular immune 
responses. After 30 and 70 days of infection, 
there was a slight decrease in IL-2 secretion by 
spleen cells of C57BL/6 mice stimulated with 
ConA and cultured in the presence of purified 
Treg cells (Figure 6B). On the other hand, 
spleen cells of 30 and 70 day-infected BALB/c 
mice, cultured under the same conditions, 
demonstrated a significant decrease in the 
secretion of IL-2. When the secretion of IFN-
gamma was evaluated (Figure 6C), there was a 
significant decrease in IFN-gamma secretion 
when spleen cells of uninfected C57BL/6 and 
BALB/c mice were co-cultured with purified 
Treg cells. Thirty days after infection, we 

observed that co-culture with Treg cells did 
not affect the ability of spleen cells of infected 
C57BL/6 mice to produce this cytokine. 
However, at the same time point, spleen cells 
of BALB/c mice produced significantly lower 
concentrations of IFN-gamma in the presence 
of Treg cells. In 70 day-infected mice, similar 
concentrations of IFN-gamma were observed 
in the presence or absence of Treg cells in both 
strains. It is interesting to point out that, at this 
time point, C57BL/6 mice produced higher 
levels of IFN-gamma. 
Figures 6D and 6E show the production of IL-
10 and TGF-beta, respectively. We observed 
that spleen cells of infected and uninfected 
BALB/c mice secreted higher levels of IL-10 
than cells of C57BL/6 mice. In the presence of 
Treg cells, we did not detect differences in the 
production of IL-10 by spleen cells of 
uninfected or 30 day-infected BALB/c mice. 
However, 70 days after infection, there was an 
unexpected decrease in IL-10 concentrations in 
the presence of Treg cells. In relation to 
infected and uninfected C57BL/6 mice, we 
observed that the presence of Treg cells did 
not alter the secretion of IL-10 in a significant 
way. On the other hand, spleen cells of 
uninfected C57BL/6 mice produced higher 
concentrations of TGF-beta than BALB/c mice, 
independent of the presence of Treg cells. The 
difference between experimental conditions 
were clearly observed after 70 days of 
infection, when we saw that in the presence of 
Treg cells, spleen cells of C57BL/6 mice 
produced significant levels of TGF-beta while 
cells of BALB/c mice did not. 
This collected data shows that, besides the 
higher frequency of Treg cells in the lungs of 
infected BALB/c mice, Treg cells had a more 
pronounced suppressive ability during 
infection compared to the uninfected group. 
This suppression was characterized by an 
increase in the inhibition ratio of proliferation 
and a decrease in the production of IL-2 and 
IFN-gamma, without up regulating the 
secretion of IL-10 and/or TGF-beta. Infected 
C57BL/6 mice had a lower frequency of Treg 
cells than uninfected mice. In addition, during 
the infection, Treg cells of infected mice did 
not affect the production of IFN-gamma. Treg 
cells of C57BL/6 induced a slight decrease in 
IL-2 secretion, and in the presence of these 
cells, 70 day-infected mice produced 
significant levels of TGF-beta. 
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Transfer of BALB/c, but not C57BL/6, Treg 
cells was associated with progression of M. 
tuberculosis infection 
Since we evaluated functional activity of Treg 
cells in vitro, we next developed an 
experimental protocol to analyze the role of 
Treg cells in vivo. After 70 days of infection, a 
phase at which immunological differences 
become more pronounced between BALB/c 
and C57BL/6 mice, we purified spleen Treg 
cells from both strains. These cells were 
adoptively transferred to naïve mice at the 
time of infection. As an experimental control, a 
group of mice was infected but did not receive 
Treg cells. Thirty days after infection, CFU 
number was evaluated in the lungs (Figure 
7A) and spleen (Figure 7B). Transfer of Treg 
cells from uninfected or infected BALB/c mice 
resulted in an increase in the bacterial load in 
the lungs when compared to CFU counts in 
the lungs of infected mice (without Treg cell 
transfer). In contrast, adoptive transfer of Treg 
cells from C57BL/6 mice did not affect the 
progression of the infection. There were no 
differences in CFU counts in the spleen of 
different experimental groups.  
These data indicate that the activity of Treg 
cells is influenced by genetic background and 
this difference might represent a susceptibility 
factor during experimental tuberculosis. 
 
DISCUSSION 
The interaction of M. tuberculosis and its 
antigens with immune system cells, most of 
them macrophages, dendritic cells and T cells, 
has been extensively investigated. Moreover, 
the characterization of new immunological 
parameters is also important for defining 
surrogate markers that would contribute to 
predicting the progression of disease. At this 
point, an intriguing question is why only a 
low percent of infected individuals develop 
active TB, while the great majority develop a 
latent infection and elaborate immune 
response able to control bacilli growth. 
Susceptibility to TB has been attributed to 
host- and/or pathogen-related factors. One of 
the mechanisms used by M. tuberculosis to 
evade protective immunity is the down 
regulation of macrophage activation 
(reviewed by (16, 17)).  
Regarding the host, extensive studies on 
experimental tuberculosis in mouse models 
revealed significant differences in the 
susceptibility of inbred mouse strains to 
infection. Yoshida et al. showed that the BCG 

infection induced an efficient acquired 
protective immunity in C57BL/6 but not in 
BALB/c mice (18). In other studies with BCG-
infected mice, it was concluded that BALB/c 
mice induced a Th1 response that was less 
intense than C57BL/6 mice (19). Bonato et al. 
showed that the influx of T lymphocytes was 
higher in C57BL/6 mice infected with M. 

tuberculosis through the intra-peritoneal route 
than that observed in BALB/c mice (20). In 
humans, polymorphisms in many genes 
associated with innate and adaptive responses 
have been described (reviewed by (21)). 
Additionally, the discovery of Treg cells, and 
more recently their role in persistent 
infections, has suggested that some pathogens 
make use of these cells to subvert protective 
immunity (8).  
In this paper, we performed a comparative 
study and showed that the cellular immune 
response generated after M. tuberculosis 
infection by two different mouse strains was 
quantitatively and qualitatively distinct. Yet, 
regarding the cellular immune response, we 
suggest that Treg cells may represent a 
susceptibility-related factor in TB. The data 
presented here also suggests that individual 
differences may influence the participation of 
Treg cells during the immune response against 
M. tuberculosis. 
The two mouse strains studied, C57BL/6 and 
BALB/c, have genetic differences not only in 
the H-2 locus but in other H-2-associated 
genes, mimicking the differences among 
humans (19). Our data show that at the initial 
phase of infection (30 days), BALB/c mice 
were able to mount an Th1 immune response, 
characterized by production of IFN-gamma, 
high frequencies of CD4+IFN-gamma+ and 
CD8+IFN-gamma+, cells as well as a 
significant influx of CD4+ and CD8+ cells to 
the lung in relation to uninfected mice. In 
addition, significant levels of IL-17 were 
observed. At this time, IL-10 concentrations 
were insignificant and, despite the high levels 
of TGF-beta, they were not different from 
uninfected mice. After 30 days of infection, 
CFU numbers in the lungs of BALB/c mice 
were approximately 0.65 log10 lower compared 
to C57BL/6 mice. However, C57BL/6 mice 
had a higher antigen-specific proliferative 
response than BALB/c mice. Actually, M. 
tuberculosis-infected C57BL/6 mice generated 
a Th1-driven immune response more robust 
than BALB/c mice. Remarkable differences 
were seen in CD4+ and CD8+ cell recruitment, 
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production of IFN-gamma and IL-17, and 
frequency of CD4+IFN-gamma+ cells, all 
significantly up regulated in C57BL/6 mice. 
Similar concentrations of IL-10, and higher, 
but not significant, concentrations of TGF-
beta, characterized the profile of cytokines 
produced by 30 day-infected C57BL/6 mice in 
relation to BALB/c mice. These results point 
out that both strains were able to generate a 
protective immune response against the 
bacilli, despite the magnitude being higher in 
C57BL/6 mice. However, when we analyzed 
the chronic phase (70 days), it was clear that 
there was a deviation of the protective 
response towards a non-protective response 
only in BALB/c mice. A similar recruitment of 
CD4+ and CD8+ cells to the lungs (in relation 
to 30 days of infection) was accompanied by 
increased levels of IL-10 and lower levels of 
IFN-gamma, a decrease in the frequency of 
IFN-gamma producing-CD8+ cells and an 
increase in the frequency of IL-10 producing-
CD4+ cells. This modulation was not observed 
in C57BL/6 mice during the same period. As a 
consequence, 70 days after infection a 
significant bacilli clearance in the lungs of 
C57BL/6 mice, but not in BALB/c mice, was 
observed. The remaining bacilli in the former 
mouse strain seems to allow continual 
activation of the immune system, 
characterized by high levels of IFN-gamma, 
but also high levels of TGF-beta and lower 
levels of IL-10 (when compared to 70 day-
infected BALB/c mice). A lower frequency of 
CD4+IFN-gamma+ cells, probably due to a 
decreased inflammatory response, also 
characterized this scenario. This set of results 
suggest that IFN-gamma remains as the best 
correlate of protection, in spite of the fact that 
increased levels of IFN-gamma do not 
necessarily mean protection (22). 
Regarding IL-10, it was shown that IL-10-
transgenic C57BL/6 mice became susceptible 
to TB (23). In contrast, M. tuberculosis  infected-
IL-10 knockout mice, on a C57BL/6 genetic 
background, did not improve bacterial 
clearance, as expected (24). Our data are in 
accordance with these latter authors, who did 
not attribute a relevant role in the 
mycobacterial infection of C57BL/6 mice to IL-
10. However, in the BALB/c background, 
increased levels of IL-10 seem to be associated 
with an inability to clear bacteria.  
Protection depends on the local immune 
response and the microenvironment around 
the affected lung area. In C57BL/6 mice, we 

suggest that IFN-gamma and TGF-beta 
probably act synergistically to provide either 
continued activation of cellular immune 
responses or repair of lung parenchyma, since 
the lung inflammation in C57BL/6 was higher 
than in BALB/c mice. Increased TGF-beta 
levels would characterize its possible role in 
the differentiation of Th17 cells, because IL-17 
was still high in 70 day-infected C57BL/6 mice 
in relation to uninfected mice. However, we 
refuse this hypothesis because the number of 
CD4+ and CD8+ cells in the lung was down 
regulated when we compared 70 and 30 days 
of infection. Also, according to Khader et al., 
Th17 cells seems to participate indirectly in 
Th1 activation since IL-17 stimulates the 
production of CXCL9, CXCL10 and CXCL11 
chemokines, which act to mediate Th1 cell 
recruitment (25). 
Our results show that C57BL/6 mice had a 
more robust activation of cellular immune 
responses than BALB/c mice, characterized by 
a more intense proliferative response and 
higher production of protection-related 
cytokines. In addition, BALB/c mice up 
regulated the production of IL-10, a cytokine 
involved in immune suppression, 70 days 
after infection. Chen et al. showed that effector 
cells from BALB/c mice are more susceptible 
to suppression mediated by Treg cells than 
cells from C57BL/6 mice (26). So, we decided 
to investigate if Treg cells could be involved in 
the reduced activation of cellular immune 
responses during the initial phase and in the 
down regulation of Th1 responses at the 
chronic phase of infection in BALB/c mice in 
relation to C57BL/6 mice. 
In the last few years, different studies 
described that the increase in frequencies of 
CD4+CD25+ or CD4+Foxp3+ cells was 
inversely proportional to IFN-gamma 
secretion by TB patient cells (13, 14, 27-29). 
CD4+CD25highFoxp3+ cells can be expanded 
from PBMC in healthy individuals with latent 
TB infection, but not in uninfected controls, by 
incubating these cells with BCG in the 
presence of TGF-beta. Such induced Treg cells 
inhibited in a dose-dependent manner the 
proliferation of freshly isolated mononuclear 
cells in response to polyclonal stimulation (28). 
Li et al. also reported that ESAT-6-specific 
IFN-gamma production by gamma-delta T 
cells was significantly inhibited by 
CD4+CD25+ cells (29). All this interesting data 
reinforces the role of Treg cells, frequently 
described by the ability to suppress the 
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secretion of IFN-gamma. However, most of 
the clinical evidence does not directly correlate 
the suppressive function of Treg cells with 
inability of the immune system to control 
bacterial growth. For this purpose, 
experimental models may represent an 
advantage. There are some studies that 
describe the role of Treg cells in experimental 
TB. Quinn et al. showed that the depletion or 
inactivation of CD25+ cells induced an 
increase in IFN-gamma production by infected 
C57BL/6 mice that it was not associated with 
better control of bacilli growth (11). The 
concomitant transference of CD4+CD25- and 
CD4+CD25+ cells from C57BL/6 RAG-/- 
mice, infected one day after cell transfer, 
inhibited the protection mediated by single 
transfer of CD4+CD25- cells (10). Scott-Browne 
et al. observed that the depletion of Foxp3+ 
cells induced an increase in the frequency of 
IFN-gamma-producing cells and a reduction 
in lung CFU number. The protection seems 
not to be dependent on IL-10 production (12). 
Only one study has evaluated the 
participation of CD4+CD25+ cells in M. 
tuberculosis-infected BALB/c mice. In this 
study, Mason et al. observed the presence of 
IL-10 and TGF-beta-producing CD4+CD25+ 
cells in the lungs of 35 day-infected BALB/c 
mice, and they suggest that TGF-beta is 
involved in the suppressive role of Treg cells 
(30).   
Here we show that the frequencies of lung 
CD4+Foxp3+ cells of infected C57BL/6 mice 
were significantly lower than those detected in 
infected BALB/c mice. The suppressor activity 
of CD4+CD25+ cells of BALB/c mice was 
higher and they were also able to significantly 
inhibit the production of IL-2 and IFN-gamma 
by CD4+CD25- cells, while C57BL/6 Treg cells 
were not. In the presence or absence of Treg 
cells, spleen cells of 70 day-infected BALB/c 
mice secreted significant levels of IL-10. These 
data suggest that IL-10 and TGF-beta do not 
play a role in the suppressor activity of Treg 
cells in infected BALB/c mice. Despite the 
presence of Treg cells of 70 day-infected 
C57BL/6  mice had increased the levels of 
TGF-beta, there was not detected an inhibition 
in the secretion of IFN-gamma.  
Most microorganisms have to avoid 
elimination by the host immune response to 
guarantee their successful transmission. 
Therefore, during an infection, immune 
regulation can arise as a result of the host 
response to the infectious process in an 

attempt to maintain or restore a homeostatic 
environment and/or it can be actively induced 
by the pathogen to promote pathogen 
survival. This can be achieved directly 
through the induction of host immune 
regulatory cytokines or indirectly through the 
generation of regulatory cells (8). Recent 
reports suggest that some pathogens may 
provide a survival/proliferative signal to Treg 
(31). Considering the other perspective - the 
host - we showed here that, in addition to the 
pathogen, genetic background of the host may 
also influence the function of Treg cells. The 
manipulation of the immune response by the 
pathogen is dependent on individual host 
responses: after infection with M. tuberculosis, 
BALB/c mice had an intense inhibition of 
CD4+CD25- cell proliferation and increased 
suppressor function of Treg cells; in contrast, 
after infection by the same microorganism, 
exacerbated action of these cells was not 
observed in C57BL/6 mice.  
Our results also show for the first time that 
Treg cells may participate in the susceptibility 
of the host to M. tuberculosis infection. To 
confirm this hypothesis, and in addition to the 
data described above, we also showed that the 
transfer of BALB/c Treg cells made this strain 
more susceptible to infection, hampering 
pathogen clearance. However, the transfer of 
Treg cells to C57BL/6 mice did not change 
CFU numbers. In addition, suppressor activity 
of Treg cells seems not be dependent on 
antigen, since either CD4+CD25+ cells 
purified from infected or uninfected mice 
made BALB/c mice more susceptible to 
infection With this in mind, we suggest that 
the lower suppressive ability of Treg cells 
purified from infected C57BL/6 mice, in 
relation to BALB/c mice, may favor the 
induction of an efficient effector response able 
to promote bacilli clearance.  
Recently, Torcia et al. reported that a 
functional deficiency of Treg cells (decreased 
expression of Foxp3 and CTLA-4 genes in 
relation to an increased expression of genes 
associated with Th1 and Th2 responses) may 
explain distinct resistance to malaria in 
different ethnic groups of Africa (32). In this 
context, it seems that Treg cells may affect the 
susceptibility to human malaria in a similar 
manner to what we showed here in 
experimental tuberculosis. 
In conclusion, we showed that when BALB/c 
mice are infected with M. tuberculosis, there 
was an increase in the frequency and in the 
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suppressor capacity of Treg cells. As a 
consequence, there was a down regulation of 
effector immune response by these cells, 
characterized by inhibition of IL-2 and IFN-
gamma production, increase in the production 
of IL-10, decreased cell influx to the lung, and 
antigen-specific proliferative responses in 
secondary lymphoid organs, resulting in 
inefficient clearance (Figure 8). On the other 
hand, the activation of Treg cells during 
infection of C57BL/6 mice did not impair the 
activation of immune responses, favoring 
bacterial elimination. The difference in the 
suppressor potential of these cells observed in 
vitro was reproduced in vivo by Treg transfer 
to animals at the time of infection. Only the 
transfer of BALB/c Treg cells prejudiced the 
immune response, resulting in an increased 
lung CFU number. 
Finally, we suggest here that the genetic 
background of mice is a determining factor for 
the frequency and function of Treg cells after 
M. tuberculosis infection. In this context, 
activation of Treg cells may become an 
important issue to be addressed in the 
development of vaccines and immune 
modulators for the prophylaxis and therapy of 
infectious diseases in susceptible subjects. 
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Figure 1: Lung and spleen CFU numbers of infected mice. BALB/c (white bars, n=12) and 
C57BL/6 (black bars, n=12) mice were infected and euthanized 30 and 70 days after infection. 
Results express as log10 (mean) + SEM. p<0,05: ∇ - versus 70-day-infected BALB/c; ψ - versus 30-
day-infected C57BL/6. 
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Figure 2:  Spleen cells proliferation assay and frequency of CD11c+ cells. BALB/c (white bars, n=5) 
and C57BL/6 (black bars, n=5) mice were infected and euthanized 30 and 70 days after infection. (A-B) 
Spleen cells were stained with CFSE and cultured for 72 hours before the analysis of proliferation. The 
upper title indicates the stimulation of cells. Results expressed as frequency of proliferating cells (%) 
(Mean) + SEM. (C) CD4- spleen cells were purified and stained with monoclonal antibody anti-CD11c. 
Results expressed as frequency of positive cells (%) (Mean) + SEM. p<0,05: ψ - versus 30-day-infected 
C57BL/6; θ - versus uninfected C57BL/6; λ - versus 70-day-infected C57BL/6. 
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Figure 3: Influx of adaptive immune cells in the lungs. BALB/c (white bars, n=12) and C57BL/6 
(black bars, n=12) mice were infected and euthanized 30 and 70 days after infection. (A-B) Lung cells 
were obtained and stained with monoclonal antibodies anti-CD4 (A) and -CD8 (B). Results expressed 
as cell number (x106) (mean) + SEM. (C-F) Lung cells were cultivated and intracellular cytokine was 
detected by flow cytometry. Results expressed as frequency of positive cells (mean) + SEM. P<0,05: ψ - 
versus 30 day-infected C57BL/6 ; * - versus 30 day-infected BALB/c; ∇ - versus to 70 day-infected 
BALB/c; θ - versus uninfected C57BL/6; # - versus uninfected BALB/c. 
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Figure 4: Pattern of cytokine production in the lungs. BALB/c (white bars, n=12) and C57BL/6 
(black bars, n=12) mice were infected and euthanized 30 and 70 days after infection. (A-E) The right 
lobule from the lung was collected and the cytokines IFN-gamma, IL-17, IL-10, TGF-beta and NO were 
detected in the homogenate by ELISA. Results expressed as (A-D) pg/mL (mean) + SEM or (E) mM 
(mean) + SEM. P<0,05: ψ - versus 30-day-infected C57BL/6; λ - versus 70-day-infected C57BL/6; ∇ - 
versus 70-day-infected BALB/c; * - versus.30-day-infected BALB/c. 
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Figure 5: Frequency of lung and spleen CD4+Foxp3+ cells. BALB/c (white bars, n=5) and C57BL/6 
(black bars, n=5) mice were infected and euthanized 30 and 70 days after infection. Lung (A) and 
spleen (B) cells were obtained and stained with monoclonal antibodies anti-CD4 and –Foxp3. Results 
expressed as frequency of positive cells (%) (mean) + SEM. P<0,05: * - versus.30-day-infected BALB/c; 
θ - versus uninfected C57BL/6; λ - versus 70-day-infected C57BL/6. 
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Figure 6: Suppressor activity of Treg cells in vitro. BALB/c (white bars, n=5) and C57BL/6 (black 
bars, n=5) mice were infected and euthanized 30 and 70 days after infection.  Responsive cells 
(CD4+CD25-) were stained with CFSE and cultured with APC, polyclonal stimulus in the presence 
(with) or absence (without) Treg cells (CD4+CD25+). After five days, (A) the cells were collected to 
detect proliferation by flow cytometry and (B-E) supernatants were collected to detection of cytokines. 
Results expressed as (A) ratio of inhibition proliferation (median) + SEM; (B-E) results expressed as 
pg/mL (median) + SEM. P<0,05: # - versus uninfected BALB/c-without Treg; Ω - versus 30 day-
infected C57BL/6  with Treg; & - versus 30 day-infected BALB-c without Treg; ω - versus 70 day-infected 

BALB-c without Treg; θ - versus uninfected C57BL/6 without Treg; λ - versus 70 day-infected C57BL/6 
without Treg; ρ - versus 70 day-infected C57BL/6 with Treg; ϕ - versus 70 day-infected BALB-c with 
Treg; ζ - versus uninfected C57BL/6 with Treg.  
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Figure 7:  CFU numbers after Treg cell transfer. BALB/c (white bars, n=5) and C57BL/6 (black bars, 
n=5) mice were infected and euthanized 70 days after infection. Treg cells (CD4+CD25+) were purified 
from spleen of uninfected or 70 day-infecetd mice. The cells (1 x 105/mL) were ressuspended in bacilli 
solution (1 x 105 / mL) and the transfer/infection was performed by intra-tracheal route. Thirty days 
after transfer/infection, lung (A) and spleen (B) CFU numbers were determined. Results expressed as 
log10 (mean) + SEM. 
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