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RESUMO 

AMORIM, J. Geração de células T de memória e linfócitos T reguladores em 
camundongos BALB/c vacinados com vetor plasmidial contendo o inserto P10 de 
Paracoccidioides brasiliensis. 2010. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciências – 
Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. 
 
Paracoccidioides brasiliensis é um fungo dimórfico patogênico agente etiológico da 

paracoccidioidomicose (PCM), micose sistêmica de caráter granulomatoso endêmica no 

Brasil e em outros países da América Latina, ocupando o décimo lugar dentre as doenças 

infecto-parasitárias que mais causam morte no Brasil. A busca por alternativas para reduzir o 

tempo de tratamento da PCM, levou ao desenvolvimento de uma vacina de DNA contendo a 

sequência do peptídeo P10 de P. brasiliensis. Este peptídeo foi capaz de conferir proteção em 

modelo experimental de PCM. Levando-se em consideração que este peptídeo induz uma 

proliferação de células T, torna-se necessário avaliar se a inflamação mais exacerbada 

provocada nestes animais também leva a um aumento na geração de células T reguladoras e 

se esta vacina é capaz de gerar células T de memória. Neste trabalho, avaliamos a geração 

dessas populações de células T em animais imunizados com o vetor contendo o inserto P10 de 

P. brasiliensis antes e após o desafio com o fungo. Para este propósito, esplenócitos de 

camundongos imunizados e desafiados foram submetidos a um ensaio de proliferação celular 

com estímulo do peptídeo P10 e, em seguida, imunofenotipados por citometria de fluxo 

usando os seguintes marcadores CD4 e CD44 para células T de memória, CD4 e Foxp3 para 

células T reguladoras e RORγt, marcador para células Th17. Linfócitos pulmonares desses 

camundongos também foram avaliados por citometria de fluxo. Nossos resultados indicam 

um aumento do percentual de células T reguladoras e de memória no baço e nos pulmões de 

camundongos imunizados antes e depois de 30, 60 e 120 dias do desafio em comparação com 

os grupos controle e não imunizado. A análise histopatológica demonstrou tecido pulmonar 

menos inflamado em camundongos imunizados comparando com o grupo não tratado, 

sugerindo um papel das células T reguladoras na prevenção da imunopatologia. Outro 

experimento revelou que o modelo experimental da PCM in vivo é capaz de induzir a 

expressão de RORγt. Este estudo indica que nossa vacina de DNA contra a PCM gera células 

com um fenótipo de reguladoras e de memória, caracterizando seu potencial para o tratamento 

desta micose.   

Palavras-chave: Células T reguladoras; Células T de memória; Paracoccidioidomicose; 
Vacina de DNA; P10



   

ABSTRACT 

AMORIM, J. Generation of memory and regulatory T cells in BALB/c mice immunized 
with plasmid DNA encoding the P10 peptide of Paracoccidioides brasiliensis. 2010. 118 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências – Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
Paracoccidioides brasiliensis is a dimorphic fungal pathogen that is the etiological agent of 

paracoccidioidomycosis (PCM), a granulomatous systemic mycosis endemic in Brazil and 

other Latin America countries. Systemic mycosis occupy the tenth place among the chronic 

infectious and parasitic diseases that causes death in Brazil. The search for new alternatives to 

reduce the duration of PCM treatment led to the development of a DNA vaccine encoding the 

peptide P10 of P. brasiliensis, which was capable of protecting mice in an infection model of 

PCM. This peptide induces T cell proliferation and it is of great interest to investigate if there 

is also an increase in the regulatory T cells subpopulation and if this DNA vaccine can 

generate memory T cells. Presently, we analized the generation of these cells in mice 

immunized with the vector encoding the peptide P10 of P. brasiliensis, before and after the 

challenge with the fungus. For this purpose, splenocytes of immunized and challenged mice 

were submitted to a proliferation assay with stimulus of P10 peptide and then 

immunophenotyped by flow cytometry using the following markers CD4 and CD44 for 

memory T cells, CD4 and Foxp3 for regulatory T cells and RORγt, which is the marker for 

Th17 cells. We also analyzed pulmonary lymphocytes of these mice by flow cytometry. Our 

results indicate an increase in the percentage of regulatory and memory T cells on spleens and 

lungs of immunized mice before and after 30, 60 and 120 days of challenge compared with 

the control and untreated groups. Histopathological analysis demonstrated a less inflamed 

pulmonary tissue on immunized mice comparing with the untreated group, suggesting a role 

of regulatory T cells on preventing immunopathology. Another experiment revealed that the 

PCM in vivo infection model is capable of inducing RORγt expression. This study indicates 

that our DNA vaccine against PCM generates cells with a regulatory and memory phenotype, 

which shows its potencial in the treatment of this mycosis. 

Keywords: Regulatory T cells; Memory T cells; Paracoccidioidomycosis; DNA vaccine; P10
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1 INTRODUÇÃO 

O fungo Paracoccidioides brasiliensis é o agente etiológico da 

paracoccidioidomicose, micose sistêmica de caráter granulomatoso, considerada endêmica no 

Brasil e outros países da América Latina, principalmente Argentina, Venezuela e Colômbia 

(RESTREPO; GREER; VASCONCELLOS, 1973; BORGES-WALMSLEY et al., 2002). É 

um fungo termodimórfico, sendo que a 37 °C encontra-se sob a forma de levedura, a qual é 

parasitária, e a temperatura ambiente está sob a forma micelial (RESTREPO; MONCADA; 

QUINTERO, 1969; RESTREPO, 1978). Esta última forma é considerada infectante para o 

homem, uma vez que é responsável pela liberação dos conídios. Estes conídios são aspirados 

sendo, portanto, a via de infecção o trato respiratório (McEWEN et al., 1987; FRANCO et al., 

1989).  

A paracoccidioidomicose teve sua etiologia fúngica descoberta por Adolfo Lutz em 

1908 (LUTZ, 1908). A sua primeira denominação foi dada por Splendore em 1912, porém 

somente em 1930, após estudos comparando o granuloma, denominado então de coccidioico, 

de ocorrência nos Estados Unidos, semelhantes aos do Brasil, que foi criado o gênero 

Paracoccidioides. Embora as lesões objeto das comparações fossem muito parecidas, 

verificou-se que os agentes etiológicos, no caso Coccidioides immitis e Paracoccidioides 

brasiliensis, eram diferentes após cultivo e que, portanto, fazia-se necessária a criação de um 

novo gênero. A espécie brasiliensis foi mantida, conforme já havia sido criada por Splendore 

(ALMEIDA, 1930).  Atualmente, este fungo classifica-se no Filo Ascomycota, Classe 

Pleomycetes, Ordem Onigenales, Família Onygenaceae, Gênero Paracoccidioides e Espécie 

brasiliensis (SAN-BLAS; NIÑO-VEGA; ITURRIAGA, 2002). 

P. brasiliensis já foi isolado a partir de diversos materiais, desde solo até vísceras de 

morcegos frugívoros (Artibeus lituratus) e fezes de pinguins (SHOME e BATISTA, 1963; 

NEGRONI, 1966; GROSE e TAMSITT, 1965; GEZUELE, 1989). Contudo, tais dados não 

foram passíveis de reprodução, o que impossibilitou relacioná-los com a ecologia do fungo.  

Durante um estudo para identificação de hospedeiros silvestres de Leishmania, Naiff 

et al. (1986) isolaram P.brasiliensis a partir de vísceras de tatus silvestres da espécie Dasypus 

novemcinctus na região do Pará. A partir daí, novos isolamentos de P. brasiliensis de vísceras 

destes animais foram obtidos em regiões endêmicas da paracoccidioidomicose no Brasil e em 
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outros países da América do Sul, confirmando o fato de que os tatus podem ser reservatórios 

naturais do fungo e são capazes de desenvolver a doença por ele causada (BAGAGLI et al., 

1998; CORREDOR et al., 1999; SILVA-VERGARA et al., 2000). Além disso, o estudo dos 

hábitos e da área geográfica habitada por estes animais mostrou uma correlação positiva com 

regiões de endemia da paracoccidiodomicose (BAGAGLI et al., 2003). O fungo também já 

foi isolado de outras espécies de animais silvestres tais como porquinho da índia (Cavia 

aperea) e porco-espinho (Sphiggurus spinosus), além de animais domésticos como o cão 

(RICCI et al., 2004; BAGAGLI et al., 2008).   

Embora possivelmente seu habitat natural seja o solo, o fungo é patogênico e apresenta 

alguns componentes que podem ser considerados fatores de virulência como α-(1,3)-glucana, 

presente na parede celular fúngica, moléculas de adesão, proteinases e lipases (revisto por 

BAGAGLI et al., 2008). A melanina também é considerada um importante fator de virulência 

do fungo, uma vez que a melanização o auxilia na evasão do sistema imune do hospedeiro 

(TABORDA et al., 2008). Outro possível fator de virulência que merece destaque é a gp43, 

antígeno imunodominante de P. brasiliensis. A gp43 foi caracterizada em 1986 por Puccia et 

al., durante a análise dos componentes extracelulares liberados pela fase leveduriforme do 

fungo. É uma glicoproteína de massa molecular de 43.000 daltons, a qual, dentre outras 

glicoproteínas identificadas, foi caracterizada como antígeno específico de P. brasiliensis, 

uma vez que é reconhecida por basicamente todos os soros de pacientes com 

paracoccidioidomicose, sendo inclusive utilizada atualmente para o diagnóstico da mesma. 

Inquéritos baseados em reações intradérmicas utilizando antígenos do fungo 

preparados de várias formas diferentes e denominados genericamente de paracoccidioidina, 

realizados tanto no Brasil como em outros países da América do Sul, revelaram índices de 

positividade em populações tidas como sadias, o que se justificaria pelo fato de que o fungo, 

embora capaz de infectar o indivíduo, pudesse gerar quadros leves ou assintomáticos, assim 

como outras micoses como a coccidioidomicose ou histoplasmose. Contudo, o uso da 

paracoccidioidina, embora empregada nestes inquéritos, não apresenta alta especificidade, 

ocorrendo reações cruzadas com outros compostos como a histoplasmina. Ainda assim, tais 

inquéritos constituem uma boa maneira de realizar estudos epidemiológicos sobre 

paracoccidioidomicose (LACAZ et al., 1959; FAVA-NETTO e RAPHAEL, 1961; 

RESTREPO et al., 1968). 
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Desde sua descoberta, a paracoccidioidomicose é alvo de intensas pesquisas, porém, 

devido a vários fatores como o período de latência bastante extenso, a não ocorrência de 

epidemias e poucos dados referentes aos casos ocorridos, uma vez que não representa uma 

doença de notificação compulsória, tornam o estudo desta micose bastante difícil 

(SHIKANAI-YASUDA et al., 2006; BAGAGLI et al., 2008). Todavia, sabe-se que a 

paracoccidioidomicose, a qual ocupa o décimo lugar dentre as doenças infecciosas crônicas 

que mais matam no Brasil e é a micose sistêmica com maior taxa de mortalidade, afeta 

principalmente pessoas que exercem atividades ligadas ao solo, basicamente atividades 

agrícolas, e normalmente afeta homens com idade entre 30 e 60 anos (SHIKANAI-YASUDA 

et al., 2006; PRADO et al., 2009). Já as mulheres são menos acometidas pela micose, 

provavelmente em decorrência da presença do hormônio feminino 17-β-estradiol (E2). 

Estudos realizados com este hormônio indicaram seu papel na inibição da transformação da 

forma de micélio para a forma de levedura, influenciando na patogenicidade do fungo 

(MUCHMORE; MCKOWN; MOHR, 1974; LOOSE et al., 1983). Outro fator, ainda 

relacionado à questão hormonal, que contribui para a menor incidência da 

paracoccidioidomicose no sexo feminino, é a capacidade observada, através de experimentos 

in vitro realizados por Hong e Zhu (2004), do 17-β-estradiol em induzir a liberação de óxido 

nítrico (NO) por macrófagos, os quais são capazes de agir na destruição das leveduras por eles 

internalizadas. 

 Por apresentar esta capacidade, os macrófagos pulmonares desempenham papel 

fundamental no controle da paracoccidioidomicose, uma vez que a porta de entrada do fungo 

é o trato respiratório, conforme já mencionado. Verificou-se que os macrófagos pulmonares 

são capazes de fagocitar células leveduriformes do fungo prontamente, contudo, são 

permissivos a multiplicação do P. brasiliensis se não forem ativados. A ativação dos 

macrófagos pulmonares, através de IFN-γ, aumenta sua capacidade fungicida, contribuindo 

para o controle da doença (BRUMMER et al., 1988, 1989). Células Natural Killers (NK) 

também já foram caracterizadas como sendo capazes de limitar o crescimento do fungo, em 

experimentos in vitro, além de também já terem sido descritas em pacientes não tratados 

(JIMENEZ e MURPHY, 1984; PERAÇOLI et al., 1991).    

Contudo, embora a via de infecção seja o trato respiratório, a doença pode disseminar-

se para outras partes do organismo como linfonodos, adrenais, fígado, baço, pâncreas, 

intestino e inclusive o cérebro (MACKINNON, 1970). Apresenta-se sob duas formas clínicas, 
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sendo a crônica e a aguda ou subaguda (RESTREPO et al., 1973; BORGES-WALMSLEY et 

al., 2002). Na forma crônica, a qual representa cerca de 90% dos casos, o indivíduo pode 

resolver a infecção sem o desenvolvimento de sintomatologia, sendo que em alguns casos 

haverá a permanência de focos quiescentes. Tais focos poderão futuramente acarretar a 

reativação da doença, caracterizando-se esta pelo envolvimento oral ou do trato respiratório 

em pacientes imunocompetentes (FRANCO et al., 1989; BENARD, 2008).  Esta forma é de 

curso lento, manifestando-se principalmente no pulmão. Já a forma clínica aguda ou subaguda 

apresenta um curso mais rápido, cerca de semanas a meses, caracterizando-se por 

disseminação linfo-hematogênica, envolvendo o sistema fagocítico-mononuclear (FRANCO 

et al., 1989; BENARD, 2008). Esta forma apresenta-se predominantemente através de 

linfadenomegalia e lesões de pele (BORGES-WALMSLEY et al., 2002; SHIKANAI-

YASUDA et al., 2006). A incidência da forma aguda/subaguda da paracoccidioidomicose 

parece estar relacionada com a temperatura e umidade absoluta do ar (BARROZO et al., 

2009). 

Com o intuito de estudar as diferenças entre as formas clínicas da 

paracoccidioidomicose do ponto de vista imunológico, um modelo experimental foi proposto, 

baseado em linhagens murinas geneticamente resistentes ou suscetíveis. Neste modelo, 

proposto por Calich et al. (1985), camundongos da linhagem B10.A mostraram-se suscetíveis 

à infecção por P. brasiliensis e, portanto, correspondem, no modelo humano, à forma aguda, 

severa da doença. Já os camundongos A/Sn ou A/J foram considerados resistentes e 

representam a forma crônica. Através da utilização deste modelo verificou-se que a resistência 

à paracoccidioidomicose está relacionada a uma resposta imune celular predominante. Lacaz 

et al. já haviam classificado a paracoccidioidomicose em dois pólos, tendo como base a 

resposta imunológica dos pacientes. O pólo hiperérgico, correlacionado com a forma crônica 

e o pólo anérgico. O pólo hiperérgico caracteriza-se por infecção localizada, na qual o 

paciente apresenta uma resposta imune celular efetiva e baixos níveis de anticorpos 

circulantes, além de granulomas compactos contendo poucas células fúngicas viáveis. Por 

outro lado, no pólo anérgico há envolvimento de vários órgãos, sendo que a resposta imune 

celular está prejudicada. Os níveis de anticorpos específicos são altos e os granulomas 

encontram-se frouxos e com presença de muitas células fúngicas viáveis (LACAZ et al., 

1982). Conforme a severidade da micose, temos depressão da resposta imune celular e 

produção de altos níveis de IgE (ARANGO e YARZÁBAL, 1982). 
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Esta depressão da imunidade celular, associada às formas mais graves da 

paracoccidioidomicose, não se resume a alterações nas diferentes subpopulações de linfócitos 

T, mas também em alterações na produção de citocinas por estas células, como a liberação de 

IFN-γ abaixo dos níveis normais (BAVA et al., 1991). Em análise do perfil de células 

encontradas em material obtido a partir da lavagem broncoalveolar de pacientes acometidos 

pela micose, percebeu-se que havia um maior percentual de células T helper neste material do 

que no sangue periférico, o que significa a ocorrência de uma resposta imunológica no local 

da infecção. Estes percentuais foram menores quando comparados com indivíduos saudáveis 

(TAPIA et al., 1991). 

Experimentos mais recentes identificaram que os macrófagos pulmonares de 

camundongos resistentes, em um primeiro momento, secretam baixas quantidades de IL-12 e 

altos níveis de TGF-β, levando a um controle prejudicado do fungo. Contudo, de forma 

progressiva, ocorre a ativação de células T CD4+, as quais ativam os macrófagos que então 

serão capazes de controlar a inflamação e levar a uma regressão da doença, com a presença de 

lesões organizadas, os granulomas. Por outro lado, os macrófagos alveolares e células 

dendríticas de linhagens suscetíveis são capazes de secretar IL-12, IFN-γ e óxido nítrico, o 

que leva a uma eficácia inicial no combate ao fungo. Porém, ao que parece, a secreção 

exagerada de óxido nítrico leva a um estado de anergia de células T CD4+, prejudicando uma 

resposta eficiente. Desta forma, estabeleceu-se uma dicotomia da resposta imune na 

paracoccidioidomicose (CALICH; VAZ; BURGER, 1998; ARRUDA et al., 2002; CALICH 

et al., 2008).  Tal dicotomia caracteriza-se através da análise do perfil das citocinas secretadas 

pelos camundongos suscetíveis e resistentes à paracoccidioidomicose, na qual os animais 

suscetíveis secretam níveis muito baixos das citocinas associadas ao padrão Th1 da resposta 

imune, como IFN-γ e IL-12, contrariamente ao que ocorre com os camundongos resistentes, 

os quais secretam níveis elevados e constantes destas citocinas (KASHINO et al., 2000). 

 Diante da importância da paracoccidioidomicose, a busca de antígenos específicos do 

fungo tornou-se algo essencial. Uma vez que a gp43 é capaz de elicitar uma reação de 

hipersensibilidade do tipo tardio, Taborda et al. em 1998 buscaram identificar epitopos que 

tivessem potencial para serem utilizados na terapia da paracoccidioidomicose. Desta forma, 

foi identificado um epitopo de células T, o peptídeo de 15 aminoácidos denominado P10. Este 

peptídeo é capaz de conferir proteção a camundongos BALB/c frente a um desafio com P. 

brasiliensis de forma mais eficaz do que a gp43, uma vez que elicita uma resposta imune 
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celular do tipo Th1, considerada protetora na infecção por P. brasiliensis (TABORDA et al., 

1998). Este peptídeo, quando associado às drogas comumente utilizadas no tratamento da 

paracoccidioidomicose, apresenta um efeito aditivo em modelo experimental utilizando 

camundongos BALB/c, o que demonstra a capacidade do P10 em auxiliar na diminuição do 

tempo de tratamento da paracoccidioidomicose (MARQUES et al., 2006). 

Face aos resultados promissores obtidos utilizando-se o peptídeo P10 como adjuvante 

à quimioterapia na paracoccidioidomicose experimental, o seu potencial como composto 

vacinal foi explorado. Rittner (2008) inseriu, em um vetor plasmidial, a sequência de DNA 

para expressão do peptídeo P10. Esta construção mostrou-se bastante eficaz tanto em modelo 

experimental terapêutico quanto profilático, principalmente quando utilizada em conjunto 

com vetores expressando IL-12 murina, levando a uma diminuição significativa da carga 

fúngica nos pulmões dos animais imunizados. Este tipo de vacina, conhecida como vacina de 

DNA, é composta de um plasmídio contendo a sequência da proteína de interesse, uma 

origem de replicação bacteriana, um marcador para seleção, um promotor eucariótico e uma 

sequência de poliadenilação. A origem de replicação de Escherichia coli é a mais indicada 

para que se obtenha um elevado número de cópias do plasmídios, facilitando o processo de 

extração deste DNA plasmidial e sua posterior purificação para uso terapêutico. Para os 

marcadores de seleção, os quais servem para selecionar o plasmídio de interesse em uma 

cultura bacteriana, são utilizados geralmente genes de resistência a antibióticos bacterianos, 

como a kanamicina. O promotor eucariótico deve ser um promotor forte para que se consiga 

uma expressão em células de mamíferos e os mais recomendados são os promotores derivados 

de vírus como o do citomegalovírus (CMV) ou do vírus símio 40 (SV40), pois foram os que 

apresentaram maior expressão do transgene (GARMORY; BROWN; TITBALL, 2003; LIU, 

2003). As vacinas de DNA podem ser injetadas via intramuscular, intradérmica ou via 

mucosa. O plasmídio então penetra no núcleo dos miócitos ou queratinócitos e temos a rota de 

processamento antigênico endógena, o que leva à ativação de linfócitos T CD8+. Contudo, o 

plasmídio também pode entrar no núcleo de células apresentadoras de antígenos e estas 

podem ou serem transfectadas diretamente pelo plasmídeo ou fagocitar outras células que 

foram transfectadas e estão em apoptose, sendo que este último mecanismo é denominado 

apresentação cruzada. Neste caso temos a rota exógena resultando em ativação de linfócitos T 

CD4+ (DONELLY et al., 2005; CUTLER et al., 2007). Em ambas as rotas o gene é transcrito 

e a proteína ou peptídeo antigênico de interesse é produzida na célula. O antígeno é 
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modificado de forma a apresentar uma conformação tal que seja semelhante à conformação de 

proteínas endógenas. Tais antígenos são apresentados via MHC de classe I ou II e assim, as 

células apresentadoras de antígenos migram para os órgãos linfóides secundários. Nestes 

locais, os antígenos são apresentados às células T naive e, juntamente com a ação de 

moléculas co-estimulatórias, tem início a resposta imune (KUTZLER e WEINER, 2008). No 

modelo de vacinação profilática, as células T são ativadas pelas células apresentadoras de 

antígenos. Já no modelo terapêutico, as células de memória podem sofrer um boost, 

principalmente no caso de infecções crônicas, como ocorre com a paracoccidioidomicose 

(DONELLY et al., 2005; CUTLER et al., 2007). 

A primeira vacina de DNA foi desenvolvida por acaso a partir de um experimento no 

qual se percebeu que DNA não conjugado a histonas (naked DNA) era capaz de penetrar em 

células musculares esqueléticas de camundongos e estas, por sua vez, eram capazes de 

expressar proteínas por ele codificadas (WOLFF et al., 1990). Com base neste fenômeno, 

Ulmer et al. (1993) injetaram DNA contendo a sequência para uma proteína específica do 

vírus da influenza em células musculares esqueléticas de camundongos. Com isso, 

verificaram que tais células sintetizavam a proteína de interesse o que desencadeava uma 

resposta imunológica específica, capaz de proteger os animais a um desafio com o vírus da 

influenza. Diante dos resultados promissores obtidos, foram desenvolvidas vacinas de DNA 

para várias doenças, desde aquelas provocadas por vírus, bactérias e outros parasitas até as 

desencadeadas por fungos (RANGARAJAN, 2002). Jiang et al. (1999) desenvolveram uma 

vacina de DNA contendo a sequência de um antígeno purificado a partir da parede celular de 

Coccidioides immitis a qual se mostrou eficaz na proteção de camundongos BALB/c frente a 

um desafio com o fungo. Resultados bastante satisfatórios também foram obtidos por Wong et 

al. (2002) utilizando um vetor contendo a sequência de um antígeno de parede celular 

secretado por Penicillium marneffei em modelo murino através da rota intramuscular. Com 

relação à paracoccidioidomicose, Pinto et al. (2000) desenvolveram uma vacina de DNA 

contendo o gene da gp43, a qual é capaz de elicitar tanto uma resposta imune humoral quanto 

celular. Esta construção mostrou-se eficaz, reduzindo significativamente o número de 

unidades formadoras de colônia no pulmão dos animais imunizados e desafiados 

intratraquealmente com o fungo. Ribeiro et al. (2009) utilizaram um vetor contendo a 

sequência da proteína de choque térmico 65 (hsp65, do inglês Heat Shock Protein) de 

Mycobacterium leprae, a qual já havia demonstrado papel como imunomoduladora em 
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diversas infecções além da tuberculose, em modelo experimental murino de 

paracoccidioidomicose, obtendo resultados bastante interessantes.  

A utilização da terapia gênica no combate às infecções fúngicas apresenta vantagens, 

pois é capaz de ativar tanto linfócitos T CD8+, os quais apresentam importante papel no 

controle destas infecções, quanto linfócitos T CD4+ (CUTLER et al., 2007). Além disso, as 

vacinas de DNA são de rápida produção, apresentam estabilidade térmica, há facilidade de 

sua produção em larga escala, são estáveis com o passar do tempo, são de fácil 

armazenamento e transporte, mostram ausência de efeitos adversos nos testes clínicos até hoje 

aplicados e induzem linfócitos T e B específicos (KUTZLER e WEINER, 2008). 

Contudo, uma vacina eficaz deve ser capaz de promover a geração da chamada 

memória imunológica (ELY et al., 2006). Segundo Dutton et al. (1998), a memória 

imunológica pode ser descrita como uma reposta diferenciada, mais rápida e mais forte, de 

um animal que entra em contato com um antígeno pela segunda vez. Embasados em 

observações acuradas, os antigos gregos já haviam percebido que a praga não era capaz de 

afetar o mesmo indivíduo por mais de uma vez1 (SILVERSTEIN, 2009). Tal habilidade 

intrínseca ao organismo foi caracterizada como duradoura, conforme observações realizadas 

pelo médico dinamarquês Peter L. Panum em 1846. Panum verificou que, mesmo após 65 

anos do primeiro contato com o sarampo, indivíduos das Ilhas Faraós sobreviveram a uma 

epidemia desta mesma doença. Desta forma, a idéia de que a própria doença era capaz de 

prevenir a morte do indivíduo levou os chineses a praticarem a então denominada variolação 

em meados do século 16. A variolação consistia em infectar indivíduos com isolados pouco 

virulentos da varíola utilizando para isto pus ou até mesmo roupas íntimas de pessoas que 

haviam pego a doença e sobrevivido. Tal método foi estudado e aprimorado por Edward 

Jenner em 1796, o qual utilizou, para a indução da imunidade contra a varíola, o vírus da 

varíola bovina (PLOTKIN e PLOTKIN, 1999). Porém, somente em 1875 é que estudos acerca 

da vacinação e indução de imunidade são retomados de forma bastante intensa e temos o 

desenvolvimento de vacinas contra antraz, cólera e raiva a partir de observações e 

experimentos realizados pelo francês Louis Pasteur, utilizando microrganismos atenuados. Na 

mesma época, Emil Von Behring inicia os testes sobre imunoterapia passiva, empregando 

                                                           
1
“Yet it was those who recovered from the disease that the sick and the dying found most compassion. These 

knew what it was from experience, and had no fear for themselves; for the same man was never attacked twice – 

never at least fatally” – Tucidides sobre a praga que assolou Atenas em 430 a.C. 
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para este fim as toxinas tetânica e diftérica detoxificadas. A partir daí, há um grande avanço 

no campo da vacinologia, com a produção de muitas vacinas utilizadas até os dias de hoje 

como as vacinas contra coqueluche e tuberculose, embora em constante processo de 

aprimoramento. Já a partir de 1930, temos o surgimento de uma nova era neste campo em 

parte graças às iniciativas militares, uma vez que esta nova era se deu no período da Segunda 

Guerra Mundial. Neste momento temos o desenvolvimento da vacina contra a influenza, a 

partir de ovos embrionados infectados com o vírus. De 1950 até os dias de hoje, vivemos a era 

moderna da vacinologia, com o uso de vacinas de subunidades e recombinantes 

(HILLEMAN, 2000). 

O sucesso das vacinas desenvolvidas ao longo da história da humanidade comprova a 

habilidade do organismo em criar e manter uma resposta imunológica eficiente contra os 

vários patógenos existentes. Contudo, grande parte destas vacinas foram criadas sem que 

houvesse conhecimento do papel das células T no contexto da memória imunológica, o qual 

tornou-se imprescindível a partir do surgimento da necessidade em se desenvolver vacinas 

eficazes contra doenças crônicas (ESSER et al., 2003). As células T de memória podem ser 

definidas como qualquer célula T que já tenha encontrado o antígeno e esteja em uma fase 

pós-efetora (McKINSTRY; STRUTT; SWAIN, 2008).  

Normalmente, as células T de memória são encontradas por períodos longos após 

exposição ao antígeno e estão presentes principalmente no sangue e no baço (DUTTON et al., 

1998). Classicamente, as células T passam por três estágios antes de se tornarem células de 

memória. O primeiro deles é a chamada Fase de Expansão, na qual as células T naive 

encontram o antígeno em órgãos linfóides, geram clones e diferenciam-se em células T 

efetoras. A fase seguinte é a Fase de Contração ou Morte, caracterizada pela morte de mais de 

90% das células T efetoras após eliminação do patógeno (KAECH; WHERRY; AHMED, 

2002). Em face da eliminação do antígeno e diminuição de mediadores inflamatórios, a 

transição das células T CD4 efetoras para células T CD4 de memória ocorre de forma rápida, 

tanto in vitro quanto in vivo (McKINSTRY et al., 2008).  A última fase, a Fase de Memória, 

compreende as células que sobreviveram e isto está relacionado com a extensão da morte 

celular, pois quanto maior o número de células efetoras que entram em apoptose, menor é o 

pool de células T de memória (KAECH; WHERRY; AHMED, 2002). Este pool é mantido 

através de divisões celulares intermitentes e, segundo Berard e Tough (2002), é capaz de 

permanecer por longos períodos na ausência de antígeno. As células T de memória diferem 
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das células T naive por serem ativadas por quantidades menores de antígeno 

(LANZAVECCHIA e SALLUSTO, 2001). 

Atualmente são conhecidas duas subpopulações de células T de memória, as centrais 

de memória e as efetoras de memória. Em seres humanos, as centrais de memória ou TCM 

caracterizam-se pela expressão de CD62L e CCR7, produzindo IL-12 após a reativação. As 

células T efetoras de memória (TEM) produzem citocinas efetoras e expressam baixos níveis 

de CD62L e CCR7. Estas provavelmente atuam nos locais de possível contato com o 

antígeno, estando de prontidão para atuar rapidamente em caso de um segundo contato. Já as 

células T de memória centrais atuam nos órgãos linfóides secundários, auxiliando na geração 

de efetoras, uma vez que não são capazes de penetrar em tecidos não linfóides, ao contrário 

do que ocorre com as células T efetoras de memória (MAcLEOD et al., 2009). A existência 

de células TEM e TCM também podem ser aplicadas ao modelo murino (SALLUSTO; 

GEGINAT; LANZAVECCHIA, 2004). 

 Ainda analisando as células T de memória, Bell e Westermann (2008) dividem as 

células T CD4+ em quatro subpopulações: as que estão em repouso, as primadas, as efetoras e 

as multifuncionais. As células T CD4+ em repouso são definidas por apresentarem longa vida 

e por estarem constantemente circulando. As primadas, denominadas também de efetoras de 

memória, são as que já entraram em contato com o antígeno e sob re-estimulo detém a 

capacidade de se diferenciarem em efetoras, as quais são responsáveis pela secreção de 

citocinas. Finalmente, temos as células T CD4+ multifuncionais, as quais compreendem as 

células T CD4+ primadas que não tiveram um segundo contato antigênico. Tais células podem 

retornar ao estado de repouso e então recebem a denominação de células de memória centrais.  

Diferentemente do que ocorre com os linfócitos B, nos quais o encontro com o antígeno gera 

uma mudança permanente, nos linfócitos T tais mudanças não podem ser consideradas 

duradouras (BELL e WESTERMANN, 2008). Desta forma, as células T de memória são 

fenotípica e funcionalmente heterogêneas (BERARD e TOUGH, 2002), pois são geradas de 

forma progressiva (McKINSTRY et al., 2008). 

O percentual de células T CD4 de memória geradas após uma imunização ou infecção 

é significativamente menor do que o percentual de células T CD8 devido ao fato destas 

últimas proliferarem muito mais após um estímulo antigênico. Porém, poucas células T CD4 

são capazes de estimular várias células apresentadoras de antígeno, linfócitos B e T CD8. 

Estas células T CD4 de memória apresentam características importantes como a capacidade 
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de reconhecerem um antígeno para o qual são específicas e iniciar uma resposta mais rápida, 

além de secretarem citocinas (McKINSTRY et al., 2008). 

A identificação fenotípica de células T de memória em camundongos se dá através da 

marcação das moléculas de adesão, como CD44.  Ao contrário das células T naive que 

secretam poucas citocinas (células T CD4+ secretam apenas IL-2 e IL-3 e as células T CD8+ 

secretam IFN-γ), as células T de memória podem secretar uma variedade bem maior de 

citocinas.  

 Indivíduos com uma doença infecciosa crônica, como a paracoccidioidomicose, 

apresentam células de memória mesmo após tratamento, porém discute-se se a permanência 

do fungo nestas infecções crônicas não seria o fator responsável pela memória imunológica a 

longo prazo (SCOTT, 2005; BOZZI et al., 2007). A permanência do fungo estaria sendo 

assegurada pela ação de células T reguladoras. Tais células, então denominadas supressoras, 

já haviam sido descritas na paracoccidioidomicose em 1988, por Mota et al. Através da 

identificação, com o uso de anticorpos monoclonais, de subpopulações de células T em 

células mononucleares de sangue periférico de pacientes com paracoccidioidomicose não 

tratada, estes autores verificaram que os pacientes que apresentavam as formas mais severas 

da doença também apresentavam maiores níveis de células T supressoras/citotóxicas. O 

mesmo foi constatado em um modelo murino, nos quais os camundongos, após receberem por 

via intravenosa, antígenos de P. brasiliensis, apresentavam células T supressoras no baço 

primeiramente e mais tarde nos linfonodos. Soma-se a isso o fato de que as células T 

supressoras identificadas eram antígeno-específicas, uma vez que tais células não eram 

capazes de suprimir as respostas de hipersensibilidade tardia em animais infectados com 

antígeno de Cryptococcus neoformans (JIMENEZ-FINKEL e MURPHY, 1988). Já se 

especulava naquela época que o fungo portaria mecanismos próprios capazes de induzir a 

resposta imunoreguladora e que a diminuição da carga antigênica levaria a uma diminuição 

dos fatores derivados do fungo indutores das células supressoras, o que restabeleceria a 

resposta imune celular do indivíduo (FRANCO et al., 1989).  

O conceito de que existiam células pertencentes ao sistema imune capazes de controlar 

a ação de outras células deste mesmo sistema remontam a virada do século 19. Paul Ehrlich já 

havia proposto que “[...] o organismo possui certos artifícios pelos quais a reação 

imunológica, tão facilmente produzida por todos os tipos celulares, é prevenida em agir 

contra os próprios elementos do organismo [...] desta forma podemos justificar o “horror 
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autotoxicus” do organismo”
2. Na época em que Ehrlich propôs o conceito de horror 

autotoxicus, este foi interpretado erroneamente, e muitos imunologistas acreditaram que com 

este termo Ehrlich inferia que o organismo não produzia de forma alguma auto-anticorpos. 

Em realidade, Paul Ehrlich acreditava que os auto-anticorpos eram produzidos, mas 

impedidos de agir por algum mecanismo desconhecido (SILVERSTEIN, 2009). Ehrlich 

também sugeriu que linfócitos auto-reativos poderiam ser silenciados ou tolerados através da 

perda de seus receptores auto-específicos (STEINMAN e NUSSENZWEIG, 2002). No século 

seguinte, em 1969, temos as primeiras evidências de células T com capacidade supressora. 

Nishizuka e Sakakura (1969), após realizarem uma timectomia em camundongos fêmeas com 

três dias de idade, verificaram que estas apresentavam atrofia em seus ovários. Tal condição 

era revertida após esses animais receberem um transplante de timo aos setes dias de 

nascimento, demonstrando que células presentes no timo apresentavam a capacidade de 

suprimir a atrofia dos ovários, condição esta de causa auto-imune. Em 1970, Gershon e 

Kondo, através de experimentos com animais timectomizados, irradiados e reconstituídos 

com células de medula óssea, verificaram que células T eram dotadas da habilidade em 

suprimir a geração de anticorpos. Com isso, evidenciou-se o papel de células T na supressão 

de outros tipos celulares (linfócitos B).  Contudo, estudos realizados por Gershon et al. em 

1972 demonstraram que as células T eram capazes de suprimir a ação de outras células T e 

não somente de células B secretoras de anticorpos. Tais estudos foram corroborados por 

Cooke et al. (1978) através do modelo de anemia hemolítica auto-imune. 

Penhale et al. (1973) foram capazes de induzir uma tireoidite auto-imune em ratos 

adultos da linhagem Wistar, através da timectomia e exposição a doses de radiação X 

subletais, inclusive com presença de auto-anticorpos anti-tireoglobulina. Através deste 

experimento, reforça-se a idéia de que linfócitos T derivados do timo eram capazes de 

controlar auto-imunidades órgão-específicas.  

Em 1975, temos as primeiras evidências da existência de uma subpopulação de células 

T com capacidade supressora e uma subpopulação de células T auto-reativas, ainda no 

modelo de indução de auto-imunidade (PENHALE; FARMER; IRVINE, 1975). Nesse 

mesmo ano, Debré et al. descrevem que a imunossupressão estava sob controle genético 

                                                           
2
 “The organism possesses certain contrivances by means of which the immuniy reaction, so easily produced by 

all kinds of cells, is prevented from acting against the organism`s own elements and so giving rise to 

autotoxicus... so that we might be justified in speaking of a ‘horror autotoxicus’ of the organism”   
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(DEBRÉ et al., 1975). No ano seguinte, experimentos comprovaram que a reconstituição de 

células T em ratos PVG/c timectomizados e irradiados subletalmente foi capaz de reverter 

danos auto-imunes à tireóide (PENHALE et al., 1976).  Tais dados foram corroborados por 

Sugihara et al. (1990). Ainda em 1976, Murphy et al. identificaram uma subregião no 

complexo gênico murino H-2 denominada I-J marcada pelo locus Ia-4. Estudos deste locus 

demonstraram que determinantes de Ia-4 estavam presentes em linfócitos T supressores. 

Porém análises em nível de RNA mensageiro e sequenciamento genômico não confirmaram 

tal achado, o que contribuiu para gerar, dentre outros fatores, um descrédito por parte dos 

imunologistas a respeito dos estudos com células T supressoras, uma vez que estas não 

possuíam características específicas que assegurassem sua identificação, embora hoje se saiba 

que muitas das funções e características das células T supressoras são semelhantes às células 

T reguladoras (GERMAIN, 2008). 

A relação de uma subpopulação específica de células T com a indução de auto-

imunidade foi determinada após experimentos de Sakaguchi et al. (1985) nos quais 

esplenócitos de camundongos normais foram tratados para depleção de subpopulações de 

células T e depois inoculados em outros camundongos. Estes autores verificaram a ocorrência 

de auto-imunidades órgão-específicas (ovários, estômago, glândula tireóide), comprovadas 

através da presença de auto-anticorpos circulantes. Assim, estabeleceu-se o envolvimento de 

uma subpopulação de células T específicas que atuariam na supressão de células T efetoras 

contra antígenos próprios, as quais, segundo Lewkowich et al. (2005), podem ser definidas 

como células T capazes de limitar a proliferação e função de células T efetoras. 

A geração de linfócitos T reguladores faz parte do mecanismo de tolerância dominante 

o qual se caracteriza por apresentar células do sistema imune específicas para suprimir a 

resposta efetora contra patógenos invasores. Desta forma, são responsáveis pela manutenção 

da homeostase imunológica (JOSEFOWICZ e RUDENSKY, 2009). A existência desta 

subpopulação de linfócitos T pode ocorrer como um mecanismo alternativo a deleção de 

células auto-reativas que ocorre no timo. Aparentemente, tal mecanismo parece não ser 

totalmente eficaz na indução da auto-tolerância e, portanto, as células T reguladoras atuariam 

no controle de células que reagem contra o próprio organismo (SAKAGUCHI, 2004; TANG e 

BLUESTONE; 2008). Contudo, elas também podem ser geradas durante um processo 

infeccioso, uma vez que a ativação de células T reguladoras é um dos primeiros eventos a 
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serem desencadeados quando do início da resposta imune celular, graças à produção de IL-2 

por parte de células T CD4+ ativadas (O`GORMAN et al., 2009). 

 A expressão do receptor de IL-2 cadeia alfa ou CD25 foi relacionada às células T 

reguladoras primeiramente após experimentos nos quais verificou-se que a retirada de células 

T CD25+ causavam doenças auto-imunes em camundongos BALB/c e que esta podia ser 

revertida pela restauração de células T CD4+CD25+, além de estarem envolvidas no aumento 

da resposta a antígenos exógenos (SAKAGUCHI et al., 1995). A partir daí, o fenótipo 

associado às células T reguladoras era CD4+CD25+. Entretanto, estudos sobre uma mutação 

recessiva ligada ao cromossomo X, conhecida como scurfy, levaram a descoberta de um novo 

fator que seria considerado como único e específico na identificação das células T reguladoras 

(BRUNKOW et al., 2001; FONTENOT et al., 2003). Este fator é o produto do gene Foxp3, 

que codifica para uma proteína, Foxp3 ou scurfina, a qual é um membro da família 

forkhead/winged de fatores de transcrição, sendo bastante conservada em humanos. A 

inserção de dois pares de base no exon 8 do gene Foxp3 é o que caracteriza a mutação já 

referida, levando a produção de uma proteína truncada, não ativa e sem o domínio de ligação 

ao DNA (BRUNKOW et al., 2001; COFFER e BURGERING, 2004; ZIEGLER, 2006).   

A mutação scurfy é uma mutação que afeta os animais XSF/Y, ou seja, machos. Tal 

mutação gera um quadro semelhante ao de uma auto-imunidade linfoproliferativa, sendo que 

os animais afetados apresentam descamações nas orelhas, pálpebras, pés e cauda, além de 

linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, levando os mesmos à morte em cerca de três 

semanas. Estes camundongos também apresentam um nível cerca de vinte vezes maior de 

linfócitos periféricos, pois há uma falha na regulação da ativação de linfócitos T. Após a 

identificação de Foxp3, ele tornou-se suficiente para a caracterização fenotípica de células T 

reguladoras em camundongos (ZIEGLER, 2006).  

Embora Foxp3 tenha sido identificado tanto em humanos quanto em camundongos, ele 

não é igual em ambos. Em humanos, Foxp3 apresenta duas isoformas, uma ortóloga a 

encontrada em camundongos e outra codificada a partir de um RNA mensageiro que não 

apresenta o exon 2, denominada Foxp3∆2 (ALLAN et al., 2005). Em humanos, existe uma 

síndrome comparável à scurfy, denominada IPEX 

(disfunção/poliendocrinopatia/enteropatia/imune ligada ao X), identificada em 1982. A IPEX 

caracteriza-se por diarréia sanguinolenta, dermatites, endocrinopatias como diabetes tipo 1 e 

tiroidite, além de níveis altos de auto-anticorpos, IgE e eosinófilos. As pessoas afetadas 
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morrem antes dos dois anos de idade. Contudo, ao contrário do que ocorre na scurfy, na 

síndrome que acomete os seres humanos, nem sempre a causa é decorrente de mutações no 

gene Foxp3. Especula-se que mutações em outros genes cujos produtos interajam com o 

produto de Foxp3, sejam as outras possíveis causas da IPEX (COFFER e BURGERING, 

2004; ZIEGLER, 2006).   

A denominação forkhead dada à família dos fatores de transcrição, da qual pertence 

Foxp3, deriva do gene responsável pela mutação de mesmo nome em moscas do gênero 

Drosophila. Nestes animais, o gene forkhead atua na formação terminal do embrião 

(COFFER e BURGERING, 2004; ZIEGLER, 2006). Com a descoberta de outro grupo de 

fatores de transcrição específicos do fígado e muito similares ao forkhead, os quais 

apresentavam domínios de ligação ao DNA, houve a criação de uma nova família de fatores 

de transcrição. Os membros desta nova família foram descritos desde organismos menos 

complexos, como as leveduras até organismos mais complexos como os seres humanos. 

Diante da promiscuidade destes novos fatores de transcrição, houve a necessidade de se rever 

suas denominações. Desta forma, os fatores de transcrição forkhead dos animais classificados 

como cordados recebem o nome de FOX (forkhead box) e são divididos conforme a sua 

função em pelo menos quinze classes (COFFER e BURGERING, 2004).  O Foxp3 enquadra-

se na família de fatores de transcrição forkhead/winged helix. O nome winged helix está 

relacionado com a estrutura do domínio forkhead (FKH) de ligação ao DNA, a qual lembra 

uma estrutura de hélice em forma de duas asas, semelhantes às de uma borboleta, sendo 

bastante conservada. Embora não seja totalmente esclarecida a biologia de Foxp3, sugere-se 

que ele atue como um inibidor transcricional via fator nuclear de células T ativadas (NFAT, 

Nuclear Factor of Activate T cells) e fator nuclear-κB (NF-κB, nuclear factor-κB) 

(SCHUBERT et al., 2001; BETTELLI; DASTRANGE; OUKKA, 2005). Foxp3 é apenas uma 

das várias proteínas da família forkhead/winged helix que está relacionado com a regulação 

imune. Como exemplo podem ser citados os genes Foxn1 e Foxj1. O primeiro está associado 

ao fenótipo nude de camundongos e o segundo à auto-imunidades celulares e 

hiperproliferação de linfócitos T (COFFER e BURGERING, 2004; ZIEGLER, 2006).  

Uma curiosidade relacionada à Foxp3 é o fato de que o hormônio feminino estrógeno 

é capaz de induzir sua expressão, exercendo papel importante durante a gravidez, uma vez 

que a geração de células T reguladoras durante a gestação é bastante requerida (COFFER e 

BURGERING, 2004). 
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Estudos acerca do Foxp3 demonstraram, após análise de seu RNA mensageiro em 

timócitos de camundongos BALB/c CD4+CD25+, que tais células apresentavam níveis de 

RNA mensageiro de Foxp3 cem vezes mais abundante do que em células de fenótipo 

CD4+CD25-, mesmo que as células CD4+CD25+ estivessem sob um estado de ativação, 

indicando que Foxp3 não está relacionado com o estado de ativação das células (HORI; 

NOMURA; SAKAGUCHI, 2003). Deve-se ressaltar que Foxp3 é um excelente marcador para 

células T reguladoras em camundongos, porém ele pode ser transientemente expresso em 

células T ativadas humanas, o que prejudica a imunofenotipagem destas células em seres 

humanos. Outro inconveniente no estudo das células T reguladoras em humanos é o fato de 

que nas infecções crônicas tais células são mantidas nos tecidos afetados e torna-se mais 

difícil encontrá-las no sangue periférico, o qual é o único material acessível para o estudo em 

humanos (BELKAID e TARBELL, 2009). Outros marcadores não tão específicos como o 

receptor do fator de necrose tumoral induzido por glicocorticóide (GITR, do inglês 

Glucocorticoid-Induced Tumor necrosis factor Receptor) e o antígeno de linfócito T 

citotóxico 4 (CTLA-4, do inglês Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4) são utilizados na 

caracterização de células T reguladoras. A inespecificidade destes marcadores provém do fato 

dos mesmos serem expressos inclusive em células T ativadas (SAKAGUCHI, 2004; 

O`GARRA et al., 2004). O mesmo ocorre com a expressão de CD25, a qual se constitui em 

um índice indireto da ativação celular e desta forma, também não é um marcador satisfatório 

para as células T reguladoras (MILLS e McGUIRK, 2004). 

As células T reguladoras CD4+ CD25+ compreendem de 5 a 10% das células T CD4+ 

periféricas em camundongos e inclusive em chimpanzés saudáveis (HORI; NOMURA; 

SAKAGUCHI, 2003; MANIGOLD et al., 2006).  Dentre esta subpopulação celular, a 

expressão de Foxp3 é predominante, não somente no timo, mas também na periferia (HORI; 

NOMURA; SAKAGUCHI, 2003).   

Existem pelo menos duas subpopulações de células T reguladoras, sendo as naturais e 

as adaptativas ou induzidas. As células T reguladoras naturais ou nTregs originam-se no timo, 

são específicas para antígenos próprios, embora possam atuar na resposta a microrganismos 

da microbiota e em contextos de infecções crônicas como na leishmaniose (SUFFIA et al., 

2006), sendo que neste último caso contribuem para a regulação da resposta imune contra o 

patógeno e, portanto, asseguram sua permanência. Provavelmente, isto ocorre porque em 

infecções agudas, a manutenção de uma resposta imune ocasiona a lesão tecidual no local, 
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com liberação de antígenos do hospedeiro (SUFFIA et al., 2006). As nTres  expressam 

constitutivamente CTLA-4, GITR, CD25hi , já estão presentes no organismo do hospedeiro e 

requerem IL-2 e TGF-β apenas para manutenção de sua estabilidade e não para sua geração. 

Além disso, estão sujeitas a ação de IL-6, podendo se diferenciar em células Th17. Já as 

adaptativas ou induzidas, também denominadas iTregs, originam-se na periferia, reconhecem 

antígenos teciduais ou estranhos, dependem de citocinas para exercerem supressão, como IL-

10 ou TGF-β e a expressão de CD25 é bastante variável. Também requerem IL-2 e TGF-β 

para sua geração e estabilidade, sendo que na ausência de TGF-β estas células podem perder a 

expressão de Foxp3 (SELVARAJ e GEIGER, 2007), mas não sofrem a atuação de IL-6. Além 

disso, as células T reguladoras adaptativas são geradas a partir de linfócitos T maduros na 

periferia, normalmente em infecções ou transplantes, sendo que nestes casos comprovou-se a 

atuação de TGF-β na indução do fator de transcrição Foxp3 (CHEN et al., 2003). Atualmente, 

não temos um marcador que seja confiável para distinguir células T reguladoras endógenas de 

convertidas (BELKAID e TARBELL, 2009).  

 Ambas as subpopulações de células T reguladoras atuam via contato célula a célula 

(BLUESTONE e ABBAS, 2003; BELKAID e ROUSE, 2005; HORWITZ et. al., 2008; 

BELKAID e TARBELL, 2009). A IL-2, embora não seja produzida por células T reguladoras, 

é essencial para estas, sejam elas nTregs ou iTregs, atuando no estímulo de células T Foxp3+ e 

inclusive na expressão deste fator de transcrição e no aumento da atividade supressora destas 

células. Contudo, a IL-2 não é um fator imprescindível para a atividade supressora das células 

T reguladoras (FONTENOT et al., 2005; HORWITZ et al., 2008; O’GORMAN et al., 2009), 

embora a eliminação desta citocina através de anticorpos monoclonais (mAbs) resulte na 

queda desta subpopulação de células T e conseqüente desenvolvimento de auto-imunidades 

(SAKAGUCHI, 2004). 

 As iTregs podem ser subdivididas em células T reguladoras 1 (Tr1), as quais secretam 

IL-10, células Th3, secretoras de TGF-β e células T reguladoras induzidas Foxp3+ 

(BELKAID e ROUSE, 2005; BELKAID e TARBELL, 2009). As células Tr1 atuam na 

supressão de uma resposta imune via secreção da citocina imunossupressora IL-10 (GROUX 

et al., 1997). As células Tr1 expressam níveis indetectáveis do fator de transcrição Foxp3, 

diferentemente do que ocorre com as células T reguladoras naturais, para as quais Foxp3 

constitui o principal marcador, talvez porque estas células estejam em contato com seus 

antígenos cognatos (HOWITZ et al., 2008).  
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 As células Th3 foram primeiramente descobertas após estudos de indução de 

tolerância oral, nos quais verificou-se que tal regime levava a indução de células T CD4+ de 

caráter regulador e secretoras de TGF-β. Esta citocina mostrou-se capaz de converter células 

T CD4+ Foxp3- naive em células iTregs CD4+ Foxp3+ (CHEN et al., 2003). 

 As células T reguladoras necessitam do estímulo via TCR para exercerem sua 

atividade supressora e um fato importante é o de que as células T reguladoras CD4+CD25+ 

requerem uma quantidade muito mais baixa do antígeno para o qual elas são específicas para 

desencadear a supressão do que células T CD4+CD25-, muito provavelmente devido a 

moléculas acessórias como CTLA-4. Uma vez que estas células reguladoras tenham 

reconhecido seu antígeno, elas irão suprimir tanto a resposta contra aquele antígeno específico 

quanto contra quaisquer outras células específicas para antígenos diferentes, sendo 

considerada uma supressão não específica (SAKAGUCHI, 2004). Após ativação, as células T 

reguladoras saem dos órgãos linfóides e migram para os tecidos alvos da infecção, nos quais 

tais células são reativadas pelas células dendríticas locais (TANG e BLUESTONE, 2008). 

 Os vários mecanismos de imunossupressão utilizados pelas células T reguladoras 

podem ocorrer simultaneamente (SAKAGUCHI, 2004). Um deles se dá através da indução de 

células apresentadoras de antígeno, principalmente células dendríticas, a secretarem a enzima 

indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) mediado por CTLA-4. A IDO é um composto regulador 

capaz de induzir a produção de metabólitos pro-apoptóticos a partir do catabolismo do 

triptofano, culminando com a supressão das células T efetoras (FALLARINO et al., 2003). As 

células T reguladoras também são capazes de modular negativamente a expressão de 

moléculas co-estimulatórias expressas pelas células dendríticas como CD80 e CD86 in vitro 

(CEDERBOM; HALL; IVARS, 2000). Porém, maiores estudos são necessários para validar 

estes mecanismos. A indução de tolerância em células dendríticas imaturas por parte das 

células T reguladoras pode resultar na conversão de células T CD4+CD25- em células iTregs 

Foxp3+  ou na promoção da expansão de nTregs (HORWITZ et al., 2008). Outro mecanismo 

de supressão, denominado supressão por ruptura metabólica, ocorre através da captura de IL-

2, uma vez que estas células expressam CD25, o qual é um receptor de IL-2 de alta afinidade. 

A ausência de IL-2 impede a proliferação de células T efetoras e inclusive é capaz de gerar 

uma síndrome em camundongos semelhante à scurfy (FONTENOT et al., 2005; TANG e 

BLUESTONE, 2008; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). Além destes dois 

mecanismos de imunossupressão, outros podem ser citados, sendo eles a supressão por 
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citocinas inibidoras e a supressão por citólise. A supressão por intermédio de citocinas ocorre 

através da ação das citocinas inibidoras IL-10, TGF-β e IL-35. Não é claro se somente as 

iTregs atuam utilizando este mecanismo ou se a mesma estratégia é utilizada pelas nTregs. A 

supressão por citólise ainda é um mecanismo que requer maiores estudos, mas aparentemente, 

ocorre pela atividade citotóxica das células T reguladoras, mesmo em camundongos 

(VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). A supressão das células T reguladoras 

também pode ser mediada pela adenosina e pelo AMP cíclico, porém tais mecanismos 

carecem de maiores estudos (DEAGLIO et al., 2007; BOPP et al., 2007). Deve ser ressaltado 

o fato de que todos os mecanismos citados ainda necessitam ser esclarecidos e que muitos 

deles podem ser redundantes (BELKAID, 2008). 

 Uma das questões talvez mais intrigantes a respeito das células T reguladoras é como 

elas seriam capazes de suprimir células auto-reativas e respostas efetoras exacerbadas contra 

antígenos externos sem que houvesse um comprometimento desta resposta efetora. O fato é 

que células T reguladoras de camundongos expressam seletivamente o receptor semelhante ao 

Toll (TLR, do inglês Toll Like Receptors) 4. Tal receptor é capaz de se ligar ao 

lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas (LPS) e se houver uma grande quantidade 

deste composto em decorrência de uma resposta efetora bem sucedida por parte dos 

anticorpos e sistema complemento, as células T reguladoras poderão reconhecer este LPS via 

TLR-4 e, portanto, atuarão na inibição da resposta efetora (CARAMALHO et al., 2003). Esta 

não é uma explicação completa para a questão acima descrita, mas indica um dos mecanismos 

que pode justificar a ação seletiva das células T reguladoras, além de demonstrar que as 

células T reguladoras podem responder diretamente a produtos microbianos. 

Atualmente propõe-se uma relação entre as células T reguladoras e as células Th17. 

Isto porque TGF-β, conforme já mencionado, é capaz de converter células T CD4+Foxp3- em 

células T CD4+Foxp3+ (ZHU e PAUL, 2008). Contudo, na presença de IL-6, TGF-β leva a 

indução de células T secretoras de IL-17 e, concomitantemente, inibe a diferenciação de 

células T reguladoras. Inclusive, a adição de IL-6 em células nTregs Foxp3+ cultivadas in 

vitro é capaz de converter tais células a células secretoras de IL-17 (BETTELLI; KORN; 

KUCHROO, 2007; AWASTHI; MURUGAIYAN; KUCHROO, 2008). Tal fato ocorre 

porque TGF-β junto com IL-6 induzem a expressão do fator RORγt, responsável pela indução 

da transcrição de IL-17A (ZHOU et al., 2008). Na ausência de IL-6, a IL-21 exerce o mesmo 

papel (JETTEN, 2009). Vale ressaltar que a IL-6 representa papel importante na conversão de 
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células Th17 em camundongos, porém em humanos a citocina responsável pela conversão das 

células T reguladoras em células Th17 parece ser a IL-1 (KOENEN et al., 2008). Um trabalho 

recente demonstrou que a IL-1 pode também estar relacionada com a conversão de células T 

reguladoras em células Th17 em camundongos (CHUNG et al., 2009). Baixas concentrações 

de TGF-β induzem expressão de RORγt e, contrariamente, altas concentrações de TGF-β 

induzem expressão de Foxp3. Desta forma, a diferenciação para Treg ou para Th17 depende 

da quantidade de TGF-β e também de citocinas proinflamatórias, o que influi diretamente na 

expressão de RORγt e Foxp3, fatores responsáveis pela diferenciação destas linhagens 

celulares (ZHU e PAUL, 2008). Ichiyama et al. (2008) discutem que as células T CD4+ 

expressam tanto RORγt quanto Foxp3 nas fases iniciais de sua diferenciação. Somando-se a 

isso, há relatos de que há células T CD4+ naive capazes de expressar tanto Foxp3 quanto 

RORγt, o que corrobora a idéia de que pode haver um estado de transição antes da definição 

por uma das duas linhagens (AFZALI et al., 2009). As células T CD4+ em contato com TGF-

β expressam Foxp3, o qual interage de forma direta com RORγt, suprimindo a diferenciação 

para Th17, uma vez que age na supressão da ativação do promotor de IL-17A mediado por 

RORγt. Esta situação pode ser revertida, em camundongos, através da adição de IL-6 ou IL-

21, sendo que neste caso tem-se a diminuição dos níveis de Foxp3 (ICHIYAMA et al., 2008; 

ZHOU et al., 2008). Esta interação direta entre um fator e outro é responsável pela supressão 

recíproca na qual Foxp3 antagoniza a função de RORγt (JETTEN, 2009). 

RORγt é um membro da subfamília de receptores órfãos de ácido retinóico (ROR – 

Orphan Receptors Retinoic-Related). É expresso em algumas células do sistema imune e tem 

importante papel na organogênese de órgãos linfóides uma vez que sua ausência interfere na 

formação de linfonodos e Placas de Peyer. Somando-se a isso, a ausência deste fator interfere 

na expressão de citocinas características da linhagem Th17 (JETTEN, 2009). Outro receptor 

órfão de ácido retinóico implicado na diferenciação das células Th17 é RORα. A deficiência 

em RORγt e em RORα implica na eliminação desta subpopulação celular (ZHU e PAUL, 

2008). 

As células Th17 podem ser induzidas a partir de células T reguladoras. Experimentos 

utilizando células provenientes de camundongos revelaram que células T reguladoras 

secretoras de TGF-β são capazes de induzir a diferenciação de células Th17 na presença de 

IL-6 (XU et al., 2007). Contudo, parece haver diferenças nestes mecanismos entre as nTregs e 

as iTregs, sendo que estas últimas mostraram-se mais resistentes a ação de IL-6 (ZHENG; 
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WANG; HORWITZ, 2008). A função desta citocina na indução da diferenciação de células 

Th17 pode ser inibida através do metabólito de vitamina A ácido retinóico, o qual também é 

capaz de promover a diferenciação de células T reguladoras, apresentando importante papel 

no balanço entre estas duas linhagens celulares antagonistas (MUCIDA et al., 2007).  

A relação entre infecções fúngicas e a linhagem Th17 já foi verificada em pacientes 

portadores da síndrome de hiper IgE, os quais apresentam desenvolvimento da linhagem Th17 

deficiente. Estes pacientes sofrem infecções estafilocócicas e fúngicas de forma recorrente. As 

citocinas secretadas por células Th17 são capazes de recrutar e ativar neutrófilos os quais 

atuam na resposta imune contra bactérias extracelulares e fungos (ZHU e PAUL, 2008). Na 

paracoccidioidomicose, Loures et al. (2009) observaram que macrófagos de camundongos 

deficientes para Toll-like receptor-2 (TLR-2) apresentavam problemas no que concerne à 

interação com leveduras de P. brasiliensis. Além disso, estes animais apresentaram uma 

resposta imunológica polarizada para Th17 e ausência de expansão de células T reguladoras.  

Em face da importância das células T reguladoras no controle da inflamação 

exacerbada e de seu possível envolvimento na manutenção da memória imunológica em 

doenças crônicas e de sua relação com a geração de células Th17, este estudo propõe a 

pesquisa destas células e também das células T de memória em camundongos BALB/c 

imunizados com o vetor contendo o inserto P10 de Paracoccidioides brasiliensis e desafiados 

intratraquealmente com o fungo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

� Os linfócitos esplênicos dos animais imunizados com o vetor contendo o inserto P10 de P. 

brasiliensis foram capazes de proliferarem in vitro, após estímulo com o peptídeo P10 

 

� A vacina de DNA contendo a sequência do peptídeo P10 é capaz de dimiuir significativamente 

a carga fúngica no pulmão dos camundongos imunizados 

 

 

� A imunização com o vetor contendo o inserto P10 de P. brasiliensis é capaz de gerar células T 

com fenótipo de memória no baço e no pulmão dos animais imunizados, tanto antes quanto 

após o desafio.  

 

� A imunização com o vetor contendo o inserto P10 de P. brasiliensis é capaz de gerar células T 

com fenótipo de reguladoras no baço e no pulmão dos animais imunizados, tanto antes quanto 

após o desafio.  

 

� A imunização com o vetor contendo o inserto P10 de P. brasiliensis é capaz de gerar células T 

expressando RORγt+, marcador associado às células Th17, no baço e no pulmão dos animais 

imunizados e desafiados. 

 

� As citocinas secretadas no sobrenadante de cultura dos esplenócitos provenientes dos animais 

imunizados com o vetor contendo o inserto P10 de P. brasiliensis, tanto antes quanto após o 

desafio caracterizam a polarização da resposta imunológica para o padrão Th1 
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