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RESUMO
Zago CA. O papel das células T reguladoras e da IL-2 na resposta policlonal de células
CD4+ durante a infecção pelo Plasmodium chabaudi [tese (Doutorado em Imunologia)].
São Paulo (Brasil): Instituto de Ciência Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.
A ativação policlonal de linfócitos T e B e a produção de auto-anticorpos são
características comuns na resposta imune induzida pela infecção com Plasmodium
chabaudi. A IL-2 é uma citocina que está envolvida tanto na ativação e apoptose dos
linfócitos T, como na indução e manutenção das células T reguladores (Treg), podendo
assim participar de várias maneiras na resposta ao P. chabaudi. Observamos, no dia 7 após
a infecção, que as células CD4+ com tamanho celular grande e que expressam CD25 e
CD122 (cadeias α e β do receptor de IL-2, respectivamente) são as maiores produtoras de
IL-2 e também expressam altos níveis de CTLA-4, mTGF-β, GITR e CD45RB.
Verificamos também, a expansão de uma população de células CD4+ que expressa
marcadores característicos de células Treg, ou seja, tamanho celular pequeno, com alta
expressão de Foxp3, CD25, CTLA-4, mTGF-β, GITR e baixos níveis de CD45RB e
CD122. Para avaliar o papel dessas células na infecção pelo P. chabaudi, reconstituímos
camundongos SCID com células totais ou desprovidas da população CD25+. Na ausência
de células Treg, as células CD4+ apresentam um aumento significativo da expressão de
CD25, CD122 e CD69 e secretam grande quantidade de IFN-γ. Esses camundongos
também apresentam um aumento nos níveis de anticorpos IgG anti-P.chabaudi e autoanticorpos, indicando que as células Treg parecem contribuir para limitar a ativação
policlonal induzida pelo P. chabaudi. Trabalhos mostram que o tratamento com anticorpos
monoclonais (mAbs) de diferentes hibridomas leva a efeitos antagônicos. Assim, os mAb
S4B6 formam um complexo citocina-anticorpo que potencializa a ação da citocina por
deixá-la mais estável, enquanto os mAb JES6-1 neutralizam a citocina. Nossos estudos
mostram que, na infecção aguda pelo P. chabaudi, o tratamento com mAb S4B6 induz um
aumento na freqüência de células CD4+ ativadas (alta expressão de CD44 e CD69 e
tamanho celular grande) sem alterar o número de células Treg. Em contraposição, o
tratamento com mAb JES6-1, na fase aguda da infecção, induz uma redução no número de
células Treg que retorna aos níveis basais no dia 20 de infecção. Além disso, a freqüência
de células CD4+ ativadas (alta expressão de CD44 e CD69 e tamanho celular grande)

esteve elevada no dia 20 de infecção, assim como a proliferação específica. Além da IL-2,
as citocinas IL-7 e IL-15 também promovem a sobrevivência e a proliferação de células T.
Experimentos in vitro mostraram que a neutralização da IL-2 não altera a proliferação
antígeno-específica de células CD4+ da fase aguda da infecção, que se torna ainda maior
na presença de IL-7 e IL-15. Podemos concluir que a IL-2 não é essencial para a ativação
e a expansão das células CD4+ durante a fase aguda da infecção pelo P. chabaudi,
podendo ser substituída por outras citocinas como a IL-7 e a IL-15. Além disso, o nosso
estudo indica que a IL-2 e as células Treg são capazes de limitar a ativação policlonal das
células CD4+ induzida pela infecção, ainda que com cinéticas distintas.

Palavras-chave: P. chabaudi; Células T reguladoras; IL-2; Ativação policlonal.

ABSTRACT
Zago CA. The role of regulatory T cells and IL-2 during polyclonal CD4+ T cells response
induced by Plasmodium chabaudi infection [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo
(Brasil): Instituto de Ciência Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.
Polyclonal lymphocyte activation (PLA) and autoantibody production are
common features of the immune response to Plasmodium chabaudi infection. IL-2 plays
an essential role in T cell activation and apoptosis, and also in regulatory T (Treg) cell
homeostasis. Therefore, IL-2 could participate in different ways in the immune response
against malaria. At day 7 of infection, we observed that among CD4+ T cells, large cells
expressing CD25 and CD122 (α and β chains of IL-2R, respectively) were the major
source of IL-2 and also express high levels of CTLA-4, mTGF-β, GITR and CD45RB. We
also observed the expansion of a population bearing surface markers characteristic of Treg
cells, that is, small lymphocytes expressing Foxp3 and high amounts of CD25, CTLA-4,
mTGF-β and GITR and low levels of CD45RB and CD122. In order to evaluate the role of
this population during P. chabaudi infection, C57Bl/6 SCID mice were reconstituted with
total or CD25-depleted spleen cells. CD4+ T cells of infected mice lacking CD25+ cells
showed a significant higher expression of CD25, CD122 and CD69. In addition, CD4+ T
cells of infected CD25-SCID mice secreted huge amounts of IFN-γ compared to infected
TOTAL SCID mice (reconstituted with total spleen cells). These mice also showed
increased serum levels of parasite-specific IgG and autoantibodies. Thus according to these
results Treg cells seem to limit PLA during P. chabaudi malaria. Several studies report that
treatment with anti-IL-2 monoclonal antibodies (mAbs) proceeding from different clones
lead to antagonist effects. Anti-IL-2 S4B6 mAb produces a cytokine-Ab complex
guaranteeing the cytokine action by leaving it more stable, while anti-IL-2 JES6-1 mAb
neutralizes the cytokine. Our findings have shown that during the acute infection, S4B6
mAb treatment produces a huge increase in the frequency of activated CD4+ T cells (large
cells expressing high amounts of CD44 and CD69) without interfering in Treg cell numbers
per spleen. On the other hand, JES6-1 mAb treatment during the early infection results on
a decrease in Treg cell numbers. Even though these values become similar to controls at day
20 of infection, the frequency of activated CD4+ T cells remains upraised as well as the
parasite-stimulated T cell proliferation. In addition to IL-2, IL-7 and IL-15 also promote T

cell survival and proliferation. In our experiments, IL-2 neutralization in vitro is unable to
suppress the parasite-stimulated CD4+ T cell proliferation when cells are obtained at the
early infection, and a huge increase in the response is observed in the presence of IL-7 and
IL-15. Taken together, our results indicate that IL-2 is dispensable for CD4+ T cell
activation and expansion during the acute P. chabaudi malaria. In this regard, IL-2 could
be substituted by other cytokines such as IL-7 and IL-15. Furthermore, our study indicates
that IL-2 and Treg cells are able to limit PLA of CD4+ T cells during P. chabaudi malaria,
although with different kinetics.

Key words: P. chabaudi; Regulatory T cells; IL-2; Policlonal activation.
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1.1 MALÁRIA
A infecção do hospedeiro vertebrado pelo plasmódio inicia-se com a inoculação do
esporozoíto no momento da picada do mosquito Anopheles. Uma vez inoculados, os
esporozoítas caem na corrente circulatória e penetram nas células hepáticas, onde se
multiplicam por esquizogonia, levando à formação de merozoítas. Com a ruptura dos
hepatócitos, alguns dos merozoítas, agora postos em liberdade, são englobados por células
fagocitíticas e destruídos. Entretanto, outros parasitas conseguem invadir os glóbulos
vermelhos, dando início ao ciclo eritrocítico. A fase eritrocítica do ciclo do plasmódio é a
responsável pelos sintomas clínicos associados à doença, tais como: a febre, a anemia e a
malária cerebral, muitas vezes fatal. Após sucessivas fases de esquizogonia, aparecem no
ciclo eritrocítico os gametócitos. A infecção do mosquito ocorre com a ingestão de
eritrócitos infectados por gametócitos, que se reproduzem de forma sexuada no intestino
médio do mosquito, dando origem aos esporozoítas que atingem progressivamente as
glândulas salivares. A simples presença de um indivíduo portador do plasmódio pode
desencadear um surto de malária em qualquer região onde haja o mosquito transmissor da
doença.
A malária humana é causada por quatro espécies de Plasmodium: o P. malarie, o P.
ovale, o P. vivax e o P. falciparum, sendo o P. vivax e o P. falciparum as espécies mais
comuns. Aproximadamente 40% da população mundial, na maior parte aquelas que vivem
nas regiões mais pobres como África, Ásia e América Latina, estão expostas à malária.
Apesar dos esforços das autoridades de saúde, pelo menos 1 milhão de pessoas morrem
todos os anos vítimas da malária. Noventa por cento das mortes ocorrem na África,
principalmente em crianças com idade abaixo de cinco anos. Uma criança africana tem em
média entre 1,6 e 5,4 episódios de febre decorrentes da malária por ano. Dados da
Organização Mundial da Saúde mostram que a cada 30 segundos uma criança morre de
malária (portal 10 facts on Malaria, World Health Organization, 2007).
No Brasil, a região da Amazônia Legal concentra quase todos os registros de
malária no país. Em um recenseamento realizado na região em 2004, observou-se uma
redução do número de casos de malária, diminuição dos municípios de alto risco
(incidência parasitária acima de 49,9 casos/1.000 habitantes), de internações e de óbitos
por malária, quando comparados a um levantamento feito em 1999. Apesar disso, a
incidência da doença na Amazônia continuou elevada em 2004, chegando a
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aproximadamente 20 casos para cada 1.000 habitantes, prejudicando o nível de saúde da
população e o desenvolvimento socioeconômico da região.
Segundo dados do Ministério da Saúde, na Amazônia, a maior parte dos casos de
malária é devida ao P. vivax. No entanto, apesar de haver uma redução geral de casos na
região, é preocupante o aumento da freqüência de casos de malária por P. falciparum, o
que favorece a ocorrência da doença nas suas formas graves e de óbitos. No período de
1999 a 2004, observou-se o aumento da proporção de malária por P. falciparum de 18,6%
para 23,7%, sendo que os estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Rondônia os
que mais contribuíram para esse aumento.
Esplenomegalia e ativação policlonal do sistema imune são fatores comuns
associados à malária humana (1-3). A malária cerebral, uma das complicações freqüentes
na infecção pelo P. falciparum, está associada à citoaderência de eritrócitos infectados nos
capilares do cérebro (4).
Na malária, a imunidade induzida pela presença do parasita nunca chega a conferir
proteção total. No entanto, indivíduos que contraíram por diversas vezes infecções
adquirem uma proteção contra os sintomas clínicos e apresentam níveis de parasitemia
mais brandos (5). Por outro lado, a exposição esporádica de indivíduos ao Plasmodium,
torna-os vulneráveis ao aparecimento das manifestações clínicas (6, 7). Na malária, a
imunidade induzida pela presença do parasita nunca chega a conferir proteção total. No
entanto, indivíduos que contraíram por diversas vezes infecções adquirem uma proteção
contra os sintomas clínicos e apresentam níveis de parasitemia mais brandos (5). Por sua
vez, a exposição esporádica de indivíduos ao Plasmodium, torna-os vulneráveis ao
aparecimento das manifestações clínicas (6, 7).

Em áreas endêmicas de malária as

chances de a infecção evoluir para as formas graves da doença como malária cerebral e
placentária, anemia severa e doença pulmonar são grandes. Os mecanismos que levam a
essas patogênes ainda são incertos, no entanto, acredita-se que, entre outros fatores, uma
resposta pró-inflamatória mediada por citocinas e células efetoras pode mediar essa
patologia (8, 9). Algumas espécies de Plasmodium já são capazes de adquirir mecanismos
de fuga do imune e desta forma prevenir o desenvolvimento de uma imunidade estéril (1012). Dessa forma, entre os mecanismos envolvidos na imunossupressão podemos destacar
a participação de uma população de células T reguladoras que podem beneficiar o parasita
por controlar uma resposta imune efetora. A possível contribuição de células T reguladoras
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para a evasão imune durante a malária sugere que a ativação destas células pode ser um
dos mecanismos pelo qual o Plasmodium manipula o sistema imune do hospedeiro. No
entanto, pouco se sabe como os parasitas ativam as células T reguladoras.
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1.2 CÉLULAS T REGULADORAS
A ativação do sistema imune é caracterizada por uma diversidade de células
altamente dinâmicas e efetivas. Dentre os mecanismos envolvidos, destaca-se a capacidade
da célula distinguir entre o próprio e o não próprio, além de diferenciar agentes inócuos de
patogênicos, e com isso impedir uma resposta imune desnecessária, muitas vezes
autodestrutiva.

Na década de 90 foi descrita a ação de uma pequena população de

linfócitos T que expressa a cadeia α (CD25) do receptor para IL-2 (IL-2R) (13). Estas
células apresentam o fenótipo de células experimentadas e constituem, nos órgãos linfóides
periféricos de camundongos normais (não imunizados), aproximadamente 10% das células
CD4+ e 1% das células CD8+. A participação das células CD4+CD25+ na regulação das
respostas autoimunes foi demonstrada experimentalmente em ensaios de transferência
celular. Neste trabalho os autores mostram que, camundongos BALB/cnu/nu (atímicos)
reconstituídos com células do baço de camundongos BALB/c+/+ desprovidas da população
CD25+ desenvolveram, três meses mais tarde, doenças autoimunes órgão-específicas e
sistêmicas (14). O fato de que estas doenças autoimunes são acompanhadas do aumento de
anticorpos auto-reativos na circulação, como por exemplo, anticorpos específicos contra
células parietais gástricas, tireoglobulina e DNA dupla-fita, sugere que as células
CD4+CD25+ exercem uma ação reguladora sobre as células B (15). Além disso,
camundongos timectomizados até o terceiro dia após o nascimento desenvolveram várias
doenças autoimunes devido à diminuição da população de células CD4+CD25+ residente
(16). Neste caso, o aparecimento de doenças autoimunes em camundongos adultos
desprovidos de células CD25+ podia ser revertido por meio da co-transferência destas
células.
As células CD4+CD25+ reguladoras (Treg) são caracterizadas pela expressão
constitutiva de marcadores de ativação como GITR (proteína relacionada ao receptor do
fator de necrose tumoral que é induzida por glicocorticóide) (17), CTLA-4 (antígeno 4
associado a linfócitos T citotóxicos) (18), mTGF-β (fator indutor de crescimento β de
membrana) (19), além do fator de transcrição Foxp3 ( do inglês forkhead box p3) (20-22) e
da baixa expressão do CD45RB (13). A principal ação do Foxp3 é reprimir vários sinais de
ativação das células CD4+. Além disso, o Foxp3 também pode ativar também certos genes
nas células Treg embora o mecanismo exato de supressão ainda não esteja bem claro.
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Até o momento, o mecanismo regulador das células CD4+CD25+ é bastante
controverso, porém, existem evidências de que a regulação é exercida por meio da interação
célula-célula e envolve o mTGF-β (19). Em modelos experimentais de infecção por
Leishmania major, a resposta está sujeita à regulação pelas células CD4+CD25+. Nesse caso,
camundongos BALB/c SCID reconstituídos com células esplênicas CD25- produziram
grandes quantidades de IL-4 e apresentavam um agravamento das lesões. Evidência da
participação destas células na regulação das respostas imunes também foi demonstrada em
um modelo de infecção por Pneumocystis carinii. Neste trabalho, os autores mostram que a
transferência de uma população de células T desprovida de células CD4+CD25+ para
camundongos SCID infectados pelo P. carinii leva ao desenvolvimento de uma pneumonia
severa, enquanto que a transferência de células totais não induz a doença (24).
Células com capacidade reguladora que apresentam graus variados de semelhança
com as células Treg naturais também podem ser geradas na periferia. Essa população inclui
as células do tipo 1 (TR1) que secretam IL-10 (25), as células Th3 que secretam TGF-β (26),
e as células que são convertidas em Foxp3+ (27). O contato com patógenos, por exemplo,
pode ser um dos mecanismos responsáveis para a origem dessas células. Gazzinelli e
colaboradores, em um modelo de infecção murina com Toxoplasma gondii, mostraram que a
IL-10 produzida pelas células T é capaz de regular a resposta efetora, uma vez que
camundongos deficientes para a produção desta citocina podem controlar o número de
parasitas, mas sucumbem a uma imunopatologia por não conter a resposta imune (28).
Além disso, estudos in vitro mostraram a conversão de células CD4+CD25- virgens através
da ligação com o TCR e na presença de TGF- em células reguladoras Foxp3+ (29). Da
mesma forma, durante a infecção com T. gondii, linfócitos intra-epiteliais secretam TGF-β e
previnem o desenvolvimento de uma forma letal de toxoplasmose (26).
Atualmente, já se sabe que as células Treg podem controlar a intensidade de uma
resposta infecciosa secundária. Em um modelo de infecção com HCV (vírus da hepatite C)
em chimpanzés, as células Treg naturais podem controlar as células T efetoras específicas
não somente na fase crônica da doença, mas também após a sua cura (30). Além disso,
estas células também podem aumentar a eficiência de vacinas contra agentes infecciosos
(31, 32).
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1.3 INTERLEUCINA-2
Estudos in vitro revelam que a produção precoce de IL-2 por células CD4+ ativadas,
induz a proliferação e a diferenciação destas células após a ligação com o receptor de alta
afinidade composto pelas cadeias α (CD25), β (CD122) e γ (CD132). A subunidade IL2Rα é necessária para aumentar a afinidade do receptor ao ligante, além de favorecer a
aproximação das subunidades β e γ (33). A subunidade IL-2Rβ está constitutivamente
ligada à Janus cinase 3 (Jak3), mas também ser induzida a se ligar à Jak1, por meio dos
resíduos tirosina localizados na região S, dando início a uma cascata de sinalização que
envolve Syk, STAT5, MAPK e PI3K, entre outras moléculas (33, 34). A subunidade IL2Rγ é compartilhada com outras citocinas, tais como IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21 (33), e
é responsável pela endocitose do complexo IL-2/IL-2R (35).
Supunha-se que a capacidade da IL-2 induzir proliferação e diferenciação de
linfócitos também seria observada in vivo uma vez que a injeção de IL-2 em pacientes com
HIV ou câncer era capaz de aumentar o número de células T (36, 37). A ação da IL-2
começou a ser questionada quando se observou que camundongos deficientes em IL-2 ou
IL-2R apresentavam linfoproliferação seguida pelo desenvolvimento de autoimunidade
letal (38-40). Estes dados poderiam ser um indicativo de que a IL-2 estaria envolvida na
regulação da resposta imune em um mecanismo de morte celular induzida por ativação
(AICD) (41-43) via FAS e FAS-L (44, 45) ou prejudicando a geração e função de células
Treg, uma vez que camundongos deficientes em IL-2 (IL-2KO) apresentam uma diminuição
do número de células CD4+CD25+ (46, 47). A reconstituição de camundongos IL-2KO
com células CD4+CD25+ de camundongos imunocompetentes era capaz de prevenir o
desenvolvimento de uma auto-imunidade letal (48).
Alguns trabalhos mostram que a resposta hiperproliferativa observada em
camundongos deficientes em IL-2 e IL-2R não é devido a um defeito intrínseco das células
T, mas sim da falta de células Treg. Estes resultados sugerem um papel importante da IL-2
para a geração e manutenção dessas células (39, 49, 50).

No entanto, estudos mais

recentes mostram que os sinais da IL-2 não são necessários para a expressão de Foxp3 e
nem para o estabelecimento de células Treg naturais durante o desenvolvimento tímico,
embora as vias metabólicas e de sobrevida encontram-se prejudicadas na ausência dos
sinais da IL-2, mostrando que a IL-2 assegura a homeostase das Treg naturais (51).
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1.4 P. chabaudi, CÉLULAS TREG E IL-2
O modo como o sistema imune comporta-se nas doenças infecciosas é certamente
diferente daquele observado após imunizações com doses baixas e repetidas de antígenos
administradas durante um longo período de tempo. Assim, nas infecções por diferentes
patógenos como vírus (52-55), micoplasma (56), bactérias (57), protozoários (2, 58-68) e
helmintos(69), observamos uma intensa ativação celular, seguida por proliferação e
diferenciação de uma grande fração dos linfócitos T e B, ao invés de uma resposta
linfocitária restrita a alguns clones patógeno-específicos. O aumento na produção de
anticorpos que reagem com uma gama ampla de antígenos, incluindo moléculas próprias,
também é uma característica comum a este tipo de resposta imune (70, 71). Além disso,
em quase todas as infecções, a ativação policlonal coincide com o estabelecimento de uma
imunossupressão severa, que é caracterizada pela incapacidade de gerar respostas
oligoclonais a antígenos heterólogos (62, 63, 72-82). Porém, apesar das evidências
sugerirem que esta é uma forma usual de reação do sistema imune às doenças infecciosas,
ainda existe inúmeras lacunas no que se refere aos mecanismos envolvidos. Nesse sentido,
vale ressaltar que a ativação policlonal, embora inclua os linfócitos T e B convencionais
que normalmente participam na resposta imune adquirida, pode ser considerada como parte
da imunidade inata uma vez que não requer contato prévio com o patógenos. Assim sendo,
é razoável supor que componentes da imunidade inata e adquirida participem da ativação
policlonal.
A ativação policlonal na malária, uma das doenças infecciosas mais prevalentes em
países tropicais, está associada a esplenomegalia, hipergamaglobulinemia, produção de
auto-anticorpos e imunossupressão (2, 58, 68, 83-88). Na infecção de camundongos pelo
P. chabaudi, um modelo experimental extremamente útil para a investigação da
imunobiologia do ciclo eritrocítico, observa-se uma intensa ativação policlonal das células
T e B esplênicas que se caracteriza pela produção exacerbada de IFN-γ, IgM e IgG2a (67,
86-89). Enquanto a IgM é produzida independente de células T, a mudança de classe para
IgG2a é T-dependente e requer a coestimulação através da molécula CD28 (67, 89). A
análise por diluição limitante das células B ativadas durante a infecção pelo P. chabaudi
corrobora a noção de que a ativação policlonal é responsável pela produção de IgM e
IgG2a que reagem com antígenos próprios (87). Este estudo mostra que o aumento do
número de células B que secretam auto-anticorpos durante a fase aguda da doença reflete a
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expansão geral do compartimento de células ativadas, sem qualquer aumento de freqüência
que pudesse indicar a existência de uma resposta preferencialmente dirigida ao antígeno.
As células B produtoras de anticorpos parasita-específicos também estão incluídas entre a
população de células que se expande durante a ativação policlonal induzida pelo P.
chabaudi (86). Com a evolução da doença, as células T e B ativadas policlonalmente são,
em grande parte, eliminadas por apoptose (90, 91), assegurando o desenvolvimento da
imunidade adquirida.
Enquanto a sobrevivência dos camundongos infectados pelo P. chabaudi depende da
capacidade de controlar a replicação do parasita durante a fase aguda da doença através de
mecanismos efetores mediados pelo IFN-γ, os anticorpos são essenciais tanto para a
resolução da fase crônica como para a proteção contra infecções subseqüentes (91-100).
Assim sendo, as células CD4+ desempenham um duplo papel na resistência às formas do
ciclo eritrocítico, atuando não apenas como fonte de IFN-γ, mas também como
coadjuvantes na geração da imunidade humoral. Uma vez que os eventos iniciais do
processo de ativação celular são extremamente importantes para determinar o feitio da
resposta imune, torna-se crucial elucidar quais os mecanismos envolvidos na ativação
policlonal das células CD4+ durante a infecção pelo P. chabaudi. Entre os diversos fatores
que participam na ativação de células CD4+ destaca-se a participação da IL-2. Como já
citado anteriormente a IL-2 foi originalmente descrita como um potente fator de
crescimento para as células T (101), que também exibe uma atividade pró-apoptótica (102,
103), além de desempenhar uma função chave na regulação da resposta imune, que se
acredita seja a principal atividade não redundante desta citocina (104). Assim, embora a
imunidade contra algumas infecções virais possa ser gerada na ausência de IL-2 (19, 105),
esta citocina parece ser essencial para prevenir o desenvolvimento de doenças autoimunes
(106, 107), através de um mecanismo dependente de células CD4+CD25+ reguladoras (108,
109) que dependem da IL-2 parácrina para serem geradas, mantidas e ou exercerem sua
função reguladora (102, 110, 111).
Ainda pouco se sabe sobre a ação da IL-2 na infecção pelo P.chabaudi. No entanto,
durante a infecção pelo P. berghei, a proliferação de células CD4+ e a produção de IL-2
são fortemente inibidas em camundongos resistentes ao desenvolvimento da malária
cerebral, os quais se tornam susceptíveis na ausência de células Treg (112). Por outro lado,
a IL-15 é capaz de aumentar os mecanismos protetores envolvidos na imunidade inata e
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adaptativa, como a síntese de IL-12 e IFN-γ e a produção de anticorpos específicos para o
P. chabaudi (113). Enquanto inúmeros trabalhos mostram a participação das células Treg na
infecção por diferentes espécies de Plasmodium (114-117), na infecção pelo P. chabaudi
adami a expansão e a ativação de células Treg representam uma resposta reguladora que
diminui as respostas inata e adaptativa que estão associadas com a infecção letal (118).
Portanto, avaliar a participação da IL-2 na resposta imune ao P. chabaudi pode
acrescentar informações relevantes não apenas em relação aos mecanismos envolvidos na
ativação policlonal, mas também sobre a maneira como esta resposta é controlada por
células Treg. Esses são aspectos importantes a serem investigados na medida em que a
ativação do sistema imune parece ser um elemento essencial para o desenvolvimento dos
processos patogênicos associados à malaria, tais como a anemia, a malária cerebral, a
malária placentária e o choque sistêmico (119-121). Por outro lado, determinar o papel da
IL-2 na proliferação e na apoptose de células T, durante a ativação policlonal induzida pelo
P. chabaudi, pode contribuir para a compreensão dos mecanismos envolvidos na aquisição
de imunidade contra estes parasitas. Nesse sentido, é importante mencionar que a apoptose
de células T tem sido apontada como um dos fatores responsáveis pela dificuldade dos
indivíduos infectados desenvolverem imunidade contra a malária (122, 123).
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Neste trabalho tivemos como objetivo avaliar a importância das células Treg
e da IL-2 durante a infecção pelo P. chabaudi. Para tanto enfocamos os seguintes
aspectos:

1. Análise fenotípica das células Treg durante a infecção primária;
2. Estudo da influência das células Treg na ativação de células CD4+ e na
produção de anticorpos;
3. Comparação dos efeitos in vivo e in vitro de dois anticorpos monoclonais
anti-IL2;
4. Avaliação dos efeitos da neutralização da IL-2 na ativação de células CD4+,
nos números de células Treg e na evolução da doença;
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3.1 Camundongos, parasitemia e infecção.

Camundongos fêmeas das linhagens isogênicas C57BL/6 e SCID C57BL/6, com 6 a 8
semanas de idade, foram obtidos do Biotério de Camundongos Isogênicos da Universidade
de São Paulo. O P. chabaudi AS foi mantido congelado em nitrogênio líquido. Para as
infecções, os camundongos foram inoculados pela via intra-peritoneal (i.p.) com 106
eritrócitos parasitados (EP). As parasitemias foram monitoradas através de esfregaços
sanguíneos corados pelo método de Giemsa.
3.2 Suspensões de células esplênicas

As células do baço foram processadas em meio de cultura RPMI 1640 suplementado com
penicilina (100 U/ml), estreptomicina (100 µg/ml), 2-mercaptoethanol (50 µM), Lglutamina (2 mM), piruvato de sódio (1 mM) e 3% ou 10% de soro bovino fetal (SBF)
inativado. Todos os suplementos foram adquiridos da Life Biotecnologies (CA, USA). O
número de células esplênicas foi determinado por contagem em câmera de Neubauer.
3.3 Análise fenotípica das células esplênicas
As células esplênicas (106) foram marcadas com anticorpos monoclonais (mAb) marcados
com fluorocromo FITC (do inglês Fluorescein Isothiocyanate), PE (do inglês
Phycoerythrin) ou Cy (do inglês Cy-chrome). Os mAbs anti-CD4 (H129.19), anti-CD25
(PC61), anti-CD122 (TMβ1), anti-CTLA-4 (UC-4F10-11), anti-CD45RB (16A) e antiCD69 (H1.2F3) foram adquiridos da PharMingen. O anticorpo biotinilado anti-mTGF-β
(G766B, Promega, Wisconsin, USA) foi revelado com estreptoavidina marcada com FITC
(PharMingen, CA, USA). O anticorpo não marcado anti-GITR (108619, RD System, MN,
USA) foi revelado com imunoglobulina (Ig) policlonal anti-rato (PharMingen). As células
foram analisadas em citômetro de fluxo (FACScalibur, CA, USA) usando o software
CELL QUEST. Os números de células grandes de cada população foram determinados de
acordo com tamanho (FSC), usando janelas definidas no histograma de esplenócitos não
ativados.
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3.4 Ensaio de secreção de IL-2

O ensaio de secreção de IL-2 foi executado de acordo com as recomendações do fabricante
(Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany). Em resumo, células esplênicas (2x106)
foram incubadas em meio RPMI contendo 5% de SBF por 3 horas na presença ou não de
mAb anti-CD3 (PharMingen) aderidos á placa de cultura. As células foram então marcadas
com um anticorpo bifuncional capaz de se ligar ao CD45 por uma extremidade e a IL-2
pela outra e a seguir, incubadas por 45 minutos a 37°C a fim de permitir a secreção da
citocina. A presença de IL-2 ligada ao anticorpo bifuncional foi detectada usando um mAb
anti-IL-2 PE (PharMingen) seguida da marcação extracelular conforme descrito
anteriormente. As suspensões de células foram analisadas em citômetro de fluxo usando o
software CELL QUEST. O uso de células de camundongos não infectados estimuladas
com mAb anti-CD3 (as quais sabidamente secretam IL-2) nos permitiu eliminar a
possibilidade de uma marcação inespecífica durante o ensaio. Assim, após a incubação por
3 horas na presença de mAb anti-CD3 aderidos á placa de cultura, realizamos o ensaio de
secreção, porém, as células não receberam o anticorpo bifuncional.

Figura 1- Teste do anticorpo bifuncional. Células esplênicas de camundongos não infectados
estimuladas por 3 horas na presença de mAb anti-CD3 aderido à placa de cultura
seguido do ensaio de secreção de IL-2 na presença ou ausência do anticorpo
bifuncional.
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3.5 Expansão e purificação do hibridoma produtor dos mAbs anti-IL-2 (clones JES61A12 e S4B6) e GL117

Os mAbs anti-IL-2 foram produzidos a partir dos hibridomas anti-IL-2 (clone JES6-1A12,
rat IgG2a), anti-IL-2 (clone S4B6, rat IgG2a) gentilmente cedidos pela Dra. Ises de
Almeida Abrahamsohn, USP. A expansão dos hibridomas foi realizada in vitro, a 37ºC, em
estufa de CO2. Para a purificação foi utilizada uma coluna de proteína G (Amersham
Bioscience, NJ, USA) acoplada a uma bomba a vácuo (Pharmacia Biotech, Uppala,
Sweden), equilibrada com uma solução de fosfato de sódio bibásico (NaH2PO4 0,01 M) pH
7. Após o equilíbrio da coluna e passagem do sobrenadante, os mAbs aderidos à proteína G
foram eluídos com uma solução de glicina 0,1 M pH 2,7. Para a neutralização das amostras
foi utilizada uma solução Tris 1 M pH 9. A quantidade de IgG foi determinada por
espectrofotometria a 680 nm, usando o método de Lowry. A concentração de cada solução
de mAbs foi estocada a 4ºC.

Os camundongos foram tratados i.p. com mAb (1

mg/animal/dia) nos dias 0, 2 e 4 após a infecção.
3.6 Marcação de células esplênicas com carboxifluoresceína diacetato succinimidil
éster

Para os experimentos de proliferação celular in vitro as células esplênicas dos animais não
infectados e infectados nos dias 5 e 20 foram “marcadas” com CFSE (do inglês
CarboxyFluoroscein Succinimidyl Ester, Molecular Probes, OR, EUA). Esta técnica
permite a marcação e visualização de células por citometria de fluxo. Células esplênicas
(3x107) foram incubadas em PBS (do inglês Phosphate-buffered saline) contendo 0,1% de
BSA (do inglês Bovine serum albumin ) e 5 µM de CFSE, por 15 minutos a 37°C, ao
abrigo da luz. Após este passo, as células foram lavadas duas vezes (centrifugação por 5
minutos, 4°C, 250 g) em meio RPMI contendo 10% de SBF e o sobrenadante foi
descartado. Em seguida, as células foram ressuspendidas em meio RPMI contendo 10% de
SBF na concentração de 1x107 células/ml e incubadas na ausência de estímulos,
estimuladas com mAb anti-CD3 (1,25 µg/ml), ou com 3x106 eritrócitos parasitados. Após
72 horas de cultura proliferação celular foi analisada por citometria de fluxo.
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3.7 Marcação para Foxp3

Após a marcação externa das células, conforme descrito anteriormente, as células
esplênicas (1x106) foram incubadas com 100 µl de Cytofix/Cytoperm (Pharmingen)
durante 30 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após a incubação, as
células foram lavadas uma vez (centrifugação por 5 minutos a temperatura ambiente) com
PBS e a seguir incubadas com PBS contendo 1% de paraformaldeído (Sigma- Aldrich,
Missouri, USA) e 0,5% de Tween 20 (Sigma- Aldrich) por 30 minutos a temperatura
ambiente e ao abrigo da luz. Após este tempo, as células foram lavadas uma vez com PBS
e incubadas com anticorpos anti-Foxp3 (clone FJK-16s, eBioscience, CA,USA) na
concentração de 1:50 por 2 horas, lavadas novamente com PBS (por duas vezes) e
ressuspendidas em PBS contendo 1% de SBF e 0,05% de azida sódica.
3.8 Reconstituição de camundongos SCID com células esplênicas totais e desprovidas
da população CD25
As células CD25+ foram retiradas da população de células esplênicas com o auxílio de
microesferas de ferro (microbeads) de acordo com as instruções do fabricante (MACS;
Miltenyi Biotec). Em resumo, as células esplênicas foram incubadas com anticorpos antiCD25 PE em concentrações ideais por 30 minutos, em seguida as células foram incubadas
com microbeads acopladas a anticorpos anti-PE (MACS; Miltenyi Biotec) por mais 30
minutos. A separação foi realizada com uma coluna LS (Midi MACS; Miltenyi Biotec). A
pureza da população CD4+CD25+ foi de ≥ 98%. Os camundongos SCID foram
reconstituídos i.v. com 1x107 células esplênicas totais (SCID total) ou desprovidas da
população CD25+ (SCID CD25-) e infectados depois de 24 horas.
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Figura 2- Análise da pureza após a separação da população CD25+ das células esplênicas de
camundongos não infectados. Os dot-plots representam a janela de células CD4+.

3.9 Detecção por ELISA dos anticorpos totais, específicos ao parasita e autoanticorpos anti-LDL e anti-LDL oxidado (anti-OXLDL)

Anticorpos totais, anti-P. chabaudi, auto-anticorpos anti-LDL e anti-OXLDL foram
quantificados por ELISA (do inglês Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) como
descrito por Cavinato e colaboradores (124). Em resumo, placas de 96 poços (Costar, NY,
USA) foram incubadas por 18 horas a 4oC com anti-Ig (10 µg/ml), extrato P. chabaudi na
fase intra-eritrocítica (8 µg/ml) e LDL ou OXLDL (10 µg/ml) (gentilmente cedidos pelo
Dr. Magnus Ake Gidlund). Para o bloqueio da reação, as placas foram saturadas com PBS
contendo 1% de BSA por 1 hora. Após a lavagem, 50 µl das amostras de soro dos
camundongos em diluições decrescentes foram adicionadas e incubadas por 1 hora a
temperatura ambiente. O ensaio foi revelado adicionando-se anticorpos de cabra anti-IgG
conjugados á peroxidase (Southern Biotechnology Associates, Al, USA), diluídos 1:2000
em PBS-tween contendo 1% de BSA. Por fim, as placas foram novamente lavadas e 50 µl
de uma solução contendo o substrato H2O2 e o cromógeno OPD (do inglês Ophenylenediamine, Sigma-Aldrich), diluídos em tampão citrato/fosfato de sódio, foram
adicionados. A reação foi parada com ácido cítrico e a leitura realizada através de um
espectrofotômetro Spectra Max 190 (Molecular Devices, CA, USA), utilizando o
comprimento de onda 450 nm.
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3.10 Ensaio de ELISASPOT

As células secretoras de anticorpos foram quantificadas pelo ensaio de ELISASPOT (do
inglês Enzyme-linked Immunospot Assay), conforme descrito anteriormente (87). Em
resumo, placas de 96 orifícios (Costar) foram revestidas com anticorpos de cabra anti-Ig
total de camundongos (10 µl/ml). As placas foram saturadas com PBS contendo 1% de
gelatina (Merck, Darmstadt, Germany). Diluições decrescentes de células esplênicas (106 a
5 x102 células/orifícios) em meio RPMI contendo 1% de SFB foram adicionadas a placa de
cultura e incubadas por 6 horas, 37oC, em atmosfera contendo 5% de CO2. Os spots foram
revelados adicionando-se anticorpos biotinilados de cabra anti-IgM ou IgG2a de
camundongo seguido por avidina conjugada a fosfatase alcalina (todos os anticorpos e
conjugado foram adquiridos da Southern Biotechnologies Associates). O BCIP (do inglês
5-Bromo-chloro-3-indolyl phosphate, Sigma-Aldrich) diluído em AMP (do inglês 2-amino
2-methyl 1-propanol, Merck) foi usado como substrato. Os números de spots por baço para
cada isótipo foram calculados levando-se em consideração os números totais de células
esplênicas. A diluição dos spots foi feita com 50 µl de DMSO (do inglês Dimethyl
sulfoxide, Merck) por orifício.
3.11 Marcação com anexina V
Para a quantificação de apoptose, as células esplênicas (1x106) foram marcadas com mAb
anti-CD4 (H129.19) por 30 minutos a 4ºC, sem lavagens prévias. Após este período, as
células foram marcadas diretamente com uma solução anexina V (PharMingen) por 15
minutos à temperatura ambiente e protegidas da luz. A análise da expressão de anexina V
em linfócitos T foi realizada a partir das janelas de células CD4+.
3.12 Determinação dos sintomas clínicos

O hematócrito foi determinado completando-se com sangue ¾ do tubo capilar com
heparina (Perfecta, SP, BR) que foi vedado de um lado, seguido da centrifugação por 5
minutos na centrífuga de micro-hematócrito (Fanem, SP, BR), e analisado no cartão de
leitura de hematócrito (Fanem). A temperatura retal foi averiguada com termômetro digital
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(Becton Dickinson) e o peso determinado em balança de precisão (Sartorius, Goettingen,
Germany). A hemoglobina foi dosada por reação colorimétrica pelo método de cianeto de
hemiglobina (HiCN). As amostras de sangue total (2 µl), coletadas com heparina, foram
adicionadas ao reagente de cor (Labtest, SP, BR) e homogeneizadas. Após 5 minutos, a
absorbância foi determinada através de um espectrofotômetro Spectra Max 190 (Molecular
Devices), utilizando o comprimento de onda 540 nm. O valor em g/dl foi calculado
utilizando o fator de calibração obtido com o padrão de hemoglobina (Labtest).
3.13 Análise estatística

Foi utilizado o teste ANOVA, seguido por análise de comparações múltiplas, segundo o
método Turkey. Para os gráficos que comparam dois grupos foi utilizado o teste não
paramétrico Mann-Whitney. Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa
InStat (Graph Pad Software). As diferenças entre os grupos são consideradas significantes
para valores de p <0,05.
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4.1 Expressão das cadeias α (CD25) e β (CD122) do IL-2R nas células CD4+ do
baço de camundongos infectados com P. chabaudi
Inicialmente, a parasitemia e os números de células esplênicas e células CD4+
foram determinados nos camundongos C57BL/6 infectados i.p. com 106 EP. O
acompanhamento diário das parasitemias destes animais mostra o aparecimento dos
parasitas a partir do terceiro dia após a infecção com as parasitemias atingindo
valores máximos no dia 7, quando aproximadamente 60% dos eritrócitos estão
parasitados, sendo que aos 30 dias de infecção raros parasitas são encontrados na
circulação sanguínea (Figura 1A). Um aumento no número de células esplênicas e de
células CD4+ acompanha o pico de parasitemia, ou seja, estes números aumentam de
69,6±7,4x106 e 43,0±1,6x105 nos camundongos não infectados (Dia 0) para
171,3±8,8x106 e 105,0±3,5x105 no dia 7 de infecção, respectivamente (Figura 1A).
Em relação à expressão do IL-2R, nossos resultados mostram que
camundongos não infectados apresentavam apenas uma população de células de
células CD4+ (11,5±2,5) com alta expressão de CD25 e baixa expressão de CD122
(CD25+CD122LOW). No dia 4 p.i., observamos um aumento na freqüência destas
células (14,0±1,9), sendo que no dia 7 de infecção a população CD25+CD122LOW era
aproximadamente a metade da freqüência observada nos camundongos controle
(5,4±0,5). Porém no dia 30 de infecção os valores retornaram próximos dos
observados nos camundongos não infectados (13,3±0,2 Figura 1B).
Após a infecção, a expressão de CD122 nas células CD4+ aumentou
drasticamente, evidenciando duas subpopulações distintas. A primeira, que se
caracteriza pela alta expressão das duas cadeias do IL-2R, CD25 e CD122, estava
presente no quarto e no sétimo dias de infecção. A freqüência destas células foi de
3,4±0,9 no dia 0 para 13,2±2,8 no dia 4 e 13,4±3,8 no dia 7. A segunda
subpopulação, que expressava apenas o CD122, pôde ser observada uma semana
após a inoculação dos parasitas. Após esse período, a expressão de ambas as cadeias
do IL-2R diminuiu, em relação ao dia 7, porém 30 dias p.i. apenas a população com
alta expressão de CD122 permaneceu superior àquela observada nos camundongos
não infectados (Figura 1B).
A fim de obter informações sobre o grau de ativação das diferentes
subpopulações,

as

células

CD4+CD25-CD122LOW,

CD4+CD25+CD122LOW,

CD4+CD25-CD122HIGH e CD4+CD25+CD122HIGH foram avaliadas de acordo com o
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tamanho celular. Como mostra a figura 1C, nos camundongos não infectados apenas
a população de células CD4+CD25+CD122HIGH apresentava tamanho celular grande.
No entanto, no dia 7 p.i., as células CD4+ que expressavam altos níveis de CD122,
tanto
+

a

população
+

CD4 CD25 CD122
que

possuíam

CD4+CD25-CD122HIGH

como

a

população

HIGH

, apresentavam um tamanho celular grande, enquanto aquelas

o

fenótipo

CD122LOW

(CD4+CD25-CD122LOW

e

CD4+CD25+CD122LOW) eram, em sua maioria, de tamanho pequeno. Resultados
similares foram observados nos dias 4 e 30 p.i.. Estes dados mostram que a maioria
das células CD4+ que se encontram ativadas ou em proliferação em resposta ao P.
chabaudi expressam a cadeia β do receptor de IL-2 (CD122), mas somente uma parte
delas co-expressa a cadeia α C
 D25.
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Figura 1- Parasitemia, número de células esplênicas, células CD4+ e da expressão de
CD25 e CD122 durante a infecção pelo P. chabaudi. As células esplênicas
dos camundongos C57BL/6 infectados i.p. com 106 EP pelo P. chabaudi foram
analisadas no dia 7 de infecção. A, cinética da parasitemia, número de células
por baço e de células CD4+ nos camundongos infectados. B, Dot-plots
representativos da expressão de CD25 e CD122 em células CD4+ esplênicas de
camundongos controles (dia 0) e nos dias 4, 7 e 30 p.i.. C, histogramas
representativos do tamanho (FSC) das subpopulações de células CD4+ do baço
de camundongos controles (dia 0) e infectados (dia 7), subdivididas em relação à
expressão de CD25 e CD122. Camundongos não infectados foram usados com
controle. Em B e C, as porcentagens de células em cada janela e os desviospadrão (DP) estão indicadas nos painéis. Os dados são representativos de 2
experimentos realizados em separado (n=4). *, p<0,05 entre os animais controles
e infectados.
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4.2 Análise fenotípica de células CD4+ secretoras de IL-2 no baço de
camundongos durante a infecção primária pelo P. chabaudi
Determinado a cinética de expressão do receptor de IL-2, o próximo passo foi
determinar quais são as subpopulações de células CD4+ que secretam IL-2 durante a
ativação policlonal induzida pelo P. chabaudi. As células CD4+ esplênicas dos
camundongos C57BL/6 infectados i.p. com 106 EP foram analisadas de acordo com a
secreção de IL-2, expressão do IL-2R e tamanho celular. Células de camundongos
não infectados estimuladas in vitro com mAb anti-CD3 aderidos á placa de cultura
foram utilizadas como controle positivo. Como mostra a figura 2A, observamos uma
secreção basal de IL-2 entre os dias 0 e 4 p.i.. Porém, no dia 5 de infecção a
freqüência de células CD4+ que secretam IL-2 para 8% e permanece até o dia 7 de
infecção, quando 10% das células CD4+ secretam a citocina. O número de células
CD4+ esplênicas secretoras de IL-2 aumenta de 0,7± 0,1x106 no camundongo não
infectado para 6,9±0,2x106 no dia 7 de infecção (p<0,05). No dia 15 p.i. , a
freqüência de células CD4+ secretoras de IL-2 retorna a valores próximos aos dos
camundongos não infectados. Entretanto, nesse dia da infecção, o número destas
células por baço é de 1,7±0,2x106, um valor significativamente superior ao
observado nos camundongos não infectados (p<0,05).
A análise das células CD4+ produtoras de IL-2, tanto no baço de
camundongos não infectados como durante a infecção, revelou que a população
secretora de IL-2 apresenta tamanho celular grande e co-expressa CD25 e CD122
(cadeias α e β do IL-2R). Em contraste, as células CD4+ que não secretam IL-2
apresentam tamanho celular pequeno e baixa expressão do IL-2R, indicativo de que
estas células permanecem em repouso (Figura 2B). Estes resultados corroboram com
a idéia que, durante a ativação policlonal induzida pelo P. chabaudi, a IL-2 é
produzida por células CD4+ que estão proliferando e co-expressam as cadeias α e β
do receptor de IL-2. É interessante notar que este fenótipo é ligeiramente diferente
daquele observado em células que secretam IL-2 depois da estimulação com mAb
anti-CD3 in vitro. Ou seja, estas células apesar de apresentarem um aumento
estatisticamente significante no tamanho celular e na expressão de ambas as cadeias
do IL-2R, quando comparadas com as células que não secretam IL-2, apresentam
esses parâmetros reduzidos em relação às células que não foram estimuladas com
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mAb anti-CD3 (Figura 2B). Provavelmente isto ocorre devido ao forte estímulo e ao
tempo de cultura do ensaio.
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Figura 2- Análise fenotípica de células CD4+ secretoras de IL-2 no baço de
camundongos durante a infecção pelo P. chabaudi. As células esplênicas dos
camundongos C57BL/6 não infectados (Dia 0) e infectados nos dias 3, 5, 7 e
15 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi foram colocadas em cultura por 3 horas na
presença de meio RPMI ou mAbs anti-CD3 aderidos à placa de cultura,
seguido do ensaio de secreção de IL-2. A, secreção de IL-2 pelas células CD4+
do baço de camundongos não infectados (Dia 0) e infectados pelo P. chabaudi
nos 3, 5, 7 e 15 p.i.. B, dot-plots representativos do tamanho celular (FSC) e da
expressão das cadeias α (CD25) e β (CD122) do receptor de IL-2 nas células
CD4+ do baço de camundongos não infectados (Dia 0) e infectados pelo P.
chabaudi nos dias 0, 5, 7 e 15 p.i.. Os valores nos quadrantes e histogramas
representam a média ± DP de um experimento. Os dados são representativos de
2 experimentos realizados em separado (n=4). *, p< 0,05 entre os
camundongos não infectados (Dia 0) e os dias 3, 5, 7 e 15 p.i. #, p<0,05 entre
os camundongos não infectados estimulados ou não com mAb anti-CD3.
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4.3 Análise fenotípica das células CD4+CD25+ durante a infecção pelo P.
chabaudi
Os resultados anteriores mostraram que as células CD4+CD25+ nos
camundongos infectados podem se dividir em duas subpopulações diferentes; uma
composta por células grandes e altos níveis de CD122 e outra constituída de células
pequenas apresentando baixa expressão de CD122. Para melhor caracterizar estas
subpopulações, camundongos C57BL/6 foram infectados i.p. com 106 EP e 7 dias
após, as células CD4+CD25+ do baço foram analisadas de acordo com o tamanho
celular, secreção de IL-2 e expressão de alguns marcadores usualmente encontrados
em células Treg. Inicialmente, observamos que a grande maioria das células
CD4+CD25+ que secretam IL-2 no dia 7 p.i. apresenta tamanho celular grande
(Figura 3A). Resultados similares foram obtidos quando as células do baço de
camundongos não infectados (Dia 0) foram estimuladas com mAb anti-CD3 aderidos
à placa. Como mostra a figura 3B, células CD4+CD25+ pequenas de camundongos
não infectados assim como de animais no dia 7 p.i. apresentam um fenótipo típico de
células Treg, expressando altos níveis de GITR, mTGF-β e CTLA-4, e baixos níveis
de CD45RB, em relação às células CD4+CD25-. Esta análise também revela que em
ambos os grupos de camundongos as células CD4+CD25+ grandes apresentam
fenótipo de células ativadas, diferindo das células CD4+CD25+ pequenas devido à
alta expressão de CTLA-4 e CD45RB (Figura 3B).
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Figura 3- Análise fenotípica das células CD4+CD25+ durante a infecção pelo P.
chabaudi. As células esplênicas dos camundongos C57BL/6 não infectados (Dia
0) e 7 dias p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi foram colocadas em cultura por 3
horas na presença de meio RPMI ou mAb anti-CD3 aderidos à placa de cultura,
seguido do ensaio de secreção de IL-2. A, os dot-plots mostram a freqüência de
células secretoras de IL-2 e o tamanho celular na população de células
CD4+CD25+ dos camundongos controle (Dia 0) e 7 dias p.i.com P. chabaudi. B,
expressão de GITR, mTGF-β, CTLA-4 e CD45RB nas populações de células
CD4+CD25- ( ), CD4+CD25+ pequenas ( ) e CD4+CD25+ grandes ( ). Os
dados são representativos de 2 experimentos realizados em separado. n=3. Em
A, os valores nos quadrantes representam a média ± DP de um experimento.
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4.4 Expansão da população de células CD4+CD25+Foxp3+ durante a ativação
policlonal induzida pelo P. chabaudi
Com o objetivo de avaliar a participação das células Treg durante a infecção
pelo P. chabaudi, os números de células CD4+CD25+Foxp3+ foram determinadas no
baço de camundongos C57BL/6 infectados i.p. com 106 EP. Os resultados
apresentados na figura 4A mostram que em camundongos não infectados (Dia 0) a
grande maioria das células CD4+CD25+ expressam Foxp3, um fenótipo característico
de células Treg. Além disso, nesses camundongos, as porcentagens de células ativadas
ou

grandes
+

+

nas

populações

CD4+CD25-Foxp3-,

CD4+CD25+Foxp3+

e

-

CD4 CD25 Foxp3 encontravam-se ao redor de 5%, 10% e 20%, respectivamente.
Porém, no dia 7 p.i., apesar da freqüência de células CD4+CD25+Foxp3+ permanecer
semelhante aos controles, observou-se um crescimento na porcentagem de células
grandes nessa população que praticamente duplicou (de 10% para 16,8%). É
interessante notar ainda um aumento acentuado da freqüência de células
CD4+CD25+Foxp3-, que em sua grande maioria encontravam-se ativadas.
Considerando os números totais de células por baço, observamos que a infecção pelo
P. chabaudi induziu um aumento do número de células CD4+CD25+Foxp3+ no dia 7
p.i. acompanhando a cinética das células CD4+ (Figura 4B).
Estes resultados indicam que as células Treg se ativam durante a fase aguda da
infecção pelo P. chabaudi. Os dados mostram também que, nessa fase da doença, a
molécula CD25 está presente tanto nas células Treg como nas células CD4+
convencionais que se encontram ativadas.
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Figura 4- Análise da população de células CD4+CD25+Foxp3+ durante a ativação
policlonal induzida pelo P. chabaudi.
A, números de células
CD4+CD25+Foxp3+ no baço de camundongos controles (Dia 0) e 7 e 20 dias p.i.
com 106 EP pelo P. chabaudi. B, os dot-plots representam a expressão de CD25
e Foxp3 em células CD4+ esplênicas de camundongos C57BL/6 controles (dia 0)
e infectados (dia 7) e os histogramas representam tamanho celular (FSC) da
população de células CD4+CD25+Foxp3+ e células CD4+CD25+Foxp3- nos dias 0
e 7 p.i. em comparação com população de células CD4+CD25-Foxp3-. Os valores
nos quadrantes e histogramas representam a média ± DP de um experimento. Os
dados são representativos de 2 experimentos realizados separadamente (n=4).
Em A, * p>0,05 entre os camundongos controle (Dia 0) e infectados. Em B, *
p>0,05 entre a população de células CD4+CD25+Foxp3+, CD4+CD25+Foxp3- e a
população de células CD4+CD25-Foxp3- no mesmo dia de infecção.
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4.5 Análise funcional das células CD4+CD25+ durante a infecção pelo P.
chabaudi

Para determinar se as células Treg participam da ativação policlonal induzida
pelo P. chabaudi, camundongos SCIDs C57BL/6 foram reconstituídos com 1x107
células esplênicas (SCID total) ou com 1x107 células esplênicas desprovidas da
população de células CD25 (SCID CD25-) provenientes de camundongos C57BL/6.
Os camundongos reconstituídos foram infectados i.p. com 106 EP um dia após a
reconstituição. Os grupos SCID total e SCID CD25- infectados foram acompanhados
durante 20 dias para análise da cinética de parasitemia, que foi verificada através da
análise de esfregaços sangüíneos corados por Giemsa. O gráfico mostra que o curso
da parasitemia foi similar entre os grupos, no entanto, enquanto os camundongos
C57BL/6 foram capazes de controlar a infecção por volta do dia 11, os camundongos
SCID total e SCID CD25- continuaram apresentando picos de parasitemia que
variavam de 10% a 50% de eritrócitos parasitados até o dia 20 p.i., quando todos os
animais foram sacrificados (Figura 5A).
A média do pico de parasitemia, observada no dia 7 de infecção, foi similar
entre os camundongos SCID total e camundongos C57BL/6 (em torno de 65%),
enquanto que no grupo SCID CD25- a média do pico foi estatisticamente inferior
(45%) à observada tanto nos camundongos SCID total como nos camundongos
C57BL/6.
Para avaliarmos os efeitos da ausência de células Treg na ativação policlonal
induzida pela infecção com P.chabaudi, analisamos o número total de células
esplênicas e das subpopulações de células CD4+, CD8+ e B220+. Nossos resultados
mostram que a ausência de células Treg parece não alterar o número de células
esplênicas durante a infecção, uma vez que tanto os grupos de camundongos SCID
total como os grupos de camundongos SCID CD25- apresentavam por volta de 30
milhões de leucócitos esplênicos no dia 7 da infecção pelo P. chabaudi. (Figura 5B).
A análise por citometria de fluxo das subpopulações de células CD4+, CD8+ e B220+
também não revelou diferenças no número absoluto dessas subpopulações entre os
grupos de camundongos estudados (Figura 5B).
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Figura 5- Análise funcional das células CD4+CD25+ durante a infecção pelo P.
chabaudi. Os camundongos C57BL/6 SCID foram reconstituídos com células
totais (SCID total) ou desprovidos da população CD25 (SCID CD25-) e
infectados i.p. com 106 EP pelo P. chabaudi um dia após a reconstituição. A,
parasitemia dos camundongos C57BL/6, SCID total e SCID CD25- infectados
com 106 EP pelo P. chabaudi. B, número de células esplênicas e células CD4+,
CD8+ e B220 nos camundongos C57BL/6 e SCID total e SCID CD25- não
infectados (Dia 0) e 7 dias p.i. pelo P. chabaudi. Dados representativos de 4
experimentos com resultados similares. n=8. *, p>0.05 entre os camundongos
SCIDs total e CD25- no mesmo dia de infecção.
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4.6 Ativação das células CD4+ esplênicas de camundongos infectados pelo P.
chabaudi na ausência de células CD4+CD25+
Com a finalidade de verificar a influência das células Treg na ativação das
células CD4+ durante a infecção pelo P. chabaudi, as células CD4+ esplênicas dos
grupos de camundongos SCID total e SCID CD25- foram analisadas quanto á
expressão dos marcadores CD25 (cadeia α do receptor de IL2), CD122 (cadeia β do
receptor de IL2) e CD69 (marcador precoce de ativação celular). A análise mostrou
que as células CD4+ provenientes dos camundongos SCID total apresentam um
aumento da expressão desses marcadores no dia 7 de infecção quando comparado
aos camundongos C57BL/6 (Figura 6A). No entanto, os camundongos SCID CD25apresentaram quase o dobro de células com alta expressão de CD25, CD122 e CD69
em relação aos camundongos SCID total no mesmo dia de infecção.
Esse fato também foi observado com relação á produção de IFN-γ. Células
esplênicas provenientes de camundongos SCID total e SCID CD25- obtidos no dia 7
da infecção pelo P. chabaudi foram colocados em cultura por 48 horas para análise
da presença de IFN-γ nos sobrenadantes. Os sobrenadantes de cultura de esplenócitos
dos camundongos SCID CD25- mostraram níveis de IFN-γ cerca de 4 vezes maiores
que os observados nos sobrenadantes de cultura de esplenócitos dos camundongos
SCID total (4,6±2,4 e 21,5±6,3 ng/ml, respectivamente) (Figura 6B).
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Figura 6- Papel das células CD4+CD25+ na ativação policlonal de células CD4+ induzida
pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 SCID foram reconstituídos com
células totais (SCID total) ou desprovidos da população CD25 (SCID CD25-) e
infectados i.p. com 106 EP pelo P. chabaudi um dia após a reconstituição. A,
expressão de CD25, CD122 e CD69 nas células CD4+ do baço de camundongos
C57BL/6, SCID total e SCID CD25- não infectados (histogramas brancos) e 7
dias p.i. (histograma cinza) com 106 EP pelo P. chabaudi. Os valores nos
histogramas representam a média ± DP de um experimento. B, dosagem de IFN-γ
no sobrenadante de culturas de 48 horas de células esplênicas dos camundongos
SCID total não infectados (Dia 0
) e 7 dias p.i. (
) e SCID CD25- não
6
infectados ( Dia 0 ) e no dia 7 de infecção ( ) com 10 EP pelo P. chabaudi.
Dados representativos de 4 experimentos com resultados similares. n=8. *p<0.05
entre os camundongos SCID total e SCID CD25- no mesmo dia de infecção.
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4.7 Análise da resposta humoral nos camundongos infectados pelo P. chabaudi
na ausência de células CD4+CD25+
Uma vez constatado a exacerbação da resposta celular em camundongos
SCID CD25-, o próximo passo foi analisar a resposta humoral entre os grupos de
camundongos SCID total e SCID CD25- através da detecção de células produtoras de
anticorpos por ELISASPOT na fase aguda e 20 dias p.i.. Analisamos os níveis de
anticorpos IgG totais, específicos para o P. chabaudi e auto-anticorpos anti-LDL e
anti-OXLDL. Nossos resultados mostram que, no dia 7 da infecção, o número de
células produtoras de anticorpos do tipo IgM e IgG2a em camundongos SCID CD25foi similar àquele apresentado por camundongos SCID total (Figura 7A). No entanto,
os camundongos SCID CD25- apresentaram um número maior de células produtoras
de anticorpos do tipo IgG1 que os camundongos SCID total.
No dia 20 p.i., embora não tenhamos observado diferença nos níveis totais de
anticorpos do tipo IgG, é notável que os camundongos SCID CD25- apresentavam
níveis elevados no soro de anticorpos do tipo IgG específicos para antígenos do P.
chabaudi e quase 2 vezes mais auto-anticorpos da classe IgG anti-LDL e antiOXLDL que os camundongos SCID total (Figura 7B).
Baseado nestes resultados, concluímos que as células Treg apresentam um
papel importante no controle da ativação policlonal induzida pelo P. chabaudi tanto
no que se refere às células CD4+ como às células B.
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Figura 7- Papel das células CD4+CD25+ na resposta humoral durante a infecção pelo P.
chabaudi. Camundongos C57BL/6 SCID foram reconstituídos com células totais
(SCID total) ou desprovidos da população CD25 (SCID CD25-) e infectados i.p.
com 106 EP pelo P. chabaudi um dia após a reconstituição. A, número de células
produtoras de anticorpos do tipo IgM ( ), IgG2a ( ) e IgG1 ( ) no baço dos
camundongos SCID total e SCID CD25- não infectados (Dia 0) e dia 7 p.i. pelo
P.chabaudi. B, níveis de anticorpos do tipo IgG totais diluídos 1/800 e 1/600,
P.c.c. específico e auto-anticorpos anti-LDL e anti-OXLDL em camundongos
SCID total e SCID CD25- 20 p.i. pelo P. chabaudi. Os dados são representativos
de 4 experimentos com resultados similares. n=8. *p>0.05 entre os camundongos
SCID total e SCID CD25- no mesmo dia de infecção.
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4.8 Efeito do tratamento com mAb S4B6 durante a infecção primária pelo P.
chabaudi

Segundo Boyman e colaboradores (125), o mAb S4B6 induz uma
proliferação massiça de células CD8+ de memória por aumentar a atividade da IL-2
pré-existente através da formação de imunocomplexos citocinas-anticorpos. Assim,
com o objetivo de verificar o envolvimento da IL-2 na ativação e na expansão das
populações de células CD4+ e células Treg decorrentes da infecção pelo P. chabaudi,
camundongos foram tratados nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP com 1 mg de mAb
S4B6.
Inicialmente, a fim de avaliar o curso da infecção pelo P. chabaudi durante o
tratamento com mAb S4B6, acompanhamos diariamente as parasitemias a partir do
terceiro dia de infecção. Os resultados apresentados na figura 8A mostram uma
evolução da parasitemia entre os grupos de camundongos tratados com mAb S4B6 e
não tratados. No entanto, no dia 7 p.i. os animais tratados com mAb S4B6
apresentaram uma maior freqüência de eritrócitos parasitados (48,5±4,9), quando
comparados aos camundongos não tratados com o anticorpo (39,5±3,5).
A análise do peso do baço destes animais, no sétimo dia de infecção, mostrou
que o tratamento com mAb S4B6 leva a um aumento de 65% no tamanho do baço. A
contagem de células esplênicas nucleadas, através de câmara de Neubauer, refletiu os
resultados dos pesos do baço, ou seja, um aumento na celularidade dos camundongos
tratados com mAb S4B6 no dia 7 p.i. foi maior do que aquela observada nos
camundongos não tratados (Figura 8A). Além disso, camundongos não infectados
(Dia 0) e tratados mAb S4B6, apesar de não apresentarem um aumento no peso do
baço, apresentam um número maior de células esplênicas quando comparados aos
animais não tratados.
Observamos um aumento no número de células CD4+ no grupo de
camundongos controles (Dia 0) e tratados com mAb S4B6, quando comparados com
os camundongos não tratados (Figura 8A). Além disso, a infecção nos camundongos
tratados com mAb S4B6 resulta em um maior aumento de células CD4+ que
expressam CD122, sendo que uma parte delas co-expressa o CD25 (Figura 8B).
Notavelmente, no dia 7 de infecção, as células CD122+ somam até 70% das células
CD4+ no grupo de camundongos tratados com mAb S4B6 (Figura 8B). Este
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fenômeno também foi observado, mas com menos intensidade, nos camundongos
tratados com mAb S4B6, mas não infectados (Dia 0).

Figura 8- Efeito do tratamento com mAb S4B6 durante a infecção primária pelo P.
chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de mAb
S4B6 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi. Camundongos não
infectados foram usados como controle (Dia 0). A, parasitemia, peso do baço,
número de células esplênicas e células CD4+ dos camundongos não tratados ou
tratados com mAb S4B6 analisados nos dias 0 e 7 p.i. pelo P. chabaudi. B,
expressão de CD25 e CD122 nas células CD4+ de camundongos tratados com
mAb S4B6 e analisados nos dias 0 e 7 de infecção. Em B os valores nos
histogramas representam a média ± DP de um experimento.. Dados
representativos de 4 experimentos com resultados similares. n=6. *p>0.05 entre
os camundongos tratados com mAb S4B6 e não tratados no mesmo dia de
infecção.
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4.9 Efeito do tratamento com mAb S4B6 na resposta das células CD4+
esplênicas de camundongos infectados pelo P. chabaudi
Para melhor caracterizar o efeito do tratamento com mAb S4B6 na ativação
policlonal de células CD4+ induzida pelo P. chabaudi, analisamos a expressão de
CD44, CD69 e o tamanho celular nos grupos de camundongos estudados. Nossos
resultados mostram um aumento significante no número de células esplênicas e na
freqüência de células CD4+CD122+CD25+ e CD4+CD122+CD25-, em camundongos
não infectados (Dia 0) e tratados com mAb S4B6. Estas células apresentam um
fenótipo de células em repouso, com tamanho celular pequeno e baixa expressão de
CD44 e CD69. No sétimo dia de infecção, os camundongos tratados com mAb S4B6
apresentaram um aumento significante nas freqüências de células CD4+ grandes e
com alta expressão de CD44 e CD69, quando comparadas com camundongos não
tratados e no mesmo dia de infecção (Figura 9).
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Figura 9- Efeito do tratamento com mAb S4B6 na resposta das células CD4+ esplênicas
de camundongos infectados pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram
tratados ou não com 1 mg de mAb S4B6 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P.
chabaudi. Camundongos não infectados foram usados como controle (Dia 0).
Tamanho celular (FSC) e expressão de CD122, CD44 e CD69 nas células CD4+
do baço de camundongos tratados com mAb S4B6 (
) ou não tratados ( )no
dia 7 de infecção com 106 EP pelo P. chabaudi e controles não infectados (Dia 0).
Os valores nos histogramas representam a média ± DP de um experimento. Dados
representativos de 4 experimentos com resultados similares. n=6. *p>0.05 entre
os camundongos não tratados e tratados com mAb S4B6 no mesmo dia de
infecção
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.4.10 Efeito do tratamento com mAb S4B6 na resposta humoral durante a
infecção pelo P. chabaudi
Com relação à resposta humoral, determinamos o número de células
produtoras de anticorpos IgM e IgG2a nos camundongos tratados ou não com mAb
S4B6 através da técnica de ELISASPOT, sendo que os níveis de anticorpos também
estão representados pela densidade óptica dos spots diluídos em DMSO. Não
observamos diferenças no número de células produtoras de anticorpos por baço
(Figura 10A) ou nos níveis de anticorpos IgM e IgG2a (Figura 10B), entre os grupos
de camundongos não infectados (Dia 0), não tratados e tratados com mAb S4B6.. No
entanto, com relação ao dia 7 de infecção, observamos um aumento nos níveis e no
número de células produtoras de anticorpos IgG2a nos camundongos tratados com
mAb S4B6, quando comparados aos camundongos não tratados e no mesmo dia de
infecção (Figura 10A).

Por outro lado, no dia 7 de infecção não observamos

diferenças estatísticas nos números de células produtoras de anticorpos e níveis de
anticorpos IgM entre os camundongos não tratados e tratados com mAb S4B6
(Figura 10B).
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Figura 10- Efeito do tratamento com mAb S4B6 na resposta humoral durante a
infecção pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram tratados ou não
com 1 mg de mAb S4B6 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi.
Camundongos não infectados foram usados como controle (Dia 0). A, números
de células produtoras de anticorpos IgM e IgG2a total no baço de
camundongos não tratados e tratados com mAb S4B6, nos dias 0 e 7 de
infecção pelo P. chabaudi. B, densidade óptica relativa ao número de células
produtoras de anticorpos IgM e IgG2a totais diluídos em DMSO nos
camundongos não tratados no dia 0 (círculo branco) e dia 7 (círculo preto) p.i.
pelo P. chabaudi e camundongos tratados com mAb S4B6 dia 0 (quadrado
branco) e dia 7 (quadrado preto) p.i. pelo P. chabaudi. Os dados são
representativos de 4 experimentos. n=6. *p<0.05 entre os camundongos não
tratados e tratados com mAb S4B6 no mesmo dia de infecção.
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4.11 Efeito do tratamento com mAb S4B6 nas células Treg durante a infecção
pelo P. chabaudi
Para avaliar se o tratamento com mAb S4B6 é capaz de interferir na biologia
das células Treg durante a ativação policlonal induzida pelo P. chabaudi, analisamos
as células CD4+ dos camundongos tratados com mAb S4B6 quanto à expressão de
Foxp3. Como mostra a figura 11A, nos camundongos não infectados (Dia 0) e
tratados com mAb S4B6, a freqüência de células CD4+Foxp3+ está diminuída
quando comparada aos camundongos não tratados e não infectados (de 9,7% para
5,3%), sendo que essa diminuição é mais evidente na população de células
CD4+CD25+Foxp3+ (de 7,8% para 3,5%). Entre os animais tratados com mAb S4B6
no dia 7 p.i. não houve diferença na freqüência de células CD4+Foxp3+, porém a
freqüência de células CD4+CD25+Foxp3+ apresentam quase a metade dos valores
observados no grupo não tratado e infectado (de 8,6% para 5,5%) (Figura 11A).
Entretanto, apesar da diminuição na freqüência, não observamos diferenças no
número total da população de células CD4+Foxp3+ e CD4+CD25+Foxp3+ entre os
grupos de camundongos tratados ou não mAb S4B6 (Figura 11B).
Estes dados sugerem que durante a ativação policlonal induzida pelo P.
chabaudi o tratamento com mAb S4B6, o qual potencializa ação da IL-2, também
determina uma maior proliferação e ativação de células CD4+, no entanto, não são
capazes de alterar o número de células Treg.
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Figura 11- Efeito do tratamento com mAb S4B6 nas células Treg durante a infecção pelo
P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de mAb
S4B6 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi. Camundongos não
infectados foram usados como controle (Dia 0). A, expressão de CD25 e Foxp3
nas células CD4+ de camundongos tratados ou não com mAb S4B6 7 dias p.i.. B,
número de células CD4+Foxp3+ e CD4+CD25+Foxp3+ no baço dos camundongos
não tratados e tratados com mAb S4B6 7 dias p.i.. Os dados são representativos
de 4 experimentos. n=6. Em A, os valores nos quadrantes representam a média ±
DP de um experimento. Em B, * p<0,05 entre os camundongos tratados com
mAb S4B6 e não tratados no mesmo dia de infecção.
.
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4.12 Efeito do tratamento com mAb JES6-1 durante a infecção primária pelo P.
chabaudi

Segundo Boyman e colaboradores (125), o mAb JES6-1 é capaz de bloquear
in vivo a ação da IL-2. Assim, com o objetivo de verificar o efeito da neutralização
da IL-2 na ativação e na expansão das populações de células CD4+ e Treg decorrentes
da infecção pelo P. chabaudi, os camundongos foram tratados nos dias 0, 2 e 4 p.i.
com 106 EP com 1 mg mAb JES6-1.
Da mesma forma que o mAb S4B6, no tratamento com mAb JES6-1 a curva
de parasitemia foi semelhante à observada no grupo de camundongos que não
receberam o anticorpo. No entanto, no dia 7 p.i., os animais que foram tratados com
mAb JES6-1 apresentam um aumento significante na freqüência de eritrócitos
parasitados quando comparados aos camundongos que não foram tratados com o
anticorpo. Ao contrário do que foi observado no tratamento com mAb S4B6, não
observamos um aumento no peso do baço dos camundongos tratados com mAb
JES6-1 (Figura 12). Além disso, o tratamento com mAb JES6-1 também não altera o
número de células esplênicas e de células CD4+ quando comparados com os
respectivos controles não tratados (Figura 12).
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Figura 12- Efeito do tratamento com mAb JES6-1 durante a infecção primária pelo P.
chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de mAb
JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi. Camundongos não
infectados foram usados como controle (Dia 0). A, parasitemia, peso do baço,
celularidade e número de células CD4+ dos camundongos não tratados e tratados
com mAb JES6-1 e analisadas nos dias 0 e 7 p.i.. Dados representativos de 4
experimentos com resultados similares. n=6. *, p<0.05 entre os camundongos
não tratados e tratados com mAb JES6-1 no mesmo dia de infecção.
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4.13 Efeito do tratamento com mAb JES6-1 na resposta das células CD4+
esplênicas de camundongos infectados pelo P. chabaudi
A fim de observarmos o efeito do tratamento com mAb JES6-1 nas células
+

CD4 , avaliamos o tamanho celular e a expressão de marcadores característicos de
ativação celular no dia 7 p.i. pelo P. chabaudi. Novamente, ao contrário do
observado no tratamento com mAb S4B6, não observamos diferenças na expressão
de CD44 e CD69 nas células CD4+ dos camundongos tratados com mAb JES6-1 e
infectados, quando comparados aos grupos de camundongos que não foram tratados
(Figura 13A).
A análise das células CD4+ através da marcação com CD45RB e CD62L, nos
possibilita avaliar o estado de ativação dessas células. Deste modo, células CD4+
com alta expressão de CD62L e CD45RB correspondem às células naive, enquanto
aquelas com alta expressão de CD45RB e baixa expressão de CD62L correspondem
às células efetoras (126-128). Com relação ás células de memória, foram descritos
dois grupos distintos: o grupo de células de células de memória central (TCM) e o
grupo de células de memória efetoras (TEM). As primeiras apresentam baixa
expressão CD45RB e alta expressão de CD62L, enquanto as TEM apresentam uma
baixa expressão de CD45RB e CD62L (129). Como podemos observar na figura
13B o tratamento com mAb JES6-1 não foi capaz de alterar a ativação das células
CD4+ que permanecem praticamente com a mesma freqüência de células naive
(CD62LHIGHCD45RBHIGH), de memória central (CD62LHIGHCD45RBLOW), de
memória

efetora

(CD62LLOWCD45RBHIGH)

(CD62LLOWCD45RBLOW)

e

células

efetoras

que os camundongos não tratados com o anticorpo e

não infectados (Dia 0). Observamos também, que 7 dias p.i. ocorre um aumento da
freqüência de células CD4+ de memória efetora e memória central que não foi
alterada pelo tratamento com mAb JES6-1, no entanto a freqüência de células CD4+
com fenótipo de células efetoras (CD62LLOWCD45RBHIGH), estava aumentada nos
camundongos tratados com mAb JES6-1 (Figura 13B).
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Figura 13- Efeito do tratamento com mAb JES6-1 na resposta das células CD4+
esplênicas de camundongos infectados pelo P. chabaudi. Camundongos
C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de mAb JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i.
com 106 EP pelo P. chabaudi. Camundongos não infectados foram usados
como controle (Dia 0). A, tamanho celular (FSC) e expressão de CD44 e CD69
nas células CD4+ esplênicas de camundongos não tratados ou tratados com
mAb JES6-1 analisadas no dia 7 p.i.. B, expressão de CD45RB e CD62L nas
células CD4+ do baço de camundongos tratados ou não com mAb JES6-1
tratados no dia 7 p.i.. Os valores nos histogramas representam a média ± DP de
um experimento. Dados representativos de 4 experimentos com resultados
similares. n=6. *, p<0.05 entre os camundongos não tratados e tratados com
mAb JES6-1 no mesmo dia de infecção.
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4.14 Efeito do tratamento com mAb JES6-1 nas células Treg durante a infecção
pelo P. chabaudi
A importância da IL-2 para a biologia das células Treg foi demonstrada em
vários modelos murinos de deficiência de IL-2 ou do seu receptor. Para avaliarmos o
efeito do mAb JES6-1 sobre as células Treg durante a infecção pelo P. chabaudi
tratamos os camundongos nos dias 0, 2 e 4 p.i. com um total de 3 mg de anticorpo.
Em nossos resultados, observamos que os camundongos tratados com mAb JES6-1,
tanto os não infectados (Dia 0) como no dia 7 de infecção, apresentam metade da
freqüência de células CD4+CD25+Foxp3+ (de 11,3% para 3,8% nos camundongos
não infectados e de 7,6% para 4,3% no dia 7 de infecção - Figura 14A). Além disso,
o número de células CD4+CD25+Foxp3+, no dia 0 e no dia 7 p.i., também está
diminuído nos camundongos que foram tratados com mAb JES6-1, quando
comparado aos respectivos grupos não tratados (Figura 14B).
Com relação à população de células CD4+Foxp3+, observamos que o
tratamento com mAb JES6-1 leva a uma diminuição na freqüência da população
destas células tanto nos camundongos não infectados (de 14,3% para 7,1%) como no
dia 7 dias p.i. (de 8,2% para 6,4%). No entanto, essa diminuição não se reflete no
número de células onde não observamos diferenças estatísticas no grupo de
camundongos não infectados (de 18,9±1.1 x105 para 12,0±1,4 x 105) e nem no dia 7
p.i. (de 46,9±11,5 x 105 para 57,4±17,0 x 105) (Figura 14B).
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Figura 14- Efeito do tratamento com mAb JES6-1 nas células Treg durante a infecção
pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de
mAb JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi. Camundongos
não infectados foram usados como controle (Dia 0). A, expressão de CD25 e
Foxp3 nas células CD4+ de camundongos tratados ou não com mAb JES6-1 no
dias 7 p.i.. B, número de células CD4+CD25+Foxp3+ e CD4+Foxp3+ nos
camundongos não tratados e tratados com mAb JES6-1 no dia 7 de infecção. Em
A os valores nos quadrantes representam a média ± DP de um experimento. Os
dados são representativos de 2 experimentos. n=6. *, p<0,05 entre os
camundongos não tratados e tratados com mAb JES6-1 no mesmo dia de
infecção.
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4.15 Efeito do tratamento com mAb JES6-1 in vitro na resposta precoce das
células CD4+ à infecção pelo P. chabaudi
Para determinar em que extensão a IL-2 é necessária para a resposta precoce
das células CD4+ durante a infecção pelo P. chabaudi, o efeito do tratamento com
mAb JES6-1 na resposta proliferativa in vitro de células CD4+ em resposta aos EP
foi avaliado no dia 4 dia de infecção. As células CD4+ de camundongos infectados
há 200 dias foram utilizadas como controle desde, uma vez que resultados obtidos
em nosso laboratório mostraram que a IL-2 é necessária para a resposta
proliferativa destas células a EP (dados não mostrados). Os resultados
corroboraram com os nossos achados in vivo mostrando que, diferente das células
CD4+ tardias (200 dias p.i.), a resposta in vitro das células CD4+ precoces (4 dias
p.i.) a EP não foi neutralizada pela adição de mAb JES6-1 (Figura 15). A partir
destes resultados, é possível concluir que a IL-2 não é essencial para a resposta
precoce das células CD4+ ao P. chabaudi.

77

Zago, C. A.

O papel das células Treg e da IL-2 na resposta policlonal de células CD4+ durante a infecção pelo P. chabaudi

Figura 15- Efeito do tratamento com mAb JES6-1 in vitro na resposta precoce das
células CD4+ à infecção pelo P. chabaudi. As células esplênicas dos
camundongos C57BL/6 não infectados (Dia 0), dia 4 e dia 200 p.i. com 106 EP
pelo P. chabaudi foram marcadas com CFSE e mantidas em cultura por 72
horas na presença de meio RPMI ou eritrócitos parasitados. Em algumas
culturas celulares, a IL-2 foi neutralizada com mAb JES6-1 (225 µg/ml). Os
números dentro dos histogramas referem-se às médias ± DP das porcentagens
de células em divisão (CFSELOW) em cada janela. Os dados mostrados nessa
figura eram representativos de 3 experimentos em separado (n=4). *, p<0.05
entre as células esplênicas que receberam ou não o mAb JES6-1 na cultura.
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4.16 Capacidade da IL-2, IL-7 e IL-15 sustentarem a resposta precoce das
células CD4+ ao P. chabaudi
Os resultados anteriores sugerem que outras citocinas, diferentes da IL-2,
podem estar participando na resposta proliferativa das células CD4+ durante a fase
inicial da infecção pelo P. chabaudi. Para testar essa possibilidade, o experimento
seguinte foi realizado a fim de avaliar os efeitos das citocinas IL-2, IL-7 e IL-15
recombinantes (r) na resposta proliferativa das células CD4+ de camundongos no dia
4 de infecção. Enquanto a capacidade de proliferação precoce das células CD4+ em
resposta a EP encontrava-se 2 vezes aumentada na presença de rIL-2, a adição de
rIL-7 e rIL-15 às culturas celulares resultou em um aumento de 3-4 vezes em relação
aos controles que não receberam a citocina recombinante (Figura 16).
Surpreendentemente, a adição de mAb JES6-1 as culturas celulares também induziu
um resposta proliferativa maior a EP, que foi pouco afetada pela presença de rIL-2,
rIL-7 ou rIL-15. Estes dados sugerem que a IL-7 e a IL-15 são ainda mais potentes
que a IL-2 em sustentar a proliferação das células CD4+ estimulada precocemente
por EP.
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Figura 16- Capacidade da IL-2, IL-7 e IL-15 sustentarem a resposta precoce das
células CD4+ ao P. chabaudi. As células esplênicas dos camundongos
C57BL/6 não infectados (Dia 0) e dia 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi
foram marcadas com CFSE e mantidas em cultura por 72 horas na presença
de meio RPMI ou eritrócitos parasitados. Em algumas culturas celulares, a IL2 foi neutralizada com mAb JES6-1 (225 µg/ml) e suplementadas com rIL-2
(0,5 U/ml), rIL-7 (0,5 U/ml) e rIL-15 (0,5 U/ml). As células de camundongos
não infectados foram usadas como controle negativo (dia 0). Cada barra
corresponde à média ± DP dos valores das porcentagens de células em divisão
(CFSELOW). Os resultados mostrados nessa figura eram representativos de 2
experimentos em separado. n=3. *, p<0,05 entre as células esplênicas que
receberam e as que não receberam as citocinas recombinantes. #, p< 0,05
entre as células esplênicas que receberam e as que não receberam o mAb
JES6-1.
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4.17 Sintomas clínicos, alterações do peso e parasitemia dos camundongos
tratados com mAb JES6-1 durante a infecção pelo P. chabaudi
Os camundongos infectados com P. chabaudi apresentam perda de peso,
hipotermia e a diminuição dos parâmetros hematológicos (130, 131). A fim de
determinar se o tratamento com mAb JES6-1 é capaz de alterar os sintomas clínicos
como modificações nos níveis de hemoglobina, o hematócrito, a temperatura
corporal e perda de peso durante a infecção pelo P. chabaudi, os camundongos
foram avaliados nos dias 4, 7, 11 e 17 p.i..
A figura 17 mostra uma diminuição nos sinais os sinais clínicos da doença
por volta do dia 7 de infecção, sendo que no dia 17 p.i. os valores retornam
próximos aos observados nos animais não infectados. O tratamento com mAb JES61 não altera a redução dos níveis de hemoglobina, a perda de peso e nem a queda da
temperatura. No entanto, no dia 7 p.i., os camundongos tratados com mAb JES6-1
apresentam uma diminuição na freqüência de eritrócitos, medida pelo hematócrito.
No dia 7 de infecção, não foi possível medir a temperatura nos grupos de
camundongos infectados devido ao limite mínimo do termômetro (32°C), sugerindo
que os camundongos de ambos os grupos infectados apresentavam temperaturas
inferiores a 32°C, o mesmo ocorreu nos camundongos não tratados com mAb JES61 no dia 11 de infecção.
É interessante notar que os resultados mais críticos do hematócrito,
hemoglobina, temperatura e peso são observados no dia 11 de infecção quando a
freqüência de eritrócitos parasitados está muito baixa, em torno de 10%, tanto para
os camundongos tratados com mAb JES6-1, como para os não tratados com o
anticorpo (Figura 17).
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Figura 17- Determinação dos sintomas clínicos, alterações do peso e parasitemia nos
camundongos tratados com mAb JES6-1 durante a infecção pelo P.
chabaudi. Os camundongos C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de mAb
JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi e acompanhados nos
dias 4, 7, 11 e 17 p.i. pelo P. chabaudi para determinação do hematócrito,
hemoglobina, peso e temperatura. Camundongos não infectados foram usados
como controle (Dia 0). Os dados são representativos de 1 experimento. n=6. *,
p<0,05 entre os camundongos não tratados e tratados com mAb JES6-1 no
mesmo dia de infecção.
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4.18 Análise fenotípica das células CD4+ do baço de camundongos tratados com
mAb JES6-1 20 dias p.i. pelo P. chabaudi
A fim de avaliar o efeito do tratamento com o mAb JES6-1 em tempos mais
tardios da infecção, analisamos as células CD4+ do baço de camundongos tratados
com esse anticorpo quanto ao tamanho celular, à expressão de marcadores de
ativação e memória (CD44, CD69, CD45RB e CD62L), além de morte celular pela
incorporação de anexina V+.
Como mostra a figura 18A, camundongos tratados com mAb JES6-1 e
infectados pelo P. chabaudi não apresentam diferenças quanto ao número de células
esplênicas (de 15,6±1.3 x 107 nos camundongos não infectados para 21,3±3.2 x 107
no dia 20 p.i.) quando comparado aos grupos de camundongos não tratados (de
12,7±0,5 x 107 nos camundongos não infectados para 29,7±0,3 x 107 no dia 20 de
infecção). O tratamento com mAb JES6-1 também não alterou o número de células
CD4+ no baço dos camundongos estudados. Apesar de não observarmos diferenças
no número de células o tratamento com mAb JES6-1 induziu a uma maior ativação
das células CD4+, que apesar de permanecerem com o mesmo tamanho celular,
apresentam uma freqüência aproximadamente duas vezes maior dos marcadores
CD44 e CD69 em relação aos camundongos não tratados com mAb JES6-1 no
mesmo dia de infecção (Figura 18 B).
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Figura 18- Análise fenotípica das células CD4+ do baço de camundongos tratados com
mAb JES6-1 20 dias p.i. pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram
tratados ou não com 1 mg de mAb JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP
pelo P. chabaudi.. Camundongos não infectados foram usados como controle
(Dia 0). A, números de células esplênicas e células CD4+ dos camundongos
não tratados e tratados com mAb JES6-1 analisadas 20 dias p.i.. B, tamanho
celular (FSC) e expressão de CD44 e CD69 nas células CD4+ esplênicas de
camundongos não tratados ou tratados com mAb JES6-1 20 p.i.. Os valores nos
histogramas representam a média ± DP de um experimento. Dados
representativos de 2 experimentos com resultados similares. n=6. *, p<0.05
entre os camundongos tratados ou não com mAb JES6-1 no mesmo dia de
infecção.

84

Zago, C. A.

O papel das células Treg e da IL-2 na resposta policlonal de células CD4+ durante a infecção pelo P. chabaudi

A seguir, para avaliar o estado de ativação e diferenciação das células CD4+
de camundongos tratados e não tratados com o mAb JES6-1 no dia 20 p.i.,
analisamos novamente a expressão dos marcadores CD45RB e CD62L.

Os

resultados apresentados na figura 19A mostram que, o tratamento com mAb JES6-1
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(respectivamente de 26,1±3,8 e 29,8±9,3 nos camundongos não tratados para
19,2±3,8 e 20,0±0,9 nos camundongos tratados). A população de células naive
permanece diminuída nos camundongos tratados com mAb JES6-1 20 dias p.i. com
P. chabaudi (de 19,4±6,3 nos camundongos não tratados para 13,0±2,5 nos
camundongos tratados). Além disso, nos camundongos tratados (não infectados e 20
dias p.i.), as células CD4+ apresentam um aumento na freqüência de células de
memória efetora (CD4+CD45RBLOWCD62LLOW) (52,1±6,2 nos não infectados e
66,7±3,3 20 dias p.i.), quando comparadas às dos camundongos nos mesmos dias de
infecção, mas que não foram tratados (34,0±8,5 e 57,8±4,6 respectivamente – Figura
18A).
Após estabelecer que o tratamento não altera o número de células CD4+ e
sabendo-se que a IL-2 está envolvida na morte celular induzida por ativação via
Fas/FasL (41, 42, 44-46), avaliamos se o tratamento com mAb JES6-1 interfere na
apoptose, uma vez que com a evolução da doença as células T e B ativadas
policlonalmente são, em grande parte, eliminadas por apoptose. Desta forma,
analisamos a incorporação de anexina V pelas células CD4+ dos camundongos não
tratados e tratados com mAb JES6-1. No dia 20 de infecção, observamos um
aumento da freqüência de células CD4+ que expressam anexina V, tanto nos
camundongos não tratados, como nos que receberam o anticorpo. No entanto, os
camundongos tratados com mAb JES6-1, tanto não infectados, como 20 dias p.i.,
apresentam uma diminuição significante na freqüência de células CD4+ anexina V+
(10,6% e 21,5%, respectivamente), em relação aos camundongos não infectados ou
no mesmo dia de infecção, mas que não receberam o tratamento com o anticorpo
(14,9% e 27,7%, respectivamente) (Figura 19B).
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Figura 19- Estado de ativação e diferenciação das células CD4+ de camundongos
tratados e não tratados com mAb JES6-1 no dia 20 p.i. com P. chabaudi.
Camundongos C57BL/6 foram tratados ou não com 1 mg de mAb JES6-1 nos
dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P. chabaudi.. Camundongos não infectados
foram usados como controle (Dia 0). A, expressão de CD45RB e CD62L nas
células CD4+ dos camundongos tratados ou não com mAb JES6-1 20 dias p.i..
B, freqüência de células anexina V+ nas células CD4+ do baço dos
camundongos tratados ou não com mAb JES6-1. Os valores nos quadrantes
representam a média ± DP de um experimento. Os dados são representativos
de 2 experimentos. n=6. *p<0,05 entre os camundongos tratados e não
tratados com o mAb JES6-1 no mesmo dia de infecção. Em B, # p<0,05 entre
camundongos controle (Dia 0) e infectados.
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4.20 Influência do tratamento com mAb JES6-1 nas células CD4+Foxp3+ 20 dias
após a infecção pelo P. chabaudi
Para determinar o efeito do tratamento com mAb JES6-1 nas células Treg em
tempos mais tardios da infecção, avaliamos o número de células CD4+Foxp3+ e
CD4+CD25+Foxp3+ 20 dias após a infecção com 106 EP pelo P. chabaudi. Os
resultados apresentados na figura 20 mostram que, vinte dias p.i. o número de células
CD4+Foxp3+ e CD4+CD25+Foxp3+, nos camundongos não tratados (5,0±1,0 e
2,7±1,0 x 106 respectivamente), como nos tratados com mAb JES6-1 (7,3±2,7 e
3,9±1,6 x 106) apresentam valores semelhantes aos observados nos camundongos
não infectados (Dia 0) e não tratados. É interessante notar, no entanto, que 20 dias
após o tratamento com o mAb JES6-1, o número de células CD4+Foxp3+ e
CD4+CD25+Foxp3+ nos camundongos não infectados permanece diminuído (3,9±0,8
e 1,7±0,3 x 106), quando comparado aos camundongos não tratados (5,2±0,2 e
3,3±0,1 x 106) (Figura 20).
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Figura 20- Influência do tratamento com mAb JES6-1 nas células CD4+Foxp3+ 20 dias
após a infecção pelo P. chabaudi. Camundongos C57BL/6 foram tratados ou
não com 1 mg de mAb JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com 106 EP pelo P.
chabaudi.. Camundongos não infectados foram usados como controle (Dia 0).
A, número de células CD4+Foxp3+ e CD4+CD25+Foxp3+ esplênicas dos
camundongos tratados ou não com mAb JES6-1 20 dias p.i.. Os dados são
representativos de 2 experimentos. n=6. * p<0,05 entre os camundongos tratados
e não tratados com mAb JES6-1 no mesmo dia de infecção.
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4.21 O efeito do tratamento com mAb JES6-1 na geração de uma resposta
secundária ao P. chabaudi in vitro
Para determinar se o tratamento com mAb JES6-1 interfere na geração de
uma resposta secundária, analisamos a resposta proliferativa in vitro dos esplenócitos
obtidos dos camundongos tratados com mAb JES6-1 e controles não tratados 20 dias
após a infecção com P. chabaudi. Neste ensaio as células foram incubadas com EP,
anti-CD3 solúvel ou na ausência de estímulos. Após 96 horas de cultura, observamos
a mesma intensidade de resposta proliferativa nas células CD4+ de camundongos
tratados com mAb JES6-1 estimuladas com anti-CD3, além de um aumento
espontâneo da proliferação em relação aos valores obtidos sem o tratamento no
mesmo dia de infecção (Figura 21A). A resposta exacerbada das células CD4+
também é observada após o estímulo com EP, quando 30.5% destas células
provenientes dos camundongos tratados 20 dias após a infecção estão proliferando
(Figura 21A). Para os camundongos infectados, se descontarmos a proliferação
espontânea observada nas células CD4+ não estimuladas (de 3,8% para os
camundongos não tratados e 14,4% para os camundongos tratados) dos valores
observados nas mesmas células estimuladas com EP (de 20,0% para os camundongos
não tratados e 30,5% para os camundongos tratados), concluímos que não há um
aumento da resposta proliferativa antígeno específica nas células CD4+ dos
camundongos tratados, os quais apresentam uma média de fluorescência em torno de
16%.
Este aumento da proliferação espontânea observada nos camundongos
tratados com mAb JES6-1 poderia ser devido a retirada dos anticorpos anti-IL-2,
como conseqüência da manipulação in vitro, deixando livre a citocina. Para testar
essa possibilidade adicionamos 225 µg/ml de mAb JES6-1 às culturas. A adição do
anticorpo deixou evidente diferenças importantes entre as células CD4+ dos
camundongos tratados e não tratados no dia 20 dias p.i.. A análise das células CD4+
de camundongos não tratados mostra que a presença do mAb JES6-1 na cultura
impede a proliferação antígeno-específica, confirmando que a IL-2 é importante para
a proliferação específica in vitro (Figura 21B). As células CD4+ dos camundongos
tratados com mAb JES6-1 e não infectados permanecem com um valor basal alto de
proliferação espontânea (em torna de 8%), mesmo após a adição do anticorpo antiIL-2 à cultura (Figura 19B). Já na presença de EP, as células CD4+ dos camundongos
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tratados e não infectados apresentam um aumento na freqüência de células em
proliferação (19,3%), que é exacerbado nos camundongos tratados que se encontram
no dia 20 p.i. (42,0%). Estes resultados mostram que o tratamento com mAb JES6-1
in vivo e in vitro faz com que uma freqüência elevada de células CD4+ prolifere em
resposta a EP, mesmo que estas células não tenham entrado em um contato prévio
com antígeno.
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Figura 21- O efeito do tratamento com mAb JES6-1 na geração de uma resposta
secundária ao P. chabaudi in vitro. As células esplênicas dos camundongos
C57BL/6 tratados ou não com 1 mg de mAb JES6-1 nos dias 0, 2 e 4 p.i. com
106 EP pelo P.chabaudi foram marcadas com CFSE 20 dias p.i. e mantidas em
cultura por 96 horas na presença de meio RPMI, mAb anti-CD3 ou estimuladas
com EP para análise da resposta proliferativa. Em algumas culturas celulares, a
IL-2 foi neutralizada com mAb JES6-1 (225 µg/ml). Os valores histogramas
representam a média ± DP das porcentagens de células CD4+ em divisão
(CFSELOW). Os dados são representativos de 2 experimentos. n=6. *, p<0,05
entre as células esplênicas dos camundongos não tratados ou tratados com
mAb JES6-1 in vivo. #, p< 0,05 entre as células esplênicas que receberam e as
que não receberam o mAb JES6-1 in vitro.
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A ativação policlonal observada na infecção pelo P. chabaudi envolve várias
interações moleculares e celulares que influenciam o desempenho geral do sistema
imune, levando a uma imunossupressão caracterizada pela incapacidade de gerar
respostas clonais ou assegurando a geração de células B parasita-específicas
responsáveis, em grande parte, pela resistência à infecção e pela eliminação do
parasita. Uma vez que a IL-2 está envolvida tanto na proliferação e apoptose de
células T efetoras (102, 103), como na regulação destas células pelas células Treg
(104, 106, 108), o objetivo do nosso trabalho foi avaliar qual o papel desta citocina
na ativação policlonal induzida pelo P. chabaudi. Os nossos resultados mostram que
a IL-2 é produzida na fase aguda da doença por células CD4+ ativadas, mas não por
células Treg. Ainda que as células CD4+ estimuladas pelo parasita possuam IL-2R e
respondam à IL-2, essa citocina não parece ser essencial para a sua ativação,
podendo ser substituída por outras citocinas, tais como a IL-7 e a IL-15, que atuariam
de forma redundante. Os nossos dados indicam também que as células Treg estão
envolvidas no controle da ativação policlonal das células T e B, regulando a
produção de IFN-γ, anticorpos IgG parasita-específicos e auto-anticorpos. Além
disso, observamos que a expansão da população de células Treg no início da infecção
é dependente de IL-2, sendo que a neutralização dessa citocina detemina uma
exacerbação da resposta das células CD4+ a eritrócitos parasitados.
A análise do baço na fase precoce de infecção pelo P. chabaudi revelou uma
intensa produção de IL-2 pelas células CD4+CD25+CD122+GITR+mTGF-β+CTLA4+CD45RBHIGH, as quais apresentam um tamanho celular aumentado e não
expressam

Foxp3.

Por

outro

lado,

a

população

CD4+CD25+CD122LOWGITRHIGHmTGF-β+CTLA-4HIGHCD45RBLOW

de

células

apresentam

tamanho celular pequeno, além de não secretarem IL-2,mas aumentam em número
absoluto na primeira semana da infecção, quando analisadas de acordo com a
expressão de Foxp3. Estes dados indicam que as células CD4+ que produzem IL-2
estão ativadas ou são efetoras e expressam grandes quantidades do IL-2R. Além
disso, estes resultados sugerem que, na infecção pelo P. chabaudi, as células com
fenótipo de reguladoras não produzem IL-2. De fato, modelos in vivo e in vitro
mostram que as células Treg não secretam IL-2 (109, 132) e dependem da IL-2
parácrina para manter sua homeostase e função. Neste sentido, trabalhos mostram
que a fonte de IL-2 pode ser as células dendríticas que além de secretarem essa
citocina (133) são importantes para a ativação de células Treg, ou, ainda mais
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provável, as células CD4+ convencionais que uma vez ativadas produzem grandes
quantidades de IL-2 (134), uma resposta que também ocorre na fase aguda da
infecção pelo P. chabaudi como mostra os nossos experimentos.
Os resultados obtidos nos camundongos SCID CD25- mostram ainda que a
ausência de células Treg determina um aumento da resposta das células CD4+ à
infecção pelo P. chabaudi, assim como da produção de anticorpos IgG parasitaespecíficos e auto-anticorpos anti-LDL e anti-OXLDL. A participação das células
Treg na regulação da ativação das células T e B esplênicas, em decorrência da
infecção, também foi sugerida pela observação de que a sua ausência resulta em
maior expressão de CD44 e CD69 nas células CD4+. Estudos prévios, em alguns
modelos de doenças infecciosas, mostraram que as células Treg podem suprimir as
células T antígeno-específicas, reduzindo a patologia imune à custa do fracasso na
eliminação dos patógenos (32, 135-137). Assim, o fato de que a ausência de células
Treg acarreta um aumento da produção de auto-anticorpos e de anticorpos parasitaespecíficos indica que, se por um lado o controle dos mecanismos efetores parece ser
essencial para evitar a ativação de clones auto-reativos, por outro lado, essa
regulação parece prejudicar a produção de anticorpos específicos ao parasita. Esse
resultado era esperado, pois como foi descrito anteriormente a eliminação de células
Treg protege o camundongo da morte causada pela cepa letal de P. yoelli, permitindo
o restabelecimento de uma resposta imune efetora (117), além de favorecer a
imunidade protetora contra o P. berghei (138).
Como citado anteriormente, alguns trabalhos mostram que o tratamento com
mAb S4B6 forma um complexo citocina-anticorpo que deixa a citocina mais estável
ou aumenta sua atividade biológica por reconhecer o epítopo da citocina que se liga à
cadeia α do receptor de IL-2, cuja principal função é estabilizar a ligação da citocina
com as outras duas cadeias do receptor de IL-2 (β e γ) (139). Por outro lado, mAb
JES6-1 reconhece o epítopo da citocina que se liga à cadeia β do receptor de IL-2 e
apesar de formar uma complexo citocina-anticorpo não permite que a IL-2 exerça
sua função (125). Durante o tratamento com mAb S4B6 o aumento da ativação de
células CD4+ e B decorrente da potencialização de IL-2 não parece requerer que as
células Treg sejam eliminadas, uma vez que o número absoluto de células com
fenótipo de células Treg, CD4+CD25+ Foxp3+ permanecem semelhantes aos
encontrados em camundongos não tratados. Além disso, o aumento da ativação de
células CD4+ e do número de células produtoras de anticorpos IgG2a mostra que em
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altas doses o mAb S4B6 é capaz de induzir um aumento da ativação do sistema
imune. Nesse sentido, Kamimura e colaboradores (140) mostraram que o tratamento
com mAb S4B6 e um plasmídeo de cDNA de IL-2 protege o camundongo da
metástase de câncer de pulmão por induzir uma maior proliferação de células CD8+
específicas para o antígeno. Por outro lado, Sakaguchi e colaboradores (141)
mostraram que camundongos tratados com mAb S4B6 apresentam linfoproliferação,
mas, no entanto, esse fato foi interpretado na época como a conseqüência

da

capacidade da IL-2 induzir a proliferação fisiológica e a sobrevida de células Treg.
Esse aumento na ativação policlonal provavelmente não está envolvido com o
aumento imunidade anti-Plasmodium uma vez que os camundongos tratados com
mAb S4B6 apresentam uma cinética semelhante de parasitemia que os camundongos
não tratados, apesar de apresentarem um pico maior de parasitemia. No entanto,
experimentos que dosam anticorpos anti-Plasmodium e auto-anticorpos, precisam ser
realizados para melhor caracterizar essa hipótese.
Como citado anteriormente a IL-2, apesar de ter sido descrita inicialmente
como um potente fator de crescimento e diferenciação de células T in vitro (101),
atualmente acredita-se que ela desempenhe um papel crucial na biologia das células
Treg. Neste sentido, alguns trabalhos indicam que a IL-2 está diretamente envolvida
com a função das células Treg, uma vez que na ausência de IL-2 não se observa
supressão da proliferação de células respondedoras (134, 142). No entanto, estes
trabalhos se baseiam apenas na expressão de CD25, que além de estar expresso em
células Treg faz parte do receptor de IL-2 e, portanto, também está presente também
em células ativadas tornando difícil à discriminação entre as duas populações
celulares. Por outro lado, alguns autores associam a participação da IL-2 na geração
de células Treg por meio de experimentos onde mostram que camundongos
deficientes em IL-2 ou em uma das cadeias do receptor de IL-2 apresentam uma
redução do número dessas células (46, 110, 143) e desenvolvem doenças autoimunes
que no caso dos camundongos deficientes em IL-2 pode ser revertido através do
tratamento com rIL-2 (144). A IL-2 também pode representar um sinal de sobrevida
para as células Treg e nesse caso, sua ação depende das interações TCR-MHC classeII
e CD28-CD80/CD86 (145, 146). Embora o papel da IL-2 na biologia das células Treg
ainda seja controverso, observamos que a IL-2 secretada pelas células CD4+ ativadas
durante a infecção pelo P. chabaudi apresenta um importante papel para a
homeostase e/ou função dessa população celular. De fato, os nossos resultados
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mostram que, no início da infecção, a IL-2 exerce alguma ação nas células Treg. No
entanto, o mecanismo exato não foi estabelecido. Porém é pouco provavelmente que
a IL-2 exerça algum papel na função de células Treg, pois mesmo em número
diminuído as células Treg dos camundongos tratados com mAb JES6-1 são capazes
de limitar a ativação de células CD4+ no início da infecção.
Assim, como em algumas infecções virais (19), na infecção pelo P. chabaudi
a IL-2 não parece ser essencial para a ativação do sistema imune, uma vez que as
células CD4+ dos camundongos tratados com mAb JES6-1, anticorpo capaz de
neutralizar a IL-2, apresentam a mesma habilidade de se ativar e proliferar em
resposta ao parasita, quando comparado aos camundongos não tratados. Por outro
lado, durante a infecção pelo P. berghei, a produção de IL-2 é fortemente inibida nos
camundongos resistentes à malária cerebral, que passam a ser susceptíveis a esta
síndrome na ausência de células Treg (112). Os nossos resultados mostram que a
ausência de IL-2 na fase inicial da infecção leva a uma exacerbação da resposta de
células CD4+ e maior geração de células de memória, as quais podem ou não ser
específica para ao P. chabaudi, em tempos tardios da infecção. Resultados
semelhantes foram observados em camundongos SCID CD25- onde a ausência de
células Treg também induziu um aumento precoce na ativação celular. Como a IL-2
também esta envolvida com AICD (41, 102) a exacerbação da resposta de células
CD4+ poderia ser explicada pela diminuição na freqüência de células apoptóticas
(Anexina V), ao contrário do que foi observado nos camundongos que tiveram a IL-2
neutralizada. Além disso, 20 dias p.i., não observamos nenhuma diferença no número
de células esplênicas entre os grupos de camundongos.
No inicio da infecção, apesar da redução pela metade, do número de células
Treg (CD4+CD25+Foxp3+) nos camundongos tratados com mAb JES6-1, observamos
um aumento no número dessa população celular quando comparado com os
camundongos não infectados. Esses dados indicam que durante a infecção pelo P.
chabaudi a IL-2 não interfere na geração de algum tipo de células Treg que expressam
a cadeia α do seu receptor. Essa população pode ser composta por novas células Treg
naturais ou células Treg adaptativas. Nesse sentido, trabalhos mostram que células
Foxp3+ somente são geradas na presença de IL-2, uma vez que camundongos
deficientes na citocina ou em uma das cadeias do seu receptor desenvolvem
linfoproliferação e autoimunidade em função da diminuição de células Treg durante a
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infecção pelo P. chabaudi (38-40, 46, 47). No entanto, outros experimentos precisam
ser realizados para melhor caracterizar as populações de células Treg.
O fato de não observarmos diferenças no número de células CD4+Foxp3+,
mas apenas na população CD4+CD25+Foxp3+, após o tratamento com mAb JES6-1
no início da infecção nos induz a pensar em duas possibilidades. Primeira, no dia 7
p.i., o aumento na freqüência de células CD4+CD25-Foxp3+ nos camundongos
tratados pode indicar uma expressão transitória de Foxp3 nas células ativadas. Nesse
sentido, Gavin e colaboradores mostraram que, células CD4+ e CD8+ humanas
apresentam um aumento da expressão de Foxp3 após a estimulação in vitro (147). A
segunda, e mais provável, a ação da IL-2 ocorreria primeiro nas células que
expressam a cadeia α do seu receptor. No entanto 20 dias após o tratamento, ambas
as populações de células Treg CD4+CD25+Foxp3+ e CD4+Foxp3+ estão diminuídas
mostrando que com o passar do tempo as populações de células Treg dependem da IL2. Nos camundongos infectados as populações de células Treg voltaram ao normal
provavelmente porque o aumento da secreção de IL-2 consumiu todo anticorpo
injetado, apesar das altas doses usadas nos tratamentos. Por outro lado, outras
citocinas poderiam contribuir para o desenvolvimento de células Treg e nesse sentido,
as candidatas mais prováveis seriam as citocinas dependentes da cadeia γ do receptor
de IL-2, uma vez que não se observa a expressão de Foxp3 em camundongos
deficientes dessas moléculas (51).
A ausência de IL-2 e conseqüentemente, a diminuição transitória de células
Treg não interfere na patologia da infecção pelo P. chabaudi, a não ser pelo aumento
na parasitemia e diminuição do hematócrito no dia 7 de infecção. Quanto a este fato
podemos apenas especular, uma vez que não temos dados suficientes que mostram,
que a falta de IL-2 diminui a regulação aumentando a retirada de eritrócitos não
parasitados (148).
Quando a infecção ocorre na ausência de IL-2 ocorre um drástico aumento na
freqüência de células CD4+ que proliferam de maneira espontânea ou em resposta a
eritrócitos parasitados, em tempos tardios da infecção. A proliferação, no dia 4 p.i.,
parece não depender de IL-2 e esse fato poderia ser explicado pela existência de
outras citocinas que também exercem essa função como a IL-7 e a IL-15. A IL-7 é
um potente fator de crescimento de células T, atuando tanto no na geração das
células nos órgãos linfóides primários como na sua manutenção e expansão na
periferia (149, 150). Esse fato se deve à capacidade da citocina induzir sinais anti96
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apoptóticos (150, 151). Já o papel da IL-15 está melhor caracterizado em células
CD8+ de memória. Dessa forma camundongos deficientes em IL-15 apresentam uma
diminuição de 50% na expansão clonal de células CD8+ específicas para o vírus da
estomatite vesicular (VSV) (152).
Em relação à proliferação em tempos tardios da infecção, a IL-2 parece ser
essencial uma vez que no dia 20 p.i. pelo P. chabaudi as células CD4+ dos
camundongos não tratados apresentam uma significante diminuição da resposta
proliferativa à EP, quando adicionamos mAbJES6-1 nas culturas celulares. Porém
para as células CD4+ de camundongos tratados com o mAb JES6-1, a neutralização
da IL-2 in vitro resultou em aumento da proliferação espontânea e estimulada por
EP. Isso pode ser explicado de três formas diferentes. Primeira, pode ocorrer uma
melhora na qualidade da resposta específica para o P. chabaudi, apesar de que essa
hipótese seja pouco provável uma vez que as células CD4+ dos camundongos
tratados com mAb JES6-1 20 dias p.i. apresentam mais de 40% de células em divisão
em resposta ao EP. Segunda, ocorre uma nova diminuição no número ou na atividade
de células Treg o que poderia levar a uma nova ativação policlonal inespecífica. Nesse
sentido, Zhang e colaboradores, baseados na observação de que as células CD8+ de
memória respondem pouco a IL-2 (153), propuseram que a IL-15 age diretamente
nas células de memória enquanto a IL-2 age indiretamente em outro tipo celular,
provavelmente as células Treg, que inibe a proliferação de células CD8+ de memória.
E o terceiro, a falta de IL-2 permitiria a ação de outras citocinas que ligam-se a
receptores que compartilham uma ou duas cadeias do IL-2R, como por exemplo, IL4, IL-7, IL-15 e IL-21, sendo que a atividade destas citocinas seria superior à da IL-2.
Os resultados obtidos com camundongos SCIDs reconstituídos e com a
neutralização da IL-2, sugerem que em cinéticas distintas ambas as células Treg e IL2 são capazes de controlar a ativação policlonal induzida pelo P. chabaudi. As
células Treg limitando de forma direta e portanto mais rápida a ativação de células
CD4+ e a IL-2 de forma indireta atuando nas células Treg. No entanto, nem as células
Treg nem a IL-2 são capazes de interferir no controle da patologia decorrente da
infecção pelo P. chabaudi demonstrando que a ação de limitar a ativação policlonal
poderia estar envolvida mais com o controle da ativação de células não específicas
para a infecção e até mesmo células que reconhecem o próprio.
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1) A IL-2 é secretada pelas células CD4+ ativadas (caracterizada pelo tamanho
celular aumentado e altos níveis de CD25, CD122, CTLA-4, mTGF-β, GITR
e CD45RB ) no início da infecção pelo P. chabaudi.

2) O número de células Treg aumenta no dia 7 p.i. pelo P. chabaudi.
3) A potencialização de IL-2 leva a um aumento na ativação de células CD4+
sem, no entanto, alterar o número de células Treg.
4) No início da infecção, a ausência de IL-2 induz uma diminuição no número
de células Treg , mas não altera a ativação de células CD4+.
5) A ausência de IL-2 não altera a patologia decorrente da infecção pelo P.
chabaudi

6) Na fase inicial da infecção, a IL-2 não é essencial para a ativação de células
CD4+, podendo ser substituída por outras citocinas como a IL-7 e a IL-15.

7) Durante a infecção pelo P. chabaudi, as células Treg estão envolvidas no
controle da ativação policlonal de células T e B, regulando a produção de
IFN-γ, anticorpos IgG parasita-específicos e auto-anticorpos.

8) A neutralização de IL-2, no início da infecção, não altera a ativação de
células CD4+, mas leva a uma diminuição do número de células Treg 7 dias
após a infecção pelo P. chabaudi.

9) A neutralização de IL-2, no início da infecção, determina uma exacerbação da
resposta de células CD4+ 20 dias após a infecção pelo P. chabaudi.

10) No dia 20 dias de infecção o número de células Treg nos camundongos
tratados com mAb JES6-1 volta a valores próximos dos camundongos não
tratados.
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11) A neutralização de IL-2 no início da infecção detemina uma exacerbação da
resposta das células CD4+ a eritrócitos parasitados.
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