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RESUMO 

 

FAVORETTO B. C. Avaliação da participação dos receptores do tipo Toll e 

lectinas tipo C na supressão da resposta imune induzida por componentes de 

alta massa molecular do extrato de Ascaris suum. 2010. 78 p. Dissertação 

(Mestrado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Os helmintos, assim como seus antígenos são potentes imunomoduladores. 

Trabalhos realizados com extrato de Ascaris suum mostraram que os componentes 

de alta massa molecular (PI) contidos nele suprimem a resposta imune induzida por 

ovalbumina (OVA). PI inibe a expressão das moléculas MHC-II e coestimuladoras 

nas células dendríticas (DCs) e sua capacidade de induzir proliferação de linfócitos T 

CD4+, por mecanismo dependente de IL-10. As APCs, como as DCs, por meio de 

receptores expressos na membrana celular reconhecem os padrões moleculares 

presentes em patógenos e direcionam a resposta imune efetora. Neste trabalho 

avaliamos a participação dos receptores do tipo Toll 2 e 4 (TLRs) e de lectina tipo C 

(CLRs) expressos nas APCs na supressão induzida por PI. Observamos que a 

imunização dos camundongos com OVA/CFA promoveu aumento progressivo da 

expressão de TLR1, 2 e 4 nas células linfóides com pico entre 5º-6º dia pós-

imunização, exceto o TLR9 cuja expressão aumentou no 4º dia e se manteve nos 

demais dias estudados. Entretanto, o PI foi capaz de inibir a expressão de TLR2 e 4 

nas células CD11c+ e TLR1, 4 e 9 nas MHC-II+ purificadas dos camundongos 

imunizados 5 dias antes com OVA+PI. Experimentos realizados em camundongos 

deficientes em TLR4 ou 2 mostraram que o PI suprimiu a resposta celular e humoral 

OVA-específica bem como a expressão das moléculas de MHC-II e coestimuladoras 

nas células destes animais imunizados com OVA+PI mostrando, portanto que PI 

exerce seu efeito modulador independente destes receptores. Em ensaios in vitro, o 

PI inibiu a maturação de DCs diferenciadas com GM-CSF/IL-4 e incubadas com 

agonistas de TLR 2, 3 ou 4. Além disso, em outros ensaios realizados in vitro com 

ligante de CLRs (manana) permitem sugerir que estes receptores participam do 

reconhecimento do PI e assim do seu efeito imunomodulador. 

 

Palavras-chave: Imunossupressão. Células dendríticas. (PI). Extrato de Ascaris 

suum. Receptores de antígenos. Reconhecimento. 
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ABSTRACT 

 

FAVORETTO B. C. Evaluation of the involvement of Toll like and C-type lectin 

receptors in the immunessuppression induced by high molecular weight 

components from Ascaris suum extract. 2010. 78 p. Master thesis (Immunology) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Helminths, as antigens derived from them are potent immunomodulators. It has been 

shown that high molecular weight components (PI) from Ascaris suum extract exert a 

suppressive effect on immune response induced by ovalbumin (OVA). The PI 

components down-modulate the MHC class II and costimulatory molecules 

expression on dendritic cells (DCs) and the ability of these cells to induce TCD4+ 

proliferation, via an IL-10-dependent mechanism. The antigen-presenting-cells 

(APCs), as DCs, via membrane receptors, recognize molecular patterns found in 

distinct pathogens and modulate the effector immune response. In this work, we 

analyzed the participation of the toll like 2 and 4 (TLRs) and the C-type lectin 

receptors (CLRs) expressed by APCs in the suppression induced by PI. We 

observed that OVA/CFA immunization of mice promoted the progressive increase of 

TLR1, 2 e 4 expression on lymphoid cells with the peak between the 5-6th day after 

immunization, except for the TLR9 expression that increased on day 4th and was 

maintained for all days studied. However, the PI was able to inhibit the TLR2 and 4 

expression on purified CD11c+ cells and the TLR1, 4 and 9 on MHC class II+ cells 

from mice immunized 5 days before with OVA plus PI. Experiments realized in TLR4 

or 2 deficient mice showed that the PI suppressed the OVA-specific cellular and 

humoral responses as well as the MHC class II and costimulatory molecules 

expression on cells of these OVA plus PI immunized mice, showing that the PI 

components exert its modulator effect independent of these receptors. It was also 

observed that the PI inhibited the DCs maturation derived in vitro from bone marrow 

of BALB/c mice with GM-SCF/IL-4 and incubated with TLR2, 3 or 4 agonists. 

Moreover, other in vitro assays developed with CLRs ligand (mannan) suggest that 

these receptors participate in the PI recognition and thus its immunomodulator effect. 
 

Key words: Immunessuppression. Dendritic cells.  High molecular weight 

components (PI). Ascaris suum extract. Antigen receptor. Recognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Infecções por helmintos induzem em seu hospedeiro alta produção de anticorpos 

IgE, eosinofilia e mastocitose, características de resposta tipo Th2 (ISHIZAKA; 

ISHIZAKA; TADA, 1969; JARRET e MILLER, 1982; SHER e COLLEY 1989; 

STREET et al., 1990). Em modelos de infecções com estes parasitas associadas a 

imunizações com antígenos não-relacionados demonstrou-se a capacidade destes 

patógenos de modular a resposta imune heteróloga (ORR e BLAIR, 1969; BARRIGA 

e INGALLS, 1984; JARRET e STEWART, 1972; KOJIMA e OVARY, 1975; HAIG; 

LIMA; MOTA, 1980).  

Estudos evidenciaram a relação inversa entre infecções por helmintos e o 

desenvolvimento de doenças alérgicas e inflamatórias, possivelmente mediada por 

mecanismo dependente de células T reguladoras geradas em resposta a estes 

parasitas (KHAN et al., 2002; ELLIOTT et al., 2003; ELLIOTT; SUMMERS; 

WEINSTOCK, 2005; MORREELS e PELCKMANS, 2005).  

Assim como observado nas infecções helmínticas, extratos preparados a partir 

destes parasitas e seus antígenos solúveis são capazes de modular a resposta 

imune dirigida contra antígenos não relacionados (STROMBERG 1980; KOMATSU 

et al., 1979). Trabalhos realizados com o extrato de vermes adultos de Ascaris suum 

(Asc) demonstram sua capacidade de supressão da resposta imune humoral e 

celular induzida por ovalbumina (OVA) ou micobactéria (SOARES; MACEDO; 

MOTA, 1987; MACEDO e BARBUTO, 1988; FERREIRA et al., 1995). Componentes 

de alta massa molecular desse extrato de Asc (PI) são os responsáveis pelo efeito 

imunomodulador, enquanto que os de baixa massa molecular (PIII), obtidos por gel 

filtração, promovem altos títulos de anticorpos IgE Asc-específicos (SOARES; 

MOTA; MACEDO, 1992).  

Duas proteínas do extrato de Asc, denominadas PAS-1 e APAS-3, foram isoladas 

por cromatografia de afinidade em resina acoplada à anticorpos monoclonais anti-PI 

ou anti-PIII. Em modelo murino de asma experimental, foi observado que PAS-1 

apresenta atividade imunossupressora, enquanto que o APAS-3 induz a produção 
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de IgE, intensa inflamação eosinofílica e hiperreatividade das vias aéreas (ITAMI et 

al., 2003; OSHIRO; MACEDO; MACEDO-SOARES, 2005). 

O estudo do efeito dos componentes isolados do Asc na resposta anti-OVA 

revelou que somente o PI é capaz de suprimir as reações de hipersensibilidade e a 

produção de anticorpos OVA-específicos em animais previamente imunizados com a 

OVA associada ao PI ou PIII. Observou-se ainda, inibição da resposta proliferativa e 

secreção de citocinas nas culturas de células dos animais imunizados com OVA e PI 

quando estimuladas in vitro com OVA ou concanavalina A (Con A) (FAQUIM-

MAURO e MACEDO, 1998).  

Quando avaliada a resposta imune dirigida contra o PI ou PIII, foi constatada 

maior secreção de IL-4 e IL-10 e menor de IFN-γ e IL-2 pelas células dos animais 

imunizados com PI ou PIII em resposta a estimulação in vitro com os próprios 

antígenos ou a Con A (FAQUIM-MAURO e MACEDO, 1998). 

Durante o processo de indução da resposta imune adaptativa, as citocinas 

secretadas no microambiente de ativação das células T modulam e direcionam o 

perfil de células T efetoras e produção de anticorpos que serão geradas 

(GAJEWISKI e FITCH, 1988; FERNANDEZ-BOTRAN et al., 1988; FIORENTINO et 

al., 1991; DING et al., 1993; PEARLMAN et al., 1993). 

Com relação ao efeito modulador do Asc na resposta imune anti-OVA, MACEDO 

et al.  (1998) demonstraram que a IL-4 e IL-10 estão envolvidas neste processo, 

visto que o Asc foi incapaz de suprimir a resposta imune OVA-específica em animais 

inoculados com anticorpos anti-IL-4 e anti-IL10  in vivo antes da imunização com 

OVA e Asc. No entanto, a neutralização destas citocinas in vitro em culturas de 

células dos camundongos imunizados com OVA e Asc não foi capaz de restaurar a 

resposta proliferativa e secreção de citocinas anti-OVA à mesma magnitude 

observada nas células de camundongos imunizados somente com a OVA. Estes 

resultados sugerem, portanto que o efeito supressivo do Asc ocorre na fase de 

indução da resposta imune OVA-específica (MACEDO et al., 1998). Além dessas 

observações, experimentos realizados pelo nosso grupo mostraram diminuição na 

freqüência de células OVA-específicas na suspensão celular obtida de linfonodos de 

animais imunizados com OVA e Asc (dados não-publicados). 

SOUZA; JACYSYN; MACEDO (2004) evidenciaram que a IL-4, induzida pelos 

componentes do PI (obtidos do Asc), é responsável pela inibição da síntese de 
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IgG2a OVA-específica e a IL-10, por sua vez, exerce ação inibitória tanto na 

resposta Th1 como Th2 anti-OVA.  

A ativação dos linfócitos TCD4+ é dependente da interação do seu complexo 

TCR/CD3 que conhece na membrana da célula apresentadora de antígeno (APCs) o 

peptídeo antigênico apresentado em molécula de classe II do complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC). Além disso, é necessária a ligação entre as 

moléculas coestimuladoras (B7.1/B7.2 e CD40) expressas nas APCs com seus 

ligantes CD28 e CD40L na superfície dos linfócitos T (JUNE et al., 1994; PENG et 

al., 1996; KELSALL et al., 1996). Outra molécula que parece exercer papel relevante 

na coestimulação dos linfócitos T é a ICOS (inducible costimulator) que apresenta 

como ligante B7RP-1, ICOSL, GL50 ou LICOS, proteínas homólogas às B7 

(BRODIE et al., 2000; LING et al., 2000; ARIMURA et al., 2002; WATANABE et al., 

2005). Além do contanto celular, citocinas presentes nos tecidos linfóides são 

fundamentais para a geração da resposta efetora dos linfócitos T (JUNE et al., 1994; 

PENG et al., 1996; KELSALL et al., 1996; DIEHL et al., 2000; MACDONALD, 2002; 

STRAW, 2003; O`SULLIVAN et al., 2003).  

As células dendríticas (DCs) exercem papel de destaque nesse processo, visto 

que são especializadas na captura e processamento do antígeno, migração para os 

órgãos linfóides e apresentação dos peptídeos antigênicos em moléculas de MHC e 

a expressão das moléculas coestimuladoras (SHORTMAN e LIU, 2002; CHAIN, 

2003; BOONSTRA et al., 2003).  

O reconhecimento dos diferentes microorganismos pelas APCs, como as DCs, é 

feito por receptores expressos em sua membrana celular, os quais se ligam a 

padrões moleculares presentes em patógenos, como lipopolissacarídeos (LPS), 

lipoproteínas, ácidos nucléicos e carboidratos (MOLL, 2003). Dentre estes 

receptores estão os do tipo Toll (Toll like receptor-TLR) e os da família de receptores 

de lectina tipo C (C-type lectin receptor-CLR) que, ligados seletivamente, geram 

sinais intracelulares de ativação e maturação celular, seguida de produção de 

mediadores solúveis, os quais podem determinar, durante a apresentação 

antigênica, a polarização dos linfócitos TCD4+ para Th1, Th2, Th17 ou Treguladores 

(MOSMANN e SAD, 1996, GAUSE et al., 1999; SCHNARE et al., 2001; TAKEDA; 

KAISHO; AKIRA, 2003; VAN KOOYK e GEIJTENBEEK, 2003).  

D’OSTIANI et al. (2000) observaram que DCs incubadas com a forma de 

levedura de Candida albicans secretam IL-12 e assim, promovem a ativação e 
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diferenciação dos linfócitos T para Th1. Por outro lado, quando as DCs são 

incubadas com as hifas de Candida albicans induzem a geração de células Th2.  

Em outro trabalho demonstrou-se que lipopolissacarídeos obtidos de duas 

bactérias distintas, Escherichia coli e Porphyromonas gingivalis, quando injetados 

com OVA ativam vias distintas de sinalização nas DCs, as quais culminam na 

geração de respostas polarizadas Th1 ou Th2 anti-OVA (PULENDRAM et al., 2001). 

Os TLRs são diferenciados pelo tipo de antígeno que reconhecem, bem como 

pela sua localização e vias de sinalização intracelular. Na sua grande maioria, a 

ativação celular via TLR gera resposta inflamatória (AKIRA; YAMAMOTO; TAKEDA,  

2003). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            

Figura 1- Sumário de ligantes reconhecidos pela família TLR. A resposta de todos os 
ligantes, exceto dsRNA, são dependentes da molécula adaptadora MyD88 responsável 
por ativar a cascata de proteínas intracelulares, culminando no fator de transcrição NF-
kB.  

               Fonte: AKIRA; YAMAMOTO; TAKEDA, 2003. 
 

Com relação aos CLRs, estes reconhecem carboidratos associados às 

moléculas de maneira Ca+-dependente e também participam do processo de 

reconhecimento de antígenos, maturação das APCs e geração da resposta imune 

específica. Os receptores DC-SIGN e MGL são exemplos de CLRs que estão 

envolvidos no reconhecimento de glicanos presentes em patógenos/antígenos pelas 

DCs (MCGREAL, MILLER e GORDON, 2005; ZHOU et al., 2006). 

Nas infecções por Wolbachia e Schistosoma mansoni foi mostrado que parte da 

inibição da resposta imune adaptativa é mediada pelo reconhecimento de antígenos 

destes parasitas via TLRs ou CLRs nas APCs e DCs que, por sua vez, promovem a 

indução de células T reguladoras e/ou secreção de citocinas inibitórias, como a IL-10 
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(BRATTING et al., 2004; VAN DER KLEIJ et al., 2002).  

BABU et al. (2005) observaram inibição da expressão de TLR1, 2, 4 e 9 em 

linfócitos B e monócitos obtidos de pacientes acometidos de filariose linfática. 

Posteriormente, estes autores (2006) mostraram menor expressão destes mesmos 

receptores nos linfócitos T de pacientes infectados por Brugia malay. Em conjunto, 

estes resultados sugerem que a imunossupressão observada em pacientes 

infectados por estes parasitas seja, portanto resultante da deficiência no 

reconhecimento dos antígenos via esses receptores. 

Vários trabalhos têm descrito que o reconhecimento de patógenos distintos por 

CLRs podem desencadear sinais inibitórios ou estimulatórios nas DCs, o que resulta 

na modulação da atividade funcional destas células (ENGERING et al., 2002; 

GEIJTENBEEK et al., 2004).  

                          

 

Figura 2- Função inata dos receptores de lectina tipo-C nos processos de captura de 
antígenos e sinalização intracelular em APCs. As APCs podem expressar vários 
CLRs que reconhecem estruturas específicas de carboidratos. Após a ligação os 
CLRs internalizam o antígeno para expressar em moléculas de MHC de classe I ou II 
para os linfócitos T. CLRs podem também ter função de molécula sinalizadora para a 
produção de citocinas. Na presença de sinalização via TLRs, moléculas 
coestimuladoras são positivamente reguladas e a captura por CLRs de antígeno e 
apresentação pode iniciar a estimulação de células T (Th1, Th2 e Th17). Na ausência 
de estímulos “de perigo” e coestimulação, a captura de antígeno pelos CLRs leva à 
apresentação para as células T e o desenvolvimento de tolerância através células T 
reguladoras. 

                  Fonte: VAN VLIET; GARCIA-VALLEJO; VAN KOOYK, 2008. 
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VAN DIE et al. (2003) e VAN DIE e CUMMINGS (2006) mostraram que 

carboidratos presentes nos antígenos liberados pelos ovos do Schistosoma mansoni 

(SEA) são reconhecidos por receptores de lectina tipo C (DC-SIGN), receptores de 

manose e galactose expressos nas DCs e assim, inibem a ativação e maturação 

destas células induzida por ligantes de TLRs. 

Com relação à modulação negativa da resposta imune por citocinas, nos últimos 

anos, a produção de IL-10 juntamente com a de TGF-β (Transforming Growth 

Factor-β) tem sido diretamente associada à indução de células T com atividade 

reguladora e inibição da atividade funcional das DCs (DOETZE et al., 2000; GRÜTZ, 

2005).  

Retomando a imunossupressão induzida pelos componentes de alta massa 

molecular do extrato de Asc (PI), SILVA et al. (2006) mostraram que esses 

antígenos inibem a expressão de moléculas de classe II do MHC e coestimuladoras 

tanto nas APCs (células MHC classe II+) como em DCs purificadas de camundongos 

imunizados com OVA e PI. Em ensaios in vitro, essas DCs foram incapazes de 

induzir a proliferação de linfócitos T OVA-específicos.  

Experimentos realizados em camundongos geneticamente deficientes em IL-10 

permitiram evidenciar que o PI foi incapaz de inibir a expressão das moléculas de 

classe II e coestimuladoras nas células destes animais imunizados com a OVA e PI. 

Ensaios in vitro também mostraram que CD11c+ purificadas de animais IL-10-/- 

imunizados com OVA e estimuladas com OVA e PI foram eficientes em ativar 

linfócitos T OVA-específicos. Portanto, os resultados demonstram que a IL-10 é 

fundamental para que o PI exerça seu efeito nas células apresentadoras de antígeno 

e ainda, que a supressão da resposta anti-OVA induzida por PI é resultante da 

capacidade deste antígeno de modular a fase de indução da resposta imune 

específica. Considerando o papel central das APCs na geração da resposta 

adaptativa e ainda, que o reconhecimento dos patógenos/antígenos por estas 

células é um fator crucial na determinação do tipo de resposta imune que será 

gerada, fica evidente a importância em se estudar a participação destes receptores 

de membrana das APCs no processo de supressão da resposta imune induzida 

pelos componentes do PI. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

� PI é capaz de modular a expressão de receptores envolvidos com o 

reconhecimento de patógenos e antígenos microbianos (TLRs).  

� PI exerce efeito inibitório na expressão das moléculas MHC de classe II e 

coestimuladoras em resposta a imunização com OVA em CFA ou IFA. 

� TLR 2 e TLR4 não estão envolvidos no efeito modulador do PI sobre as 

células apresentadoras de antígeno.  

� PI inibe a maturação de células dendríticas diferenciadas in vitro e 

estimuladas com agonistas de TLR2, 3 e 4.  

� Receptores de lectina tipo C parecem desempenhar papel relevante na 

modulação da atividade das DCs induzida por PI.  
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