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RESUMO 

Boccia, T. Avaliação funcional de células T reguladoras geradas in vitro na modulação 

da resposta imune. [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo (Brasil): 

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

As células dendríticas (DCs) são as principais células apresentadoras de antígeno do 

sistema imune, e há evidências recentes de seu envolvimento na manutenção da 

tolerância imunológica pela interação com células apoptóticas e a população de 

células T reguladoras. Neste estudo avaliamos as alterações ocorridas na população 

de células CD4+CD25+Foxp3+ após co-cultura de células de linfonodo com DCs 

derivadas de células da medula óssea de camundongos BALB/c, ativadas ou não com 

LPS, na presença de timócitos alogênicos ou singênicos em apoptose. Após cultura na 

presença de células alogênicas a população de Tregs mostra-se aumentada quando 

comparada com a cultura com timócitos singênicos, e essa expansão é dependente de 

contato entre a DC e o linfócito T, uma vez que o isolamento das células por 

membrana transwell diminuiu drasticamente a expressão destes marcadores. A 

internalização de células em apoptose em ambos os contextos pelas DCs foi capaz de 

induzir caráter tolerogênico nestas com baixa expressão de moléculas co-

estimuladoras e resistência à maturação por LPS. A produção de IL-2 e TGF- 

mostrou-se aumentada nas culturas com células alogênicas em apoptose, podendo 

ser o motivo da maior expansão de Tregs neste contexto juntamente com o fenótipo 

tolerogênico induzido nas DCs. As células CD4+CD25+ geradas in vitro por DCs 

pulsadas com timócitos alogênicos em apoptose foram capazes de conter a 

proliferação in vitro de esplenócitos de camundongos BALB/c estimulados por 

esplenócitos de C57BL/6 irradiados até uma diluição de 1:50 

(reguladora:respondedora). As células CD4+CD25+ também foram capazes de regular 

a proliferação de esplenócitos de camundongos BALB/c estimulados com anti-CD3 e 

esplenócitos de BALB/c DO11.10 estimulados com OVA, mas nestes casos a 

supressão foi observada quando as Tregs estavam em maior concentração. No ensaio 

in vivo, as Tregs geradas in vitro também foram capazes de suprimir a proliferação de 

células respondedoras quando transferidas para animais Nude, impedindo também o 

infiltrado inflamatório no estômago, cólons, fígado e rins, sendo assim capazes de 

suprimir a resposta imune tanto in vitro quanto in vivo.   

Palavras chave: Células dendríticas. Apoptose. Linfócito T regulador. Foxp3. 

Imunossupressão 
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ABSTRACT 

Boccia, T. Analysis of the suppressor function of regulatory T cells generated in vitro. 

2010. [Thesis (Immunology)]. São Paulo (Brasil): Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

The dendritic cell (DC) plays a very important role in antigen presentation in the 

immune system and recent articles have shown the involvement of the DCs in 

maintaining peripheral tolerance, probably because of their interactions with apoptotic 

cells and regulatory T cells (Tregs). Here we evaluated the changes in the 

CD4+CD25+Foxp3+ after co culture of tolerogenic DCs with lymph node cells. Dendritic 

cells were generated in vitro from bone-marrow cells removed from the femurs of 

BALB/c mice and cultured in the presence of GM-CSF and in the presence or not of 

LPS. Apoptosis was induced in thymocytes from BALB/c and C57BL/6 and co-cultured 

with the DCs before co-culture with lymph-node cells. Our results show an increase of 

CD4+CD25+ and CD4+CD25+Foxp3+ T cells after co-culture and this increase occurs in 

the presence of allogeneic and syngeneic apoptotic cells, however it is greater when 

DCs are pulsed with the alloantigen. Furthermore, the dendritic cells did not change the 

pattern of co-stimulatory molecules expression due to phagocytosis of syngeneic or 

allogeneic apoptotic cells and further stimulation with LPS. The amount of IL-2 and 

TGF- found in the supernatant of the co-culture with allogeneic and syngeneic 

apoptotic cells was greater when the DCs are pulsed with the alloantigen rather than in 

the presence of syngeneic apoptotic cells, thus making the tolerogenic DCs able to 

expand Tregs. The CD4+CD25+ cells sorted from the in vitro culture of DCs pulsed 

with alloantigen, and lymph-node cells were able to suppress the proliferation of 

splenocytes in vitro in a specific (spleen cells from BALB/c mice and irradiated spleen 

cells from C57BL/6 mice) and non-specific manner (spleen cells from BALB/c mice 

stimulated with CD3 and spleen cells from BALB/c DO11.10 mice stimulated with 

OVA). As expected, in the in vivo model, the transfer of CD4+CD25- cells to Nude mice 

induced autoimmunity with cell infiltrate in the stomach, colon, liver and kidneys. The 

co-transfer of CD4+CD25- and CD4+CD25+, both sorted from the in vitro culture, was 

able to control the cell infiltrates in the target organs and the total cell count in the 

lymph-nodes. Thus, the Tregs expanded in vitro are able to suppress the immune 

response in in vitro and in vivo assays.  

Keywords: Dendritic cells. Apoptosis. Regulatory T cells. Foxp3. Immunosuppression 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema imunológico é um sistema de reconhecimento molecular que 

tem como função a manutenção da homeostasia, em situações infecciosas ou 

fisiológicas. O sistema é composto pela imunidade inata, que em última 

instância é responsável pelo controle inicial de uma infecção, além de gerar 

condições propícias para que a imunidade adquirida entre em ação. A 

imunidade adquirida, por sua vez tem o papel ativo de eliminar a infecção de 

modo específico envolvendo células e anticorpos produzidos em resposta 

específica ao microrganismo em questão.  

Fazem parte da imunidade inata, vários tipos celulares, dentre eles as 

células dendríticas que são indispensáveis para o desenvolvimento da resposta 

imunológica. As DCs são responsáveis pela captura, processamento e 

apresentação de antígenos para células da imunidade adquirida, os linfócitos T. 

Sendo assim, as DCs são chamadas de APCs profissionais (do inglês “antigen 

presenting cells) e são especializadas nos processos que envolvem a 

apresentação de antígenos para os linfócitos T (Banchereau e Steinman, 1998; 

Sallusto e Lanzavecchia, 1999). Sua descoberta foi feita por Steinman e Cohn 

no início dos anos 70 (Steinman e Cohn, 1973), no entanto, sua completa 

caracterização e identificação só foram publicadas na segunda metade dos 

anos 70 (Steinman e Witmer 1978; Steinman e Nussenzweig, 1980). A partir do 

momento em que foi comprovada a importância das DCs nas reações 

leucocitárias mistas (do inglês MLR – mixed leukocyte reaction), como potente 

estimuladora de leucócitos e participação na rejeição de transplantes, os 

trabalhos sobre estas células tornaram-se mais freqüentes (Steinman e Inaba, 

1985). Sabe-se que hoje as DCs estão presentes em praticamente todos os 

tecidos do organismo desde o sangue até os órgãos linfóides para que possam 

funcionar como sentinelas do sistema imune, fagocitando e processando 

antígenos provenientes de todas as estruturas do organismo (Banchereau et 

al., 2000; Mellman, 2005; Ueno et al., 2007). 

Em camundongos, as DCs podem ser divididas em subpopulações que 

são diferenciadas pela expressão de marcadores de superfície. Uma dessas 
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subpopulações é a de DCs convencionais (cDC antigamente chamadas de 

DCs mielóides e linfóides) que, por sua vez, pode ser dividida em duas 

categorias: 1) cDCs migratórias cuja função principal envolve a migração do 

tecido periférico para os linfonodos e apresentação de antígenos para células 

T, como as células de Langerhans. E 2) cDCs residentes no tecido linfóide 

como as DCs tímicas e esplênicas. Em camundongos, as DCs são 

fenotipicamente caracterizadas pela expressão da molécula CD11c e em 

alguns casos a molécula CD8, CD4, CD11b, PDCA (do inglês, plasmacytoid 

dendritic cell antigen) entre outros marcadores. Ainda há a subpopulação de 

DCs palsmacitóides (pDCs) que pode ser considerada como uma população 

precursora de cDC, caracterizada fenotipicamente pela expressão de 

marcadores como B220, PDCA e em resposta a antígenos virais, as pDCs 

secretam altas concentrações de IFN do tipo I (Shortman e Liu, 2002; 

Shortman e Naik, 2007). 

Durante processos infecciosos, ou na lesão tecidual, as DCs fagocitam 

os microrganismos invasores, processam os antígenos provenientes deste 

microrganismo e migram para os linfonodos onde os antígenos processados 

serão apresentados aos linfócitos T. Com este estímulo, dependendo da 

natureza do antígeno fagocitado e processado, inicia-se o processo de 

maturação das DCs e, além do aumento da expressão de moléculas do MHC 

II, também aumenta a expressão de moléculas co-estimuladoras como CD80, 

CD86 e CD40. Para a apresentação dos antígenos, as DCs, e todas as outras 

APCs, utilizam as moléculas do MHC para apresentar os antígenos 

processados na membrana (Bach et al., 1975; Shortman e Liu, 2002). 

Além da divisão entre cDCs e pDCs, podemos classificar as DCs quanto 

ao seu estado de ativação como maduras e imaturas (mDC e iDC 

respectivamente). As iDC são assim classificadas pela baixa expressão de 

MHC II e de outras moléculas co-estimuladoras (B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) e 

CD40) e relacionadas à migração (CCR7) além da alta capacidade fagocítica 

(Villadangos e Schnorrer, 2007). Dentre as substâncias que podem causar este 

tipo de estímulo ativador de iDC podemos citar moléculas exógenas, como o 

LPS (lipopolisacarídeo presente na parede celular de bactérias gram 

negativas), RNA dupla fita, peptideoglicano, ou endógenas como citocinas 
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inflamatórias, imunoglobulinas através de receptores para a porção Fc das 

imunoglobulinas (FcRs), bradicininas entre outras (Guermonprez et al., 2002).  

Uma vez que a iDC inicia o processo de maturação por algum estímulo, 

ela se torna mDC e perde parte da capacidade de internalizar, processar 

antígenos e ganha a capacidade de apresentá-los e ativar linfócitos T. Esse 

fato pode ser explicado pela mudança funcional e fenotípica, envolvendo 

expressão de genes importantes para o transporte do antígeno para a 

membrana e expressão de moléculas importantes para a apresentação 

antigênica e estudos também comprovam que a migração das DCs ativadas 

para o linfonodo é muito mais eficiente uma vez que a DC se transformou em 

mDC (Guermonprez et al., 2002). Por outro lado, Steinman e Nussenweig 

(2002) comprovam a capacidade de DCs de migrar para órgãos linfóides 

secundários e apresentar antígenos mesmo na ausência de sinais de 

maturação, sugerindo que as DCs migrariam para os linfonodos para 

apresentar antígenos próprios, coletados de um possível dano tecidual, e 

manter a tolerância periférica. 

Uma das etapas na apresentação de antígenos é a discriminação entre 

padrões moleculares de agentes exógenos e padrões moleculares próprios, de 

estruturas presentes no organismo. Uma vez que a DC consegue fazer a 

distinção entre o próprio e o não próprio, ela pode dar início à resposta imune. 

Alguns mecanismos fazem parte dessa distinção como o reconhecimento de 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs do inglês pathogen 

associated molecular paterns) por receptores específicos (PRRs do inglês 

pathogen recognition receptors) (Fearon e Locksley, 1996,;Hoffman et al., 

1999). Se houver falha na distinção entre próprio e não próprio, uma resposta 

imune contra componentes de estruturas do próprio organismo pode ser 

iniciada levando ao desenvolvimento de doenças autoimunes.  

Para o controle das doenças auto-imunes o sistema imunológico conta 

com vários mecanismos de tolerância ao próprio. O mecanismo mais 

importante, e que ocorre mais cedo durante o desenvolvimento do sistema 

imune, é a tolerância central que envolve o timo. Este órgão linfóide primário é 

responsável por garantir que os linfócitos que irão popular os órgãos linfóides 

secundários não são autorreativos, ou seja, não possuem TCR (do inglês T cell 
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receptor) que reconhece estruturas próprias. No timo, há APCs que 

apresentam antígenos próprios, que precisam ser reconhecidos pelo TCR dos 

linfócitos T com baixa afinidade para poderem ser selecionados positivamente, 

e migrarem para a periferia do sistema imune. Para que as células do timo 

expressem antígenos próprios no timo, é preciso que haja a expressão de um 

gene chamado AIRE (do inglês, autoimmune regulator) que garante a 

expressão promíscua de antígenos presentes em tecidos diversos do 

organismo (Derbinski et al., 2005; Anderson et al., 2005)  Os linfócitos T que 

reconhecem os antígenos próprios com alta afinidade sofrem deleção clonal 

para que não migrem para a periferia e iniciem resposta contra o antígeno que 

reconheceram no timo (Kyewski e Derbinski, 2004).  

Após a seleção clonal que ocorre no timo, os linfócitos migram para os 

órgãos linfóides secundários como o baço, linfonodos, placa de Peyer, entre 

outros. Apesar da fina seleção pela qual os linfócitos passam no timo, há a 

possibilidade de alguns clones autorreativos escaparem desta seleção negativa 

e migrarem para a periferia. Para que os clones possivelmente patogênicos 

não iniciem resposta contra o antígeno para o qual são específicos, há diversos 

mecanismos de tolerância periférica que mantém a homeostasia do sistema 

imune.  

A ignorância imunológica é o mecanismo de tolerância periférica no qual 

os auto antígenos são ignorados pelos linfócitos T específicos que escaparam 

da seleção negativa. Este fato pode ser comprovado pelo estudo de Ohashi et 

al. (1991) que utiliza camundongos com TCR específico para uma glicoproteína 

encontrada no vírus causador da coriomeningite linfocítica (LCMV do inglês 

lymphocytic choriomeningitis virus), e camundongos transgênicos que 

expressam essa glicoproteína nas células  das ilhotas pancreáticas. A 

transferência de células do animal com TCR específico para a glicoproteína 

para o animal que a expressa no pâncreas não leva ao desenvolvimento de 

resposta imune contra as células . A falta de resposta das células inoculadas 

pode ser revertida com a indução da expressão desta glicoprotéina no animal 

com TCR transgênico, por meio de infecção do camundongo com LMCV, o que 

demonstra que o mecanismo de tolerância não envolve deleção de clones 

autorreativos ou anergia, mas sim o fato de o linfócito não ter sido previamente 
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exposto à glicoproteína. O estudo de Bianchi et al. (2009) demonstra que a 

transferência de células T provenientes de camundongos OT-I e OT-II, com 

TCR específico para OVA para camundongos com expressão de OVA em 

queratinócitos induzida por um promotor de queratina, não desenvolvem 

autoimunidade, apesar de haver proliferação destas células nos órgãos 

linfóides. Assim como o estudo de Ohashi et al. (2001), o estudo de Bianchi et 

al. (2009) sugere que a ignorância do linfócito T ao antígeno para o qual é 

específico evita a ação deste linfócito na periferia, sendo assim um mecanismo 

de tolerância periférica. Outro evento que pode ocorrer dentro dos órgãos 

linfóides secundários é a apresentação de auto antígenos pelas células 

estromais dos linfonodos. A apresentação de auto antígenos requer a 

expressão de AIRE, que faz com que estas células estromais CD45- 

apresentem auto antígenos tanto no contexto de MHC I quanto MHC II de 

maneira não imunogênica, contribuindo assim para a manutenção da tolerância 

periférica (Lee et al., 2007). 

Ao processo de não responsividade funcional ao reconhecimento do 

antígeno próprio damos o nome de anergia clonal, que pode ser induzida de 

várias maneiras, porém as vias mais estudadas são as interações de moléculas 

inibidoras como CTLA-4 (do inglês cytotoxic T-lymphocyte antigen 4) e PD-1 

(do inglês programed cell death 1). A molécula CTLA-4 é um homólogo 

estrutural do CD28 só que apresenta maior afinidade por B7.1 (CD80) e B7.2 

(CD86) quando comparado com a interação destas com o CD28. A expressão 

de CTLA-4 é considerada tardia, pois ocorre longos períodos após a ativação 

do linfócito T, apesar de desempenhar importante papel na contrarregulação da 

progressão do ciclo celular (Walunas et al., 1994, Krummel e Allison, 1996).  

Os animais deficientes em CTLA-4 apresentam linfoproliferação espontânea de 

células T e autoimunidade (Waterhouse et al., 1995; Tivol et al., 1995). A 

molécula PD-1 funciona como uma segunda molécula contrarreguladora que 

está relacionada com a indução e manutenção da tolerância, já que a deleção 

dos genes que codificam tanto PD-1 quanto os seus ligantes (PDL-1 e PDL-2) 

leva ao desenvolvimento de autoimunidade sistêmica (Nishimura et al., 1999, 

Freeman et al., 2000; Keir et al., 2006). 
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A deleção clonal também é importante para a manutenção da tolerância 

periférica, uma vez que a ativação crônica de linfócitos autorreativos leva à 

morte destes por apoptose como resultado de uma combinação de eventos 

moleculares. Basicamente há a ligação do receptor Fas com o seu ligante FasL 

que leva a morte celular mitocondrial dependente da molécula Bim (Marrack e 

Kappler, 2004). A deficiência de moléculas como Fas em camundongos é 

responsável por doenças linfoproliferativas e autoimunidade acarretadas pela 

falta do sinal indutor de morte nos linfócitos T (Watanabe-Fukunaga et al., 

1992). As células T dos camundongos Bim deficientes também são resistentes 

à apoptose e além disso, os animais desenvolvem doenças linfoproliferativas e 

glomerulonefrite induzida pelo depósito de imunocomplexos nos rins (Bouillet et 

al., 1999). 

A importância das DCs no desenvolvimento da resposta imune já foi 

descrita anteriormente, mas a capacidade destas células na indução da 

tolerância periférica ainda não está muito clara. Existem evidências que 

sugerem que uma forma de maturação incompleta de DCs é capaz de induzir 

caráter tolerogênico para estas células. Para tentar elucidar este fenômeno, o 

grupo de Nussenzweig desenvolveu um anticorpo monoclonal associado à HEL 

(do inglês hen egg lysozyme) que induz a fagocitose deste antígeno, entretanto 

não induz a maturação das DCs. A apresentação destes antígenos de HEL 

para células 3A9 (linfócitos T com TCR específico para HEL) não levou à 

proliferação destas células e nem a produção de citocinas que indicassem que 

a célula T foi ativada, como IFN-. Além de não proliferarem pela apresentação 

do antígeno pela DC, uma segunda estimulação com HEL foi realizada e não 

houve resposta por parte das células 3A9 (Hawiger et al., 2001). Resultados 

semelhantes foram observados com células T CD8+ após contato com DCs 

esplênicas expostas a células em processo de morte. O antígeno OVA foi 

introduzido por choque osmótico em esplenócitos em processo de morte, e 

estas células foram cultivadas com DCs. Quando estas DCs foram co-

cultivadas com linfócitos T CD8+ com TCR específico para OVA (OT-II), não 

houve ativação e proliferação destes linfócitos, sugerindo que na ausência de 

estímulos inflamatórios, as DCs apresentam antígenos de forma não 

imunogênica, gerando assim tolerância (Liu et al., 2002). 
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Há ainda outro tipo de seleção que ocorre com os linfócitos que 

reconhecem o antígeno próprio com alta afinidade no timo. Estes são 

selecionados positivamente e migram para a periferia, mas com outra função 

diferente dos outros linfócitos selecionados por baixa afinidade. A função 

destes linfócitos T cujos TCRs reconhecem antígenos próprios com alta 

afinidade seria regular a resposta imune contra os antígenos para os quais são 

específicos. Vários trabalhos já demonstraram que o timo produz células 

autorreativas e que elas migram para a periferia para regular a resposta a 

antígenos próprios (Itoh et al., 1999; Jordan et al., 2001). Apesar de estar 

comprovado que estas células autorreativas migram para a periferia, muitos 

dos mecanismos que envolvem essa seleção positiva ainda não estão bem 

explicados. A ação dos linfócitos T reguladores faz parte dos mecanismos 

imunológicos de tolerância periférica, que fazem com que as células que 

possivelmente escaparem da seleção negativa no timo possam ser mantidas 

em constante vigilância ou até serem eliminadas dependendo da situação.  

Os estudos de Nishizuka et al. (1969), descreveram que a timectomia 

neonatal de camundongos fêmeas levavam à atrofia do ovário e esterilidade 

das mesmas. Já nos machos esse fenômeno não era observado em relação 

aos testículos. A reconstituição do timo nestes animais pouco tempo após a 

timectomia era capaz de reverter o quadro de esterilidade. Com isso, foi 

levantada a hipótese de que o timo gerava algo capaz de suprimir a doença 

observada nas fêmeas. No início dos anos 70, um grupo de pesquisadores 

chegou à conclusão que um tipo de célula T era capaz tanto de intensificar 

quanto de diminuir uma resposta imune. Este grupo também percebeu que 

esse tipo celular era diferente das células T auxiliares que já eram conhecidas 

(Gershom e Kondo, 1970). A partir deste ponto, as chamadas “células T 

supressoras” tornaram-se foco de vários estudos pelo mundo inteiro e já nos 

anos 80, foram sugeridos mecanismos para o poder supressor deste subtipo de 

células T, como secreção de substâncias imunossupressoras que seriam 

descritas posteriormente como IL-10 e TGF- (Chen et al., 1994; Nakamura et 

al. 2001; Cools et al., 2007). Estudos foram feitos para fenotipar estas células e 

relacionar algum tipo de marcador de superfície celular com o poder de inibir ou 

intensificar a autoimunidade. Dentre as moléculas estudadas até hoje está o 
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CD4 e o CD25, cadeia α do receptor para IL-2 expresso em células T ativadas 

(Sakaguchi et al., 1995). As células T reguladoras possuem algumas 

características exclusivas, que não são observadas nas outras células do 

sistema imune, já que uma vez ativadas via TCR não proliferam (Itoh et al., 

1999), possuem TCR autorreativo (Jordan et al., 2001), não produzem IL-2 

como os outros linfócitos ativados (Takahashi et al., 2000), além de terem a 

capacidade de suprimir a proliferação de células CD4+ e CD8+ in vitro (Suri-

Payer et al., 1998). 

 Outra molécula relacionada ao subtipo de linfócitos T com capacidade 

reguladora é o CD45RB. Os trabalhos de Powrie et al. (1993, 1995) 

comprovaram que as células CD4+CD45RBlow são capazes de modular a colite 

induzida pela transferência de células CD4+CD45RBhigh em animais 

linfopênicos SCID. A transferência de células CD4+CD45RBhigh era capaz de 

induzir colite inflamatória pela falta de mecanismos que conseguissem regular 

a resposta Th1 induzida pelas bactérias presentes no trato gastrointestinal, 

uma vez que a transferência conjunta de células CD4+CD45RBlow foi capaz de 

prevenir a indução de colite nestes animais. 

O estudo de Sakaguchi et al. (1995) demonstra que a co-transferência 

de células CD4+CD25- e CD4+CD25+ é capaz de impedir o desenvolvimento de 

autoimunidade em camundongos atímicos Nude. A transferência de células de 

baço e linfonodo CD4+CD25- induziu vários focos de autoimunidade, sugerindo 

que estas células, que populam a periferia do sistema imune de camundongos, 

possuem TCR específico para antígenos próprios. Como há células 

autorreativas na periferia, é necessário que haja algum tipo de mecanismo que 

seja capaz de manter as células potencialmente patogênicas em constante 

vigilância. A prevenção da autoimunidade foi atingida quando foram 

transferidas células CD4+CD25+, sugerindo que as células que expressam 

estas moléculas são dotadas de alguma capacidade de impedir que as células 

patogênicas ajam. Estas células seriam responsáveis pela manutenção da 

homeostasia periférica. 

Mais recentemente, outra molécula passou a ser associada às Tregs, o 

fator de transcrição Foxp3 que codifica a proteína scurfin. Este fator de 

transcrição intracelular foi classificado como indispensável para a diferenciação 
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e manutenção das células CD4+CD25+ (Hori et al., 2003; Fontenot et al., 2003; 

Roncador et al., 2005). Estudos mais antigos revelaram que a ausência deste 

fator de transcrição, tanto em camundongos, quanto em humanos, causa uma 

doença proliferativa no sistema imune como conseqüência de ativação crônica 

de células T. Por outro lado, a expressão excessiva de Foxp3 leva a redução 

da população madura de linfócitos T e diminuição da função da mesma em 

modelos murinos (Khattri et al., 2001). Os estudos de Hori et al. (2003) e 

Fontenot et al. (2003) também demonstram que a expressão ectópica de Foxp3 

confere à célula capacidade reguladora, capaz até de impedir o 

desenvolvimento de IBD (do inglês inflammatory bowel disease) quando 

transferidas para animais linfopênicos. Recentemente o trabalho de Lipscomb 

et al. (2010) demonstrou que a expressão ectópica de Foxp3 em células não 

linfóides como as DCs também é capaz de conferir capacidade reguladora, 

impedindo o desenvolvimento de resposta imune do tipo Th1, e aumentando a 

população de células CD4+CD25+Foxp3+ que modulam a proliferação de 

linfócitos T CD4+ e CD8+, bem como a produção de IFN-.  

A criação do camundongo Foxp3 GFP (do inglês green fluorescent 

protein)  permitiu que o estudo das células reguladoras pudesse ser mais 

específico, já que a marcação das células Foxp3+ impedia a utilização posterior 

destas células para ensaios de supressão, uma vez que, para a marcação do 

fator de transcrição, era necessário que a células fossem permeabilizadas. O 

camundongo Foxp3 GFP knock in possui uma inserção no DNA que faz com 

que a expressão de Foxp3 leve à expressão de GFP permitindo assim a 

identificação da célula em tecidos linfóides e a separação para utilização da 

população reguladora em ensaios celulares (Fontenot et al., 2005). Este 

mesmo estudo mostra a necessidade da sinalização da citocina IL-2 para a 

manutenção das células T CD4+CD25+Foxp3+ in vivo, pois ela regula a 

expressão de genes envolvidos com o crescimento celular e metabolismo. 

Além disso, o mesmo estudo comprova que timócitos de camundongos knock 

out para IL-2 e a cadeia a do receptor da IL-2 (CD25) são capazes de 

expressar Foxp3 e também as células Foxp3+ isoladas da periferia do sistema 

imune possuem capacidade de suprimir a proliferação de linfócitos T in vitro. 

Até então a IL-2 era tida como uma citocina indispensável para o 
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desenvolvimento e função das células T reguladoras. O estudo de Setoguchi et 

al. (2005) demonstra que in vivo, a IL-2 é necessária para a manutenção das 

células T CD4+CD25+Foxp3+, mas não para o desenvolvimento das mesmas, 

ou seja, no timo a sinalização da IL-2 não é necessária, mas na periferia sim.  

Outro camundongo foi criado para o estudo da função do Foxp3 com o 

auxílio das técnicas moleculares de Cre-Lox para a inserção de uma sequência 

de DNA, que codifica o receptor para a toxina diftérica (DTR) no locus genético 

do Foxp3. Assim, quando a célula expressasse Foxp3, também expressaria o 

DTR e pode ser eliminada com a administração de toxina difitérica. Assim foi 

criado um modelo de depleção de células Foxp3+ que permite que este 

procedimento seja feito em qualquer momento da vida do animal, seja na fase 

neonatal, ou no animal adulto. Com a criação deste animal, o trabalho de Kim 

et al. (2007) sugere que o Foxp3 é necessário para o monitoramento de clones 

autorreativos tanto na fase neonatal quanto na vida adulta do animal. Quando a 

depleção de Foxp3 foi induzida, houve a quebra da tolerância periférica e o 

animal desenvolveu autoimunidade, demonstrando que os clones autorreativos 

gerados durante o desenvolvimento linfocitário não são totalmente eliminados 

durante a seleção tímica, podendo migrar para a periferia. Migrando para a 

periferia, estes linfócitos autorreativos são monitorados por células Foxp3+ que 

garantem a integridade do organismo. Um dos mecanismos estudados seria o 

controle da proliferação e geração de DCs por parte das células Foxp3+. O 

número de DCs que proliferam nos órgãos linfóides aumenta, e a geração 

destas células a partir de precursores da medula óssea também aumenta nos 

animais depletados de Foxp3, sugerindo que haja uma regulação desta 

proliferação e geração por parte das células Foxp3+.  

Segundo Yamazaki et al. (2006), as DCs são mais eficientes na geração 

de Tregs quando amadurecidas com produtos bacterianos como o CFA 

(adjuvante completo de Freund). Neste mesmo estudo, foi provada a baixa 

eficácia de macrófagos e linfócitos B em expandir células CD4+CD25+Foxp3+ e 

também a importância de APCs CD80/CD86+ para a conversão em células 

CD4+CD25+Foxp3+. Apesar da importância destas moléculas para a ativação 

de linfócitos T, as APCs CD80/CD86- ainda são capazes de induzir Tregs, 

embora em quantidades muito baixas. Até hoje, todos os estudos com 
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interação de DCs e células T sugerem que o contato entre essas duas células 

é indispensável para que ocorra a ativação da célula T e a posterior expressão 

de CD4+CD25+ (Yamazaki et al., 2003; Hara et al., 2001; Giorgini e Noble, 

2007; Jiang et al., 2003). 

Atualmente o “clearance” de células em apoptose é considerado muito 

importante para a manutenção da tolerância periférica, e boa parte dos estudos 

mostra a importância das DCs neste processo. O trabalho de Voll et al. (1997) 

foi o primeiro trabalho a mostrar a importância das células apoptóticas na 

indução da imunossupressão aumentando a produção de IL-10 e diminuindo a 

liberação de TNF-, IL-1 e IL-12 por monócitos humanos, sendo independente 

do estímulo para o início da apoptose. A fagocitose de células em apoptose 

também pode modular a expressão de moléculas co-estimuladoras pelas 

APCs, não só mantendo DCs imaturas, mas ativamente induzindo resistência à 

maturação (Galucci et al., 1999; Sauter et al., 2000; Steinmann et al., 2000,). 

Também foi relatado que as DCs que fagocitam células em apoptose diminuem 

a capacidade de estimular e ativar linfócitos T, e essa perda na capacidade de 

ativação estaria relacionada com os efeitos inibitórios observados como a 

diminuição na expressão de moléculas co-estimuladoras, mas não seria um 

defeito na apresentação de antígenos, uma vez que as DCs que fagocitam 

células em apoptose continuam apresentando antígenos destas células via 

moléculas do MHC (Urban et al., 2001; Stuart et al., 2002).  

Ainda, as células em apoptose, por terem a capacidade de impedir a 

maturação das DCs, podem induzir a expansão de células com capacidade 

reguladora, uma vez que iDCs são mais eficientes na expansão de células 

Foxp3+ quando comparadas às DCs expostas a estímulos de maturação 

(Marguti et al., 2009). Os estudos de Kushwah et al. (2009, 2010) mostram que 

as DCs que fagocitaram DCs em apoptose são capazes de expandir 

populações de células com propriedades reguladoras in vitro. Nesse caso 

houve expansão de células CD4+Foxp3+ que produzem altas quantidades de 

TGF- e suprimem a proliferação de células CD4+ in vitro, demonstrando a 

capacidade das células apoptóticas na indução de imunossupressão.  

Nesse contexto, estudos anteriores no nosso laboratório mostraram um 

aumento expressivo da porcentagem de células T CD4+CD25+Foxp3+ quando 
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células totais do linfonodo foram co-cultivadas com DCs imaturas ou maduras 

previamente incubadas ou não com células alogênicas em apoptose (Marguti et 

al., 2009). Apesar da observação de que todas as condições experimentais 

levaram à expansão da população de células CD4+CD25+Foxp3+, quando 

comparadas à população de células Treg do linfonodo, a maior eficácia na 

expansão destas células foi vista quando as iDCs pulsadas com timócitos 

alogênicos em apoptose, foram cultivadas com células dos linfonodos. No 

entanto, apesar da significativa expansão dessas células in vitro, não há dados 

sobre a capacidade reguladora das mesmas. Sendo assim nos propomos a 

caracterizar funcionalmente essa população de Tregs geradas in vitro na 

modulação da resposta imune in vitro e in vivo. 

 

CONCLUSÕES  

 

 As células dendríticas pulsadas com timócitos alogênicos em 

apoptose são mais eficazes na expansão de células T 

CD4+CD25+Foxp3+ quando comparadas às células dendríticas 

pulsadas com timócitos singênicos.  

 

 A expansão das células T CD4+CD25+Foxp3+ é dependente de 

contato entre a célula dendrítica e a célula proveniente do 

linfonodo.  

 

 

 O protocolo utilizado para a expansão de células T 

CD4+CD25+Foxp3+ leva à produção de citocinas como IL-2, IL-6, 

IL-10, IL-17 e TGF-. A produção diferencial destas citocinas 

pode estar relacionada com a expansão diferencial das células 

com potencial regulador. 

 

 As células T CD4+CD25+ geradas in vitro são capazes de regular 

a resposta imune in vitro de forma específica e inespecífica. 
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 As células T CD4+CD25+ geradas in vitro são capazes de regular 

a resposta imune in vivo modulando a proliferação de células nos 

órgãos linfóides e impedindo a infiltração de células nos órgãos 

alvo de autoimunidade. 
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