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RESUMO 

 
Villas-Bôas B. Papel das células TCD4+Foxp3+ (Treguladoras) na fase aguda da 
infecção murina pelo Trypanosoma cruzi. [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São 
Paulo; Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São Paulo; 2017. 
 
As células TREGULADORAS tem como função central o controle da resposta imune ao 

próprio, ação demonstrada pelo desenvolvimento de autoimunidade grave nos 

pacientes que exibem defeitos no gene Foxp3. Além disso, é descrito que essas 

células exercerem um papel moderador da resposta imune frente a micro-

organismos patogênicos. No presente trabalho avaliamos se as células TREGULADORAS 

CD4+Foxp3+ (TREG) desempenham um papel importante no início de fase aguda da 

infecção murina pelo Trypanosoma cruzi, período que precede o desenvolvimento 

da resposta específica ao parasita e no qual se observa uma intensa ativação 

policlonal não específica dos linfócitos T e B. Em um trabalho anterior do nosso 

grupo observamos que a remoção de grande parte das células TREG no início da 

infecção através do tratamento com anticorpo monoclonal anti-CD25 (PC61) resulta 

em uma curva de parasitemia que não é diferente à dos animais tratados com 

anticorpo monoclonal irrelevante. À primeira vista, estes resultados sugerem que as 

células TREG não operam no controle da resposta inicial ao parasita. Porém, o fato da 

expressão de CD25 (cadeia alfa do receptor para IL-2) não ser exclusiva desta 

população celular, torna esses achados inconclusivos. No presente projeto, 

utilizamos o tratamento com toxina diftérica nos dias 1 e 2 pós-infecção (p.i.) em 

animais C57BL/6 Foxp3+DTReGFP+(DEREG) como abordagem alternativa para 

eliminar esta população de células reguladoras. Este tratamento mostrou-se 

altamente eficaz, embora temporário, uma vez que as TREG retornam aos valores 

normais no baço por volta do dia 8 p.i. Contudo, a ausência de TREG nesta janela 

temporal determina uma breve, mas significativa, redução na parasitemia e um 

aumento de IFN-, assim como uma redução da carga parasitária no coração em 

uma data posterior. Nosso estudo indica que as células TREGULADORAS desempenham 

um papel no controle da resposta imune frente aos parasitas no início da infecção 

pelo Trypanosoma cruzi, papel esse que podemos ver refletido na carga parasitária 

no coração na fase crônica da infecção. 

 

Palavras-chave: Doença de Chagas. Células T reguladoras. Trypanosoma cruzi. 
Regulação. Fase Aguda. Células TCD4+FoxP3+. 
 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Villas-Bôas B. Role of TCD4+Foxp3+ regulatory cells (T regulatory) in the early phase of 
murine infection with Trypanosoma cruzi. 2017. [PhD Thesis (Immunology)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 
 
The central function of TREGULATORY cells is the control of the immune response to the 

self, an action demonstrated by the development of severe autoimmunity in patients 

with defects in the Foxp3 gene. In addition, it has been described that these cells 

exert a moderating role of the immune response against pathogenic microorganisms. 

In the present work, we evaluated whether CD4+Foxp3+TREGULATORY (TREG) cells play 

an important role in the early acute phase of murine infection by Trypanosoma cruzi, 

a period that precedes the development of the specific response to the parasite and 

in which an intense and non-specific polyclonal activation of T and B lymphocytes is 

observed. In a previous study of our group we observed that the removal of a large 

number of TREG cells at the beginning of the infection by treatment with anti-CD25 

(PC61) monoclonal antibody results in a parasitemia curve that is not different to that 

of mice treated with irrelevant control monoclonal antibody. At first glance, these 

results suggest that TREG cells do not operate in controlling the initial response to the 

parasite. However, the fact that CD25 expression (IL-2 receptor alpha chain) is not 

unique to this cell population, makes these findings inconclusive. In the present 

project, treatment with diphtheria toxin on days 1 and 2 post-infection (p.i.) in 

C57BL/6Foxp3+DTReGFP+ (DEREG) animals was used as an alternative approach 

to eliminate this population of regulatory cells. This treatment proved to be highly 

effective, although temporary, since the TREG return to normal spleen values around 8 

p.i.. TREG absence in this time window results in a brief but significant reduction in 

parasitemia and an increase in IFN-γ as well as a reduction of the parasite load at 

the heart at later time points. Our study indicates that TREGULATORY cells play a role in 

controlling the immune response to parasites at the beginning of Trypanosoma cruzi 

infection, a role that can be seen reflected in parasite load in the heart in the chronic 

phase of infection. 

 

Keywords: Chagas disease. Regulatory T cells. Trypanosoma cruzi. DEREG mice. 
Acute phase. TCD4+FoxP3+ cells. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 INTRODUÇÃO



 

1.1 Doença de Chagas 
 

Descoberta por Carlos Chagas em 1909, a Doença de Chagas é um quadro 

infeccioso causado pelo protozoário intracelular Trypanosoma cruzi (T. cruzi) que 

afeta cerca de oito milhões de pessoas na América Latina e resulta em doze mil 

mortes por ano (Organização Mundial da Saúde, 2014) (Figura 1). A doença é 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma das 13 doenças 

tropicais mais negligenciadas do mundo.  

  
Figura 1 - Distribuição do número estimado de casos de Doença de Chagas no 
mundo, 2009

 
Fonte: WHO, 2009. 

  
O T. cruzi é capaz de infectar diversas espécies de diferentes ordens, e entre 

eles, o ser humano. Na principal forma de infecção do hospedeiro mamífero, o 

parasita é transmitido por hemípteros hematófagos da família Reduviidae, que 

carregam o parasita no tubo digestório. Após sugar o sangue, o inseto defeca na 

pele, e os tripomastigotas metacíclicos contidos nas fezes infectam as células 

próximas ao local da picada se transformando em amastigotas que se multiplicam no 

meio intracelular. Ao romper as células infectadas, o parasita, transformado 

novamente em tripomastigota, atinge a corrente sanguínea e espalha-se por todo o 



 
 

corpo invadindo diferentes células. O inseto vetor é infectado ao alimentar-se do 

sangue de um mamífero infectado. No estômago do inseto, os tripomastigotas 

transformam-se em formas replicativas, epimastigotas e esferomastigotas, proliferam 

e ao alcançar o reto do inseto, transformam-se em tripomastigotas metacíclicos e 

completam o ciclo (Brener, 1973; Macedo et al., 2002) (Figura 2). Outras formas de 

transmissão são a transfusão de sangue, a transmissão congênita, contaminação 

pela via oral e o transplante de órgãos ou sangue contaminados. (Organização 

Mundial da Saúde, 2014). 

 
Figura 2 - Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi 

Fonte: WHO. 

 

Na infecção humana pelo T. cruzi, há uma fase aguda que persiste em média 

dois meses, e é geralmente caracterizada pela presença abundante de parasitas no 

sangue e em vários tecidos. Este período por vezes passa despercebido, entretanto, 

alguns casos podem apresentar alguns sintomas como febre, mal estar e 

manifestação clínica no local da entrada do parasita. Essa fase é seguida por uma 

longa fase crônica caracterizada por níveis baixos, subpatentes de parasitemia que 

persistem por toda a vida do indivíduo. Nesta fase crônica, é frequente a ausência 

de sintomas (fase indeterminada), entretanto entre 20-30% das pessoas infectadas 

progridem para doença clínica com envolvimento cardiovascular e/ou digestivo (Dias 

et al., 1956; Macedo et al., 2002; Junqueira et al., 2010). 



 
 

O T. cruzi é um parasita dotado de ampla heterogeneidade. Através da 

análise de proteínas e marcadores genéticos, seis grupos foram descritos, sendo T. 

cruzi I e T. cruzi II os mais estudados. (Zingales et al., 2009).  A cepa Y, pertencente 

ao grupo genético II de T. cruzi constitui uma das cepas mais utilizadas nos modelos 

experimentais de infecção em camundongos e ratos. Possui alta virulência e 

comportamento retículotrópico, ou seja, tem preferência por células do sistema 

retículo-endotelial (Silva, 1953). Esta cepa induz altos níveis de parasitemia e 

mortalidade na maioria das linhagens de camundongos (Sardinha et al., 2006). No 

entanto, os camundongos da linhagem C57BL/6 são relativamente resistentes 

(Costa et al., 2006; Graefe et al., 2006) e conseguem sobreviver a inóculos de até 

1000 tripomastigotas. Nas primeiras semanas de infecção por parasitas desta cepa 

de T. cruzi observa-se um quadro de miocardiopatia aguda. Contudo, na linhagem 

C57BL/6, o parasita acaba sendo controlado no coração, de tal forma que, na fase 

crônica, os níveis de miocardite são muito baixos ou até mesmo inexistentes.  

 

1.2 Resposta imune frente ao parasita 
 
Ao longo das primeiras semanas da infecção, a ativação da resposta imune 

inata e adaptativa frequentemente permite o controle do parasita. No entanto, este é 

um controle não-estéril, os pacientes entram na fase crônica, em que um pequeno 

número de parasitas persiste em tecidos e, ocasionalmente, tem acesso ao sangue, 

onde podem ser detectados por métodos de amplificação, como PCR, por exemplo. 

Os elementos imunológicos que contribuem para o controle dos parasitas têm sido 

estudados em detalhe, na sua maioria no modelo de camundongos. No que diz 

respeito a resposta inata, TLRs (Bafica et al., 2006), NODs (Silva et al., 2010) e 

inflamassomas (Gonçalves et al., 2013) estão envolvidos na detecção de T. cruzi por 

células da linhagem monocítica, um processo que resulta na produção de citocinas 

inflamatórias e controle parcial do parasita. Mais adiante, a ativação de uma forte 

resposta humoral anti-T. cruzi, que consiste principalmente em subclasses de IgG 

com altas propriedades de opsonização e ativação do complemento, permite o 

controle de formas tripomastigotas extracelulares (Brodskyn et al., 1988). Enquanto 

as células CD8+ específicas ao parasita são importantes para o controle das células 

estruturais infectadas (Tarleton et al., 1992), tanto células CD4+ e CD8+ permitem, 

através da secreção de IFN-, uma otimização das atividades efetoras de fagócitos 



 
 

mononucleares, que destroem rapidamente o parasita ingerido por produção de 

óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio (ROS) (Gazzinelli et al., 1992). 

O desenvolvimento da resposta imune específica para o T. cruzi é um 

processo que requer tempo para ser eficaz. No entanto, nos primeiros dias da 

infecção murina pelo T. cruzi, semelhante ao que ocorre em infecções por muitos 

outros microorganismos, tais como protozoários (Greenwood, 1974); (Rosenberg, 

1978), vírus (Coutelier et al., 1990); (Li et al., 1990; Hunziker et al., 2003), bactérias 

(Sultzer, 1978) e mesmo helmintos  (Lopes et al., 1990), ocorre uma intensa 

proliferação no baço de células B e T (Ortiz-Ortiz et al., 1980) ocorrendo a produção 

de anticorpos com diferentes especificidades. Esta é uma reação imune inesperada, 

na medida em que os linfócitos expandidos e os anticorpos secretados exibem 

especificidades não relacionadas ao parasita (Minoprio et al., 1988). Esta 

estimulação não específica, a qual foi chamada ativação policlonal, ocorre num 

período de tempo em que o T. cruzi atinge um elevado número no sangue e nos 

tecidos. A proliferação de células T e B policlonalmente ativadas é seguida por uma 

fase de contração, com morte celular significativa. Além disso, quando a resposta 

específica anti-T.cruzi de células T e B determina uma forte redução da carga de 

parasita (Alvarez et al., 2014), a resposta da ativação policlonal diminui para níveis 

muito baixos, que persistem na fase crônica (d'Imperio Lima et al., 1986). Até o 

presente momento, não há nenhuma informação clara do que sinaliza o sistema 

imune para a ativação policlonal, ou sobre o impacto deste processo sobre o 

parasita. Enquanto diferentes moléculas do T. cruzi foram propostas como 

candidatos para mitógenos para a ativação policlonal (Reina-San-Martin et al., 

2000), pouco se sabe no que diz respeito ao papel desse processo na evolução da 

infecção. No entanto, como a ativação policlonal inclui clones de células B e T auto-

reativos, tem-se especulado que eles podem desempenhar um papel prejudicial para 

o hospedeiro, contribuindo para a auto-imunidade, um problema já tido como 

controverso na fase crônica da doença de Chagas (Leon, Engman, 2003). 

Entre os mecanismos que regulam a resposta imune ao parasita, além dos 

que atuam no controle através da resposta inata (tais como IL-10 e TGF-) 

(Gazzinelli et al., 1992), um grande esforço tem sido dado para investigar o papel 

das células T reguladoras CD4+FoxP3+ (TREG) na infecção humana (de Araujo et al., 

2011; de Araujo et al., 2012) e experimental pelo T. cruzi (Kotner, Tarleton, 2007). 



 
 

Neste projeto nós analisamos mais profundamente o envolvimento destas células na 

fase aguda da infecção murina pelo T. cruzi. 

 

1.3 Células TREGULADORAS 
 

Um grande destaque tem sido dado a uma subpopulação de células T nos 

últimos 20 anos, as células TREGULADORAS (TREG) que estão ausentes em animais 

timectomizados no período neonatal (Sakaguchi et al., 1982). Essas células têm a 

capacidade de conter respostas excessivas ou prejudiciais a antígenos próprios ou 

patógenos. Em 1995, a molécula CD25 foi identificada como marcador de células 

TREG por Sakagushi e colaboradores (Sakaguchi et al., 1995). Foi observado que 

camundongos nude ao receberem células esplênicas através de transferência, nas 

quais as células CD25+ haviam sido eliminadas, apresentavam evidências 

sorológicas e histológicas de doença autoimune, a qual era prevenida pela co-

transferência de um pequeno número de células TCD4+CD25+. Demonstrou-se mais 

recentemente, que o fator de transcrição Foxp3 é necessário tanto para o 

desenvolvimento quanto para função de células TREG, passando a ser um marcador 

exclusivo destas células (Fontenot et al., 2003). 

As células TREGULADORAS são divididas em duas populações, as células TREG 

tímicas e as células TREG geradas na periferia. As células TREG geradas no timo 

foram inicialmente descritas como uma população capaz de atuar prevenindo a 

expansão de linfócitos autorreativos e o desenvolvimento da resposta autoimune 

(Belkaid, 2008). As populações de células reguladoras que são geradas na periferia 

têm sido descritas em respostas imunes de diversas naturezas (Kingsley et al., 

2002). Em estudos in vitro foi observada a conversão de células T CD4+CD25+naive 

da periferia em células TREGULADORAS Foxp3+ através da ligação do receptor de 

células T (TCR) na presença de TGF-β. Atualmente acredita-se que a tolerância 

periférica seja ativamente sustentada tanto por células TREG CD4+CD25+FoxP3+ 

(Sakaguchi, 2005), produzidas no timo, como também produzidas na periferia 

(Apostolou et al., 2002). As TREG adaptativas atuam in vivo através de secreção de 

citocinas (Chatenoud et al., 1997; Maloy, Powrie, 2001; Barrat et al., 2002). Foi 

demonstrado que a indução de tolerância oral e a prevenção de doenças 

autoimunes mediada por células Th1 era associada com a geração de células T 

secretoras de TGF- no intestino (Chen et al., 1994). Essas células foram chamadas 



 
 

de células Th3. Um estudo de 1997 (Groux et al., 1997) mostrou que a estimulação 

repetida in vitro de células T isoladas, na presença de IL-10, resultava na expansão 

de uma população de células T reguladoras, que produziam grandes quantidades de 

IL-10 e eram capazes de suprimir respostas mediadas por células Th1; essas 

células foram chamas de Tr1. Em várias infecções, tais como malária murina, as 

células Tr1 são as principais responsáveis pela produção da citocina anti-

inflamatória IL-10 (Vigario et al., 2007). As células TREG geradas na periferia podem 

possuir muitas das características presente nas células TREG tímicas, mas também 

podem divergir em marcadores de superfície celular e características funcionais, 

além da ausência da expressão do fator de transcrição Foxp3 (Bluestone, Abbas, 

2003).  

As células TREG possuem expressão de diversos marcadores e que compõem 

o chamado perfil molecular e que foi denominado “TREG signature”. O fator de 

transcrição FoxP3 é o marcador mais importante e o mais utilizado para identificar 

as células T reguladoras, mas, por ser intracelular, não pode ser usado em humanos 

para isolar células TREGs para estudos funcionais. Com isso, estudos foram feitos na 

tentativa de identificar marcadores extracelulares que poderiam ser utilizados para 

este fim. 

Um exemplo é a molécula ICOS. Foram descritas, recentemente, as células T 

reguladoras foliculares (CD4+CXCR5+FoxP3+), que são células TREG com altos níveis 

de expressão de ICOS e que estão presentes nos centros germinativos e atuam 

modulando a interação entre células TFH e B (Sage et al., 2013). Löhning e 

colaboradores (Lohning et al., 2003) caracterizaram num trabalho publicado em 

2003 que existia uma correlação entre níveis de expressão de ICOS em células 

ICOS+ ex vivo e os níveis de citocinas produzidos. Assim, células TCD4+ que 

possuíam baixa expressão de ICOS estariam ligadas à produção de IL-2, IL-3 e IL-6, 

citocinas produzidas nas fases iniciais da resposta imune, e células com níveis 

intermediários de ICOS estariam relacionadas com a produção de citocinas pró-

inflamatórias de perfil Th2, IL-4, IL-5 e IL-13, enquanto que altos níveis de ICOS 

estariam relacionados com a síntese de IL-10, uma citocina anti-inflamatória. 

Correlacionando a esta informação, foi visto que alguns tipos de TREG parecem ser 

dependentes da expressão de ICOS para supressão in vitro e in vivo através da 

produção de IL-10 (Marks et al., 2007). 



 
 

O GITR (glucocorticoid-inuduced tumos necrosis factor receptor family-relates 

gene), um membro da superfamília TNF (TNFRSF), tem papel importante na 

modulação da atividade supressora das TREG, enquanto que nas células T efetoras 

essa molécula atua positivamente na proliferação e produção de citocinas (Nocentini 

et al., 2007). A atividade inibitória de GITR sobre a função das células TREG foi 

descrita, após observar que, o tratamento com anticorpo (agonista) frente a GITR 

cancelava a atividade supressora destas células. A expressão desse marcador não 

se limita às células TREG, uma vez que as células T naive mostram aumento na 

expressão após ativação (Shimizu et al., 2002). O ligante de GITR (GITRL) é 

expresso em células endoteliais, APC, macrófagos e células B (Kim et al., 2010). 

Estímulos pró-inflamatórios são capazes de induzir a expressão do ligante nestas 

células (Nocentini et al., 2007), levantando a hipótese de que a medida que esta 

molécula é induzida no decurso de uma infecção, a interação de GITR com seu 

ligante atenue a atividade supressora das células TREG, favorecendo uma resposta 

efetiva contra patógenos (Shimizu et al., 2002). 

Células TREG de camundongos expressam constitutivamente um membro da 

superfamília TNF, o OX40. Essa molécula também é expressa em células 

TCD4+FoxP3-, após estimulação antigênica. Nesta última população, a molécula 

OX40 possui um papel importante na expansão, função e sobrevivência celular 

(Ruby et al., 2009), enquanto que nas células TREG este marcador parece ter relação 

com a perda da capacidade supressora, além de atuar sobre a conversão de células 

TCD4+FoxP3- em TCD4+FoxP3+. Estudos foram realizados para avaliar se a 

estimulação das células TREG tímicas através de OX40 resultaria numa alteração 

sobre a função supressora destas células. Utilizando culturas com células 

CD4+FoxP3-, células TREG e APCs OX40L+, foi observado que a capacidade 

supressora das células TREG era cancelada. No entanto, ao adicionar células TREG 

provenientes de camundongos em que OX40 era ausente, essa supressão era 

reestabelecida. Neste mesmo trabalho foi também observado que a indução da 

conversão de células CD4+FoxP3- em células CD4+FoxP3+, dependente de TGF-

era amplamente inibida em culturas contendo células APCs OX40L+, mas 

restaurada quando essas células eram deficientes em OX40, indicando que a 

coestimulação através de OX40/OX40L, além de inibir a capacidade supressora das 

células TREG, é antagonista a conversão de células TCD4+FoxP3- em TCD4+FoxP3+ 



 
 

(Vu et al., 2007). Além disso, foi observado que essa via é capaz de conferir 

resistência das células CD4+FoxP3- a supressão (Shevach, 2009).  

 Um dos mecanismos de supressão mediado pelas células TREG atua através 

da captação de IL-2 por meio da ligação à molécula CD25 (cadeia alfa do receptor 

para IL-2), privando assim as células TCD4+FoxP3-  desta citocina, importante para 

a proliferação celular (Tai et al., 2012). As células TREG necessitam de IL-2 pra sua 

sobrevivência, mas não são capazes de produzir essa citocina tão essencial e 

consomem a IL-2 produzida por células TCD4+FoxP3-. Para avaliar o papel da IL-2 

sobre a função das células reguladoras, foram realizados estudos in vitro nos quais 

se observou que a adição de células TCD4+FoxP3+ a uma cultura de células 

TCD4+FoxP3- em ambiente favorável à produção de IL-2, resultou na supressão das 

células TCD4+FoxP3-. No entanto, o mesmo resultado não foi obtido quando essas 

duas populações eram separadas através de uma membrana semipermeável 

impossibilitando o contato direto entre as duas populações, levantando a hipótese de 

que as TREG necessitam da proximidade com as células produtoras de IL-2. O 

mesmo grupo mostrou que camundongos TREG deficientes em CD25, possuíam uma 

menor capacidade supressora daqueles animais com níveis normais de CD25, o que 

pode estar relacionado à menor competição por IL-2 (Pandiyan et al., 2007). 

Em condições inflamatórias, mediadores purinérgicos como o ATP e 

adenosina, são liberados no meio extracelular servindo como sinais de inflamação. 

Um mecanismo regulador desta resposta é a atuação de um membro da E-

NTPDases (CD39) e a Ecto-5-nucleotidase (CD73) responsáveis por catalisar 

nucleotídeos extracelulares. CD39 e CD73 são altamente expressas na superfície de 

células TREGULADORAS e são consideradas marcadores desta população. A enzima 

CD39 atua através da hidrolise de ATP em adenosina difosfato (ADP) e adenosina 

monofosfato (AMP) (Dwyer et al., 2007), enquanto o CD73 é responsável pela 

hidrólise do ADP/AMP em adenosina (Antonioli et al., 2013). 

 

1.4 As células TREGULADORAS em infecções por microorganismos 
 
Além das células T reguladoras terem como função o controle da resposta 

imune ao próprio, função está demonstrada em pacientes com síndrome IPEX, que 

desenvolvem autoimunidade grave devido a defeitos no gene Foxp3 (Bennett et al., 

2001), foi demonstrado em humanos e modelos experimentais que as células TREG 



 
 

também podem exercer um papel moderador da resposta imune frente a micro-

organismos patogênicos (Corthay, 2009) ou comensais (Dembic, 2008). No modelo 

murino, Belkaid e colaboradores (Belkaid et al., 2002) mostraram que células TREG 

acumulam-se no local de infecção por Leishmania major suprimindo a capacidade 

efetora das células TCD4+FoxP3-  na eliminação do protozoário. Após a remoção 

dessas células foi visto um aumento da resposta imune, levando a uma completa 

erradicação do parasita no local da infecção. Também é descrito que as células TREG 

suprimem a patologia resultante da resposta imune contra determinados 

microrganismos, ou seja, a ação efetora linfocitária causadora de lesão tecidual (Hori 

et al., 2002).  

 

1.4.1 As células TREGULADORAS na infecção pelo Trypanosoma cruzi 
 

O papel das células TREG na infecção pelo T. cruzi já foi estudado por vários 

grupos de pesquisa (Kotner, Tarleton, 2007; Mariano et al., 2008; Sales et al., 2008), 

e a conclusão destes trabalhos foi que as células TREG não parecem ter uma grande 

contribuição no controle da resposta imune ao parasita e no controle da patologia. 

Mais recentemente, o nosso grupo de pesquisa tem avaliado as mudanças na 

população de células TCD4+CD25+FoxP3+ (TREG) esplênicas no decorrer da fase 

aguda da infecção pelo T. cruzi da cepa Y e observamos um aumento muito discreto 

(de 1,6 vezes), notavelmente inferior ao aumento drástico das células TCD4+ 

efetoras (TCD4+CD25+FoxP3-) (Pretel, 2009; Villas-Bôas, 2013). Além disso, 

confirmando os resultados dos trabalhos acima citados (Kotner, Tarleton, 2007), o 

tratamento in vivo com monoclonal anti-CD25 (PC61), nos dias -6, -4 e -2 relativos à 

data da infecção, não determinou diferenças significativas na curva de parasitemia 

ou na patologia da fase aguda em relação aos animais tratados com monoclonal 

irrelevante. Com isso, o conjunto dos trabalhos realizados até o momento sugere o 

não envolvimento funcional das células TREG na fase aguda da infecção. 

A aparente não participação das TREG na fase aguda da infecção pelo T. cruzi 

poderia indicar que a resposta aguda ao parasita não é controlada pelas células 

TREG. Entretanto, outra possível explicação seria que durante a fase aguda da 

infecção, aconteça uma perda da capacidade supressora das TREG. Foi demonstrado 

que a atividade supressora das células TREG é bloqueada por agonistas de TLR, que 

estimulam as células dendríticas a secretar IL-6 que por sua vez torna as células T 

naive refratárias aos sinais das células TREG (Pasare, Medzhitov, 2003). Em 2006 



 
 

esses resultados foram ampliados quando um grupo mostrou que a administração 

de um agonista de TLR2, além de tornar as células TCD4+FoxP3-  resistentes à 

supressão pelas TREG, determina uma perda transitória da atividade supressora das 

TREG com diminuição da indução de mRNA para FoxP3 (Liu et al., 2006). Uma vez 

que diferentes moléculas TLR (inclusive TLR2) participam na detecção do T. cruzi 

pelas células da imunidade inata (Bafica et al., 2006) e que a citocina IL-6 é 

produzida em grandes quantidades no início da fase aguda da infecção pelo T. cruzi 

(Gao, Pereira, 2002), existe a possibilidade da atividade das células TREG estar 

temporariamente cancelada no começo desta infecção. 

Como citado acima, experiências do nosso grupo e de outros grupos de 

pesquisa, incluindo o nosso, mostraram que o tratamento com anti-CD25 no início 

da infecção pelo T. cruzi não determina grandes mudanças na evolução da infecção 

e no quadro patológico de miocardiopatia aguda. A princípio, estes resultados 

poderiam sugerir, ora a não participação das TREG no controle do T. cruzi, ora a 

perda transitória da capacidade supressora dessas células, possibilidade esta última 

que foi descartada ao verificarmos que as células TREG isoladas dos camundongos 

infectados por sete dias mantém sua capacidade supressora ex vivo (Villas-Boas, 

2013). Contudo, uma terceira possibilidade poderia explicar a ausência de 

mudanças pelo tratamento com anti-CD25, se consideramos que a molécula CD25 

(a cadeia alfa do receptor de IL-2) não é unicamente expressa pelas células TREG, 

mas também por células T CD4+ e CD8+, assim como por outras populações 

celulares, tais como células B e células NK (Mauri et al., 2003; Jiang, Chess, 2004; 

Tang et al., 2005). Desta forma, o tratamento com monoclonal anti-CD25 utilizado 

pelo nosso grupo e outros grupos de pesquisa para eliminar as TREG, pode ter 

afetado a proliferação/ativação de outras populações celulares, questionando a 

confiabilidade às conclusões obtidas através dessa abordagem.   

Desta forma, sabendo que as células TREGULADORAS estão operantes (mantém 

sua atividade funcional preservada) na fase aguda da infecção murina pelo T. cruzi é 

de extrema importância, para a resolução do dilema sobre a participação dessas 

células na infecção pelo T. cruzi, utilizar outro modelo onde seja possível uma 

eliminação seletiva das células TREGULADORAS. No presente doutorado, a existência de 

uma linhagem de camundongos que possui o receptor da toxina diftérica ligado ao 

promotor do gene Foxp3 (que foi gentilmente cedido pela Prof(a). Dr(a). Vera 

Calich), nos oferece a possibilidade de uma abordagem alternativa e eficaz para 



 
 

eliminar esta população, possibilitando o estudo do papel das células reguladoras na 

fase aguda de infecção pelo T. cruzi.  

 

1.5 Animais DEREG 
 

Como já descrito previamente tanto a molécula CD25, devido a sua 

expressão em outros subtipos celulares, como o fator de transcrição Foxp3, devido a 

sua localização intracelular, não constituem alvos adequados para a eliminação das 

TREG através do tratamento com anticorpos. Desse modo, torna-se necessário a 

identificação de outra metodologia para eliminação in vivo das células TREGULADORAS. 

No presente projeto, utilizamos camundongos DEREG (sigla originada do termo em 

inglês “Depletion of regulatory T cells”) que quando tratados com toxina diftérica 

eliminam seletivamente esta população de células reguladoras. 

Camundongos DEREG (Lahl et al., 2007) foram criados através da inserção 

de um cromossomo artificial bacteriano (BAC), que contem a sequência gênica do 

receptor da toxina diftérica (DTR) ligado à sequência gênica da proteína GFP 

(“Green fluorescent protein”) sob o controle do promotor de Foxp3. Esta construção 

permite, além da identificação das células T reguladoras, a possibilidade de 

depleção específica destas células através do tratamento dos animais com a toxina 

diftérica. Desta forma, diferentemente dos animais C57BL/6Foxp3+eGFP+, 

previamente utilizados por nosso grupo de pesquisa, os quais servem 

exclusivamente para identificar a população de células TREGULADORAS, os animais 

DEREG permitem, após o tratamento com a DT, uma eficiente e seletiva depleção 

de células Foxp3+GFP+. 

 Contudo, a eliminação das células TREGULADORAS neste modelo é transitória 

(Lahl, Sparwasser, 2011), uma vez que oito dias após o início do tratamento com DT 

observa-se o retorno das células TREGULADORAS a sua frequência inicial, retorno que 

pode ser visto tanto no sangue quanto em orgãos como, por exemplo, linfonodos e 

baço. A transitoriedade da depleção das células TREG oferece, entretanto uma 

vantagem, uma vez que a recuperação destas células permite que os animais se 

mantenham a salvo do desenvolvimento de autoimunidade (Lahl et al., 2007; Berod 

et al., 2014; Mayer et al., 2014). Ainda não é sabido se as células que retornam são 

oriundas da conversão de células T convencionais ou originadas no timo, e quais as 



 
 

características dessas células referentes tanto a sua função supressora quanto a 

expressão de marcadores pertencentes ao seu perfil molecular.  

Alguns trabalhos utilizaram esse modelo animal de depleção das células TREG 

como ferramenta para avaliar aspectos da resposta imune frente a infecções por 

microorganismos. Um estudo utilizando o vírus sincicial respiratório (VSR), um 

patógeno que afeta o trato respiratório, mostrou que a eliminação dessas células 

resulta num aumento da severidade da doença nos camundongos DEREG 

infectados e tratados (Christiaansen et al., 2014). Outro trabalho (Rausch et al., 

2009) mostrou que animais DEREG infectados com nematódeos, ao serem tratados 

com toxina diftérica, apresentavam um aumento da resposta Th2, com produção 

aumentada de IL-4 e IL-13 que tem ação frente ao parasita; além disso, um aumento 

da patologia nos locais de infecção foi também observado, mostrando a importância 

das células TREG no controle da resposta imune exacerbada durante a infecção.

 Com isso, a utilização deste modelo animal como uma alternativa para 

eliminar as TREG na infecção aguda pelo T. cruzi se torna um importante alvo de 

estudo, e deve permitir, não somente uma maior compreensão dos elementos 

envolvidos no inicio da infecção por este protozoário, mas permitirá verificar se esta 

população linfocitária constitui um possível alvo terapêutico.  

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÃO



 
 

Nossos resultados sugerem que a eliminação das células TREGULADORAS possui 

um impacto importante na fase aguda da infecção pelo Trypanosoma cruzi, 

indicando que as células TREGULADORAS possuem papel no controle da resposta imune 

frente aos parasitas no início da infecção pelo Trypanosoma cruzi. Isto foi concluído 

considerando que a eliminação das células TREG determina queda na parasitemia, 

aumento da produção de IFN- e da frequência de blastos CD4+, aumento da 

expressão de marcadores de ativação nas células CD4+Foxp3- e diminuição da 

carga parasitária no coração. 
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