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RESUMO

Moreno, C.N. Análise de marcadores celulares e moleculares de
imunorregulação em biópsias de aloenxerto renal [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.

O transplante renal é atualmente o tratamento de escolha para pacientes com
doença renal crônica em estágio 5, devido aos seus melhores resultados na
morbimortalidade e melhor qualidade de vida dos pacientes, quando comparado
com o tratamento dialítico. No entanto, apesar desses resultados positivos, a
sobrevida dos enxertos renais em longo prazo não se modificou. As principais
causas de falências tardias do transplante renal são as alterações crônicas do
enxerto, caracterizadas por componentes de rejeição crônica e efeitos
nefrotóxicos relacionados aos inibidores da calcineurina. O desenvolvimento de
estratégias visando modular o sistema imunológico, interferindo no balanço entre
mecanismos efetores e reguladores, capazes de induzir a aceitação do órgão
(tolerância) seria a melhor alternativa para este cenário. No entanto, os
mecanismos imunológicos envolvidos no processo da imunorregulação são
pouco compreendidos, o que dificulta a identificação de casos tolerantes e a
definição de estratégias para a sua modulação. Dentre as possíveis moléculas
envolvidas no processo de imunomodulação, destacam-se a Forkhead Box P3
(FOXp3), marcador de células reguladoras e a enzima indoleamina 2,3
dioxigenase (IDO), reconhecida recentemente como tendo função central na
tolerância materno-fetal. No presente estudo, foram utilizadas técnicas de
imunohistoquímica para identificar linfócitos T efetores (CD3+), FOXp3 e IDO em
biópsias de aloenxerto renal e correlacionar sua expressão com a evolução
clínica do enxerto 12 meses após a biópsia. A relação entre células reguladoras
e efetoras foi avaliada pelas relações FOXp3/CD3 e IDO/CD3. Devido à limitação
do reconhecimento e do diagnóstico de casos de tolerância, só foi possível
analisar a expressão destes marcadores em 1 único caso de paciente tolerante.
Por outro lado, o estudo do perfil da expressão destes marcadores em outras
situações clínicas deve contribuir para a melhor compreensão dos mecanismos
envolvidos. Neste contexto, no presente estudo foram analisadas 63 biópsias de
enxerto renal em diferentes situações clínicas: enxerto Sem Rejeição (SemRA;
n=13), Rejeição Aguda (RA; n=21) e lesões crônicas (LC; n=29) além de 1 caso
de paciente com diagnóstico clínico de tolerância operacional (Tolerante; n=1).
Este paciente evoluiu com disfunção do enxerto, reiniciou terapia dialítica com a
descontinuação do tratamento imunossupressor e após 2 anos em programa de
hemodiálise, recuperou a função do enxerto, sendo, então, submetido a biópsia
do enxerto renal. As biópsias incluídas foram subdivididas de acordo com a
Classificação de Banff-09. As rejeições agudas mediadas por linfócitos T foram
classificadas em RA-Banff I (n=15) e RA-Banff II (n=6). Os casos com Lesões
Crônicas também foram subdivididos de acordo com a Classificação de Banff-09
em Fibrose intersticial/Atrofia tubular (FIAT; n=15) e Rejeição Crônica Ativa
(RCA; n=14). RESULTADOS: analisado isoladamente, o caso Tolerante
apresentou um número expressivo de células CD3+ (814 cel/mm2) e FOXp3+
(100,9 cel/mm2), assim como elevada relação FOXp3/CD3 (12,4x102).No
entanto, apresentou uma baixa expressão de IDO (0,41% área marcada).Nos
casos do grupo RA o número de células CD3+. foi significativamente maior que
em LC e SemRA (973±127 cel/mm2; 242±43 cel/mm2 e 0,7 ± 0,4 cel/mm2,
respectivamente; p<0,001 vs LC e p<0,0001 vs SemRA). Células CD3+ foram

detectadas em todos os compartimentos estudados: interstício, túbulos, vasos, e
glomérulos no grupo RA e no grupo LC. Comparando os grupos, houve
predomínio de células CD3+ no interstício (p<0,0001) do grupo RA. Na
subanálise segundo a Classificação de Banff-09, não houve diferença entres os
subgrupos de RA na análise de células CD3+ por compartimentos. Por outro
lado, na análise do grupo LC, no subgrupo RCA foram detectadas
significativamente mais células CD3+ que em FIAT no interstício (322±66
cel/mm2 vs 145±32 cel/mm2; p<0,05) e nos túbulos (30,7±10 cel/mm2 vs 6±2
cel/mm2; p<0,05). O número de células FOXp3+ foi significativamente maior nos
casos do grupo RA (43±10 cel/mm2) comparado com LC e SemRA (20±4
cel/mm2 e 0,1±0,1 cel/mm2, respectivamente; p<0,05 vs LC e p<0,0001 vs
SemRA). Na distribuição por compartimentos, tanto em RA quanto em LC houve
a predominância de células FOXp3+ no interstício, porém não houve diferença
estatística entre os 2 grupos. Na análise de células FOXp3+ por compartimentos
do grupo LC segundo a Classificação de Banff-09, não houve diferença entres os
subgrupos. A relação FOXp3/CD3 foi significativamente maior no grupo LC que
no RA (17±5 vs 5±1; p<0,05). Na análise do grupo LC, a relação FOXp3/CD3 foi
significativamente maior em FIAT que em RCA (25±8 vs 8±2; p<0,05). A análise
da expressão de IDO não revelou diferença na comparação dos grupos SemRA,
RA e LC. Não houve diferença também na expressão de IDO, tanto entre os
grupos Banff I e Banff II, quanto entre os grupos FIAT e RCA. A relação
IDO/CD3, foi significativamente maior no grupo LC do que no grupo RA (18±6 vs
3±1; p<0,05). Apesar da presença de células FOXp3+ ter sido maior nos casos
com diagnóstico de rejeição aguda como descrito na literatura, não houve
correlação da sua expressão com uma maior função do enxerto na análise de 12
meses após a biópsia, nem com a sobrevida do enxerto em 12 meses. Nos
casos com diagnóstico de lesões crônicas, a maior relação FOXp3/CD3 se
correlacionou negativamente com a função do enxerto 12 meses após a biópsia.
A expressão de IDO também não se correlacionou com uma melhor função, nem
com a sobrevida do enxerto na análise em 12 meses após a biópsia. A análise
dos resultados apresentados sugere o envolvimento dos marcadores estudados
na resposta inflamatória ocasionada pelo aloreconhecimento, uma vez que estão
presentes em cenários imunológicos distintos, aparentemente, mediando o dano
tecidual no microambiente do aloenxerto. No entanto, não há dados o suficiente
para apontar para um papel das células FOXp3+ e da IDO no desenvolvimento
de tolerância ao aloenxerto no presente estudo. Concluindo, ainda não está claro
o quanto a presença de Tregs e IDO limitam os processos de
rejeição/cronificação ou participam desses processos, sendo sua presença ainda
controversa.
Descritores: Imunorregulação, tolerância, transplante renal, linfócitos T efetores,
linfócitosT reguladores, FOXp3, IDO

SUMMARY

Moreno, C.N. Analysis of immunoregulation cellular and molecular markers in
renal allograft biopsies [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2013.

Currently, kidney transplantation is choice therapy for patients with chronic kidney
disease in stage 5, due to their good results in morbidity and improved quality of
life compared with dialysis treatment. However, despite these positive results,
renal grafts survival in the long term has not changed. The major cause of failures
in long-term in kidney transplant are chronic graft changes, characterized by
chronic rejection and components related to the nephrotoxic effects of calcineurin
inhibitors. The development of strategies to modulate the immune system
interfering with the balance between regulatory and effector mechanisms,
capable of inducing organ acceptance (tolerance), would be the excellent
alternative in this scenario. However, the immunological mechanisms involved in
the immunoregulation are poorly understood, hindering to identify cases tolerant
as well as developing strategies for their modulation. Within the possible
molecules involved in immunomodulation, stand out the Forkhead Box P3
(FOXp3), a marker of regulatory cells, and the enzyme indoleamine 2,3
dioxygenase (IDO), recently recognized by their role in maternal-fetal tolerance.
In this present study, we used immunohistochemical techniques to identify T
lymphocytes (CD3+), FOXp3 and IDO in renal allograft biopsies and to correlate
its expression with graft function 12 months after the biopsy procedure. The
relationship between regulatory and effector cells was analysed by FOXp3/CD3
and IDO/CD3 ratios. Due to limited recognition and diagnosis of tolerance cases,
only was possible to analyze the expression of these markers in one single case
of tolerant patient. On the other hand, the study of the expression of these
markers in other clinical situations, should contribute to a better understanding of
the mechanisms involved. In this context, the present study analyzed 63 renal
allograft biopsies in different clinical situations: no graft rejection (NR, n = 13),
acute rejection (AR, n = 21) and chronic injury (CI, n = 29). In addition, one
patient with clinical operational tolerance diagnosis (tolerant, n = 1) was analyzed.
This patient developed graft dysfunction, restarted dialysis discontinuation of
immunosuppressive treatment. After 2 years on dialysis therapy, recovered graft
function and then was submitted to renal allograft biopsy. The biopsies included
in this study were subdivided according to the Banff-09 classification. The acute
rejection mediated by T lymphocytes was classified in Banff I (n = 15) and Banff II
(n = 6). Cases that showed chronic injury were also subdivided according to the
Banff-09 classification in Interstitial Fibrosis/Tubular Atrophy (IFTA, n = 15) and
Chronic Rejection (CR, n = 14). Results: Analyzed separately, the tolerant case
showed an expressive number of CD3+ cells (814 cells/mm2) and FOXp3+ cells
(100.9 cells/mm2). Also, expressive FOXp3/CD3+ ratio (12,4x102) and low IDO
expression (0.41% area).In AR group the number of CD3+ cells was significantly
higher compared with CI and NR groups (973 ± 127 cells/mm 2; 242 ± 43
cells/mm2 and 0.7 ± 0.4, cells/mm2, respectively; p<0.001 vs CI and p <0.0001 vs
NR). In AR and CI groups CD3+ cells were detected in all compartments studied:
interstitium, tubules, vessels and glomeruli. Comparing the groups, there was a
predominance of CD3+ cells in the interstitium (p<0.0001) of AR group. No
difference was observed between Banff I and Banff II subgroups analysis of
CD3+ in the compartments. On the other hand, in the CR subgroup analysis was

detected in significantly higher of CD3+ cells in the interstitium compared with
IFTA (322 ± 66 cells/mm2 vs. 145 ± 32 cells/mm2, p<0.05) and in tubules
(30,7±10 cells/mm2 vs. 6±2 cells/mm2, respectively; p<0.05). The number of
FOXp3+ cells was significantly higher in the AR group (43±10 cells/mm 2)
compared with CI and NR (20±4 cells/mm2 and 0.1±0.1 cells/mm2, respectively;
p<0,05 vs CI and p<0,0001 vs NR). The distribution of compartments, both AR
and in CI predominated FOXp3+ cells in the interstitium, but there was no
statistical difference between the 2 groups. In the FOXp3+ cells analysis, CI do
not showed difference between subgroups in the compartments. The relationship
FOXp3/CD3 was significantly higher in AR group compared in the CI group (17 ±
5 vs. 5 ± 1; p<0.05). In the CI group analysis, FOXp3/CD3 ratio was significantly
higher in IFTA compared with CR (25±8 vs 8±2; p<0.05). IDO expression analysis
shows no difference when compared NR, AR and CI groups. No difference in IDO
expression analysis in Banff I compared with Banff II, and IFTA compared with
CR was observed. The relationship of IDO/CD3, was significantly higher in the CI
group when compared with AR group (18±6 vs 3±1, p<0.05). Despite the
presence of FOXp3+ cells was higher in cases with a diagnosis of acute rejection
as described in the literature, there was no correlation of its expression with
improved graft function in the 12 months analysis after the biopsy procedure, as
well as with graft survival in 12 months. In cases with a diagnosis of chronic
injuries, FOXp3/CD3 ratio was negatively correlated with graft function 12 months
after the biopsy procedure. The analysis of these results led us to speculate
about the involvement of these markers in the inflammatory response, mediating
the tissue damage in the microenvironment of the graft, once it is immunological
distinct scenarios, however, in this study, there is no enough data to point to a
role in development of tolerance. In conclusion, it is unclear how the presence of
Tregs and IDO limit the allograft rejection/chronicity or participate in this process,
and their presence is still controversial.
Key words: Immunoregulation, tolerance, kidney transplantation, T lymphocytes
effectors, T lymphocytes regulators, FOXp3, IDO.

INTRODUÇÃO

I. INTRODUÇÃO
O transplante renal é atualmente o tratamento de escolha para pacientes com
doença renal crônica em estágio 5, devido aos seus melhores resultados na
morbimortalidade e melhor qualidade de vida quando comparado com o
tratamento dialítico (Laupacis et al., 1996; Guleria et al., 2007; Tonelli et al.,
2011).

Segundo dados da UNOS (United Network for Organ Sharing) (OPTN/SRTR
2010 Annual Data Report), a sobrevida do enxerto renal em um ano é maior que
90%, o que se tornou possível graças aos avanços da imunossupressão e
diminuição da incidência das rejeições agudas. No entanto, apesar desses
resultados positivos, a sobrevida dos enxertos renais a longo prazo não se
modificou (Meier-Kriesch et al., 2004).

As principais causas de falência tardia dos rins transplantados são as alterações
crônicas do enxerto, caracterizadas por alterações inespecíficas de fibrose
intersticial e atrofia tubular, acompanhados ou não por componentes de rejeição
crônica e/ou efeitos nefrotóxicos relacionados aos inibidores da calcineurina
(Serón et al., 2008).

Uma das principais estratégias para mudar este cenário baseia-se na indução de
tolerância, com o intuito de estabelecer a aceitação do aloenxerto sem o uso de
drogas imunossupressoras (Heeger et al., 2007). Tolerância imunológica ao
enxerto é o termo usado para descrever a situação na qual a interação dos
antígenos com receptores antigênicos linfocitários não gera a ativação dos
linfócitos, bloqueando assim a propagação da resposta que levaria à rejeição do
1
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órgão. Clinicamente, pode ser definida como a manutenção de uma função
estável do enxerto, sem evidência de imunossupressão (Girlanda et al., 2007).
No entanto, muitas barreiras ainda limitam as possibilidades de promover a
tolerância na prática clínica, a começar pelo diagnóstico desta situação. Por isso,
o melhor entendimento dos mecanismos imunológicos envolvidos neste processo
é fundamental.

Nos últimos 40 anos, diversas moléculas envolvidas na resposta imunológica ao
aloenxerto, particularmente aquelas relacionadas ao fenômeno de rejeição,
foram reconhecidas. Mais recentemente, novos marcadores envolvidos no
processo de regulação/modulação da resposta imune têm sido estudados.
Dentre estes, destaca-se, a FOXp3, que é o principal marcador de linfócitos
reguladores e a indoleamina 2,3 dioxigenase (IDO), enzima que degrada o
triptofano, que foi reconhecida recentemente como tendo função central na
tolerância materno-fetal. Estas pesquisas estão trazendo novas perspectivas
para a elucidação do processo de resposta imune no contexto dos transplantes
de órgãos e assim, dando indícios das vias para sua manipulação.

Devido à limitação do diagnóstico de casos de tolerância, o estudo do perfil da
expressão destes marcadores em outras situações clínicas deve contribuir para a
melhor compreensão dos mecanismos envolvidos.

Os principais mecanismos relacionados ao processo do alorreconhecimento e
rejeição ao enxerto, assim como os principais aspectos conhecidos na área de
tolerância imunológica, serão descritos a seguir.

2
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1. Rejeição ao aloenxerto
O processo de rejeição ao enxerto se inicia com a apresentação dos antígenos
do doador aos linfócitos T do receptor, através das chamadas células
apresentadoras de antígenos (Trivedi, 2007). Os linfócitos reconhecem antígenos
apresentados na forma de peptídeos dentro das moléculas de HLA, por meio de
receptores localizados na superfície dessas células, chamados receptores de
células T (TCR - T cell receptor) (Zinkernagel et al., 1974). Após a apresentação
dos aloantígenos, os linfócitos T são ativados, proliferam e se diferenciam
(Trivedi, 2007).

Dois sinais são necessários para a ativação completa dos linfócitos T: o primeiro
sinal é o reconhecimento pelo TCR do antígeno ligado ao MHC, e o segundo
sinal é resultado da interação de moléculas coestimulatórias como, por exemplo,
moléculas CD28 nos linfócitos T e B7-1 (CD80) e B7-2 (CD86) nas células
apresentadoras de antígenos. É importante ressaltar que na ausência de sinais
coestimulatórios, as células T não recebem estímulo suficiente para sua ativação
completa e se tornam anérgicas, não sendo capazes de se proliferar (Schwartz,
1997).

A interação entre as moléculas coestimulatórias induz a expressão de outra
molécula no linfócito T, chamada CTLA-4, que também tem capacidade de se
ligar às moléculas CD28 e CD86 na célula apresentadora de antígenos. Essa
ligação regula negativamente a ativação dos linfócitos T. Vale ressaltar, que as
células de memória, que são aquelas que já tiveram uma experiência prévia de
ativação antigênica, não precisam de sinais coestimulatórios para nova ativação
(Pearson et al., 1994).

3
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A transdução dos sinais ocorre na presença das duas vias de ativação, que
ativam uma cascata de fatores que vão transcrever genes e produzir fatores de
crescimento como a interleucina 2 (IL-2), culminando com a proliferação celular,
expansão clonal dos linfócitos e também com a diferenciação em células T
efetoras e de memória. Citocinas e fatores de crescimento são produzidos
durante a ativação dos linfócitos e atuam positivamente ou negativamente
durante o processo (Josein et al., 1995).

Na via final do processo, linfócitos T efetores são recrutados até o órgão onde
devido à resposta inflamatória local, promovem a destruição tecidual (Mackay,
1993).

A resposta inflamatória está intimamente relacionada ao processo de reparação,
uma vez que a inflamação é capaz de desencadear uma série de eventos que
visam reconstruir o tecido lesado. Sem a reparação, a resposta inflamatória
agrediria o órgão permanentemente. No entanto, pouco ainda se sabe a respeito
dos mecanismos reguladores envolvidos na resposta imune ao aloenxerto.

O conhecimento do processo de rejeição tem possibilitado uma melhor escolha
das estratégias terapêuticas para manejo da resposta imune.

1.1. Caracterização das subpopulações de linfócitos T relacionadas à
rejeição celular
Os linfócitos T desempenham um importante papel na resposta imune celular ao
aloenxerto, tanto por promover quanto por regular a resposta imunológica frente
à presença dos aloantígenos do doador. Os avanços nas pesquisas na área de
imunologia têm proporcionado a identificação de novas linhagens de linfócitos T.
4
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As populações de células T mais classicamente relacionadas à resposta imune
celular ao aloenxerto serão brevemente apresentadas nesta introdução.

Duas linhagens de células T CD4+ foram definidas de acordo com o seu perfil de
produção de citocinas. As células CD4+, produtoras de IL-2, intérferon gama
(INF-γ) e fator de crescimento tumoral (TGF-β), com atividade pró-inflamatória
(resposta celular), foram chamadas de Th1 (T helper). Já aquelas produtoras de
interleucinas 4, 5, 6 e 10 (IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10) foram chamadas de Th2 e estão
envolvidas na ativação de linfócitos B e da resposta humoral (Zheng e Falvell,
1997; Zhang et al., 1997; Le Gros et al., 1990;. Killar et al., 1987; Mosmann et
al.,1986;).

No contexto dos transplantes renais, a resposta imune relacionada à rejeição ao
enxerto está vinculada, predominantemente, a um padrão de células Th1 que
migram para o aloenxerto após terem sido estimuladas como consequência do
reconhecimento dos aloantígenos pelas células apresentadoras de antígenos
(Ramsdell e Fowlkes, 1990). Estudos mostraram que as subpopulações Th1 e Th2
tendem a ser mutuamente inibitórias. As citocinas produzidas pelas células Th2
são capazes de bloquear a ação dos linfócitos Th1, sugerindo que estas células
desempenhem um papel na tolerância periférica ao aloenxerto (Lighvani et al.,
2001; Szabo et al., 2000)

Outra linhagem de linfócitos T, conhecida como Th17, devido à sua produção de
interleucina 17 (IL-17), também está envolvida na resposta imune no contexto de
transplante de órgãos. No microambiente do enxerto, a interação entre TGF-β e
IL-6, induz a diferenciação das células T CD4+ em Th17 (Kimura et al., 2007).
Essas células inibem o fator de transcrição FOXp3 nas células T reguladoras,
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desempenhando assim, um importante papel no mecanismo inflamatório no
contexto da rejeição ao aloenxerto (Steinman, 2007). As células Th17 atuam
como mediadoras do recrutamento de neutrófilos para os sítios de inflamação e
podem ser inibidas pelas quimiocinas secretadas pelas células Th1 e Th2
(McGeachy e Cua,2008; Ivanov et al., 2007).
As células T com atividade reguladora são vistas, atualmente, como uma
potencial via a ser manipulada para o desenvolvimento de tolerância no
transplante de órgãos, devido ao seu importante papel modulando o processo
inflamatório na rejeição ao aloenxerto. As características e a ação dos linfócitos T
reguladores serão descritos mais detalhadamente, adiante.

2. Tolerância: visão global e perspectivas
2.1. Histórico
No início do século XX, após o reconhecimento da especificidade dos anticorpos,
Paul Ehrlich sugeriu que deveria haver algum mecanismo que controlasse a
produção de autoanticorpos (Ehrlich, 1902). Baseados nestas observações, foi
postulado que o fator determinante da responsividade do sistema imunológico
para reconhecimento de antígenos não-próprios seria a época do contato do
indivíduo com esses antígenos (Burnet et al., 1949). Tal hipótese ganhou
comprovação experimental em 1953, quando Sir Peter Medawar e colaboradores
comprovaram tolerância em enxertos de pele através da injeção de células
alogênicas

em

camundongos

na

fase

neonatal,

considerando-os

imunologicamente imaturos para rejeitar as células do doador (Billingham et al.,
1953).
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Na segunda metade da década de 50, foi elaborada a teoria da seleção clonal,
que sustenta que o contato de um organismo com antígenos encontrados após o
nascimento, ativaria a proliferação de clones de linfócitos específicos e induziria
a produção de anticorpos, enquanto que o contato com o antígeno antes do
nascimento resultaria em uma deleção clonal dos linfócitos específicos (Burnet,
1957). Posteriormente, esta teoria foi aprimorada sugerindo que o fator
determinante não é o estágio de diferenciação do indivíduo, mas sim o estágio
de maturação dos linfócitos por ocasião do contato com o antígeno. Assim, o
contato de um linfócito imaturo com um antígeno o sujeitaria a um “aborto clonal”,
enquanto que linfócitos maduros em contato com o antígeno seriam ativados
(Lederberg, 1959).

Estas teorias tornaram-se bases para as investigações dos mecanismos
envolvidos no processo de aceitação ou tolerância imunológica no contexto dos
transplantes de órgãos.

2.2. Autotolerância: teorias clássicas
A autotolerância pode ser definida como o estado no qual o sistema imunológico
de um organismo não reage contra antígenos próprios. O desajuste ou perda
deste mecanismo pode levar ao desenvolvimento das chamadas doenças
autoimunes.

O timo é o órgão linfóide no qual linfócitos T amadurecem e se desenvolvem, a
partir de células precursoras da medula óssea. É durante este processo que as
células passam a expressar diversas moléculas de superfície, inclusive TCR que
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reconhecerão os antígenos apresentados como próprios ou não-próprios
(Kroemer et al., 1991).

a) Deleção tímica central: Durante a diferenciação intratímica, os linfócitos T são
selecionados de acordo com a capacidade de seus receptores (os TCR) de
reconhecer os antígenos próprios apresentados. O processo baseia-se na
apoptose de células T, em processo de diferenciação no epitélio tímico, que
expressem receptores com alta afinidade de ligação aos autoantígenos. Este
processo é também chamado de “seleção negativa”. Também entram em
apoptose no timo aqueles linfócitos T que não interagem com o complexo HLApeptídeo apresentados. Apenas as células com especificidade adequada
(intermediária) serão positivamente selecionadas para migrarem para a
circulação periférica, fenômeno conhecido como “seleção positiva” (Blackman et
al., 1990).

Um fator de transcrição presente no timo tem ganhado grande destaque no
processo de seleção tímica, por regular a transcrição de genes tecidoespecíficos, o AIRE (regulador da autoimunidade; autoimune regulator).
Modificações no gene codificador do AIRE induzem o desenvolvimento de
doenças autoimunes, indicando que a sua ação na expressão de genes tecidoespecíficos é fundamental no processo de tolerância central (Anderson et al.,
2002 e 2005).

b) Tolerância periférica ou pós-tímica: Algumas células T potencialmente
autorreativas podem escapar da seleção negativa no timo (Ramsdell et al.,
1990). Os principais mecanismos periféricos de regulação que atuam impedindo
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que essas células desempenhem sua ação patológica, como definido por
Schwartz (1997) são:
● Ignorância – incapacidade dos linfócitos T em atravessar a barreira
endotelial, células T em pequena quantidade ou auto antígeno em pequenas
quantidades
● Anergia – pode acontecer principalmente na ausência de coestimulação;
as células estão presentes, mas estão inaptas para proliferação.

2.3. Tolerância Materno-Fetal
Uma nova ideia de tolerância surge a partir do paradoxo imunológico durante a
gestação, no qual a mãe, imunologicamente competente, não rejeita o feto
durante a gravidez. Há mais de 50 anos, Medawar (1953) propôs a existência de
um mecanismo responsável pela aceitação do feto pela mãe. Esta tolerância
está possivelmente relacionada com a expressão de moléculas especiais no
tecido placentário (Tafuri et al., 1995).

A placenta é o mais importante órgão relacionado à chamada tolerância maternofetal e alguns mecanismos moleculares e celulares foram descritos na tentativa
de explicar as vias de proteção do feto. A expressão de moléculas MHC nãoclássicas pelo trofoblasto, como por exemplo, os antígenos leucocitários
humanos-G (HLA-G), assim como o catabolismo do triptofano pela enzima
indoleamina 2,3–dioxigenase (IDO) e a presença de células T reguladoras
(Tregs) são alguns destes mecanismos (Le Bouteiller et al., 1999; Guleria et al.,
2007; Munn et al., 1998; Zenclussen et al., 2006).
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As moléculas de HLA-G têm distribuição no citotrofoblasto, em macrófagos, no
fluído amniótico e nas células do endotélio dos vasos fetais das vilosidades
coriônicas. Estas moléculas desempenham funções imunológicas, sendo a
principal proteger o feto do sistema imune da mãe, e também não imunológicas,
como favorecer a implantação do embrião, controlar angiogênese local e
controlar a invasão do trofoblasto na placenta (Guleria et al., 2007).

As células da placenta expressam a molécula IDO, a qual protege o embrião do
ataque imunológico materno. A evidência de que a IDO possa ser uma das
moléculas responsáveis pela tolerância materno-fetal vem dos estudos
experimentais desenvolvidos por Munn e colaboradores. Esses pesquisadores
demonstraram em camundongos, que existe um aumento significativo da
expressão de IDO em células trofoblásticas e que a administração de metiltriptofano, um inibidor da IDO, causa rejeição do tecido fetal mediada por
linfócitos T alorreativos (Munn et al, 1998). Em estudo subsequente, o mesmo
grupo de pesquisadores demonstrou que macrófagos “in vitro” expressando IDO
inibem a proliferação de linfócitos T pela da depleção de triptofano (Munn et al.,
1999).

Outro mecanismo de tolerância materno-fetal descrito está relacionado à ação
das Tregs na placenta, impedindo o abortamento do feto. A importância das
Tregs na gestação foi confirmada por pesquisas em modelos animais. Em
murinos, a ausência de Tregs leva a abortamento e a rejeição fetal é prevenida
pela transfecção de Tregs (Zenclussen et al., 2006).

Os mecanismos envolvidos na ação das Tregs na gestação ainda não foram
totalmente elucidados. No entanto, estudos mostraram que as Tregs podem
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modular a resposta imune diretamente na interface materno-fetal da placenta,
tanto pela interação com outras células, como por exemplo, células dendríticas
(Oderup et al., 2006; Zenclussen et al., 2006), quanto pela indução da expressão
citocinas como IL-10 e TGF-β (Sasaki et al., 2004).

Em conjunto com as teorias clássicas de autotolerância, as pesquisas de
tolerância materno-fetal contribuíram como base para os estudos na área de
tolerância imunológica nos transplantes de órgãos.

2.4. Tolerância em transplante: resultados experimentais
Aplicando os conceitos de autotolerâcia em modelos experimentais de
transplante, alguns pesquisadores têm mostrado que é possível induzir tolerância
em animais. Assim como na tolerância natural, a tolerância no transplante de
órgãos em modelos experimentais pode ser adquirida através dos mecanismos
de deleção central tímica e da tolerância periférica.
Na mitologia grega o termo “quimera” significa uma criatura composta de partes
de diferentes animais. Na imunologia, o termo quimera é usado para descrever
um organismo onde células de diferentes indivíduos coexistem.

O microquimerismo é definido pela presença de células do doador e do receptor
coexistindo no receptor. Já o macroquimerismo, é resultante da completa
eliminação das células hematopoiéticas do receptor seguido de transplante de
medula ósseas do doador. Nesta situação, 100% da população de células da
medula óssea no receptor é composta por células do doador (Jankowski and
Ildstad,1997).
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No contexto dos transplantes, para estabelecer tolerância central, é necessário
que as células T do receptor sejam “educadas” a reconhecer como “próprios”, os
antígenos do doador, desenvolvendo quimerismo (Salama et al., 2007).

Nas décadas de 50 e 60, estudos em modelos experimentais de transplante
demonstraram que em animais imunologicamente imaturos e naqueles
irradiados, o estado de tolerância adquirida a um doador específico está
fortemente associado com o quimerismo de leucócitos do doador (Cole e Davis,
1961; Wilson e Talmage, 1964).

Em um estudo que promoveu microquimerismo, células da medula óssea e do
baço de camundongos adultos híbridos B6D2F1 foram injetadas em ratos
C57BL/6 e DBA/2 (não irradiados previamente) no período neonatal, e após a
maturidade dos animais enxertos de pele do doador de células foram então
implantados. Os receptores se mostraram tolerantes ao enxerto até 100 dias de
seguimento após o transplante. O estudo identificou quimerismo eritrocitário,
evidenciando eritrócitos alogênicos no sangue periférico dos receptores,
atribuindo este fato ao estado de tolerância alcançado (Wilson e Talmage, 1964).

Utilizando

técnicas

mieloablativas,

Cole

e

Davis

(1961),

submeteram

camundongos híbridos F1 à irradiação e em seguida à infusão de células de
medula óssea de ratos geneticamente modificados. Os animais receptores
tornaram-se tolerantes ao transplante de medula óssea proveniente dos mesmos
animais geneticamente modificados que doaram as células isoladas.

Mais recentemente, pesquisadores associaram técnicas de mieloablação a
outras estratégias, como uso de drogas imunossupressoras. Strober e
colaboradores, combinando irradiação da medula com a infusão de anticorpo
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anti-timócitos (ATG), em modelo de transplante cardíaco em cães, descreveram
taxas de tolerância de 40% 12 meses após o procedimento (Strober et al, 1984).

No entanto, apesar de promoverem macroquimerismo, as técnicas de
mieloablação

com

posterior

transplante

de

medula

óssea

devem

ser

consideradas com cautela, devido ao risco do desenvolvimento da doença do
enxerto versus hospedeiro, em que células do doador agridem o receptor. Deve
ser considerado também o risco do receptor de adquirir infecções graves, devido
à ausência de células de defesa, principalmente logo após a mieloablação
(Sachs, 2011).

As principais estratégias para estabelecer tolerância periférica em estudos
experimentais são baseadas, principalmente no bloqueio da coestimulação e,
mais recentemente, via manipulação da ação das Tregs (Choi e Schwartz, 2007).

O bloqueio da coestimulação leva à anergia (Sloan-Lancaster et al., 1993) e
apoptose dos linfócitos (Li et al., 1999). Uma das drogas mais estudadas como
bloqueador da coestimulação é CTLA4-Ig, um inibidor competitivo da via CD28B7 e que em modelos experimentais induz tolerância ao enxerto (Pearson et al.,
1994).

As Tregs podem induzir tolerância periférica em modelos experimentais,
suprimindo a ação de linfócitos T efetores através da inibição de citocinas,
inibindo a coestimulação e promovendo a apoptose celular (Wood et al., 2003).

Chai e colaboradores induziram a formação de Tregs e inocularam estas células
em camundongos fêmeas, criando nesses animais uma população de células
anérgicas e com atividade supressora. Posteriormente, os animais receberam
13
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enxerto de pele de camundongos machos, e a sobrevida dos enxertos foi maior
que 150 dias (Chai et al., 2005).

Outro estudo experimental sugeriu o uso de Tregs como possível terapia para o
tratamento da doença do enxerto versus hospedeiro no transplante de medula
óssea. A infusão dessas células em camundongos diminuiu a incidência da
doença (Cohen et al., 2002).

A presença de células com função reguladora foi descrita também em um
modelo com suínos miniatura. A tolerância ao enxerto renal neste estudo foi
atribuída à presença de células T anérgicas no infiltrado celular dos enxertos
analisados, assim como à deleção e apoptose dos linfócitos T efetores
promovidas nesses enxertos (Shimizu et al., 2000).

Os estudos experimentais sobre tolerância deram suporte para as pesquisas
clínicas na área de tolerância no transplante de órgãos.

2.5. Tolerância em transplante: estudos clínicos
Na prática, é bastante difícil reproduzir o sucesso nos experimentos com
pequenos animais em estudos com humanos.

As primeiras tentativas de viabilizar transplantes de órgãos sólidos sem
imunossupressão vieram no final da década de 50, quando Murray e
colaboradores submeteram os receptores à irradiação sem a posterior infusão de
leucócitos, como nos modelos animais. Os doadores eram irmãos gêmeos (não
idênticos) e os enxertos tiveram uma sobrevida maior de 20 anos (Murray et al.,
1960).
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Ficou demonstrado mais tarde, que induzir tolerância imunológica em
transplantes entre humanos é possível, mas muitas barreiras ainda existem tanto
para sua indução, quanto para a sua manutenção (Bagley et al., 2007). Uma das
hipóteses levantadas é a de que roedores de laboratório, em experimentos
controlados, não estão tão expostos aos agentes infecciosos quanto humanos, e
este contato leva a um aumento do número das células de memória, o que
dificultaria a manutenção da tolerância induzida nesses receptores (Muthukumar
et al., 2005).

As estratégias utilizadas para a indução da tolerância em estudos clínicos são
divididas em 2 categorias, as não-baseadas em transplante de medula óssea e
as baseadas em transplante de medula óssea.

As estratégias não-baseadas em transplante de medula óssea induzem
tolerância através da depleção dos linfócitos efetores, bloqueio da coestimulação
ou pela terapia celular.

A depleção dos linfócitos T pode ser alcançada pela irradiação linfóide total do
receptor ou pela utilização de anticorpos mono ou policlonais.

A Tabela 1 sumariza casos clínicos de transplante renal, nos quais estas
estratégias foram utilizadas para indução de tolerância.
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Tabela 1: Estudos clínicos de tolerância em transplante.

Autor

Ano

Revista

Estratégia

n

Tx

Tolerância

ISS

Strober et al.

1989

N Engl J Med

Depleção de
Linfócitos T

irradiação linfóide total +
ATG

3

Rim

SIM

prednisona

M illan et al.

2002

Transplantation

Depleção de
Linfócitos T+
Terapia celular

irradiação linfóide + ATG
+ infusão de células do
doador

4

Rim+ MO

SIM

ciclosporina+
prednisona

Kirk et al.

2003

Transplantation

Depleção de
Linfócitos T

campath-1H

7

Rim

não

sirolimus

Fudaba et al.

2006

Am J Transplant

Depleção de
Linfócitos T

ciclofosfamida+ATG+
irradiação linfóide+
infusão de células do
doador por 2 meses

6

Rim+ MO

SIM

ciclosporina

Kawai et al.

2008

N Engl J Med

Depleção de
Linfócitos T

ciclofosfamida/
Rituximab+ prednisona +
Anti-CD2 + irradiação
linfóide

5

Rim+ MO

SIM

ciclosporina

Scandling et al.

2008

N Engl J Med

Depleção de
Linfócitos T

irradiação linfóide total +
ATG+TxMO

1

Rim+ MO

SIM

ciclosporina

Opelz et al.

1997

Transplantation

Terapia celular

transfusão sanguínea
peri-Tx

205

Rim

* melhor
*ciclosporina+
sobrevida dos
prednisona
enxertos

Alexander et al.

1999

Transplantation

Terapia celular

Infusão de células do
doador pré e pós-Tx

115

Rim

* sem melhora
na sobrevida
dos enxertos

*ciclosporina,
prednisona

Di Ianni et al.

2011

Blood

Terapia celular

irradiação linfóide +
infusão de Tregs

28

MO

SIM

não

M edina et al.

1997

Am J Transplant

Bloqueio coestimulatório

belatacept+basiliximabe

223

Rim

* melhor
função dos
enxertos

micofenolato
mofetil,
prednisona

Spitzer et al.

1999

Transplantation

Bloqueio coestimulatório

irradiação do timo +
ATG

1

Rim+ MO

SIM

ciclosporina

*Estudos que não suspenderam a imunossupressão. ATG:anti-timoglobulina; MO: medula óssea; ISS: munossupressão

Foram relatados 3 casos de pacientes que desenvolveram tolerância ao enxerto
renal após terem sido submetidos a um protocolo com irradiação linfóide total e
tratamento com globulina anti-timócitos (anti-thymocythe globulin, ATG). Os
pacientes receberam prednisona em baixas doses, que foi posteriormente
descontinuada (Strober et al., 1989).
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Scandling e colaboradores publicaram recentemente o relato de um caso de
paciente que foi submetido à irradiação total dos órgãos linfóides associado a
tratamento com ATG, seguido de transfusão de medula óssea de doador com
HLA idêntico. O paciente em questão desenvolveu quimerismo, que se manteve
após a retirada da imunossupressão. No entanto, 2 outros pacientes foram
submetidos ao mesmo protocolo sem sucesso, um devido a recorrência da
doença de base e outro por perda do quimerismo, com consequente rejeição ao
aloenxerto e necessidade de reintrodução de imunossupressão (Scandling et al.,
2008).

O anticorpo monoclonal anti-linfócitos T, campath-1H (anti-CD52) foi utilizado por
Kirk e colaboradores, na tentativa de induzir tolerância em 7 pacientes
transplantados renais, que foram mantidos sem imunossupressão após o
transplante. Este estudo concluiu que a depleção de linfócitos T não induziu
tolerância nesses pacientes, uma vez que todos apresentaram algum episódio de
rejeição no primeiro mês pós-transplante. No entanto, não foram detectadas
células T no infiltrado que era constituído, basicamente, por monócitos (Kirk et
al., 2003).

Outra estratégia para a indução de tolerância é através do bloqueio da
coestimulação, que torna as células T anérgicas (Schwartz et al., 1990). Drogas
que promovem esse bloqueio, como abatacept e belatacept têm sido utilizadas
em estudos de tolerância in vivo. Entretanto, são poucos os estudos clínicos que
utilizam tais drogas, pois são drogas novas que ainda não estão disponíveis na
prática clínica de transplantes. Em um estudo clínico randomizado, em fase III,
os pacientes transplantados renais que receberam belatacept apresentaram uma
melhor função do enxerto do que aqueles que receberam ciclosporina como
17
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terapia imunossupressora de manutenção nos primeiros 2 anos (Pestana et al.,
2012).

As estratégias baseadas no transplante de medula óssea, utilizam irradiação
da medula óssea do receptor com a simultânea ou consecutiva infusão de
células da medula óssea do doador. Este mecanismo leva a uma deleção central
(tímica) dos linfócitos T alorreativos (Ashton-Chess et al., 2006).

No chamado quimerismo misto, a medula óssea do receptor é preservada o
máximo possível, com irradiação parcial apenas. Como consequência do
processo, células hematopoiéticas do doador e do receptor coexistirão na
medula do receptor. Esta estratégica é menos tóxica, pois preserva a
imunocompetência e diminui os riscos da doença do enxerto versus hospedeiro
(Wekerle e Sykes, 2001).

Devido às baixas taxas de sucesso e ao elevado risco dos protocolos baseados
na irradiação linfoide, essas estratégias foram sendo cada vez menos utilizadas
no contexto dos estudos clínicos de tolerância em transplantes (Ashton-Chess et
al., 2006).

O primeiro relato de indução de tolerância através do transplante renal
combinado com medula óssea foi descrito em um paciente com doença renal
crônica secundária a mieloma múltiplo. Neste caso, o transplante de medula
óssea foi realizado primariamente para tratar o mieloma, seguido então do
transplante renal. A função do enxerto renal permaneceu normal após o
seguimento de 6 meses (Spitzer et al., 1999).
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Seis pacientes com doença renal crônica por mieloma múltiplo receberam
transplante simultâneo de rim e medula óssea de doadores HLA-idênticos. O
estudo utilizou preparo com ciclofosfamida, globulina anti-timócitos e irradiação
tímica. Após o transplante, os receptores receberam imunossupressão de
manutenção com ciclosporina e também receberam a infusão de células do
doador por 2 meses. Em 3 pacientes o quimerismo adquirido se perdeu, porém
estes pacientes permaneceram tolerantes ao enxerto renal por em média 7 anos.
Um paciente desenvolveu rejeição à medula óssea enxertada e outros dois,
apesar

de

manter

quimerismo,

necessitaram

de

reintrodução

dos

imunossupressores por surgimento de doença do enxerto versus hospedeiro.
Apenas 1 dos pacientes desenvolveu rejeição ao enxerto renal após a
suspensão da ciclosporina. No entanto, nova tentativa de suspensão da droga foi
realizada com sucesso (Fudaba et al., 2006).

Contudo, embora a indução da tolerância seja possível em humanos, a sua
manutenção na prática clínica ainda é controversa. A dificuldade da manutenção
do estado da tolerância também foi descrita em um estudo com 4 pacientes
submetidos a transplante combinado de medula óssea e rim após terapia de
mieloablação e 3 deles, apesar de terem desenvolvido quimerismo transitório,
desenvolveram rejeição quando a imunossupressão foi retirada (Millan et al.,
2002).

No entanto, um importante estudo utilizou técnicas não mieloablativas de preparo
em 5 pacientes com diagnóstico de doença renal crônica que receberam
transplante combinado de rim e medula óssea de doadores vivos. Os pacientes
receberam terapia pré-transplante não mieloablativas. Todos os pacientes
apresentaram quimerismo e um deles evoluiu com rejeição humoral irreversível.
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Um aspecto importante deste estudo foi a observação de que o quimerismo
alcançado não se manteve em nenhum dos casos estudados, ao contrário do
descrito em estudos experimentais em roedores e primatas (Cosimi e Sachs,
2004). Nos outros 4 pacientes, a imunossupressão foi suspensa 9 a 14 meses

após o transplante e a função dos enxertos permaneceu estável por 2 a 5 anos
de seguimento. Interessante é o fato de que foram detectados altos níveis de
RNAm de FOXp3 nas amostras de tecido renal obtidas das biópsias desses
pacientes após a retirada da imunossupressão. Os linfócitos T da circulação
periférica também foram estudados in vitro e se mostraram irresponsivos aos
antígenos do doador (Kawai et al., 2008).

A infusão de Tregs é um exemplo de terapia celular que tem sido utilizada para o
desenvolvimento de tolerância em humanos, principalmente em pacientes com
neoplasia hematológica com impacto na diminuição da doença do enxerto versus
hospedeiro (Brunstein et al., 2011; Di Ianni et al., 2011).

A infusão de células (antígenos) do doador foi testada como proposta para
indução de tolerância na prática clínica. Opelz e colaboradores mostraram uma
maior sobrevida dos enxertos renais em pacientes que receberam transfusão
sanguínea pré-transplante quando comparados àqueles que não receberam
(Opelz et al., 1997). No entanto, em outro estudo, 115 pacientes receberam
transfusão sanguínea do doador no período do transplante renal, porém não
houve diferença na sobrevida destes pacientes quando comparada àqueles que
não receberam as transfusões (Alexandre et al., 1999).

No contexto do transplante de órgãos, estabelecer quimerismo, através da
infusão de células do doador é uma promessa para induzir tolerância, porém, a
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toxicidade do preparo pré-transplante (mielossupressão/irradiação), a ocorrência
de doença do enxerto versus hospedeiro e os riscos de infecção, assim como a
dificuldade na manutenção dos estados de tolerância alcançados ainda limitam a
aplicação do método (Pilat et al., 2009).

2.6. Tolerância Operacional
O termo “tolerância operacional” tem sido usado na clínica para definir a situação
na qual o receptor tem uma função estável do enxerto por pelo menos um ano
após a descontinuação da terapia imunossupressora (Ashton-Chess et al., 2009).
Sua ocorrência espontânea é incomum, sendo diagnosticada em menos de 1%
dos casos relatados na literatura e é na maior parte das vezes imprevisível, pois
está mais frequentemente relacionada a pacientes que pararam por conta própria
de tomar seus medicamentos e ao contrário da maioria, não rejeitaram seus
enxertos.

No entanto, é possível que os dados subestimem a realidade, pelo fato de não
haver métodos para detectar precocemente os pacientes que possam ficar sem
imunossupressão, o que torna difícil a prática da suspensão da terapia
imunossupressora sem que haja motivos clínicos indiscutíveis, como efeitos
adversos sérios, câncer ou complicações infecciosas graves (Girlanda et al.,
2007).

Até os dias de hoje, é intrigante a capacidade que alguns pacientes têm de
desenvolver a chamada tolerância operacional. A limitação do estudo desta
situação está relacionada basicamente aos escassos casos diagnosticados.
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Os diferentes órgãos transplantados apresentam distintos graus de capacidade
de indução de tolerância. Após o transplante, o fígado é mais tolerado que o
coração, rim e pâncreas, respectivamente (Girlanda et al., 2007).

Uma hipótese levantada, é que esta diferença seria consequência dos níveis de
expressão de antígenos MHC e células apresentadoras de antígenos em cada
tipo de órgão (Crispe et al., 2006).

A Tabela 2 mostra alguns outros protocolos de suspensão da imunossupressão
para estabelecer a tolerância operacional no transplante hepático.

Os primeiros casos de tolerância operacional foram descritos na década de 90.
Os pesquisadores observaram que 11 pacientes submetidos a transplante
hepático e que tiveram a suspensão dos imunossupressores, por conta própria
ou devido a complicações clínicas, desenvolveram tolerância e mantiveram o
enxerto funcionante. Baseados nisso, alguns poucos centros têm proposto a
retirada da imunossupressão de maneira programada em pacientes submetidos
a transplante hepático (Lerut et al., 2006).

Um grande estudo visando o desenvolvimento de tolerância operacional em
transplantados hepáticos envolveu 95 pacientes, que foram submetidos a um
protocolo de retirada dos imunossupressores, com taxa de sucesso de 28% com
um seguimento de 10 anos (Mazariegos et al., 1997).

De fato, a literatura descreve que cerca de 25% dos pacientes que recebem
transplante hepático podem se tornar tolerantes ao enxerto (Orlando et al.,
2009).
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Tabela 2 : Protocolos para a suspensão de imunossupressão no transplante hepático

Número de
pacientes
incluídos

Critérios de
inclusão

Média de
tempo entre Tx
e suspensão da
ISS (meses)

Taxa de
sucesso (%)

Pittsburg

95

PO > 60m; sem
rejeição há 1 ano

70

29%

180

Londres

18

PO > 60m; pelo
menos1 sinal de
toxicidade pelo iss

60

11%

120

Kyoto

63

>24m; sem rejeição;
função normal do
enxerto

>24

38%

24

Murcia

9

>24m; sem rejeição;
função normal do
enxerto

>60

33%

20

Roma

34

>12m; sem rejeição;
recidiva de HCV;
função normal do
enxerto

63

24%

45

Bruxelas

1

idade < 15 anos e
primeiro Tx

2

(1 caso)100%

55

Sidney

1

doença enxerto
versus hospedeiro

14

(1 caso)100%

46

CENTROS

Tempo de
seguimento
(meses)

Adaptado de Orlando et al., 2009
PO= pós-operatório; ISS= imunossupressão

Casos de tolerância operacional em transplante renal são raros e se resumem a
alguns relatos de casos de pacientes que desenvolveram tolerância espontânea
ao enxerto após a suspensão dos imunossupressores por conta própria ou
devido às complicações clínicas decorrentes das drogas imunossupressoras,
como neoplasias ou infecções graves (Girlanda et al., 2007, Heidt., 2012).

Roussey-Kesler e colaboradores avaliaram 10 pacientes transplantados renais
que desenvolveram tolerância após suspensão da imunossupressão. O principal
motivo da suspensão das medicações foi a má-aderência ao tratamento, relatada
em 7 dos 10 casos, sendo que a maior parte parou de tomar os
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imunossupressores 4 anos após o transplante. O tempo médio de observação foi
de 9 anos e ao final do seguimento apenas 2 dos pacientes tiveram piora da
função do enxerto, cofirmada por histologia alterações histológicas crônicas do
órgão. Outro dado relevante foi a prevalência de doadores jovens (idade média
de 25 anos), o que sugeriu que possa haver características do doador que
influenciem na capacidade do receptor de desenvolver a tolerância ao órgão
(Roussey-kesler et al., 2006).

No entanto, até o presente, os protocolos de suspensão das drogas
imunossupressoras na tentativa de desenvolver tolerância em transplantados
renais devem ser considerados com cautela, uma vez que ainda não são efetivos
nem

seguros,

e os pacientes

submetidos

à retirada programada da

imunossupressão estão expostos a um elevado risco de rejeição e perda do
enxerto (Orlando et al., 2010).

Diante do exposto, ainda não existem evidências clínicas, com protocolos
estabelecidos para promover a retirada da imunossupressão e acompanhar o
desenvolvimento de estados de tolerância de maneira segura e reprodutível na
prática do transplante de órgãos.

3. Mecanismos celulares e moleculares envolvidos no processo de
imunorregulação
Como já citado neste trabalho, novos marcadores envolvidos no processo de
regulação/modulação da resposta imune foram reconhecidos recentemente,
trazendo novas perspectivas para a elucidação do processo de resposta imune
no contexto dos transplantes de órgãos e assim, dando indícios das vias para
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sua manipulação. Dentre estes, destacam-se a FOXp3 e a indoleamina 2,3
dioxigenase (IDO) que serão discutidas à seguir.

3.1. Células T reguladoras (Tregs)

Linfócitos T com atividade reguladora são células CD4+CD25+, descritos
inicialmente há mais de 40 anos que, no entanto, só atualmente têm sido alvo de
maior interesse da comunidade científica, pois foram reconhecidos como
potencial via para o estabelecimento de estados de tolerância (Gershon et al.,
1971).
O termo “células reguladoras” ou “células supressoras” foi introduzido por
Sakagushi e colaboradores na metade da década de 90, baseados em um
estudo

com

camundongos

timectomizados

no

período

neonatal,

que

desenvolveram doença autoimune fatal (Sakaguchi et al., 1995).

Os linfócitos T reguladores (Tregs) são responsáveis por aproximadamente 10%
do repertório de células T CD4+ do sangue periférico de roedores e humanos
(Sakaguchi et al., 1995). Podem ter origem no timo ou podem ser geradas
através das células efetoras do sangue periférico, sendo as primeiras chamadas
de células Tregs naturais e as segundas de Tregs adaptativas ou indutíveis
(Brown et al., 2007).

O principal marcador das Tregs já identificado é o fator de transcrição
relacionado ao cromossomo X, conhecido como Forkhead Box P3 (FOXp3)
(Carosella et al., 2001). Porém, estudos recentes mostraram que o fator de
transcrição Helios, membro da família Ikaros, é acentuadamente expresso em
todos os timócitos CD4+CD25+FOXp3+ e em torno de 70% das Tregs periféricas
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em humanos. No entanto, esse fator de transcrição não é expresso em Tregs
induzidas, sugerindo que esse pode ser um marcador de Tregs naturais
(Thornton et al., 2010). Em humanos, algumas células ativadas podem
transitoriamente, expressar FOXp3 sem, contudo, apresentar um fenótipo de
Treg (Long et al., 2007).

As Tregs são anérgicas, hiporresponsivas à estimulação do TCR e exercem
papel regulador suprimindo a ação e a proliferação das células CD4+T helper e
dos linfócitos T citotóxicos. As principais vias pelas quais as Tregs exercem sua
função reguladora ainda não estão bem estabelecidas, mas incluem a produção
de citocinas como TGF-β, IL-10 e IL-35 e a inibição de células apresentadoras de
antígenos através do bloqueio da coestimulação (Collison et al., 2007). Outros
mecanismos de ação também foram propostos, como consumo de IL-2, privando
as células efetoras desse fator de crescimento no microambiente, induzindo sua
apoptose (Pandiyan et al., 2007).

A presença de TGF- parece ser crítica para a indução das Tregs, uma vez que
a expressão de receptores de TGF- na sua superfície e a ligação com esses
receptores é fundamental para o desenvolvimento de anergia nessas células
(Zheng et al., 2004).

Devido ao seu papel regulador, a utilização das Tregs para induzir e manter
tolerância ao transplante é uma estratégia que tem sido extensamente
investigada. Modelos experimentais utilizaram a transfecção viral do gene da
FOXp3 em células CD4+CD25- para induzir Tregs que foram, então, inoculadas
em camundongos que receberam posteriormente enxerto de pele. A sobrevida
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dos enxertos destes animais foi significativamente maior do que no grupo
controle (Chai et al., 2005).

Embora alguns estudos com pacientes transplantados renais com diagnóstico de
rejeição aguda tenham descrito um aumento da expressão da FOXp3,
relacionado com melhores prognósticos (Muthukumar et al., 2005; Veronese et
al., 2006; Aquino-dias et al., 2008), o real significado clínico da presença e da
sua magnitude no enxerto, no sangue e na urina de receptores de transplante
permanece controverso (Bunnag et al., 2008; Batsford et al., 2010).

Muthukumar e colaboradores identificaram que altos níveis de RNAm de FOXp3
nas células urinárias de pacientes transplantados renais com rejeição aguda ao
aloenxerto se correlacionaram inversamente com a creatinina sérica desses
pacientes. Esses dados foram preditivos de resolução do quadro de rejeição
(Muthukumar et al., 2005).

No entanto, a análise da expressão do gene da FOXp3, por microarray, mostrou
correlação com a expressão de genes relacionados à inflamação e à reparação
do tecido. Neste trabalho, a maior expressão do gene da FOXp3 se
correlacionou com o risco de falência do enxerto, sugerindo que a expressão de
FOXp3 não está relacionada à aloimunidade, mas ao processo inflamatório que
está presente tanto nas situações de rejeição aguda quanto na rejeição crônica,
e que vai determinar finalmente a sobrevida do enxerto (Bunnag et al., 2008).

Em outro estudo, a sobrevida do enxerto renal em 2 anos foi menor em pacientes
transplantados renais que apresentaram uma maior expressão de FOXp3 nas
biópsias (Veronese et al., 2006).
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O papel regulador das Tregs também foi sugerido em um trabalho com pacientes
de transplante renal que desenvolveram tolerância operacional. Os autores
avaliaram o repertório celular do sangue periférico de indivíduos submetidos a
transplante renal, e mostraram que eles possuíam número e função de Tregs
semelhantes aos de indivíduos saudáveis ou transplantados renais com enxerto
funcionante e em uso de imunossupressão mínima de manutenção (Brouard et
al., 2005).

A literatura é escassa em pesquisas que avaliem Tregs nos pacientes com
diagnóstico de lesões crônicas do enxerto. Um desses trabalhos identificou uma
redução de Tregs circulantes em receptores de transplante renal com diagnóstico
de lesão crônica, quando comparados aos pacientes com função estável do
enxerto e dos supostamente tolerantes (Louis et al., 2006). Pesquisas com
receptores de transplante hepático mostraram que pacientes que se tornaram
operacionalmente tolerantes possuíam um maior repertório de células T
reguladoras no sangue periférico que aqueles sob imunossupressão de
manutenção (Li et al., 2004; Martinez-Llordella et al., 2007).

Recentemente pesquisadores analisaram as características do infiltrado celular
das biópsias de 4 pacientes com diagnóstico clínico de tolerância operacional e
observaram um número significativamente maior de células FOXp3+ em relação
às CD3+ nesses pacientes, quando comparados aos casos de pacientes com
enxerto funcionante, com diagnóstico de alterações borderline e com rejeição
aguda (Becker et al., 2012).

Um importante fator limitante na avaliação das Tregs em estudos clínicos é o fato
de que drogas imunossupressoras parecem não só influenciar a população de
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células efetoras, mas também atuar sobre o repertório das células reguladoras.
Estudos apontam que inibidores da via da calcineurina reduzem o número de
células reguladoras circulantes enquanto que inibidores da via da m-Tor
(mammalian target of rapamycin) aumentam a sua população (Battaglia et al.,
2005; Zeiser et al., 2006).

Assim, diante do exposto, a identificação e caracterização das Tregs é uma
promissora estratégia para a elucidação dos mecanismos envolvidos no controle
da resposta imune e também para as vias de manipulação da resposta
imunorreguladora. No entanto, ainda existem muitas barreiras para a
compreensão do papel dessas células no contexto dos transplantes de órgãos.

3.2. Indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO)
A indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) é uma enzima intracelular que cataliza a
degradação do triptofano na via das quinureninas (Romani et al., 2007).

A enzima IDO é predominantemente expressa em órgãos linfoides e na placenta
(Yoshida et al., 1980; Munn et al., 1998), podendo também ser identificada em
células dendríticas, células endoteliais e macrófagos, assim como em células do
epitélio tubular renal. É induzida por estados inflamatórios e o INF-γ é o seu
principal indutor (Belladonna et al., 2007; Mohib et al., 2007).

A hipótese de que a IDO tenha efeito imunomodulador tem sido estudada desde
que experimentos provaram a sua expressão em células trofoblásticas da
placenta, durante investigação dos mecanismos de tolerância materno-fetal.
Munn e colaboradores mostraram que a administração de metil-triptofano, um
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inibidor da IDO, causa rejeição mediada por linfócitos T do tecido embrionário em
camundongos (Munn et al, 1998).

O mecanismo pelo qual a IDO exerce efeito imunomodulador ainda não foi
completamente elucidado, porém a depleção de triptofano pode ser uma
explicação, sendo este um aminoácido essencial para a síntese de proteínas e,
portanto, para a proliferação celular (Munn et al., 1999). Além disso, Terness e
colaboradores demonstraram que células dendríticas expressando IDO inibem a
proliferação de linfócitos T “in vitro” e a adição de derivados da quinurerina
potencializa este efeito inibitório (Terness et al., 2002).

A expressão da IDO parece estar ligada aos fenômenos imunológicos
relacionados à resposta às infecções. A IDO é expressa em macrófagos ativados
(Hu et al., 1995) e isto leva à possibilidade desta enzima participar de
mecanismos antimicrobianos. De fato, baixas concentrações de triptofano,
aminoácido degradado pela IDO, estão associadas com inibição da proliferação
de vírus, protozoários e outros patógenos (Nagineni et al., 1996; Pfefferkorn et
al., 1984; Bodaghi et al., 1999; Byrne et al., 1986). Além disso, a diminuição da
concentração de triptofano, decorrente do aumento da expressão da IDO, está
associada com diminuição da proliferação de células tumorais (de la Maza et al.,
1988; Aune et al., 1989).

O papel imunorregulador da IDO foi demonstrado também em modelo
experimental de doença autoimune. Estudo com camundongos espontaneamente
diabéticos demonstrou que a indução da expressão da IDO, previamente ao
início da doença, aumentou a sobrevida das ilhotas pancreáticas neste modelo
(Alexander et al., 2002).
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Neste contexto, a capacidade da IDO de suprimir a ação dos linfócitos despertou
grande interesse na área dos transplantes de órgãos.

Em modelo de transplante de ilhotas pancreáticas, pesquisadores descreveram o
mecanismo de tolerância induzida pela molécula CTLA 4. A CTLA 4 é expressa
nos linfócitos T e compete com a molécula CD28, também expressa nos
linfócitos T, pela ligação à molécula B7 nas células apresentadoras de antígenos.
A ligação da molécula CD28 com a B7 é necessária como coestímulo para a
ativação do linfócito T. Já a ligação CTLA 4/B7 impede este sinal coestimulador,
amenizando a resposta imune. O estudo em transplante de ilhotas pancreáticas
alogênicas entre camundongos demonstrou que as ilhotas são toleradas quando
os animais são tratados com CTLA 4 Ig (inibidor da ligação CD28/B7) e esta
tolerância é perdida quando há inibição da IDO com metil-triptofano (Grohmann
et al., 2002).

Inoculando o gene da IDO em ilhotas pancreáticas que foram posteriormente
transplantadas em modelo animal, Dellê e Noronha (2010) reforçaram a hipótese
de que essa molécula desempenhe papel imunorregulador, mostrando que
houve uma maior sobrevida das células enxertadas.

O papel protetor da IDO em transplante está sendo demonstrado em outras
modalidades de transplante. A indução da expressão da IDO através de
transfecção diminui significativamente a rejeição de pulmão em alotransplante
experimental (Swanson et al., 2004; Liu et al., 2006).

Em modelo de transplante de pele demonstrou-se que a administração de
metabólitos da quinurenina aumenta a sobrevida do enxerto, provavelmente
através da supressão de linfócitos T alorreativos (Bauer et al., 2005). No entanto,
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outro modelo de transplante de pele mostrou um aumento da expressão da IDO
durante episódios de rejeição, porém sem correlação com melhor evolução
(Guillonneau et al., 2007).

Um possível papel deletério da IDO nas células epiteliais dos túbulos renais
durante a vigência de processos inflamatórios foi descrito em experimento com
roedores. A exposição das células do epitélio tubular renal ao INF-γ e ao fator de
necrose tumoral promoveu aumento da expressão e da atividade da IDO, que
promoveu apoptose das células tubulares (Mohib et al., 2007).

Adicionalmente, outras pesquisas in vivo sugerem que a IDO esteja envolvida no
mecanismo de tolerância espontânea, verificado no transplante hepático (Qian et
al., 1994). Estudos sugerem que esta tolerância está relacionada com uma
expressão naturalmente elevada de IDO neste órgão (Pan et al., 2000). Para
comprovar a funcionalidade da IDO nesta situação, camundongos tratados com o
inibidor da IDO, o metil-triptofano, passam a rejeitar o tecido hepático
transplantado (Miki et al., 2001).

Em outro modelo animal de transplante hepático, como esperado, a expressão
da IDO foi encontrada durante a fase de manutenção do enxerto sem
imunossupressão. No entanto, animais com rejeição em uso de ciclosporina não
expressaram IDO, sugerindo que essa molécula possa refletir a ocorrência de
situações de aloimunidade natural desses receptores (Lin et al, 2007).

No contexto das pesquisas clínicas, em um estudo envolvendo pacientes
transplantados renais, os autores analisaram biópsias de 34 indivíduos sem
diagnóstico de rejeição e 9 com diagnósticos de rejeição aguda e encontraram
correlação entre expressão de IDO e rejeição (nenhuma das biópsias sem
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diagnóstico de rejeição mostrou expressão de IDO). Este estudo também
descreveu aumento significante dos produtos da degradação do triptofano na
urina dos pacientes com rejeição aguda, sugerindo que esse possa ser um
método não invasivo para o diagnóstico de situações de rejeição aguda
(Brandacher et al., 2007).

Ingelsten e colaboradores, estudando a expressão de IDO em pacientes
submetidos a transplante combinado fígado-rim e renal isolado, encontraram
aumento dos produtos de degradação do triptofano no sangue periférico dos
pacientes submetidos a transplante duplo, sugerindo que a elevada atividade da
IDO é uma das responsáveis pela aceitação do enxerto renal nesses casos
(Ingelsten et al, 2009).

Contudo, muito ainda se discute sobre a aplicação da IDO na prática clínica do
transplante e os dados disponíveis na literatura ainda são escassos e
conflitantes.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a expressão de FOXp3 e IDO nos
enxertos renais, e sua correlação com a evolução pós-transplante em diferentes
situações clínicas (ausência de rejeição, rejeição aguda e lesões crônicas). Para
avaliar a relação dos mecanismos reguladores com os mecanismos efetores,
também foi analisada a expressão de CD3, marcador de linfócitos T.

Pela falta de disponibilidade de casos de tolerância pós-transplante renal, o
estudo destes marcadores moleculares e celulares foi feito nas situações acima
descritas, na tentativa de, ao investigar o perfil de expressão destes marcadores
nestas condições clínicas, vir possivelmente ajudar na compreensão dos
mecanismos envolvidos nos processos de tolerância.
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II. OBJETIVOS
O objetivo central do presente estudo foi analisar a expressão de FOXp3 e IDO
em biópsias de aloenxerto renal, para identificar o perfil da expressão destas
moléculas envolvidas na regulação da resposta imune em diferentes situações
clínicas (sem rejeição, rejeição aguda e lesões crônicas).

Mais especificamente, os objetivos foram:
1. Identificar,

localizar

e

quantificar,

através

de

técnicas

de

imunohistoquímica, a expressão de CD3+ (linfócitos T), FOXp3+ e IDO
em biopsias de transplante renal, para avaliar o perfil da expressão
destes marcadores no enxerto e sua possível correlação com a
gravidade das alterações histológicas, de acordo com a Classificação de
Banff-09.
2. Avaliar a relação FOXp3/CD3, assim como IDO/CD3, na tentativa de
identificar o padrão da relação dos mecanismos reguladores com as
células efetoras, nas biópsias de aloenxerto renal, nas diferentes
situações clínicas analisadas.
3. Avaliar se existe correlação entre a expressão dos marcadores celulares
e moleculares (FOXp3 e IDO) e a sobrevida do enxerto 12 meses após a
biópsia de enxerto renal, nas diferentes situações clínicas analisada
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III. CASUÍSTICA e MÉTODOS
Trata-se de um estudo realizado em biópsias de pacientes submetidos a
transplante renal na Clínica de Nefrologia do Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo. Os casos foram classificados de acordo com o diagnóstico
baseado em parâmetros clínicos, laboratoriais e histológicos e foram submetidos
à técnica de imunohistoquímica para identificação da expressão dos marcadores
CD3, FOXp3 e IDO.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Beneficência de São
Paulo (no 596-10) e pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - CAPPESQHC (no 274/10), em 29/09/10.

1. Pacientes
Para este estudo, foram incluídos pacientes submetidos a transplante renal com
doador vivo ou falecido ou transplante duplo rim-pâncreas, de acordo com a
rotina de Serviço de Transplantes da Clínica de Nefrologia do Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo. Os pacientes receberam como terapia
de

indução

anticorpo

policlonal

anti-CD3

(Thymoglobuline®,

Genzyme,

Cambridge, EUA) ou anticorpo monoclonal anti-CD3 (Orthoclone OKT3®, Ortho
Biotech, Bridgewater, EUA), ou ainda basiliximabe (Simulect®, Novartis, Basiléia,
Suíça). A imunossupressão utilizada foi semelhante em todos os casos e
consistia

da

associação

de

um

inibidor

da

calcineurina

(ciclosporina

microemulsão, Sandimmun Neoral®, Novartis, Brasil ou tacrolimo, Prograf®,
Janssen Cilag, Brasil), micofenolato mofetil (Cellcept®, Roche, Basiléia, Suíça)
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ou sódico (Myfortic®, Novartis, Basiléia, Suíça) ou azatioprina (Imuran, Excella
GmbH® - Nuremberg, Baviera, Alemanha) e prednisona.

Todos os pacientes incluídos no presente estudo estavam em acompanhamento
ambulatorial periódico e foram submetidos a biópsia do enxerto após a detecção
de disfunção do enxerto não justificada por quadros infeciosos, urológicos ou
vasculares.

1.1. Biópsia do enxerto renal
O principal critério clínico para a realização das biópsias foi elevação da
creatinina sérica dos pacientes. Os fragmentos do enxerto renal foram obtidos
por biópsia percutânea, sob orientação de ultra-som.

O fragmento retirado de cada paciente para avaliação diagnóstica foi
posteriormente aproveitado para os procedimentos de imunohistoquímica. Os
fragmentos de biópsia de enxerto renal foram fixados em Dubosq-Brazil,
processados e incluídos em parafina no serviço de patologia do Hospital
Beneficência

Portuguesa.

Portanto,

para

o

presente

estudo

foram

disponibilizados já emblocados em parafina.

Os blocos de parafina obtidos foram cortados em micrótomo (Reichert Yung
Supercut 2065 Leica, Nussloch, Alemanha) com navalhas descartáveis. Os
fragmentos, com espessura de 3 a 4 μm, foram aderidos em lâminas
previamente revestidas por silano 2% (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA). As
lâminas com os cortes permaneceram em estufa (Fabbe-Primar, São Paulo,
Brasil) a 60ºC, por 2 horas, e em seguida, foram armazenadas a 4ºC.
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1.2. Grupos analisados
Devido às dificuldades que limitam a aquisição de biópsias protocolares e
principalmente de biópsias de pacientes tolerantes operacionais, dificuldades
estas que vão desde a identificação dos casos quanto às discussões éticas
sobre riscos e benefícios de submeter tais pacientes a biópsias, este estudo
apresentará apenas um caso de paciente transplantado renal, que após ter
evoluído com

disfunção do enxerto, reiniciou terapia dialítica com

a

descontinuação do tratamento imunossupressor. Após 2 anos em programa de
hemodiálise o paciente voltou a ter diurese e recuperar a função do enxerto que
foi então biopsiado (Tolerante, n=1).

Para compor os grupos estudados no presente trabalho, foram selecionados 102
pacientes que foram submetidos a biópsia de aloenxerto renal no período de
janeiro de 2005 a dezembro de 2009.

Trinta e nove pacientes foram excluídos após a aplicação de critérios de
exclusão que foram: intercorrências urológicas ou vasculares no período de 12
meses após a biópsia, perda de seguimento no ambulatório, casos com
diagnóstico histológico borderline segundo a Classificação de Banff-09 (Sis et al.,
2010) (descrito no Apêndice 1), escassez de material restante na biópsia e a
impossibilidade do acesso aos blocos das biópsias no arquivo. Assim, um total
de 63 casos foram estudados. Os 63 casos foram classificados em 3 grupos de
acordo com parâmetros laboratoriais e histológicos:
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Grupo SEM REJEIÇÃO (SemRA, n=13): pacientes que não apresentaram
alterações histológicas que contemplassem critérios de rejeição aguda ou de
alterações crônicas, apesar do aumento da creatinina sérica que havia indicado a
biópsia, e por isso, não foram tratados.

Grupo REJEIÇÃO AGUDA (RA, n=21): pacientes com critérios histológicos de
rejeição aguda e evolução clínica compatível, caracterizada por aumento da
creatinina sérica eventualmente acompanhada por aumento do peso, ou
eosinofilia, e que receberam tratamento para rejeição. Este grupo foi subdivido
de acordo com a classificação de Banff-09 em:
 Sub-grupo Banff I (n=15), que incluiu casos com rejeição túbulointersticial, sem arterite, com tubulite moderada (IA) ou grave (IB);
 Sub-grupo Banff II (n=21), que incluiu casos que apresentaram alterações
compatíveis com diagnóstico de rejeição aguda vascular, com arterite
intimal leve a moderada (IIA) ou grave (IIB).

Grupo LESÕES CRÔNICAS (LC, n=29): pacientes cujas biópsias evidenciaram
alterações compatíveis com lesões crônicas do enxerto, caracterizadas por
fibrose intersticial e atrofia tubular e/ou lesão vascular crônica. Este grupo foi
subdivido de acordo com a classificação de Banff-09 em:
 Sub-grupo Fibrose Intersticial/Atrofia Tubular (FIAT, n=15), que incluiu
casos com fibrose intersticial e/ou atrofia tubular em diferentes graus
(<25% da cortical (I ou leve); 26 - 50% (II ou moderada); >50% (III ou
grave));
 Sub-grupo Rejeição Crônica Ativa (RCA, n=14) que incluiu casos que
apresentaram lesão vascular do enxerto caracterizada por lesão do e
fibrose intimal com infiltração de células mononucleares e formação de
neoíntima .
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Os casos incluídos foram analisados por um segundo patologista, que não teve
ciência dos diagnósticos prévios.

2. Outros parâmetros analisados
Os prontuários dos pacientes incluídos foram revisados para a obtenção dos
dados clínicos do período transcorrido do transplante até 12 meses após a
realização da biópsia. Os seguintes dados clínicos e demográficos foram obtidos
do prontuário dos pacientes e compilados para análise: idade, gênero, cor da
pele, doença de base e tempo em diálise pré-transplante do receptor, idade e
tipo do doador (vivo ou falecido), número de mismatches (incompatibilidades
HLA), tipo de transplante (rim isolado ou rim-pâncreas), terapia de indução,
tempo pós-transplante até o momento da biópsia analisada, creatinina na
ocasião da biópsia e 12 meses após, cálculo do clearance de creatinina estimado
pela fórmula MDRD (Kopple et al., 1989) na ocasião da biópsia e após 12 meses.

No grupo de pacientes incluídos, 36 eram homens e 27 mulheres. A idade média
do grupo foi de 36 ± 2 anos, variando de 32 a 42 anos e 67% eram brancos. As
causas que levaram ao quadro de doença renal crônica foram doença renal
crônica de causa indeterminada (DRCI; n=17 (27%), nefropatia diabética (DM;
n=14 (22%) e glomerulonefrites crônicas (GNC; n=12 (19%), sendo que a média
de tempo em diálise pré-transplante dos pacientes estudados foi de 17 ± 2
meses.

Quanto ao tipo de doador utilizado, 48 (76%) transplantes foram de doador vivo e
15 (24%) de doador falecido. A idade média dos doadores foi de 43 ± 1 anos. O
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número de incompatibilidades HLA (mismatches) médio do grupo foi de 3 (2-4).
Nove (14%) pacientes foram submetidos à transplante duplo rim-pâncreas.

Com relação à imunossupressão, 33 (52%) dos pacientes receberam terapia de
indução com anticorpos anti-CD3 ou basiliximabe. Todos os eventos de rejeição
aguda foram tratados com pulsos de metilprednisolona nas doses de 500 mg a
1g por um período de 3 a 5 dias ou com anticorpo monoclonal anti-CD3 se Banff
II ou corticoresistência.

3. Imunohistoquímica (IH)
3.1. Padronização das reações

a) CD3 e FOXp3
Com o objetivo de comparar o padrão de expressão de CD3 e FOXp3 em
fragmentos de cortes sequenciais das biópsias, dispostos na mesma lâmina, foi
necessário realizar as IH para estes dois marcadores paralelamente, utilizando a
mesma técnica. Para isso, foi necessário repadronizar a técnica de IH para CD3,
a qual já estava estabelecida no Laboratório de Investigação Médica-29 (LIM-29)
da Faculdade de Medicina da USP, com um sistema de detecção diferente do
estabelecido para FOXp3. Fragmentos de tonsila palatina humana foram
utilizados como controle positivo da reação.

A detecção da expressão de FOXp3 através de IH apresentou dificuldades
técnicas, provavelmente pelo fato do antígeno localizar-se no núcleo das células.
Para a padronização da IH para o marcador FOXp3 foi utilizado inicialmente um
anticorpo policlonal anti-FOXp3 produzido em coelhos (Abcam, Cambridge,
EUA), conforme dados da literatura (Veronese et al., 2006). Entretanto, não foi
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possível obter resultados semelhantes aos publicados, apesar de várias
modificações nos métodos de recuperação antigênica, de bloqueio das enzimas
endógenas e dos sistemas de detecção utilizados.

Foi, então, adquirido um anticorpo monoclonal produzido em camundongo, (antiFOXp3, Abcam, Cambridge, EUA), para o qual também foram realizadas várias
tentativas de padronização. Foram utilizados sistemas de IH indireta baseados
em anticorpos secundários biotinilados, ligados a polímeros, complexos com as
enzimas fosfatase alcalina e peroxidase e váriações nas condições de
recuperação antigênica. O método de recuperação de antígenos descrito por
DeBoer et al. (2007), em solução 10mM Tris, 1mM EDTA e pH 9,0, foi eficiente
na exposição antigênica da FOXp3. Como anteriormente havia sido testadas
soluções de Tris e de EDTA separadamente sem sucesso, parece ser a
combinação dos dois reagentes e/ou a proporção entre eles o fator determinante
para a eficiência da exposição do antígeno específico da FOXp3. Também é
importante considerar que a exposição antigênica do CD3 não foi alterada sob
essas condições, o que foi importante para a realização dos experimentos com
os 2 marcadores na mesma lâmina.

A presença de células CD3+ e FOXp3+ foi estudada através da técnica de
imunoperoxidase, utilizando-se o kit NovoLink® (Leica Novocastra, Newcastle
Upon Tyne, Reino Unido). Após a desparafinização e recuperação antigênica em
tampão Tris-EDTA (Tris-HCl 10mM e EDTA 1mM, pH=9,0), em panela à vapor
por 30 minutos, a peroxidase endógena do tecido e os antígenos inespecíficos
foram bloqueados em incubações de 5 minutos cada com as soluções
Peroxidase block e Protein block. Em seguida, os fragmentos de tecido foram
incubados com o anticorpo primário monoclonal mouse anti-FOXp3 (Abcam,
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Cambridge, EUA) na diluição de 1:200, ou policlonal rabbit anti-CD3 (Dako,
Glostrup, Dinamarca) na diluição de 1:100, em câmara úmida, à 4°C até o dia
seguinte. No dia seguinte após a lavagem, procedeu-se à incubação com a
solução Post Primary Block por 30 minutos, seguida do complexo NovoLink
Polymer por 30 minutos. Todas as etapas foram intercaladas por duas lavagens
(5 minutos cada, sob agitação) em TBS (tris-buffered saline, 5mM Tris,
0,9%NaCl, pH7,6). Controles negativos, nos quais se omitiu o anticorpo primário
foram realizados em todos os casos.

Para a revelação, os fragmentos de tecido foram incubados com o cromógeno
3,3’-diaminobenzidina (DAB), diluído em tampão substrato apropriado, fornecido
pelo fabricante. A revelação foi realizada sob aumento microscópico de 40 vezes,
com duração de aproximadamente 15 minutos, e as células positivas neste tipo
de reação apresentaram cor marrom. O tecido foi contracorado com MethylGreen (Dako, Carpinteria, EUA) por 30 minutos para FOXp3 e hematoxilina de
Meyer (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 2 minutos para CD3. As lâminas foram
então montadas com glicergel (Merck, Darmstadt, Alemanha).

A análise foi realizada com microscopia óptica (Optiphot-2 ou Eclipse-E200,
Nikon, Tóquio, Japão) por um único observador, sob aumento de 400x e em toda
a extensão da biópsia. A avaliação da marcação de CD3 e FOXp3 foi realizada
pelo método quantitativo, ou seja, foi realizada a contagem do número de células
positivas (que aparecem coradas em marrom). O total de células positivas em
cada caso foi expresso em relação aos compartimentos (interstício, túbulos,
vasos e glomérulos) e à área total da biópsia. Para o cálculo do número de
células positivas/mm2, a área dos campos analisados foram corrigidas para mm 2
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utilizando fatores de correção (5,19 para Optiphot-2 e 5,53 para Eclipse E200)
previamente determinados de acordo com o campo de cada objetiva.

b) IDO
A técnica de IH para a identificação de IDO já havia sido padronizada no LIM-29,
para tecido de ratos, utilizando o anticorpo policlonal de ovelha anti-IDO humana
(Zymed, San Francisco, EUA). Entretanto, em tecido humano, este anticorpo
ainda não havia sido utilizado no laboratório e foi necessária a sua padronização.
Como controle positivo da reação, a literatura sugere utilizar tecido de placenta
humana no primeiro trimestre de gestação. Conseguir amostras de placenta
humana de primeiro trimestre foi a primeira dificuldade enfrentada, pois o aborto
não é permitido pela legislação de nosso país. O material adquirido, proveniente
de curetagem terapêutica, não apresentava condições ideais, pois as estruturas
placentárias estavam pouco conservadas e possuía muitos fragmentos de
endométrio materno. Diante disto, foi optado então por utilizar placenta de
terceiro trimestre, que segundo relatos de literatura também pode expressar IDO.

Após a padronização da técnica de IH para IDO em placenta humana, foram
iniciados os testes em tecido renal. Inicialmente os fragmentos apresentaram
uma marcação inespecífica difusa recorrente, que em princípio poderia ser
causada por ligações inespecíficas, já que se tratava de um anticorpo policlonal.
Foitestado, então, um anticorpo monoclonal anti-IDO (Santa Cruz Biotechnologys,
Dallas, EUA), porém sem sucesso.

Diante disto, após diversas tentativas de retomar o uso do anticorpo policlonal, o
problema de marcação inespecífica com este anticorpo foi solucionado após a
otimização dos bloqueios de ligações inespecíficas.
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A imunohistoquímica para IDO foi realizada com o kit ABC/HRPeroxidase (Dako,
Glostrup, Dinamarca). Após a desparafinização e recuperação de antígenos em
tampão citrato 10 mM (pH 6,0), a peroxidase endógena do tecido foi bloqueada
com solução contendo peróxido de hidrogênio a 3% e metanol a 70% (v/v) por 30
minutos, seguido de lavagem com TBS por 5 minutos. A biotina endógena do
tecido foi bloqueada através da incubação com solução de avidina D, seguida
por biotina (Vector, Burlingame, EUA). O tecido foi incubado durante 15 minutos
com cada uma das soluções, e lavado com TBS durante 5 minutos após cada
incubação.

Os fragmentos foram, então, incubados com soro não-imunizado de coelho
diluído 1:20 (Vector, Burlingame, EUA), por 30 minutos para bloqueio de
antígenos inespecíficos. Os fragmentos foram então incubados com o anticorpo
primário policlonal de ovelha anti-IDO humana (Zymed, San Francisco, EUA) na
diluição de 1:1000, a noite à 4ºC. Controles negativos, nos quais se omitiu o
anticorpo primário foram realizados em todos os casos.

No dia seguinte, as lâminas foram lavadas em TBS e incubadas com o anticorpo
secundário de coelho anti-ovelha biotinilado (Vector, Burlingame, EUA) diluído
1:250, por 45 minutos, lavadas com TBS, e incubadas com o complexo
estreptavidina-biotina-peroxidase por 30 minutos.

A revelação foi realizada com tampão contendo peróxido de hidrogênio e AEC
(3-amino-9-etilcarbazol, Merck, Darmstadt, Alemanha), por 15 minutos, e as
lâminas foram contra coradas com hematoxilina de Meyer (Merck, Darmstadt,
Alemanha). As células positivas apresentaram a cor marrom-acastanhada.
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Para avaliar a expressão de IDO, inicialmente foram capturadas imagens de
todos os campos ao longo das biópsias, sob o aumento de 400x, utilizando o
Infinity Capture Imaging Software (Lumenera, Ottawa, Canada). Em seguida, a
porcentagem de área marcada em cada campo foi quantificada com o software
ImagePro Plus (Media Cybernetics, Bethesda, EUA), e a área marcada em cada
biópsia foi expressa como porcentagem da área total.

4. Análise estatística
Inicialmente, os resultados obtidos no presente estudo foram submetidos à
análise de normalidade. Foi aplicado o logaritmo para correção da normalidade
quando necessário. Utilizou-se o teste ANOVA com pós-teste de Newman-Keuls
para as variáveis com distribuição normal (paramétrica). O teste de KruskalWallis com pós-teste de Dunn foi aplicado para as variáveis com distribuição
não-paramétrica. Para a comparação dos grupos 2 a 2, foi aplicado o teste t de
Student para a análise das variáveis paramétricas, com correção de Welch
quando as variâncias diferiam, ou o teste de Mann-Whitney, quando as variáveis
apresentavam distribuição não-paramétricas.

Para a análise das variáveis categóricas entre os grupos estudados foi utilizado o
teste Qui-quadrado.

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para a análise da correlação
entre os marcadores estudados e as variáveis clínicas e laboratoriais. A
influência dessas variáveis na expressão dos marcadores estudados foi
analisada pelo ajuste de modelo de regressão linear múltipla.
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Para a análise das curvas de sobrevida do enxerto foi utilizado o método de
Kaplan-Meier e as diferenças avaliadas pelo teste log-rank.
Os resultados foram apresentados como média  erro padrão, ou mediana e
intervalos interquartis e foram considerados estatisticamente significativos
quando o valor de p foi menor que 0,05. Os programas estatísticos GraphPad
Prism versão 5.01 (Graphpad Software, La Jolla, EUA) e SPSS versão 17 (IBM,
Armonk, EUA) foram utilizados para as análises.

.
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IV. RESULTADOS

1. Análise dos dados demográficos e clínicos
As variáveis demográficas da população total do estudo, bem como os dados
clínicos estratificados pela classificação dos grupos analisados Sem Rejeição,
Rejeição Aguda e Lesões Crônicas estão apresentados na Tabela 3.

Todos os grupos foram semelhantes em relação a idade, gênero, doença de
base e tempo em diálise pré-transplante, idade do doador, número de
mismatches (incompatibilidades HLA) e terapia de indução. No entanto, o grupo
Lesões Crônicas diferiu dos demais, apresentando predomínio de pacientes
brancos, predomínio de doadores falecidos e maior número de transplantes
duplos (p<0,05). Conforme o esperado, neste grupo Lesões Crônicas, o tempo
decorrido entre o transplante e a biópsia foi significativamente maior (p<0,001).
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Tabela 3. Dados clínicos e demográficos

Sem
Rejeição

Rejeição
Aguda

Lesões
Crônicas

Total

(n=13)

(n = 21)

(n = 29)

(n = 63)

38±4

34±2

36±2

36±2

Masculino

6 (46%)

13 (62%)

17 (59%)

36 (57%)

Feminino

7 (54%)

8 (38%)

12 (41%)

27 (43%)

Branca

7 (54%)

11 (52%)

24 (83%)*

42 (67%)

0,02 vs RA

Não Branca

6 (46%)

10 (48%)

5 (17%)

21 (33%)

0,048 vs SemRA

Indeterminada

1 ( 8%)

6 (29%)

10 (35%)

17 (27%)

Nefropatia diabética

2 (14%)

3 (14%)

9 (31%)

14 (22%)

Glomerulonefrite crônica

5 (39%)

3 (14%)

4 (14%)

12 (19%)

Outras

5 (39%)

9 (43%)

6 (20%)

20 (32%)

8±2

18±3

20±4

17±2

13 (100%)

18 (86%)

17 (59%)

48 (76%)

0,04 vs RA

0

3 (14%)

12 (41%)*

15 (24%)

0,006 vs SemRA

45±3

42±2

44±2

43±1

ns

2 (2-3)

3 (3-4,5)

3 (2-4)

3 (2-4)

ns

PARÂMETROS
Idade (anos)

p

ns

Sexo
ns

Cor da pele

Doença de base

ns

Tempo de Diálise pré-Tx (meses)
ns

Tipo de Doador (anos)
Vivo
Falecido

Idade do doador (anos)
Mismatches
Indução
Sim

6 (46%)

9 (43%)

18 (62%)

33 (52%)

Não

7 (54%)

12 (57%)

11 (38%)

30 (48%)

ns

Tx duplo rim-pâncreas
Sim

0

1 ( 5%)

Não

13 (100%)

20 (95%)

8 (27%)*
21 (73%)

9 (14%)
54 (86%)

0,04 vs RA e SemRA

Dados expressos em: média ± EP, frequência (%) ou mediana (q25;q75); SemRA: Sem Rejeição;
RA: Rejeição Aguda.
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2. Padronização dos Marcadores
2.1. CD3
A técnica de IH para CD3 foi padronizada de acordo com os procedimentos
previamente descritos no presente estudo. A Figura 1 ilustra o padrão de marcação
do controle positivo para CD3 em tonsila palatina humana.

A

B

Figura 1. CD3. Tonsila palatina humana A 200x , B 400x.

2.2. FOXp3
O padrão de marcação de FOXp3 após a padronização, utilizando tonsila palatina
humana como controle positivo está ilustrado na Figura 2.

A

B

Figura 2. FOXp3. Tonsila palatina humana A) 200x, B) 400x.
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2.3. IDO
A Figura 3 ilustra o padrão de marcação de IDO em placentas de primeiro e
terceiro trimestre de gestação, utilizadas como controle positivo da técnica.

B
Figura
A 3. IDO. A) Placenta humana primeiro trimestre (200x). B) Placenta humana terceiro
trimestre (400x)
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3. Análise da expressão dos marcadores
A expressão dos marcadores CD3, FOXp3 e IDO, assim como as relações
FOXp3/CD3 e IDO/CD3 foram analisadas em todas as biópsias incluídas no
estudo e serão apresentadas adiante (Tabela 4).

O caso Tolerante, analisado separadamente, apresentou um acentuado número
de células CD3+ e também de células FOXp3+/mm2 no infiltrado celular da
biópsia. A relação FOXp3/CD3 também se mostrou elevada no paciente
Tolerante. No entanto, outras análises revelaram uma baixa expressão de IDO e
baixa relação IDO/CD3 neste caso.

As biópsias do grupo Sem Rejeição não mostraram marcação expressiva dos
marcadores avaliados. No grupo Rejeição Aguda, o número de células CD3+ e
FOXp3+ foi significativamente maior do que no grupo Lesões Crônicas (p<0,05).

A análise da relação FOXp3/CD3 identificou mais células FOXp3+, em relação às
CD3+, na população de linfócitos T do grupo Lesões Crônicas (p<0,05). A
relação IDO/CD3 também foi significativamente maior neste grupo (p<0,05).

Tabela 4. Quantificação da expressão dos marcadores de rejeição e imunorregulação

Grupos

n

CD3

FOXp3

IDO

FOXp3/CD3

IDO/CD3

cel/mm2

cel/mm2

% área marcada

(x100)

(x1000)

Tolerante**

1

814

100,9

0,41

12,4

0,5

Sem Rejeição

13

0,7 ± 0,4

0,1 ± 0,1

0,5 ± 0,3

12 ± 7

-

Rejeição Aguda

21

973 ± 127*

43 ± 10*

#

1,6 ± 0,4

5±1

Lesões Crônicas

29

242 ± 43*

20 ± 4*

1,4 ± 0,2

17 ± 5

§

#

2,5 ± 0,8

#

18 ± 6

**Caso descritivo
§
*p<0,0001 vs Sem Rejeição. p<0,001 vs Lesões Crônicas; # p<0,05 vs Lesões Crônicas;
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3.1. Análise da expressão de CD3 nos diferentes grupos
Como esperado, o grupo Sem Rejeição não apresentou número expressivo de
células CD3+, refletindo a ausência de infiltrado de linfócitos que caracteriza a
rejeição.

A expressão de CD3+ foi identificada exclusivamente em células mononucleares
presentes no interstício e infiltrando os túbulos, tanto nos pacientes do grupo
Rejeição Aguda como no grupo Lesões Crônicas (Figura 4).

A

B

Figura 4. A) Expressão de CD3 na Rejeição Aguda (200x), e B) em Lesões Crônicas (200x)

A média do número de células CD3+ foi maior nas biópsias do grupo Rejeição
Aguda do que nos outros grupos (p<0,001) (Figura 5).
1500

CD3+

(células/mm2)

1250

 p<0,0001 vs Sem Rejeição
§
p<0,001 vs Lesões Crônicas

§

1000
750
500


250
0

0,7

Sem
Rejeição

Rejeição
Aguda

Lesões
Crônicas

Figura 5. Média do número de células CD3+ nos diferentes grupos
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3.1.1. Sub-análise da expressão de CD3 de acordo com a Classificação de
Banff
a) Rejeição Aguda
Analisando-se os casos de Rejeição Aguda quanto à classificação de Banff, não
houve diferença no número de células CD3 entre os subgrupos Banff I e Banff II
(953±125 vs 1024±339 cel/mm2) (Figura 6).

1500

CD3+

(células/mm2)

1250
1000
750
500
250
0

Banff I

Banff II

Figura 6. Média do número de células CD3+ nos subgrupos Banff I e Banff II

b) Lesões crônicas
Na sub-análise do grupo Lesões Crônicas, o número de células CD3+ foi
significativamente maior que no subgrupo Rejeição Crônica Ativa (p<0,05)
(Figura 7).
1500

CD3+

(células/mm2)

1250

# p<0,05 vs FIAT

1000
750

#

500
250
0

FIAT

RCA

Figura 7. Média do número de células CD3+ nos subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia
Tubular e Rejeição Crônica Ativa
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3.1.2. Sub-análise da expressão de CD3 nos diferentes compartimentos
renais
No presente estudo, foram identificadas

células

CD3+

em

todos

os

compartimentos estudados (túbulos, vasos, interstício e glomérulos), com
predomínio no interstício, tanto nos casos do grupo Rejeição Aguda, quanto nos
casos do grupo Lesões Crônicas.

O número de células CD3+ no do grupo rejeição Aguda foi significativamente
maior do que no interstício do grupo Lesões Crônicas (p<0,0001). Também foi
identificado um número significativamente maior de células CD3+ infiltrando
glomérulos no grupo Rejeição Aguda (p<0,05) (Figura 8).
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† p<0,0001 vs Interstício LC
1250

†

CD3+

(células/mm2)

1000
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500

250
22
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2

RA
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RA

LC

0

Túbulo

Vaso

RA

LC

Interstício

4

1

RA

LC

Glomérulo

Figura 8. Média do número de células CD3+ nos compartimentos renais dos grupos Rejeição
Aguda e Lesões Crônicas
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a) Rejeição Aguda
Analisando-se o grupo Rejeição Aguda, não houve diferença estatística entre os
subgrupos Banff I e Banff II quando comparadas as expressões de CD3+ por
compartimentos (937±142 vs 987±328 cel/mm2) (Figura 9).
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CD3+
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22

22
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11
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Banff II
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Banff II

Interstício

3

4

Banff I

Banff II

Glomérulo

Figura 9. Média do número de células CD3+ nos compartimentos dos subgrupos Banff I e
Banff II
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b) Lesões Crônicas
Na

análise

do

grupo

Lesões

Crônicas,

foi

identificado

um

número

significativamente maior de células CD3+ no subgrupo Rejeição Crônica Ativa
tanto no interstício (p<0,001) quanto nos túbulos (p<0,01). Não houve diferença
entre os subgrupos nos demais compartimentos avaliados (Figura 10).
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Figura 10. Média do número de células CD3+ nos compartimentos dos subgrupos Fibrose
Intersticial/Atrofia Tubular e Rejeição Crônica Ativa
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3.2. Análise da expressão de FOXp3 nos diferentes grupos
A expressão de FOXp3+ foi identificada nas células mononucleares do infiltrado
presente no interstício, tanto nas biópsias de pacientes com Rejeição Aguda
quanto naquelas do grupo Lesões Crônicas. O padrão da marcação observado
está ilustrado na Figura 11.

A

B

Figura 11. Expressão de FOXp3 em biópsia de enxerto renal com diagnóstico de
Rejeição Aguda (200x) (A) e de Lesões Crônicas (200x) (B).

No grupo Sem Rejeição, foram detectadas raras células FOXp3+ (0,1±0,1
cel/mm2). Na análise dos demais grupos, o número de células FOXp3+ foi
significativamente maior no grupo Rejeição Aguda do que no grupo Lesões
Crônicas (p<0,05).
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Figura 12. Média do número de células FOXp3+ nos diferentes grupos
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3.2.1. Sub-análise da expressão de FOXp3 de acordo com a Classificação
de Banff
a) Rejeição Aguda
Na análise do grupo Rejeição Aguda, não houve diferença n número de células
FOXp3+ entre os subgrupos Banff I e Banff II (47±13 vs 31±12 cel/mm2) (Figura
13).
80

FOXp3+

(células/mm2)

60

40

20

0

Banff I

Banff II

Figura 13. Média do número de células FOXp3+ nos subgrupos Banff I e Banff II

b) Lesões Crônicas
Analisando-se o grupo Lesões Crônicas, não houve diferença quanto ao número
de células FOXp3+ entre os subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia Tubular e
Rejeição Crônica Ativa (18±5 vs 22±6 cel/mm2) (Figura 14).
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0

FIAT
Figura 14.

RCA

Média do número de células FOXp3+ nos subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia
Tubular e Rejeição Crônica Ativa
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3.2.2. Sub-análise da expressão de FOXp3 nos diferentes compartimentos
renais
O número de células FOXp3+ foi maior no interstício dos casos do grupo
Rejeição Aguda quando comparado ao interstício do grupo Lesões Crônicas
(p<0,05). Nos túbulos, vasos e glomérulos, a presença de células FOXp3+ foi
rara e foi considerada inexpressiva em ambos os grupos (Figura 15).
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Figura 15. Média do número de células FOXp3+ nos compartimentos dos grupos Rejeição
Aguda e Lesões Crônicas
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a) Rejeição Aguda
Na análise das biópsias do grupo Rejeição Aguda foram identificadas células
FOXp3+ principalmente no interstício, tanto no subgrupo Banff I quanto em Banff
II (47±13 vs 31±12 cel/mm2). No entanto, não houve diferença estatística entre os
grupos (Figura 16). Nos demais compartimentos (túbulo, vaso e glomérulo), a
presença de células FOXp3+ foi rara e considerada inexpressiva.
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Figura 16. Média do número de células FOXp3+ nos compartimentos dos subgrupos Banff I
e Banff II
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b) Lesões Crônicas
Assim como na análise do grupo Rejeição Aguda, no grupo Lesões Crônicas as
células FOXp3+ foram encontradas no interstício dos subgrupos Fibrose
Intersticial/Atrofia Tubular e Rejeição Crônica Ativa (18±5 vs 22±6), sem
diferença entre os grupos (Figura 17). A expressão de FOXp3+ nos demais
compartimentos foi praticamente nula.
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Figura 17. Média do número de células FOXp3+ nos compartimentos dos subgrupos Fibrose
Intersticial/Atrofia Tubular e Rejeição Crônica Ativa
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3.3. Análise da expressão de IDO nos diferentes grupos
A expressão de IDO foi detectada em células do epitélio tubular, no endotélio
vascular e em células mononucleares intersticiais tanto nos casos com
diagnóstico de Rejeição Aguda como de Lesões Crônicas (Figura 18).

A

C

B

D

Figura 18. Expressão de IDO em casos de Rejeição Aguda (A e B) e Lesões Crônicas (C e
D). A expressão de IDO foi detectada em túbulos, endotélio vascular e em
células intersticiais. Aumento: A e D, 200x. B e C, 400x.

Analisando-se a expressão de IDO nos grupos Sem Rejeição, Rejeição Aguda e
Lesões Crônicas, não foram encontradas diferenças na porcentagem de área
total marcada entre os grupos (Figura 19).
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Figura 19. Média da expressão de IDO nos diferentes grupos
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3.3.1. Sub-análise da expressão de IDO de acordo com a Classificação de
Banff
a) Rejeição Aguda
Na análise do grupo Rejeição Aguda, não houve diferença na expressão de IDO
entre os subgrupos Banff I e Banff II (1,2±0,4 % área marcada vs 2,5±1,4% área
marcada) (Figura 20).
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Figura 20. Média da expressão de IDO nos subgrupos Banff I e Banff II

b) Lesões Crônicas
Na análise do grupo Lesões Crônicas, também não houve diferença na
expressão de IDO entre os subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia Tubular e
Rejeição Crônica Ativa (1,2±0,4% área marcada vs 1,5±0,3% área marcada)
(Figura 21).
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Figura 21. Média da expressão de IDO nos subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia Tubular e
Rejeição Crônica Ativa
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3.4. Análise da relação FOXp3/CD3 nos diferentes grupos
A relação entre células reguladoras e efetoras foi significativamente maior no
grupo Lesões Crônicas do que no grupo Rejeição Aguda (p<0,05) (Figura 22).
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Figura 22. Média da relação FOXp3/CD3 nos grupos Rejeição Aguda e Lesões Crônicas
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3.5. Análise da relação IDO/CD3 nos diferentes grupos
A relação entre a expressão de IDO e o número de células CD3+ foi
significativamente maior no grupo Lesões Crônicas (p<0,05) (Figura 23).
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Figura 23. Média da relação IDO/CD3 nos grupos Rejeição Aguda e Lesões Crônicas
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4. Correlações clínicas
As possíveis correlações da expressão dos marcadores FOXp3 e IDO com a
idade, o gênero, a doença de base, o tipo de transplante (rim isolado ou rimpâncreas), o número de mismatches (incompatibilidades HLA), a terapia de
indução e o tempo em diálise do paciente, a idade e o tipo de doador (vivo ou
falecido) foram avaliados. Não houve correlação entre os marcadores analisados
e os dados demográficos, clínicos e laboratoriais avaliados no presente estudo.
No entanto, as análises mostraram uma maior expressão de IDO em pacientes
submetidos a transplante duplo rim-pâncreas quando comparados aos pacientes
que receberam transplante renal isolado (1,4±0,2 vs 21±0,7cel/mm2, p<0,05).

Para analisar as correlações entre os marcadores estudados e os parâmetros
clínicos e laboratoriais relacionados à função do enxerto nos grupos Sem
Rejeição, Rejeição Aguda e Lesões Crônicas, foram avaliados a creatinina
sérica (no momento e 12 meses após a biópsia), clearance de creatinina
estimado pela fórmula MDRD (no momento e 12 meses após a biópsia) e a taxa
de perda do enxerto, não sendo encontradas diferenças entre os grupos (Tabela 5).
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Tabela 5. Dados clínicos e laboratoriais relacionados à função do enxerto renal

PARÂMETROS

Sem
Rejeição

Rejeição
Aguda

Lesões
Crônicas

Total

(n=13)

(n = 21)

(n = 29)

(n = 63)

1,6 (1,4-2,1)

2,2 (1,9-2,9)

2,0 (1,7-2,2)

2,0 (1,7-2,4)

ns

1,6 (1,3-1,9)

1,6 (1,3-2,1)

1,9 (1,5-2,2)

1,8 (1,4-2,1)

ns

45±3

31±3

34±2

35±2

ns

48±4

47±6

40±3

44±2

ns

0

5 (24%)

4 (14%)

9 (14%)

ns

p

Scr na Bx
(mg/dL)

Scr 12m após Bx
(mg/dL)

MDRD na Bx

2

(ml/min/1,73 m )

MDRD em 12m
2

(ml/min/1,73 m )

Perda do enxerto

Scr: creatinina sérica; Bx: biópsia.

As análises de correlações de Pearson e as análise de regressão linear múltipla,
foram aplicadas para avaliar as possíveis correlações entre a expressão de
FOXp3, de IDO, e das relações FOXp3/CD3 e IDO/CD3 entre si e também
destes marcadores com a função do enxerto renal no momento da biópsia e 12
meses após.

Nas análises de correlações de Pearson, a expressão de FOXp3 se
correlacionou negativamente com a relação IDO/CD3 (p<0,05) e a creatinina
sérica no momento da biópsia se correlacionou negativamente com as relações
FOXp3/CD3 e IDO/CD3 (p<0,05) (Tabela 6).
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Tabela 6. Correlações de Pearson entre a expressão de FOXp3, IDO, FOXp3/CD3,
IDO/CD3 e dados relacionados à função do enxerto renal

FOXp3
FOXp3
IDO
MDRD Bx
MDRD 12m
Scr Bx

IDO

MDRD
Bx

MDRD
12m

Scr
Bx

Scr
12m

FOXp3/
CD3

IDO/
CD3

0,157

-0,143

-0,132

0,045

0,137

0,360

-0,459

ns

ns

ns

ns

ns

0,010

0,001

-0,079

0,004

-0,153

-0,067

-0,025

0,445

ns

ns

ns

ns

ns

0,002

0,366

-0,788

0,034

0,174

0,224

0,010

<0,0001

ns

ns

ns

-0,034

-0,827

-0,236

-0,077

ns

<0,0001

ns

ns

0,058

-0,369

-0,403

ns

0,018

0,011

0,176

-0,032

ns

ns

Scr 12m
FOXp3/CD3

0,489
<0,0001

IDO/CD3
Dados expressos em coeficiente de correlação e valor de p; Scr: creatinina sérica; Bx: biópsia.

Nas análises de regressão linear múltipla, a expressão de FOXp3 não se
correlacionou com a expressão de IDO, nem com a função do enxerto na
ocasião da biópsia e 12 meses após. Estas análises mostrou que a relação
FOXp3/CD3 se correlacionou negativamente com a creatinina sérica na ocasião
da biópsia e com a função do enxerto renal estimada por MDRD em 12 meses
(p<0,05). A relação IDO/CD3 também se correlacionou negativamente com a
expressão de FOXp3 (p<0,0001), com a creatinina sérica na ocasião da biópsia
(p<0,01) e com a função do enxerto renal estimada por MDRD em 12 meses
(p<0,05) (Tabela 7).
Não foram encontradas valores de coeficiente beta para a comparação da
expressão do marcador IDO com os parâmetros analisados.
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Tabela 7. Análise de regressão linear múltipla entre FOXp3, FOXp3/CD3, IDO/CD3 e os
parâmetros relacionados à função do enxerto.

beta

p

MDRD Bx

0,220

0,13

MDRD 12m

-0,113

0,43

Scr Bx

-0,196

0,18

Scr 12m

0,120

0,39

Scr Bx

-1,201

<0,05

MDRD 12m

FOXp3

FOXp3/CD3
-0,011

<0,05

MDRD Bx

0,239

0,43

Scr 12m

-0,079

0,79

FOXp3

-0,827

<0,0001

Scr Bx

-1,651

<0,01

MDRD 12m

-0,013

<0,05

MDRD Bx

-0,258

0,29

Scr 12m

-0,389

0,11

IDO/CD3

Scr: creatinina sérica; Bx: biópsia
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4.1. Sobrevida do enxerto
Para analisar a sobrevida dos enxertos, foi considerada a falência do órgão em
pacientes que voltaram para programa de hemodiálise no período de 12 meses
após a biópsia. A análise entre os grupos detectou 24% de perdas no grupo
Rejeição Aguda e 14% de perdas no grupo Lesões Crônicas, no entanto essa
diferença não foi significativa (Figura 24).
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Figura 24 . Sobrevida do enxerto nos grupos Rejeição Aguda vs Lesões Crônicas
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4.1.1. Sobrevida do enxerto relacionada à expressão de FOXp3
As sobrevidas dos enxertos renais nos grupos Rejeição Aguda e Lesões
Crônicas também foram analisadas de acordo com o grau de expressão de
FOXp3. A expressão de FOXp3 foi classificada em baixa ou alta, baseada na
mediana do valor da expressão de FOXp3 nos grupos Rejeição Aguda (baixa:
<20,9 cel/mm2; alta: >20,9 cel/mm2) e Lesões Crônicas (baixa: <13,6 cel/mm2;
alta: >13,6 cel/mm2). Não houve diferença na sobrevida do enxerto 12 meses
após a biópsia em relação à intensidade de expressão de FOXp3 (Figura 25).
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Figura 25.

Sobrevida do enxerto nos grupos Rejeição Aguda (A) e Lesões Crônicas (B),
baseada no grau de expressão de FOXp3
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4.1.2. Sobrevida do enxerto relacionada à expressão de IDO
As sobrevidas dos enxertos renais nos grupos Rejeição Aguda e Lesões
Crônicas, também foram analisadas de acordo com o grau da expressão de IDO.
A expressão de IDO foi classificada em baixa ou alta, baseada na mediana do
valor da expressão de IDO nos grupos Rejeição Aguda (baixa: <1,07% área
marcada; alta: >1,07% área marcada) e Lesões Crônicas (baixa: <1,05% área
marcada; alta: >1,05 % área marcada).. Em nenhum dos grupos houve diferença
na sobrevida 12 meses após a biópsia (Figura 26).
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Figura 26.

Sobrevida do enxerto nos grupos rejeição Aguda (A) e Lesões Crônicas (B), baseada
no grau de expressão de IDO
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4.1.3. Sobrevida do enxerto pela relação FOXp3/CD3
A sobrevida do enxerto renal também foi analisada de acordo com a magnitude
da relação FOXp3/CD3. A relação FOXp3/CD3 foi classificada em baixa ou alta,
baseada na mediana do valor da expressão de FOXp3/CD3 nos grupos Rejeição
Aguda (baixa: <3,36; alta: >3,36) e Lesões Crônicas (baixa: <8,06; alta: >8,06)
(Figura 27). Não houve diferença na sobrevida dos pacientes na análise 12
meses após a biópsia.
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Figura 27. Sobrevida do enxerto nos grupos Rejeição Aguda (A) e Lesões Crônicas (B)
baseada no grau da relação FOXp3/CD3
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4.1.4. Sobrevida do enxerto pela relação IDO/CD3
Seguindo a análise anterior, a sobrevida do enxerto renal foi analisada, também,
de acordo com a magnitude da relação IDO/CD3. A relação IDO/CD3 foi
classificada em baixa ou alta, baseada na mediana do valor da expressão de
IDO/CD3 nos grupos Rejeição Aguda (baixa: <1,08; alta: >1,08) e Lesões
Crônicas (baixa: <4,83; alta: >4,83) (Figura 28). Não houve diferença na
sobrevida dos pacientes na análise 12 meses após a biópsia.
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Figura 28. Sobrevida do enxerto nos grupos Rejeição Aguda (A) e Lesões Crônicas (B)
baseada no grau da relação IDO/CD3
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5. Resumo dos resultados



No caso Tolerante foram detectadas células CD3+ e células FOXp3+ em
grande número, assim como uma elevada relação FOXp3/CD3. Porém, a
expressão de IDO neste caso foi consideravelmente baixa.



Nos casos do grupo Sem Rejeição tanto o número de células CD3+
quanto de células FOXp3+, assim como a expressão de IDO, foram
consideradas inexpressivas.



O número de células CD3+ foi significativamente maior no grupo Rejeição
Aguda.



Quanto à localização, as células CD3+ foram detectadas em todos os
compartimentos renais dos grupos Rejeição Aguda e Lesões Crônicas,
com predomínio no interstício.



Na análise dos subgrupos do grupo Rejeição Aguda de acordo com a
Classificação de Banff-09, não houve diferença quanto ao número de
células CD3+ entre os subgrupos Banff I e Banff II.



Na análise dos subgrupos do grupo Lesões Crônicas de acordo com a
Classificação de Banff-09, o subgrupo Rejeição Crônica Ativa apresentou
um número significativamente maior de células CD3+ quando comparado
ao subgrupo Fibrose Intersticial/Atrofia Tubular.



O número de células FOXp3+ foi significativamente maior no grupo
Rejeição Aguda.



Em relação à localização nos compartimentos renais, as células FOXp3+
foram detectadas principalmente no interstício, tanto nos casos do grupo
Rejeição Aguda quanto no grupo Lesões Crônicas. Não foi detectada
tubulite por infiltração de células FOXp3+ nos casos do presente estudo.
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Não houve diferença no número de células FOXp3+ entre os subgrupos
Banff I e Banff II, assim como entre os subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia
Tubular e Rejeição Crônica Ativa.



Não houve diferença entre os grupos Rejeição Aguda e Lesões Crônicas
na análise da expressão de IDO.



Na análise dos subgrupos do grupo de acordo com a Classificação de
Banff-09, não houve diferença na expressão de IDO entre os subgrupos
Banff I e Banff II, assim como entre os subgrupos Fibrose Intersticial/Atrofia
Tubular e Rejeição Crônica Ativa.



Na análise das relações entre marcadores de regulação e células
efetoras, as relações FOXp3/CD3 e IDO/CD3 foram significativamente
maiores no grupo Lesões Crônicas.



Na análise comparativa dos grupos Sem Rejeição, Rejeição Aguda e
Lesões Crônicas, a creatinina sérica (no momento e 12 meses após a
biópsia), o clearance de creatinina estimado pela fórmula MDRD (no
momento e 12 meses após a biópsia) e a taxa de perda do enxerto foram
semelhantes.



Na análise das correlações entre os marcadores, suas relações e a
função do enxerto, tanto a relação FOXp3/CD3 quanto IDO/CD3 se
correlacionaram negativamente com a creatinina sérica no momento da
biópsia e com a função renal estimada por MDRD 12 meses após a
biópsia.



A sobrevida do enxerto renal, baseada no grau de expressão de FOXp3 e
IDO, foi semelhante nos grupos Rejeição Aguda e Lesões Crônicas.



A sobrevida do enxerto renal baseada na magnitude da relação
FOXp3/CD3 e IDO/CD3 foi semelhante nos grupos Rejeição Aguda e
Lesões Crônicas.
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V. DISCUSSÃO
O controle da rejeição e o desenvolvimento de tolerância sustentada ao
aloenxerto tem sido foco de muitas pesquisas na área dos transplantes de
órgãos.

Pesquisas com o objetivo de explorar as vias de interação entre os mecanismos
efetores e reguladores, que determinam a aceitação ou a rejeição do aloenxerto,
identificaram algumas moléculas envolvidas no processo, porém, seu papel
ainda permanece incerto. No entanto, considerando a dificuldade do diagnóstico
de pacientes tolerantes ao aloenxerto, situação esta que seria a ideal para o
estudo das vias envolvidas na tolerância do órgão, estudar o perfil da expressão
de marcadores relacionados à imunorregulação em situações clínicas diversas
deve contribuir para a melhor compreensão dos mecanismos envolvidos.

Considerando o contexto descrito, o presente estudo demonstrou, por técnica de
imunohistoquímica a expressão de CD3, que caracteriza os linfócitos T efetores,
a expressão do fator de transcrição FOXp3, principal marcador de células T
reguladoras e IDO, molécula sabidamente envolvida na tolerância materno-fetal,
em apenas 1 caso de paciente com diagnóstico clínico de tolerância ao
aloenxerto e em pacientes transplantados renais sem rejeição ao aloenxerto,
com rejeição aguda e com lesões crônicas.

Os grupos analisados no presente estudo foram homogêneos em relação à
idade, sexo, doença de base, tempo em diálise, idade do doador, número de
mismatches (incompatibilidades HLA), terapia de indução e imunossupressão de
manutenção. No entanto, o grupo Lesões Crônicas diferiu dos demais,
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apresentando predomínio de pacientes brancos, predomínio de doadores
falecidos e maior número de transplantes duplos de rim e pâncreas. Conforme o
esperado, no grupo Lesões Crônicas, as biópsias foram realizadas mais
tardiamente do que nos pacientes do grupo Sem Rejeição e do grupo Rejeição
Aguda. Porém, de maneira geral, estas diferenças não interferiram nas análises
comparativas feitas entre os grupos.

A análise da expressão de CD3, marcador de linfócitos T efetores, foi empregada
como controle positivo da técnica de imunohistoquímica, além de contribuir com
a identificação do infiltrado linfocitário e sustentar a análise histológica das
biópsias, e também para analisar as relações entre os mecanismos efetores e
reguladores (Goldsmith et al., 1988).

Curiosamente, no caso Tolerante apresentado, foi identificado um intenso
infiltrado celular, com elevado número de células CD3+, comparável, em valores,
aos do grupo Rejeição Aguda, Estes achados concordam com análise de outros
4 pacientes transplantados renais estudados por Becker e colaboradores (Becker
et al., 2012).

De acordo com o esperado, raras células CD3+ foram detectadas nas biópsias
de aloenxerto do grupo Sem Rejeição. Nos outros grupos analisados, as células
CD3+ foram identificadas em maior número nas biópsias com infiltrado celular
mais intenso, ou seja, nos casos dos grupos Rejeição Aguda e no subgrupo
Rejeição Crônica Ativa. No entanto, chamou a atenção o fato de não ter havido
diferença no número de células CD3+ entre os grupos Banff I e Banff II, uma vez
que, devido às características de maior gravidade das rejeições no grupo Banff II,
seria esperado um maior número destas células neste grupo. Uma possibilidade
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é que esta análise tenha sido prejudicada devido ao pequeno número de casos
incluídos com diagnóstico de rejeição Banff II.

Em relação ao grupo Lesões Crônicas, foram identificadas mais células CD3+ no
subgrupo Rejeição Crônica Ativa do que no subgrupo Fibrose Intersticial/Atrofia
Tubular. Estes resultados se justificam porque, histologicamente, os casos do
grupo

Rejeição

Crônica Ativa,

conforme a Classificação de

Banff-09,

apresentavam, além da fibrose intersticial e atrofia tubular em maior ou menor
grau, um infiltrado inflamatório relacionado às lesões vasculares do enxerto (Sis
et al., 2010).

Quanto à localização, as células CD3+ foram identificadas sobretudo no
interstício de todos os grupos, embora sua presença tenha sido detectada
também nos demais compartimentos estudados (túbulos, vasos e glomérulos).

Como previamente citado, a detecção da expressão de FOXp3 através de IH
apresentou dificuldades técnicas, provavelmente pela localização intranuclear do
antígeno e só foi possível obter resultados reprodutíveis com a utilização de um
tampão específico para a recuperação antigênica.

Com relação à expressão de FOXp3, o paciente Tolerante apresentou um
acentuado número de células FOXp3+ no infiltrado celular do enxerto. Assim
como na análise das células CD3+, este resultado também está de acordo com a
literatura (Becker et al., 2012). Estes achados corroboram com as expectativas
em relação ao papel destas células na tolerância ao aloenxerto.

No presente estudo, não foi detectado um número considerável de células
FOXp3+ nas biópsias do grupo Sem Rejeição. Provavelmente porque, nestes
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casos, na ausência de infiltrado inflamatório não deve haver fatores locais que
determinem o influxo dessas células para o local. No entanto, foi identificado um
número maior de células FOXp3+ nas biópsias com Rejeição Aguda, da mesma
forma que o descrito por outros grupos (Veronese et al., 2007; Halloran et al.,
2008; Bestard et al., 2008). Os dados da literatura também identificaram a
presença aumentada de RNAm de FOXp3 na urina e sangue periférico de
pacientes transplantados renais com diagnóstico de rejeição aguda ao aloenxerto
(Muthukumar et al., 2005; Ashton-Chess et al., 2009. Pode justificar estes
achados, o fato das células efetoras quando ativadas poderem transitoriamente
expressar FOXp3 em baixos níveis, sem que isso lhes confira um fenótipo
regulador (Long et al., 2007). Então, parece razoável supor, que no cenário
imunológico da rejeição aguda seja encontrado um maior número dessas células.
Como este projeto não avaliou a função das células FOXp3+ identificadas é
possível que parte das células detectadas, na verdade, não possam ser
caracterizadas como Tregs.

Analisando a relação das células FOXp3+ com a gravidade do diagnóstico
histológico no grupo Rejeição Aguda, não houve diferença entre os subgrupos
Banff I e Banff II quanto ao número dessas células no infiltrado celular analisado.
Considerando aqui a possível atividade reguladora das células FOXp3+, teria
sido esperado encontrar nestas análises, um maior infiltrado dessas células nos
casos do subgrupo Banff I por se tratar de casos de menor gravidade. Uma
melhor análise dessa hipótese poderia ter sido realizada de maneira mais se
tivessem sido incluídos nesta casuística casos de maior gravidade, como Banff III
e rejeição humoral, o que não foi possível, não só pela sua baixa frequência de

80

DISCUSSÃO

diagnóstico, como também pela dificuldade técnica do serviço para a pesquisa
de C4d na ocasião das biópsias.

Na análise do grupo Lesões Crônicas, o presente estudo não identificou
diferença no número de células FOXp3+ entre os sub-grupos Fibrose
Intersticial/Atrofia Tubular e Rejeição Crônica Ativa. Estes resultados, associados
aos relatos da detecção de baixos números de células FOXP3+ na análise do
sangue periférico de pacientes com rejeição crônica (Louis et al., 2006; Iwase et
al., 2011), permitem especular se as Tregs migram para o enxerto com rejeição
crônica ou se o pequeno número de células FOXp3 circulantes seriam o fator
determinante para que esses enxertos evoluíssem com cronicidade.

Estudando também a localização das células FOXp3+ nos diferentes
compartimentos renais, foi observada uma maior frequência dessas células no
interstício, assim como descrito por Bunnag e colaboradores (Bunnag et al,
2008). Em relação aos demais compartimentos, as células FOXp3+ foram
raramente encontradas em glomérulos e não foram identificadas nos vasos, uma
vez que, não havia na amostra casos com diagnóstico de glomerulite ou
endarterites significativas. Estes achados concordam com os resultados
encontrados por Veronese e colaboradores (Veronese et al., 2007).

No entanto, no presente trabalho não foram identificadas células FOXp3+ de
maneira expressiva no epitélio tubular renal em nenhum dos casos avaliados,
porém o significado deste resultados é incerto. Estes resultados discordam dos
dados de alguns autores, que identificaram um padrão de tubulite por células
FOXp3+ nas biópsias avaliadas e relacionaram estes achados com melhor
sobrevida do enxerto (Veronese et al., 2007; Martin et al., 2007). Outros autores
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identificaram células FOXp3+ no interstício e nos túbulos nos casos com rejeição
aguda, e somente no interstício em pacientes com alterações crônicas no
enxerto (Ashton-Chess et al., 2009).

No que diz respeito à função das células FOXp3+, os resultados do presente
estudo não revelaram correlação entre a expressão de FOXp3 e a função do
enxerto, no momento da biópsia e 12 meses após. Os resultados do presente
estudo concordam com os descritos por outros grupos (Veronese et al., 2007;
Bunnag et al., 2008). No entanto, neste aspecto, os dados publicados são ainda
contraditórios. Um clássico estudo demonstrou na urina de pacientes
transplantados renais com diagnóstico de rejeição aguda, que níveis mais
elevados de RNAm de FOXp3 correlacionaram-se inversamente com a creatinina
sérica em 6 meses (Muthukumar et al., 2005).

O curto tempo de seguimento dos casos analisados no presente trabalho, pode
ter contribuído para que não tenham sido encontradas diferenças na função dos
enxertos relacionada à expressão de FOXp3. Bestard e colaboradores
encontraram correlação entre a presença de células FOXp3+ no infiltrado celular
de casos de rejeição subclínica e a melhor função do enxerto nos seguimentos
de 2 e 3 anos (Bestard et al., 2008).

Para a análise da relação da presença das células FOXp3+ com a sobrevida do
aloenxerto, tanto o grupo Rejeição Aguda quanto o grupo Lesões Crônicas,
foram divididos de acordo com o grau da expressão de FOXp3. Os casos de
cada grupo foram divididos em baixa e alta expressão, baseados nos valores das
medianas da expressão dentro desses grupos.
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Não houve diferença na sobrevida em 1 ano dos grupos com menor ou maior
grau de expressão de FOXp3, tanto no grupo Rejeição Aguda como no grupo
Lesões Crônicas. Por outro lado, em estudo semelhante, com pacientes
transplantados renais com rejeição aguda e 2 anos de seguimento, Veronese e
colaboradores encontraram uma piora significativa da função do enxerto nos
pacientes com maior expressão de FOXp3 (Veronese et al., 2007). Como já
discutido anteriormente, o tempo de seguimento de 12 meses pode não ter
permitido verificar alguma diferença nas análises do presente estudo.

Outro

aspecto

apontado

na

literatura

é

a

influência

das

drogas

imunossupressoras sobre as Tregs, modulando o número e função dessas
células. Estudos experimentais e clínicos demonstram que tais drogas
desempenham efeitos positivos (Hendrikx et al., 2009) e os inibidores da
calcineurina efeitos negativos sobre a população de Tregs (San Segundo et al.,
2010; Presser et al., 2009). No entanto, na prática clínica, é difícil atribuir esses
efeitos isoladamente a determinada droga, pois na maior parte das vezes, os
esquemas adotados são compostos por múltiplos imunossupressores e há outros
fatores que podem influenciar o grau de imunossupressão dos pacientes. Como
não houve diferença em relação ao tipo de imunossupressão utilizada pelos
pacientes incluídos neste trabalho, não foi possível relacionar a expressão dos
marcadores analisados às drogas imunossupressoras. Vale ressaltar que não
houve casos de pacientes em uso de inibidores da m-Tor na casuística do
presente estudo.

A influência da imunossupressão sobre as células FOXp3+ pode explicar o fato
de não ter sido detectado infiltrado significativo dessas células nos enxertos sem
rejeição desta amostra, uma vez que as biópsias foram efetuadas precocemente,
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quando a imunossupressão costuma ser mais intensa. Entretanto, a falta de
acesso aos níveis sanguíneos dos inibidores da calcineurina no momento da
biópsia limitou a melhor análise dessa hipótese.

Quanto à terapia de indução da imunossupressão, não foram detectadas
diferenças nas análises dos grupos analisados, embora estudos tenham
demonstrado um maior número de células CD4+FOXp3+ no sangue periférico de
pacientes transplantados renais induzidos com anticorpos anti-timoglobulina, e
maior

relação

CD4+FOXp3+/células

efetoras

naqueles

induzidos

com

basiliximabe (Krystufkova et al., 2012),

Algumas pesquisas apontam para um papel das Tregs com foco no controle da
resposta inflamatória no enxerto (Bunnag et al., 2008). De fato, conforme já
discutido, a ausência de expressão de FOXp3 nos enxertos sem rejeição
também poderia ser atribuída à ausência de atividade/sinalização inflamatória
local, sugerindo assim, que o influxo de Tregs possa ser um mecanismo
intrínseco de alorresposta relacionado à inflamação. A análise do infiltrado
inflamatório de biópsias de transplantados renais mostrou uma correlação
negativa entre a intensidade do infiltrado e a porcentagem de Tregs, também
sugerindo um papel dessas células no controle da inflamação (Taflin et al.,
2010).

Na tentativa de identificar o padrão da relação dos mecanismos reguladores com
as células efetoras, nas biópsias de aloenxerto renal, nas diferentes situações
clínicas analisadas, o presente estudo analisou a relação FOXp3/CD3.

No paciente Tolerante, a relação entre as células FOXp3+ e as células CD3+ foi
2 vezes maior que a média do grupo Rejeição Aguda. Estes achados concordam
84

DISCUSSÃO

com a análise de outros autores (Becker et al., 2012) e permitem a suposição de
que nos casos tolerantes, apesar do reconhecimento dos antígenos do doador
pelo sistema imune do receptor, a resposta inflamatória gerada é de certa
maneira “controlada” (acomodada) localmente.

No presente estudo, a relação FOXP3/CD3 foi maior no grupo Lesões Crônicas.
Outros estudos concordam

com estes

resultados (Zuber et

al.,2009).

Considerando estes resultados que mostram uma menor relação FOXp3/CD3
nos casos agudos comparados aos crônicos, cabe aqui a hipótese de que a
sinalização para o influxo das Tregs seja tardia na cadeia inflamatória, para
controle do dano tecidual.

A análise de correlações identificou que há uma correlação negativa da relação
FOXp3/CD3 com a função do enxerto 12 meses após a biópsia. Como discutido
anteriormente, aqui também o curto tempo de seguimento, de apenas 1 ano
pode ter prejudicado a detecção de correlações positivas, como no estudo de
Bestard e colaboradores que detectaram que em biópsias de transplantados
renais, arelação FOXp3/CD3 se correlacionou positivamente com a taxa de
filtração glomerular, porém com seguimento de 2 anos pós transplante (Bestard
et al., 2008).

Em relação à expressão de IDO nos casos estudados, é inapropriado, de fato,
levantar hipóteses baseadas na análise de apenas 1 caso Tolerante, porém, é
intrigante notar que

no caso apresentado,

a expressão de

IDO foi

consideravelmente baixa, o que mantém a hipótese de que nos casos tolerantes
há uma “acomodação” da resposta imune ao aloenxerto.
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Existem poucos estudos sobre IDO e transplante renal na literatura. No presente
estudo, a expressão de IDO foi identificada no grupo Sem Rejeição, porém, com
baixa intensidade e por isso, a sua expressão foi considerada apenas
constitutiva. Nos demais grupos, a expressão da IDO foi identificada nas células
do epitélio tubular renal e endotélio, sendo menos frequente em células do
infiltrado mononuclear intersticial. Estes achados são compatíveis com a
literatura, em que foi descrita a capacidade das células do epitélio tubular renal,
das células endoteliais e de células apresentadoras de antígenos de
expressarem IDO mediante o estímulo de citocinas inflamatórias (Grohman et al.,
2002; Mellor et al., 2004; Mohib et al., 2007).

No presente trabalho, a expressão de IDO, não diferiu entre os grupos
analisados, assim como, entre os diferentes subgrupos, portanto, não tendo
também apresentado relação com a gravidade do diagnóstico segundo a
Classificação de Banff-09 (Sis et al., 2010).

No entanto, a expressão de IDO parece estar relacionada às situações de maior
inflamação. Sustenta esta hipótese, o fato de que nas biópsias do grupo Sem
Rejeição a expressão dessa molécula foi próxima de zero. Outro aspecto que
chamou a atenção foi a maior expressão de IDO nos pacientes submetidos a
transplante duplo rim-pâncreas, ou seja, com maior carga de aloantígenos e
assim, possivelmente maior inflamação. Estes resultados estão em acordo com a
publicação de Brandacher e colaboradores, que analisaram biópsias de
transplantados renais, por técnica de imunohistoquímica e identificaram maior
expressão de IDO em situação de rejeição aguda, porém não identificaram IDO
nos enxertos sem rejeição (Brandacher et al., 2007).
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No presente estudo, os casos que apresentaram uma alta expressão de IDO,
quando analisados quanto à intensidade da expressão baseada na mediana
dentro do grupo, não tiveram uma melhor função do enxerto nas análises de 12
meses pós-biópsia. Diante destes resultados, não foi possível comprovar o papel
da IDO na modulação da resposta imune, apesar do seu suposto papel regulador
localmente (Frumento et al., 2002).

Considerando o papel regulador da IDO, o presente trabalho analisou a relação
desta molécula com o número de células CD3+ no intuito de traçar um paralelo
com a relação FOXp3/CD3 na análise da relação entre mecanismos reguladores
e efetores. A relação IDO/CD3 foi significativamente maior no grupo Lesões
Crônicas do que no grupo Rejeição Aguda, acompanhando o perfil da relação
FOXp3/CD3. Estes resultados mostram, que no grupo Lesões Crônicas houve
uma maior expressão dos marcadores supostamente envolvidos na regulação
em relação às células efetoras, no entanto, o papel destes marcadores na
indução ou na limitação da progressão da cronicidade ainda permanece incerto.

Do mesmo modo que FOXp3/CD3, a relação IDO/CD3 se correlacionou
negativamente com a função do enxerto no momento da biópsia e 12meses
após. Estes achados são contraditórios quanto ao papel regulador da FOXp3 e
da IDO.

No presente estudo, a análise isolada da expressão de FOXp3 se correlacionou
negativamente com a relação IDO/CD3. A interação entre Tregs e IDO foi
estudada por Fallarino e colaboradores, que demonstraram a emergência de
linfócitos reguladores a partir de células T naturais expostas a depleção de
triptofano e excesso de quinurenina resultantes da atividade da IDO, assim como
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foi demonstrado que as Tregs induzem a atividade da IDO em células
dendríticas, sugerindo que há uma via de imunorregulação bidirecional (Fallarino
et al., 2006). Assim, crescentes evidências apontam para uma via comum na
modulação da resposta imune entre as Tregs e a IDO. Isso permite levantar a
hipótese de que a expressão da IDO possa estar mais relacionada ao processo
inflamatório precoce e a ação das células reguladoras seja um evento mais
tardio, numa fase de resolução do processo, no qual a expressão de IDO já seja
menor.
Em resumo, a análise dos resultados apresentados no presente estudo sugere o
envolvimento dos marcadores estudados na resposta inflamatória ocasionada
pelo aloreconhecimento, uma vez que estão presentes em cenários imunológicos
distintos, aparentemente, mediando o dano tecidual no microambiente do
aloenxerto. Concluindo, ainda não está claro o quanto as células FOXp3+ e a
IDO limitam os processos de rejeição/cronificação ou participam desses
processos, sendo sua presença ainda controversa.

No presente estudo não há dados o suficiente para apontar para um papel das
células FOXp3+ e da IDO no desenvolvimento de tolerância ao aloenxerto.

88

CONCLUSÕES

VI. CONCLUSÕES

O presente estudo detectou a presença de células FOXp3+ e a expressão da
IDO em biópsias de pacientes transplantados renais em diferentes situações
clínicas (sem rejeição, rejeição aguda e lesões crônicas). Estes marcadores não
foram detectados de maneira expressiva nos casos sem rejeição, mas estão
presentes tanto no processo de rejeição aguda, quanto nas lesões crônicas, no
entanto, o seguimento de 12 meses pós-biópsia parece não ser suficiente para
dar indícios do real papel das células FOXp3+ e da IDO nas situações clínicas
analisadas.

Concluindo, apesar dos avanços da ciência, é difícil predizer ainda o quanto a
presença de Tregs (linfócitos T FOXp3+) e a expressão de IDO limitam os
processos de rejeição e de regulação da resposta imune ou participam desses
processos, sendo seu papel no contexto dos transplantes de órgãos ainda
controverso. No entanto, os dados da literatura não afastam o papel regulador
destes marcadores, o que permite dizer que explorar os possíveis efeitos
imunoregulatórios das Tregs e da IDO, assim como de outras moléculas e
linhagens celulares, representa uma excitante e promissora estratégia no
contexto do transplante de órgãos para o desenvolvimento da tolerância
sustentada ao aloenxerto.
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Apêndice 1. Classificação de Banff-09 para graduação da patologia do enxerto renal
1. NORMAL
2. REJEIÇÃO MEDIADA POR ANTICORPOS
Presença de anticorpos circulantes no soro do doador, C4d+ e/ou lesão histológica do
enxerto
Rejeição Aguda Mediada por Anticorpos: Presença de anticorpos circulantes no soro
do doador, C4d+ com lesão histológica do enxerto como:
- necrose tubular aguda com inflamação mínima
- Inflamação capilar e/ou glomerular e/ou presença de trombos
- comprometimento arterial - v3
Rejeição Crônica Mediada por Anticorpos: Presença de anticorpos circulantes no
soro do doador, C4d+ com evidência de lesão histológica crônica como duplo
contorno da membrana basal glomerular e/ou duplicação da membrana basal capilar
e/ou fibrose intersticial/atrofia tubular e/ou fibrose com atrofia intimal das artérias
Alterações Borderline: “Suspeita” de rejeição aguda mediada por células T. Esta
classificação é adotada quando não há evidências de arterite, mas há foco de tubulite
(t1, t2 ou t3) com infiltrado intersticial mínimo (i0 ou i1) ou infiltrado intersticial (i2,i3)
com mínima tubulite (t1)
3. REJEIÇÃO MEDIADA POR CÉLULAS (LINFÓCITOS T)
Rejeição Aguda Mediada por células T:
IA – Infiltrado intersticial envolvendo > 25% da amostra (i2 ou i3) e foco de
moderada tubulite (t2)
IB – Infiltrado intersticial envolvendo > 25% da amostra (i2 ou i3) e foco de tubulite
grave (t3)
IIA – Leve a moderada arterite (v1)
IIB – Arterite grave comprometendo > 25% da luz do vaso (v2)
III – Arterite “transmural” e/ou arterite necrosante
Rejeição Crônica Ativa mediada por células T: “arteriopatia crônica do enxerto”
(fibrose intimal com infiltração de células mononucleares em área de fibrose e
formação de neoíntima)
4. FIBROSE INTERSTICIAL E ATROFIA TUBULAR
Fibrose intersticial e atrofia tubular sem evidências de etiologia específica (pode
incluir alterações inespecíficas vasculares e esclerose glomerular):
I – Fibrose intersticial discreta com atrofia tubular envolvendo < 25% da cortical
II – Fibrose intersticial moderada com atrofia tubular envolvendo 26 - 50% da
cortical
III – Fibrose intersticial grave com atrofia tubular envolvendo >50% da cortical
Adaptado de Sis et al, 2010.

