1

TATIANA VASCONCELOS PEIXOTO

Aumento de células T CD4+CD69+ e redução de células
T reguladoras CD4+CD25+FoxP3+ em camundongos
com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) induzido por
pristane.

Tese

apresentada

à

Faculdade

de

Medicina da Universidade de São Paulo
para obtenção do Título de Doutor em
Ciências Médicas

Programa de Ciências Médicas
Área de concentração:
Processos Inflamatórios e Alérgicos
Orientadora:
Profª Drª Cláudia Goldenstein Schainberg

SÃO PAULO
2015

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
reprodução autorizada pelo autor

Peixoto, Tatiana Vasconcelos
Aumento de células T CD4+CD69+ e redução de células T reguladoras
CD4+CD25+FoxP3+ em camundongos com lúpus eritematoso sistêmico (LES)
induzido por pristane / Tatiana Vasconcelos Peixoto. -- São Paulo, 2015.
Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Programa de Ciências Médicas. Área de concentração: Processos Inflamatórios e
Alérgicos.
Orientador: Cláudia Goldenstein Schainberg.

Descritores: 1.Lúpus eritematoso sistêmico/etiologia 2.Alcanos 3.Pristane
4.Doenças autoimunes 5.Linfócitos T reguladores 6.Linfócitos T CD4-positivos
7.Camundongos

USP/FM/DBD-248/15

2

À minha mãe (in memorian) pelo amor e apoio
incondicionais principalmente nos momentos de incerteza
tão comuns neste período, ao meu pai que me ensinou a
sempre seguir em frente, ao meu irmão, minha cunhada e
minhas sobrinhas que entenderam meus momentos de
ausência nesta fase e a minha família e meus amigos que
me apoiaram e torceram por mim.

3

AGRADECIMENTOS

À minha família, especialmente aos meus pais, Lourdes e Jonas, por me
criarem acreditando que devemos correr atrás dos nossos sonhos e me darem
apoio e força mesmo nos momentos de desesperança.

Ao meu irmão Kênio, minha cunhada Adriana e minhas sobrinhas lindas e
amadas Lohayne e Rhayka por compreenderem minha ausência em alguns
momentos e pelo apoio à distância.

Aos meus tios Fábio, Márcia e Antônia e às minhas primas Roberta, Eduarda,
Marsele e Danyelle pela força nos momentos difíceis e por vários momentos de
alegria e companheirismo.

Aos meus avós, Antônio e Maria, que torceram por mim.

Em especial, à minha amiga-irmã Priscila por me fazer achar graça nos
problemas e acreditar no futuro mesmo sem conseguir enxergá-lo.

Aos meus amigos Alexandre, Wilson, Luciano, Jackeline, Elaine, Isabele,
Alessandra, Natasha por suportarem meus momentos de impaciência e
ansiedade, pelo carinho e pelos períodos de descontração.

À Faculdade de Medicina da USP pela oportunidade de realização do curso de
doutorado.

À Profª Drª Eloísa Bonfá por me aceitar como pós-graduanda na disciplina de
reumatologia.

4

À minha orientadora Profª Drª Cláudia Gondenstein-Schainberg pela dedicação
e por me ensinar e preparar para as exigências do meio acadêmico.

Em especial, à Solange Carrasco pela amizade, pelos vários momentos de
descontração e pelo apoio técnico na realização deste trabalho.

À Profª Drª Suzana Beatriz Veríssimo de Mello pela valiosa colaboração neste
trabalho.

Ao Dr Domingos Alexandre Ciccone Botte pela contribuição fundamental no
meu crescimento profissional, pessoal e pela amizade.

Em especial, aos doutores Sérgio Catanozzi e Edwin Roger Parra por me
ajudarem em etapas específicas do trabalho e pela amizade.

A todos do LIM 51 – emergências clínicas – por me abrirem as portas do
laboratório, principalmente ao Prof. Dr. Francisco Soriano e à Drª Thaís Martins
Lima por esclarecerem os mistérios relacionados à citometria de fluxo e me
ajudarem no trabalho.

À Maria Aurora Gomes e Maria de Fátima Almeida pela amizade, carinho e
auxílio técnico.

À Lilian Takayama pelas sugestões e esclarecimentos na elaboração desta
tese.

Em especial, à minha prima Danyelle Vasconcelos da Silva pelas correções
gramaticais.

À Drª Vilma Trindade, Margarete Vendramini, Cleonice Bueno e Elaine Leon do
laboratório de imuno humoral pela colaboração em alguns experimentos.

5

Às secretárias da reumatologia Marta Caggiano, Cláudia Reis de Oliveira,
Mayra de Carvalho, Iná Santiago e da clínica médica Angélica Belém e Rose
Clare Ferreira.

Ao Antônio dos Santos Filho, Valdeci Francisco da Silva e Valter Marques da
Silva pelo apoio técnico e pelo cuidado e carinho com meus camundongos.

A todos do LIM 17 – disciplina de reumatologia – por me acolherem como pósgraduanda e me ajudarem na realização deste trabalho.

Meus sinceros agradecimentos aos professores, técnicos, funcionários e
amigos da FMUSP que participaram na minha formação científica e pessoal,
sem os quais este trabalho não teria sido realizado.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP – pela
concessão da bolsa de mestrado e posteriormente de doutorado direto e pelo
apoio financeiro para a realização desta pesquisa.

6

“É tudo muito pequeno — coisas microscópicas ou menores ainda, partículas
elementares — ou muito grande, como astros e estrelas. São mundos
completamente invisíveis para nós, mas que são revelados pela ciência.”
Marcelo Gleiser

8

RESUMO
Peixoto TV. Aumento de células T CD4+CD69+ e redução de células T
reguladoras CD4+CD25+FoxP3+ em camundongos com lúpus eritematoso
sistêmico (LES) induzido por pristane [Tese]. São Paulo: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Medicina; 2015.
Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune
multissistêmica de etiologia complexa que envolve fatores ambientais,
genéticos e hormonais. É caracterizada pela produção de autoanticorpos e
mediadores inflamatórios, ativação e proliferação de células T autorreativas e
perda da autotolerância imunológica. Em pacientes com LES, a expressão do
receptor primário de ativação CD69 é aumentada e a de células T
supressoras/reguladoras (Treg) CD4+CD25+FoxP3+ é reduzida. O CD69 é
essencial para ativação de células T CD4 autorreativas enquanto que as
células Treg são importantes na manutenção da autotolerância. Desta forma,
células T tem um papel central na patogênese do LES, mas os mecanismos
implicados na falência da autotolerância ainda não são elucidados, destacando
a importância de estudos em modelos experimentais da doença, como o de
LES-induzido por pristane. Objetivo: Quantificar células T CD4+CD69+ ativadas
e Treg CD4+CD25+FoxP3+ no sangue, baço e LP de camundongos Balb/c LESinduzido por pristane no sentido de avaliar a falência de autotolerância neste
modelo. Métodos: Analisamos 84 camundongos Balb/c fêmeas: 52 receberam
por via intraperitoneal uma dose única de 0,5 ml de pristane e 32 a mesma
dose de salina. Amostras de sangue, baço e LP dos camundongos
eutanasiados foram coletadas 90, 120, 180 e 300 (T90, T120, T180 e T300)
dias após a inoculação de pristane ou salina. Células mononucleares do
sangue periférico (CMSP), do LP (CMLP) e esplenócitos foram obtidos por lise
das hemácias seguida de lavagens com RPMI medium 1640 e centrifugação, e
posteriormente criopreservadas até a avaliação por citometria de fluxo usando
o aparelho Guava EasyCyteTM HT (Millipore). Para esta etapa, as células foram
descongeladas, lavadas com RPMI medium 1640 e incubadas com anticorpos
monoclonais dirigidos contra CD3, CD4, CD25, CD28, CD69, CTLA-4, FoxP3,
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CD14 e Ly6C (BD PharmingenTM). Os resultados foram expressos como média
± DP e teste de Mann-Whitney foi utilizado para análises estatísticas, sendo
p<0,05 considerado significante. Resultados: Comparados aos animais
controles, animais com LES-induzido por pristane apresentaram aumento de
células T CD4+CD69+ no sangue nos T90, T120 e T180 (p<0,022, p=0,008 e
p=0,010, respectivamente) e no baço no T120 (p=0,049), enquanto que, no LP,
houve redução destas células nos T120, T180 e T300 (p=0,001, p=0,001 e
p<0,001, respectivamente). A porcentagem de células Treg CD4+CD25+FoxP3+
foi menor no sangue nos T90, T120 e T180 (p=0,018, p=0,012, p<0,046,
respectivamente), no baço, nos T120 e T180 (p=0,018 e p=0,013), e no LP nos
T90 e T300 (p=0,008 e p=0,005). Conclusão: Aumento da expressão de
células T CD4+CD69+ e redução da expressão de Treg CD4+CD25+FoxP3+
sugerem células T CD4 ativadas e perda da autotolerância periférica em
camundongos

com

LES-induzido

por

pristane.

Estas

alterações

são

semelhantes às observadas no lúpus humano, de modo que demonstramos
que este modelo também pode ser útil na avaliação de mecanismos de
ativação celular, tolerância periférica desequilíbrio imune homeostático
envolvidos no LES.

Descritores: lúpus eritematoso sistêmico/etiologia; alcanos; pristane; doenças
autoimunes; linfócitos T reguladores; linfócitos T CD4-positivos; camundongos.
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ABSTRACT
Peixoto

TV.

Increase

of

CD4+CD69+

T

cells

and

reduction

of

CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells in pristane-induced mice with systemic
lupus erythematosus (SLE) [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2015.
Introduction:

Systemic

Lupus

Erythematosus

(SLE)

is

multisystemic

autoimmune disease with complex etiology that involves environmental, genetic
and hormonal factors. Is characterized by auto-antibodies and inflammatory
mediators production, autoreactive T cells activation and proliferation and loss
of immunogenic autotolerance. In patients with SLE, expression of CD69
activation

primary

receptor

is

increased

and

the

CD4+CD25+FoxP3+

suppressor/regulatory T cell (Treg) is reduced. CD69 is essential for activation
of autoreactive CD4 T cells while Treg cells are important in autotolerance
maintenance. In this way, T cells have a central role in the pathogenesis of SLE
however, the mechanisms implied in the autotolerance failure are still not
elucidated, highlighting the importance of studies in this disease's experimental
models, such as pristane-induced SLE. Objective: Quantify activated
CD4+CD69+ T cells and CD4+CD25+FoxP3+ Treg in blood, spleen and peritoneal
lavage (PL) of Balb/c mice with pristane-induced SLE in order to evaluate
autotolerance failure in this model. Methods: 84 female Balb/c mice were
analyzed: 52 received a single intraperitoneal 0,5 ml dose of pristane and 32
the same dose of saline. Euthanized mice samples of blood, spleen and
peritoneal lavage were collected 90, 120, 180 and 300 (T90, T120, T180 and
T300) days after inoculation of pristane or saline. Mononuclear cells from
peripheral blood (PBMC), PL (PLMC) and splenocytes were obtained by lysis of
erythrocytes followed by washings with RPMI medium 1640 and centrifugation,
subsequently criopreserved until evaluation by flow cytometry using the
appliance GuavaEasyCyteTM HT (Millipore). For this step, cells were unfrozen,
washed with RPMI medium 1640 and incubated with monoclonal antibodies
against CD3, CD4, CD25, CD28, CD69, CTLA-4, FoxP3, CD14 and Ly6C (BD
PharmingenTM). The results were expressed as mean ± SD and Mann-Whitney
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test was used for statistical analysis, being considered significant p<0,05.
Results: Compared to control animals, SLE pristane-induced animals
presented increase of CD4+CD69+ T cells in blood on T90, T120 and T180
(p=0.022, p=0.008 and p=0.010, respectively) and in spleen on T120 (p=0.049),
while, in PL, there was reduction of these cells on T120, T180 and T300
(p=0.001, p=0.001 and p<0.001, respectively). The porcentage of Treg
CD4+CD25+FoxP3+ was smaller in blood on T90, T120 and T180 (p=0.018,
p=0.012 and p<0.046, respectively), in spleen on T120 and T180 (p=0.018 and
p=0.013), and in PL on T90 and T300 (p=0.008 and p=0.005). Conclusion:
Increase of CD4+CD69+ T cell and reduction of CD4+CD25+FoxP3+ Treg
expression suggests activated T CD4 cells and loss of peripheral autotolerance
in pristane-induced SLE mice. These alterations are similar to observed in
human lupus, in order we showed that this model can also be useful in
evaluating the mechanisms of cellular activation, peripheral tolerance and
homeostatic immune imbalance involved in the LES.

Descriptors:

systemic

lupus

erythematosus/etiology;

alkanes;

pristane;

autoimmune diseases; T-lymphocytes, regulatory; CD4-positive T-lymphocytes;
mice.
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INTRODUÇÃO

Introdução 2

1. Introdução
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune
potencialmente fatal. Caracteriza-se pela perda da tolerância imunológica, com
ativação e expansão de células T reativas contra o próprio, produção de
mediadores inflamatórios e autoanticorpos de alta afinidade contra diversos
tipos de autoantígenos, levando a danos teciduais graves [1, 2]. A
conseqüência dessa ampla gama de manifestações autoimunes é uma doença
multissistêmica capaz de afetar vários órgãos [3].
No Brasil, estima-se que, atualmente, 1 em cada 1.700 mulheres tenha a
doença, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (2014). O quadro
clínico é bastante variável podendo acometer qualquer órgão ou sistema, com
diferentes evoluções e prognósticos [4, 5, 6]. O diagnóstico considera tanto
alterações clínicas quanto laboratoriais: enquanto alguns pacientes apresentam
eritema malar, artrite, febre e fotossensibilidade, outros têm nefrite, alterações
hematológicas, como leucopenia, e imunológicas [7], como produção de
autoanticorpos antinucleares (AAN), anti-dsDNA, anti-Sm e anti-RNP [6, 8, 9].
Aliado a isto, a produção aumentada de citocinas pró-inflamatória como
interleucina 1 (IL-1) [10], fator de necrose tumoral (TNF) [11], interferon-I (IFN-I)
[12] e interleucina 10 (IL-10) [13, 14] e a secreção reduzida de IL-2 [15] e fator
de transformação de crescimento-β (transforming growth fator β - TGFβ) [16]
contribuem para o desequilíbrio imunológico.
A etiologia do LES é muito complexa, com vários genes susceptíveis
aliados a possíveis fatores ambientais e hormonais envolvidos [2, 17]. A
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ativação anormal e problemas na sinalização das células T [18] parecem
contribuir com a cronificação do LES e com a quebra da autotolerância [19, 20].

1.1 Tolerância imunológica
A habilidade do sistema imunológico de distinguir o próprio do nãopróprio é primordial para proteger o organismo de uma variedade enorme de
patógenos e, ao mesmo tempo, não responder a autoantígenos [21]. A
tolerância imunológica é efetivada por muitos mecanismos e se refere à falta de
reatividade imune específica a antígenos, resultado da exposição prévia aos
mesmos [17, 22], sendo a mais importante a irreatividade contra antígenos
próprios [22]. Quando células T reconhecem um antígeno próprio durante o
processo de maturação no timo, elas recebem sinais que induzem sua
apoptose em um processo conhecido como seleção negativa, o principal
evento da tolerância central [23]. Por outro lado, autotolerância periférica
consiste em mecanismos capazes de evitar a ativação de células T
autorreativas [22, 24, 25] por meio da anergia, regulação negativa de
receptores celulares e a ação supressiva de células T reguladoras/supressoras
(Treg), formas pelas quais as células T autorreativas podem ser contidas [23].
Em indivíduos sadios, há evidências de que células T autorreativas
potencialmente patogênicas estejam presentes no sangue periférico [26],
porém, normalmente não há uma resposta imune forte contra antígenos
próprios, graças à tolerância imunológica [22]. Contudo, a presença de
doenças autoimunes indica que estes mecanismos são passíveis de falhas [17,
22, 25]. Embora não estejam bem compreendidas, a falência da autotolerância

Introdução 4

das células T e a produção de autoanticorpos são eventos importantes no LES
em humanos [27] e em alguns modelos experimentais da doença [28, 29].

1.2 Células T CD4
Os linfócitos T reconhecem antígenos nos órgãos linfoides periféricos, o
que estimula sua proliferação e diferenciação em células T efetoras (Teff) e
células T de memória [23]. Uma resposta inflamatória comum de uma célula T
contra um patógeno consiste em uma série de etapas sequenciais que
resultam no aumento numérico de células T antígeno-específicas e na
conversão de células T naives em células Teff e de memória [23]. Além disso,
células T favorecem a transformação de células B em vigorosas produtoras de
anticorpos, os plasmócitos [30].

1.2.1 Ativação de células T CD4+
A ativação de células T ocorre mediante interações com as células
apresentadoras de antígenos (APCs) profissionais, como macrófagos e células
dendríticas [30]. Essas células fagocitam bactérias, células mortas e detritos
celulares e apresentam o peptídeo antigênico às células T por meio do
complexo principal de histocompatibilidade (MHC), presente na membrana das
APCs, formando o complexo MHC-antígeno [23, 30]. Quando um receptor de
célula T auxiliar (TCR) reconhece um complexo MHC-antígeno e se liga a ele,
envia um sinal específico para o interior da célula T [23]. Se, simultaneamente,
uma molécula da superfície da célula T reconhece seu ligante da família B7
(receptores CD80 e CD86) na APC, enviará um sinal coestimulatório,
independente de antígenos, para o interior da célula T [23].
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Desta forma, de modo geral, a ativação de células T requer dois sinais,
um derivado de receptores de células T, como o CD69, e um segundo,
envolvendo a participação de moléculas coestimuladoras [2, 17, 24], como o
CD28 e o CTLA-4.
O CD69 é um receptor de célula T (TCR) primário de ativação celular
presente na superfície de células T CD4 ativadas [31, 32]. No LES humano,
sua alta expressão é considerada um fenótipo intimamente associado com a
gravidade da doença [33]. Parece haver um aumento da expressão de CD69
em células T CD4 de pacientes com LES, o que pode intensificar a atividade de
células T autorreativas [32, 33, 34, 35].
Já os sinais coestimuladores são produtos da interação de moléculas
expressas na superfície de APCs, como os receptores CD80 e CD86 que
interagem com ambos os ligantes CD28 e CTLA-4 da superfície de células T
CD4 [2].
O CD28 é expresso em células T independente do seu estado de
ativação [24, 36] e é essencial para sustentar a proliferação de células T CD4,
sendo também um potente estimulador de sua ativação [37] e um dos mais
importantes coestimuladores da família de imunoglobulinas (Ig) de superfície
[8]. A interação entre CD80 e/ou CD86 com CD28 aumenta a atividade de
células T, elevando a produção de IL-2 [24, 36]. Em modelos de doenças
autoimunes, alguns estudos demonstram que a ausência de coestimulação por
meio de CD28 foi associada à redução da gravidade e, em alguns casos, até
com a prevenção de doenças autoimunes, como encefalomioelite autoimune
experimental (EAE), esclerose múltipla e artrite [37].
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Após ser ativada por uma APC, a célula T auxiliar exibe uma "chavedesliga" denominada CTLA-4 (antígeno 4 associado a linfócito T citotóxico) [23,
30]. Essa molécula se liga avidamente a moléculas B7 presentes nas APCs e
inibe os sinais liberados pelo CD28, impedindo a atividade das células T
auxiliares [23].
O CTLA-4 pertence a uma classe de moléculas de superfície celular
capazes de promover a anergia de células T CD4 [8, 37] de modo que sua
interação com CD80 e/ou CD86 funciona como regulador negativo,
“desligando” células T ativadas [8, 24, 36, 38], inibindo a produção de IL-2 [22].
Em pacientes lúpicos a expressão de CTLA-4 é incerta: enquanto AlvaradoSánchez e colaboradores (2006) notaram expressão semelhante de células T
CD4+CTLA-4+ em indivíduos com LES tanto ativo quanto inativo e controles
saudáveis, Liu e colaboradores (1998) e Wong e colaboradores (2005)
observaram aumento de CTLA-4 nas células T CD4 do sangue periférico de
pacientes com LES [39, 40, 41]. Interessante que a importância do CTLA-4 na
regulação negativa de células T CD4 é demonstrada em modelos animais
CTLA-4-deficientes que desenvolvem síndrome linfoproliferativa letal e também
naqueles com síndrome autoimune grave semelhante ao LES [37].
Células T CD4 de pacientes com LES são afetadas por anormalidades
de sinalização que podem resultar na produção de autoanticorpos quando
células T autorreativas estimulam, indevidamente, células B [30]. Sinalização
defeituosa, por sua vez, provoca falhas da autotolerância, morte acelerada de
linfócitos e problemas na fagocitose das células apoptóticas e dos
autoantígenos que elas liberam [23, 30].
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1.2.2 Células Treg CD4+CD25+FoxP3+
As células T reguladoras/supressoras (Treg) consistem em uma
população de células T que regula a ativação de outras células T [35] e é
necessária para manter a tolerância periférica para antígenos próprios [22, 23,
32]. A maioria das células Treg é CD4+, constitutivamente expressa CD25
(cadeia α do receptor IL-2) e são caracterizadas por meio da expressão de
FoxP3, considerado o melhor marcador para estas células [42]. Portanto,
somente as células T CD4+CD25+FoxP3+ são consideradas Treg [43]. Estas
células controlam respostas imunes contra antígenos próprios e estranhos,
principalmente por inibição da proliferação e/ou função das células T
CD4+CD25-, bloqueando a produção de citocinas pró-inflamatórias e mantendo
o equilíbrio imune adequado [27].
Em pacientes com LES, a expressão de células Treg [44, 45, 46] e sua
atividade

supressora

[35]

são

significativamente

reduzidas,

indicando

desregulação na tolerância periférica [25, 34, 47, 48, 49]. A deficiência
numérica de células Treg no LES humano somada à sua redução funcional
podem explicar o aumento da atividade e autorreatividade de células T CD4
nesta doença [46, 49], resultando no desequilíbrio imune homeostático [50].
Desta forma, a expressão aumentada de moléculas envolvidas na
ativação celular, como CD28 e CD69 [24], bem como a expressão diminuída da
molécula de regulação CTLA-4 em células T CD4+ aliadas à redução numérica
de células Treg CD4+CD25+FoxP3+ podem ter um papel importante na
patogênese do LES, gerando incremento na proliferação de células T CD4
autorreativas e falência da autotolerância [51].
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1.3

Modelos experimentais espontâneos de LES
Modelos experimentais que desenvolvem síndromes semelhantes à

patologia humana são ferramentas úteis no entendimento de doenças. No LES,
alguns modelos propostos são genéticos ou espontâneos, como os
camundongos New Zealand Black and White F1 (B/WF1) e MRL-Faslpr, além
dos modelos induzidos por agentes químicos, em especial, o pristane. Além do
alto custo para desenvolvimento e manutenção de linhagens de camundongos,
os modelos espontâneos diferem em alguns aspectos importantes do humano
(Figura 1). Nos animais B/WF1 verificam-se diferenças no perfil de
autoanticorpos e ausência de vasculite. Já a linhagem MRL-Faslpr caracterizase por mutação do antígeno Fas e linfoproliferação [52, 53, 54].
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Figura 1: Comparação dos perfis sorológicos e clínicos entre o LES humano e
diferentes modelos experimentais. Adaptado de Reeves e
colaboradores [56].
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Portanto, observamos que camundongos B/WF1 e MRL, modelos
clássicos espontâneos de LES, comportam-se de forma diferente da patologia
humana. Aliado a isso, o alto custo do desenvolvimento e manutenção destas
linhagens de camundongos geneticamente modificados motiva estudos
adicionais utilizando modelos experimentais induzidos da doença.

1.4

LES induzido por pristane
O modelo de LES induzido por agentes químicos, em especial o óleo

hidrocarboneto TMPD 2, 6, 10, 14-tetrametilpentadecano, mais conhecido
como pristane, é caracterizado por inflamação crônica e produção de
autoanticorpos [55], reproduzindo muitos fatores sorológicos, histopatológicos e
clínicos característicos do LES humano [56, 57].
A inoculação de pristane na cavidade peritoneal de camundongos Balb/c
normais induz a formação de estruturas chamadas lipogranulomas. Na
presença do hidrocarboneto, há rápida e prolongada infiltração de células próinflamatórias [578] como monócitos ativados, caracterizados pela expressão do
receptor Ly6C, neutrófilos e células T CD4 e T CD8 [59]. Tais monócitos
ativados são fundamentais na produção de autoanticorpos anti-dsDNA e antiSm, específicos do LES humano [60, 61, 62]. Aliado a isso, altos títulos de
citocinas pró-inflamatória presentes na cavidade peritoneal e no soro destes
animais, como IL-6, IL-12 [63], IL-1 [64], IFN-γ [65], TNF-α [59, 66] contribuem
para a migração de células T CD4 para o peritônio [65]. No terceiro mês após a
indução, o influxo de células pró-inflamatórias atinge seu pico e posteriormente
diminui, possivelmente por migração para tecidos, baço, linfonodos e outros
órgãos [67]. Surgem, então, hepato e esplenomegalia, com hematopoiese
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extramedular nestes órgãos [68], além de artrite e glomerulonefrite grave,
similares ao que ocorre no LES humano [55].

Em resumo, aumento de receptores envolvidos na ativação celular,
como o CD69 e o CD28, e redução de células Treg podem ser importantes
para sustentar reações autoimunes. Neste sentido, nossa proposta é de 1)
quantificar células T CD4+CD69+ ativadas e Treg CD4+CD25+FoxP3+ no
sangue, baço e LP de camundongos Balb/c LES-induzido por pristane; 2)
verificar se o modelo se assemelha ao humano quanto a expressão destas
células no sangue; e 3) determinar o período mais indicado para estudar a
perda de autotolerância neste modelo.
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OBJETIVOS
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2 Objetivos
Quantificar, por citometria de fluxo, células T CD4+CD69+ e Treg
CD4+CD25+FoxP3+ no sangue, baço e LP de camundongos Balb/c com
LES-induzido por pristane, no sentido de:
1) avaliar a perda de autotolerância neste modelo;
2) verificar se o modelo de LES-induzido se assemelha ao LES
humano quanto a expressão destas células no sangue dos
animais para confirmar se o modelo se adequa ao estudo da
doença;
3) definir

o

período

em

que

estas

alterações

estão

mais

evidenciadas a fim de determinar o mais indicado para estudar a
falência de autotolerância neste modelo.
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3 Métodos
3.1

Casuística
Após aprovação pelo comitê de ética local, protocolo de pesquisa nº

009/11, 84 camundongos fêmeas normais da linhagem Balb/c com idade entre
06 – 08 semanas foram adquiridos do centro multidisciplinar para Investigação
Biológica na Área da Ciência em Animais de Laboratório – CEMIB – da
UNICAMP. Todos os animais foram mantidos no biotério convencional do
Departamento de Clínica Médica/Reumatologia da FMUSP com temperatura,
umidade, fluxo de ar e ciclo de luz controlados (12 h claro/12 h escuro) e
acesso à ração e água ad libitum.

3.2

Indução de LES em camundongos Balb/c
Após duas semanas de aclimatação, 52 dos 84 camundongos com 8 a

10 semanas de idade foram inoculados por via intraperitoneal (IP) com uma
dose única de 0,5 ml de pristane (óleo hidrocarboneto TMPD 2,6,10,14tetrametilpentadecano Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) filtrado em
membrana de 0,22mm, para indução de LES. Os 32 animais restantes, com
idade e sexo pareados aos camundongos induzidos, foram usados como
controle e receberam apenas 0,5ml de salina IP. Oito animais do grupo controle
e 13 do grupo LES-induzido foram submetidos à eutanásia em câmara de
dióxido de carbono (CO2) 90, 120, 180 e 300 dias (T90, T120, T180 e T300)
após a inoculação de salina ou pristane para coleta de sangue, baço e lavado
peritoneal (LP). Tais períodos foram escolhidos para definir o intervalo em que
as alterações ocorridas no modelo mais se assemelhassem ao LES humano.

Métodos 16
16

Conforme as legislações vigentes de resolução RDC nº 306, de 07 de
dezembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, o
descarte das carcaças dos animais foi embasado no Programa de
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde PGRSS da FMUSP para
resíduos infectantes do tipo A2 [69].

3.3

Desenvolvimento de LES-induzido em camundongos Balb/c
Avaliação do desenvolvimento da doença nos animais e mensuração do

peso foram realizados nos T0, T90, T120, T180 e T300.
A) Características clínicas: lipogranulomas e esplenomegalia na cavidade
peritoneal e sinais de artrite nas patas dianteiras e traseiras dos animais, foram
documentadas por visualização. Presença e gravidade da artrite foram
avaliadas por meio do escore descrito por Patten (2004) que considera edema,
eritema e número de articulações comprometidas e classifica o acometimento
de cada pata conforme a pontuação de: 1-pequeno, 2-moderado, 3-acentuado
e 4-grave, até um escore máximo de 16 pontos [70].
B) Características histológicas: Amostras de tecido do baço dos animais LESinduzido e controles obtidas conforme descrito no item 3.6 foram fixadas em
formaldeído 4% tamponado, incluídas em parafina, cortadas com auxílio de um
micrótomo (Leica Biosystems RM2245, Nussloch, Alemanha) na espessura de
5µm e coradas com hematoxilina/eosina. A avaliação cega histopatológica foi
realizada por patologista do laboratório de histologia e imunohistoquímica do
departamento de patologia da FMUSP para observação e descrição de
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características estruturais, presença de infiltrado inflamatório e centros
germinativos utilizando o software Pannoramic Viewer (3DHistech, Budapest,
Hungary).
C) Análises plasmáticas e do lavado peritoneal: Anticorpos antinucleares
(AAN), anti-ds-DNA, anti-Sm e anti-RNP foram pesquisados em todos os
animais. Detecção de AAN foi realizada pela técnica de imunofluorescência
indireta utilizando células Hep2 fixadas em lâminas (NOVA Lite™ IFA),
incubadas por 40 min com plasma dos camundongos diluído em PBS 1:40. Em
seguida, as lâminas foram lavadas e incubadas por 30 min com anticorpo antiIgG de camundongo conjugado com FITC 1:50 (Southem Biotechnology,
Birmingham, AL) e analisadas em microscópio de epifluorescência. Anti-dsDNA, anti-Sm e anti-RNP diluídos a 1:250 foram testados por ensaio
imunoenzimático (ELISA), seguindo as orientações dos fabricantes (ALPHA
DIAGNOSTICS e eBioscience). Citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-2, IL-10 e
IFN-I e anti-inflamatórias TGFβ1, TGFβ2 e TGFβ3 foram dosadas usando
Multiplex® MAP (multi-analyte panels), de acordo com as instruções do
fabricante (Luminex® Technology, Millipore, Minneapolis, NM, USA). Este
consiste em um imunoensaio utilizando microesferas fluorescentes magnéticas
conhecidas como MagPlexTM-C (Fluorokine MAP anti-mouse kit, R&B
Systems). A marcação de cada uma das citocinas com fluorocromos foi
realizada adicionando solução contendo microesferas magnéticas à cada uma
das amostra de plasma. Quando o analito da amostra foi capturado pelas
microesferas, incluímos anticorpo de detecção biotinilado seguido de incubação
com estreptavidina conjugada com PE para completar a reação na superfície
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das microesferas. Em seguida, leitura das citocinas foi realizada em Luminex
200®, e os dados foram adquiridos pelo software Analyst Milliplex (Millipore).
D) Contagem de celulas: Amostras de CMSP, esplenócitos e CMLP foram
utilizadas para

quantificação total de leucócitos em câmara de Neubauer

usando azul de metileno (1:1), considerando que as células com alta atividade
fisiológica não se coram enquanto que as mortas ou inativas ficam azuladas. O
número total de leucócitos foi calculado a partir da contagem de dois
quadrantes sendo o resultado multiplicado pela diluição da amostra (sangue
1X, baço 30X e LP 10X). A contagem diferencial das CPMN, monócitos e
linfócitos foi realizada por meio de esfregaço de sangue, baço e LP. Após
secagem, as lâminas contendo as células foram imersas em corante Leishman
durante 10 minutos, lavadas com água destilada, inclinadas para secagem e
observadas usando microscópio óptico Axio Lab.A1 (Zeiss International,
Alemanha).

3.4

Obtenção de células mononucleares do sangue periférico e
separação do plasma
Cerca de 200 a 500µL de sangue venoso de todos os animais foram

coletados da veia caudal para tubos Eppendorf contendo heparina sódica
(Heparin – Cristália) para a obtenção de células mononucleares do sangue
periférico (CMSP) e do plasma. As amostras foram centrifugadas a 1200rpm
por 10 minutos em centrífuga Eppendorf 5810R para a separação do plasma
que foi congelado em freezer -80°C. Em seguida, o precipitado foi
homogeneizado e, após lise das hemácias com solução FACSTM Lysing
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Solution (Becton Dichinson), todas as amostras foram centrifugadas novamente
e lavadas duas vezes com meio de cultura RPMI medium 1640 (Roswell Park
Memorial Institute medium). As CMSP obtidas do precipitado foram
criopreservadas em criotubos contendo DMSO (dimetilsulfóxido) e soro fetal
bovino (SFB) na proporção de 1:4 e mantidas em nitrogênio líquido até a
realização dos experimentos de citometria de fluxo.

3.5

Obtenção de células mononucleares do lavado peritoneal
Células do peritônio foram obtidas do LP da região abdominal dos

animais submetidos à eutanásia após assepsia local com álcool 70 GL,
administração de 2ml de RPMI medium 1640 contendo 10 UI/mL heparina e
incisão abdominal. As amostras do LP foram recolhidas com pipeta Pasteur,
centrifugadas e as células mononucleares do LP (CMLP) contidas no
precipitado foram lavadas com RPMI medium 1640, centrifugadas novamente e
criopreservadas em SFB com DMSO a 20% até a execução da citometria de
fluxo.

3.6

Extração do baço e obtenção de esplenócitos
Os baços de todos os animais foram extraídos, pesados para avaliação

de esplenomegalia, colocados em placas de Petri com 5mL de RPMI medium
1640, desintegrados em minúsculos pedaços com bisturi estéril e triturados em
gral com pistilo estéril sobre uma peneira de metal de malha fina. Os
esplenócitos liberados foram transferidos para um tubo de centrífuga com o
mesmo meio de cultura e deixados em repouso por aproximadamente 2 min
para permitir a precipitação dos blocos maiores do tecido. O sobrenadante foi
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transferido para um novo tubo de ensaio e centrifugado a 800 g por 10 min a
4ºC. O precipitado contendo os esplenócitos foi lavado duas vezes com RPMI
medium 1640 e criopreservado em SFB com DMSO a 20% para posterior
avaliação por citometria de fluxo.

3.7

Expressão de receptores celulares CD14, Ly6C, CD3, CD4,
CD8, CD25, CD28, CD69, CTLA-4 e FoxP3 no sangue, no
baço e no lavado peritoneal de camundongos Balb/c por
citometria de fluxo
Para realização dos experimentos de citometria de fluxo, as amostras de

CMSP, esplenócitos e CMLP foram descongeladas em temperatura ambiente,
lavadas com RMPI medium 1640, centrifugadas, ressuspendidas em tampão
de ligação (PBS com SFB a 2%) e imediatamente incubadas por uma hora no
escuro com os seguintes anticorpos monoclonais (BD Biosciences) anticamundongo: anti–CD3 conjugado com proteína clorofila peridinina Cy 5.5
(PerCP-CyTM 5.5), marcador de linfócitos T CD4+; CD8+ e CD4-CD8-; anti-CD4
conjugado com isotiocianato de fluoresceína (FICT), marcador de células T
efetoras; anti-CD8 conjugado com aloficocianina (APC), marcador de células T
citotóxicas; anti-CD25 conjugado com ficoeritrina Cy7 (PE-CyTM7), marcador
de células Treg; anti-CD28 conjugado com PE, marcador de ativação de
células T CD4+; anti-CD69 conjugado com APC-CyTM7, marcador primário de
ativação de células T CD4+; anti-CTLA-4 conjugado com PE, marcador de
células T CD4 anérgicas; anti-FoxP3 conjugado com PE, marcador de células

Métodos 21
21

Treg; anti-CD14 conjugado com PE, marcador de monócitos; e anti-Ly6C
conjugado com FICT, marcador de monócitos ativados.
Após a incubação com cada um dos anticorpos acima, distribuídos em
cinco tubos, as amostras celulares foram novamente centrifugadas e lavadas
em PBS, e então fixadas em paraformaldeído a 4%. A análise citométrica foi
realizada no citômetro de fluxo Guava EasyCyteTM HT (Millipore) (Figura 2A) e
os dados adquiridos pelo software InCyte (Millipore).
A expressão de CD69 na população de células T CD4 foi determinada,
na região correspondente (R1), pelo percentual de células expressando ao
mesmo tempo (“dupla marcação”) para T CD4 (marcador de linfócitos) e para
CD69, em relação ao total de células positivas para T CD4 nesta região (Figura
2B). O mesmo processo de análise foi realizado para a expressão de CD28 e
CTLA-4 na população de células T CD4. A expressão de CD25 e de FoxP3 nos
linfócitos foi avaliada de maneira semelhante, considerando na região
correspondente (R2) a dupla marcação com positividade para CD25 e FoxP3
(Figura 2B). As leituras foram representadas na forma de gráficos de dispersão
de pontos (dot-plots) em que as populações de células T foram definidas pela
determinação de regiões baseadas em seu tamanho e granularidade habituais,
por meio dos fotodetectores FSC (Forward Scatter) e SSC (Side Scatter).

Métodos 22
22

Figura 2: Citometria de fluxo: A) Representação esquemática de células marcadas com
fluorocromos passando através do laser e a luz que se dispersa sendo captada
pelos fotodetectores laterais e B) Gráficos de dispersão de pontos (dot plot) de
acordo com o tamanho (FSC) e a granularidade (SSC) da célula: seleção da
+
+
+
+
+
população linfocitária total (CD3 ) e suas subpopulações CD4 , CD8 , CD4 CD69
+
+
+
e CD4 CD25 FoxP3 (Adaptado Merck Millipore).

3.8

Análise estatística
Os resultados foram expressos como porcentagem de células positivas

para os anticorpos testados, sendo considerados média ± desvio padrão e
avaliados segundo métodos não paramétricos. As diferenças entre os grupos
foram analisadas pelo teste de Mann-Whitney e as possíveis correlações entre
a expressão de anticorpos celulares e alguns parâmetros de atividade do lúpus
pelo coeficiente de Spearman. Consideramos valores de P menores que 0,05
significantes.
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4 Resultados
4.1 Características clínicas do modelo experimental de LESinduzido
A) Peso (Figura 3)
Animais LES-induzido foram mais pesados em comparação aos
controles nos T90 e T120: 28 g ± 2 vs 26 g ± 2 (p<0,001) e 29 g ± 3 vs 27 g ± 2
(p<0,001). Nos T180 e T300, o peso dos animais foi similar nos dois grupos: 31
g ± 8 vs 27 g ± 3 (p=0,081) e 28 g ± 2 vs 29 g ± 3 (p=0,314).

Figura 3: Peso dos animais LES-induzido e dos animais controles nos quatro períodos
avaliados. Teste de Mann-Whitney, ****p<0,001 e *** p<0,001.

B) Lipogranulomas (Figura 4)
Somente os animais LES-induzido desenvolveram lipogranulomas na
cavidade peritoneal nos períodos avaliados. Observa-se na Figura 4 a cavidade
peritoneal de um camundongo controle sem alterações (A) e a de um LES-
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induzido contendo lipogranulomas tanto no diafragma quanto na superfície do
fígado e do baço (B).

Figura 4: Cavidades peritoneais de um animal controle (A) e de um animal LES-induzido (B) com
lipogranulomas na superfície do fígado e baço (setas). Detalhe do lipogranuloma em C.

C) Esplenomegalia (Figura 5)
Ao contrário dos animais do grupo controle, os animais LES-induzido
apresentaram esplenomegalia em todos os períodos avaliados, sendo o peso
dos baços de: 0,12 ± 0,02 vs 0,25 ± 0,06 (p<0,001); 0,11 ± 0,01 vs 0,30 ± 0,04
(p<0,001); 0,10 ± 0,03 vs 0,28 ± 0,13 (p<0,001); e 0,13 ± 0,03 vs 0,22 ± 0,09
(p=0,002) nos T90, T120, T180 e T300, respectivamente. A Figura 5 mostra o
baço normal de um animal do grupo controle (A) e o de um LES-induzido (B),
acometido por esplenomegalia.

Resultados 26
26

0.6

Controle n=8
Pristane n=13

Peso (g)

0.4

0.2

T3
00

T1
80

T9
0

T1
20

0.0

Te mpo (dias)

Figura 5: Baço de um animal controle (A) e de um animal LES-induzido mostrando esplenomegalia (B). O
gráfico representa os pesos dos baços dos animais do grupo controle (círculos brancos) e LESinduzido (quadrados pretos) nos quatro períodos avaliados (C).

D) Artrite (Figura 6)
Quarenta

e

quatro

dos

52

animais

do

grupo

LES-induzido

desenvolveram artrite sendo 7/13 (53%) no T90, 13/13 (100%) no T120, 13/13
no T180 e 11/13 (85%) no T300. Não foram observadas alterações nos
camundongos do grupo controle. A Figura 6 mostra a pata traseira normal de
um animal controle (A) e a de um animal LES-induzido acometida por artrite,
exibindo os tornozelos inchados (B). Os escores de artrite nos camundongos
LES-induzido foram: 0,9 ± 0,9; 1,8 ± 0,6; 3,6 ± 3,5 e 2,6 ± 1,7 no T90, T120,
T180 e no T300, respectivamente (Figura 6C) sendo maior no T180 e T300 em
comparação com o T90 (p=0,004 e p=0,006).
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Figura 6: Membros posteriores de um animal normal (A) e de um animal LES-induzido (B)
mostrando articulações acometidas por artrite. O gráfico representa os escores de
artrite dos animais LES-induzido nos quatro períodos avaliados (C). Teste de MannWhitney **p=0,004 e p=0,006.

4.2 Características histológicas do modelo experimental de LESinduzido
O baço dos animais grupo controle possui capsula de tecido conjuntivo
denso preservada, parênquima esplênico composto por polpa vermelha e polpa
branca com arquitetura preservada em todos os períodos estudados (Figura 7
A e B). Por outro lado, o baço dos animais LES-induzido mostra rarefação da
polpa branca e perda da arquitetura dos nódulos linfáticos (Figura 7 C e D,
seta), depósitos de material de característica gordurosa distribuído de forma
aleatória (Figura 7 E, seta) e aumento de megacariócitos (Figura 7 F, ponta da
seta), mais evidentes nos períodos T90 e T120. No T180, há restituição dos
nódulos linfáticos resultante de um denso infiltrado inflamatório (Figura 7 G e H,
seta) e no T300, os nódulos linfáticos presentes estão rarefeitos e os septos de
tecido conjuntivo estão mais evidentes (Figura 7 I e J, seta) assim como
pequenas áreas de acúmulo de glóbulos vermelhos (ponta da seta).
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Figura 7: Corte histológico panorâmico dos baços de um animal do grupo controle e de quatro
animais LES-induzido. A) Baço de um animal controle mostrando capsula de tecido
conjuntivo denso preservado e septos dividindo o interior do órgão de modo
incompleto. B) Parênquima esplênico constituído por polpa vermelha rica em
capilares sinusoides e cordões de tecido esplênico constituídos por macrófagos,
células plasmocitárias, células reticulares e células sanguíneas dentro dos padrões
da normalidade. Observa-se ainda raras células megacariocitárias. A polpa branca é
constituída por nódulos linfáticos caracterizados por células linfocitárias dispostas
em torno de ramos arteriais com arquitetura preservada. Baço de quatro animais
LES-induzido revelando: C) no T90, rarefação da polpa branca caracterizada por
perda da arquitetura dos nódulos linfáticos (D, seta); E) no T120, perda extrema da
arquitetura linfática nodular que se caracteriza por substituição dos nódulos
linfáticos por depósitos de material de característica gordurosa distribuído
difusamente (seta) e aumento de células megacariocitarias (F, ponta da seta); G)
T180, restituição dos nódulos linfáticos as custas de um denso infiltrado inflamatório
(H, seta) caracterizado por acúmulos de neutrófilos e aumento de células
megacariocitarias; e I) no T300, nódulos linfáticos presentes, mas discretamente
rarefeitos por depleção das células linfocitárias e presença de material gorduroso e
J) septos de tecido conjuntivo se fazem mais evidentes (seta) assim como pequenas
áreas de acúmulo de glóbulos vermelhos (ponta da seta). Aumento de 2X e 40X.
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4.3 Características plasmáticas e do lavado peritoneal do modelo
experimental de LES-induzido
4.3.1 Autoanticorpos antinucleares, anti-dsDNA, anti-Sm e anti-RNP no plasma
e no lavado peritoneal (Tabela 1)
No T0, AAN, anti-dsDNA, anti-RNP e anti-Sm foram negativos no plasma
e no LP de todos os 84 animais. Por outro lado, evolutivamente, os animais
LES-induzido apresentaram ao menos um autoanticorpo no plasma e no LP
(Tabela 1).

Tabela 1: Autoanticorpos plasmáticos e do lavado peritoneal dos 52 animais LESinduzido nos quatro períodos avaliados.
GRUPO PRISTANE (n=52)
ANTICORPOS

T90

POSITIVOS

T120

n=13

T180

n=13

T300

n=13

n=13

Sangue

LP

Sangue

LP

Sangue

LP

Sangue

LP

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

AAN

9 (69)

6 (46)

11 (85)

6 (46)

13 (100)

11 (85)

13 (100)

13 (100)

Anti-dsDNA

5 (38)

9 (69)

7 (54)

8 (62)

5 (38)

4 (31)

11 (85)

12 (92)

Anti-RNP

4 (31)

3 (23)

5 (38)

2 (15)

11 (85)

3 (23)

10 (77)

4 (31)

Anti-Sm

4 (31)

4 (31)

3 (23)

7 (54)

7 (54)

4 (31)

9 (69)

10 (77)

AAN = anticorpo antinuclear
LP = lavado peritoneal
T = tempo

4.3.2 Citocinas (Tabela 2)
Nos animais LES-induzido comparados aos controles, a produção
plasmática de IL-1 foi menor no T180 (p=0,038) enquanto que a de TNFα nos
T90 e T120 (p<0,048 e p<0,001), TGFβ1 (p<0,010) e TGF β2 (p<0,027) no T90 e
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TGFβ3 no T300 (p=0,031) foram maiores e as de IL-2, IL-10 e IFN-g foram
similares em todos os períodos. No LP, a produção de IL-1 no T300 (p=0,042)
e a de IL-2 no T120 (p=0,007) foram menores, as de TNFα no T300 (p<0,001)
e TGFβ1 nos T120 e T300 (p<0,039 e p<0,006) foram maiores e as de IL-10,
IFN-g TGFβ2 e TGFβ2 foram semelhantes entre os grupos.
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Tabela 2: Quantificação de citocinas IL-1, IL-2, IL-10, IFN-I e TGFβ1, TGF β2 e TGF β3 no
plasma e no lavado peritoneal dos 52 animais LES-induzido e 32 controles
nos quatro períodos avaliados.

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
LP = lavado peritoneal
T = tempo
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4.4 Características celulares do modelo experimental de LESinduzido
4.4.1 Quantificação de células mononucleares do sangue, baço e lavado
peritoneal
A) Sangue (Tabela 3)
Os animais LES-induzido tiveram maior número de CPMN nos T90 e
T120 (p=0,049 e p=0,002) e menos linfócitos no T120 (p=0,003) no sangue
periférico quando comparados aos controles. Já o número de monócitos e de
leucócitos totais foram similares nos dois grupos em todos os tempos
estudados.
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Tabela 3: Quantificação de células do sangue dos 52 animais LES-induzido e 32 controles nos quatro períodos avaliados.

Períodos

SANGUE (x104)
Células totais
Controle

CPMN

Pristane

Controle

Pristane

P
n=8

n=13

T0

62,1±5,4

54,5±10,3

T90

78,1±56,1

T120

Controle

n=13

0,130

1,6±0,6

2,6±2,8

99,6±76,2

0,672

4,3±3,3

40,9±17,7

27,1±11,3

0,161

2,8±1,8

T180

69,4±44,6

69,2±45,0

0,928 13,7±10,2 28,6±30,3

T300

45,6±16,1 101,2±100,9 0,119

8,0±2,7

Linfócitos

Pristane

Controle

Pristane

n=8

n=13

0,765

54,2±2,96

47,8±6,5

0,150

25,1±26,0 0,088

35,3±11,6

60,8±42,2

0,461

13,5±7,6

0,003

P
n=8

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
CPMN = células polimorfonucleares
LP = lavado peritoneal
T = tempo

Monócitos

P

P

n=8

n=13

0,704

5,3±2,4

7,2±7,5

13,8±15,1

0,049

7,7±5,2

7,5±3,6

0,002

4,3±2,7

6,1±2,8

0,219 33,53±14,2

0,165

12,2±12,0

5,3±8,0

0,247

43,5±25,3

35,1±29,1

0,369

0,251

4,2±5,5

14,9±28,1 0,164

34,8±16,6

48,2±45,8

0,875

25,7±47,4
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B) Baço (Tabela 4)
No baço, animais LES-induzido tinham mais leucócitos totais nos T90 e
T300 (p=0,048 e p=0,021), mais CPMN nos T90, T120, T180 e T300 (p=0,009,
p<0,001, p<0,025 e p<0,001, respectivamente) e mais monócitos nos T90 e
T120 (p=0,036 e p=0,001) do que os animais controles. Já o número de
linfócitos foi similar nos dois grupos em todos os períodos avaliados.
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Tabela 4: Quantificação de células do baço dos 52 animais LES-induzido e 32 controles nos quatro períodos avaliados

Período

BAÇO (x10 6)
Células totais
Controle

CPMN

Pristane

Controle

Pristane

P
n=8

n=13

T90

43,3±20,5

76,7±36,4

T120

41,2±20,3

60,0±17,5

T180
T300

n=13

0,048

1,9±2,6

9,1±8,2

0,081

1,0±0,8

49,6±15,8 127,2±149,3

0,326

39,0±8,7

0,021

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
CPMN = células polimorfonucleares
LP = lavado peritoneal
T = tempo

Linfócitos

Controle Pristane
P

n=8

63,8±36,3

Monócitos
Controle

Pristane

n=8

n=13

P

P

n=8

n=13

0,009

0,3±0,5

1,6±1,6

0,036

41,1±19,5

55,8±32,1

0,376

11,6±6,4

<0,001

0,3±0,8

4,2±3,0

0,001

37,1±19,4

44,4±15,8

0,302

1,6±1,2

13,3±23,7

0,025

0,8±1,3

7,0±18,6

0,789

47,1±14,3 105,4±130,7

0,6±0,7

7,1±7,8

<0,001

0,5±0,3

1,7±2,1

0,245

37,6±9,1

50,5±31,3

0,778
0,186
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C) Lavado peritoneal (Tabela 5)
A Tabela 5 mostra que no LP, os animais LES-induzido tinham menos
leucócitos totais no T300 (p=0,013), mais CPMN nos T90, T120 e T180
(p=0,003, p=0,001 e p=0,036, respectivamente), mais monócitos no T90
(p=0,019) e menos linfócitos nos T180 e T300 (p=0,025 e p=0,049) quando
comparados aos controles.
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Tabela 5: Quantificação de células do lavado peritoneal dos 52 animais LES-induzido e 32 controles nos quatro períodos
avaliados p<0,05.
Teste de Mann-Whitney,

Período

LP (x106)
Células totais
Controle

CPMN

Pristane

Controle Pristane
P

n=8

n=13

T90

8,7±4,5

16,9±11,6

T120

7,4±4,8

T180
T300

n=13

0,115

0,8±1,4

8,0±7,3

8,2±5,6

0,895

0,5±0,4

6,8±3,5

4,7±4,4

0,153

9,9±4,7

5,3±5,4

0,013

Linfócitos

Controle Pristane
P

n=8

CPMN = células polimorfonucleares
LP = lavado peritoneal
T = tempo

Monócitos

Controle Pristane
P

n=8

n=13

0,003

0,3±0,4

1,6±1,5

3,2±2,4

<0,001

0,6±0,4

0,3±0,3

1,0±1,3

0,036

0,5±0,5

1,0±1,7

0,737

P
n=8

n=13

0,019

7,5±4,5

5,4±4,3

0,287

0,8±1,0

0,710

6,0±4,5

4,2±2,3

0,304

0,3±0,2

0,3±0,1

0,507

6,9±3,2

3,3±3,2

0,025

0,3±0,2

0,4±0,4

0,873

9,2±6,2

4,1±3,9

0,049
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4.5 Citometria de fluxo
A) Monócitos CD14+Ly6Chigh (Tabela 6)
Como

demonstrado

na

Tabela

6,

a

expressão

de

monócitos

CD14+Ly6Chigh foi significativamente maior no sangue (p=0,031, p=0,001,
p=0,031) nos T90, T120 e T180 e no LP (p=0,031, p=0,005, p=0,009 e
p=0,004) e similar no baço dos animais LES-induzido comparados aos
controles nos T90, T120, T180 e T300, respectivamente.

Tabela 6: Expressão de monócitos CD14+Ly6Chigh no sangue, baço e LP dos
52 animais LES-induzido e 32 controles nos quatro períodos
avaliados.
Período

Monócitos CD14+Ly6C+high (%)
Sangue
Controle

Baço

Pristane

Controle

Pristane

P
n=8

n=13

T90

4,0±1,9

7,8±3,4

T120

8,1±1,7

T180
T300

LP
Controle

Pristane

n=8

n=13

P

P

n=8

n=13

0,031

8,8±2,7

8,0±4,3

0,203

9,0±1,5

26,7±12,2

0,031

12,1±3,0

0,001

7,8±8,0

17,7±12,6

0,068

5,4±2,3

13,1±6,5

<0,005

7,9±1,6

12,7±7,5

0,031

5,4±4,8

10,9±8,9

0,232

2,5±1,2

8,4±7,9

0,009

8,0±3,1

9,0±2,9

0,802

9,5±5,5

11,6±6,1

0,429

2,02±1,2

4,0±2,0

0,004

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
CPMN = células polimorfonucleares
LP = lavado peritoneal
T = tempo
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B) Células TCD4+ e TCD8+ (Tabelas 7 e 8)
A expressão de células T CD4+ foi significativamente menor e a de T
CD8+ foi maior no LP no T300 nos animais LES-induzido comparados aos
controles (p=0,002 e p=0,009) e semelhante no sangue e no baço em todos os
períodos estudados (Tabela 7).

Tabela 7: Expressão de células T CD4+ no sangue, baço e LP dos 52 animais
LES-induzido e 32 controles nos quatro períodos avaliados.
Período

Células T CD4+ (%)
Sangue
Controle

Baço

Pristane

Controle

LP

Pristane

P
n=8

n=13

T90

83,4±1,3

83,2±2,7

T120

78,8±1,7

T180
T300

Controle

Pristane

n=8

n=13

P

P

n=8

n=13

0,933

91,0±2,7

89,6±2,3

0,511

85,0±2,5

81,1±9,1

0,324

77,9±5,8

0,694

82,9±7,8

79,1±10,3

0,537

85,8±5,8

84,8±8,0

0,959

76,8±1,7

80,9±5,9

0,476

87,5±2,6

87,3±4,0

0,908

81,1±6,0

85,5±4,2

0,107

84,3±2,9

85,1±1,2

0,700

86,2±3,7

81,5±10,5

0,792

88,5±3,3

81,2±4,9

0,002

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
LP = lavado peritoneal
T = tempo

Tabela 8: Expressão de células T CD8+ no sangue, baço e LP dos 52 animais
LES-induzido e 32 controles nos quatro períodos avaliados.

Período

Células T CD8+ (%)
Sangue
Controle

Baço

Pristane

Controle

Pristane

P
n=8

n=13

T90

11,3±3,8

9,7±2,3

T120

13,8±4,8

T180
T300

LP
Controle

Pristane

n=8

n=13

P

P

n=8

n=13

0,412

3,7±2,0

2,9±1,1

0,968

1,1±0,4

2,0±1,4

0,373

11,7±1,2

0,730

2,5±1,7

2,3±1,5

0,163

1,9±2,1

1,2±1,4

0,319

10,5±1,8

9,5±1,9

0,464

2,0±1,6

3,5±2,4

0,969

2,5±1,6

2,1±1,9

0,485

10,9±0,4

11,35±0,5

0,139

1,9±1,6

2,2±1,6

0,449

0,7±0,5

1,9±1,5

0,009

Teste de Mann-Whitney, p <0,05.
LP = lavado peritoneal
T = tempo
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C) Expressão de CD69+ em células T CD4+ (Figuras 8 e 9)
Nos animais LES-induzido, a expressão de células T CD4+CD69+ foi
maior no sangue nos T90, T120 e T180 (p<0,022, p=0,008 e p=0,010,
respectivamente), no baço no T120 (p=0,049) e menor no LP nos períodos
T120, T180 e T300 (p=0,001, p=0,013 e p<0,001) quando comparadas ao
grupo controle.
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A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 8: Citograma ou dot-plot e histogramas de linfócitos separados por tamanho e granularidade
(A e B) e a subpopulação de células T CD4 (C e D) que expressam CD69, destacada no
quadrante central, de um animal controle (E e F) e de um LES-induzido (G e H).

Resultados 42
42

+

Figura 9: Expressão de CD69 em células T CD4 no sangue (A), baço (B) e lavado peritoneal (C)
dos animais LES-induzido (barras pretas) e controles (barras brancas) nos períodos
T90, T120, T180 e T300. Os resultados estão expressos sob a forma de média ± DP..
Teste de Mann-Whitney, *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001.
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D) Coexpressão de CD28+ e CD69+ em células T CD4+ (Tabela 9)
Animais LES-induzido comparados aos animais controles apresentaram
coexpressão aumentada de CD28+ e de CD69+ em células T CD4+ no sangue
nos T90, T120 e T180 (p=0,006, p=0,020 e p=0,022, respectivamente) e no
baço no T300 (p<0,005). Entretanto, no LP houve redução de células T
CD4+CD28+CD69+ nos períodos T120, T180 e T300 (p=0,031, p=0,006 e
p<0,001, respectivamente).
Tabela 9: Coexpressão de CD28+ e CD69+ em células T CD4+ no sangue,
baço e LP dos 52 animais LES-induzido e 32 controles nos quatro
períodos avaliados.

Período

Células T CD4+CD28+CD69+ (%)
Sangue
Controle

Baço

Pristane

Controle

Pristane

P
n=8

n=13

T90

3,5±3,7

9,7±4,5

T120

3,8±1,9

T180
T300

LP
Controle

Pristane

n=8

n=13

P

P

n=8

n=13

0,006

4,1±0,8

9,0±6,3

0,405

12,6±3,1

13,2±6,6

0,743

9,2±5,9

0,020

8,1±3,8

8,5±3,0

0,787

11,9±5,6

6,9±2,9

0,031

5,4±4,1

12,9±7,1

0,022

6,8±2,8

8,2±5,2

0,789

9,5±5,0

3,7±1,9

0,006

4,2±2,4

9,4±8,2

0,204

8,0±3,4

13,7±3,4

<0,005

16,4±5,3

4,9±2,1

<0,001

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
LP = lavado peritoneal
T = tempo
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E) Expressão de CTLA-4+ em células T CD4+ (Tabela 10)
Nos animais LES-induzido a expressão de CTLA4+ em células T CD4+
do baço foi maior comparada aos controles no T90 (p=0,046) e similar nos
demais períodos. No sangue e no LP a expressão de CTLA-4 foi igual nos dois
grupos em todos os períodos avaliados.

Tabela 10: Expressão de células T CTLA4+ em células T CD4+ do sangue, baço e
LP dos 52 animais LES-induzido e 32 controles em todos os períodos
avaliados.

Período

Células T CD4+CTLA4+ (%)
Sangue
Controle

Baço

Pristane

Controle

Pristane

P
n=8

n=13

T90

15,2±7,4

16,7±6,1

T120

11,3±2,4

T180
T300

LP
Controle

Pristane

n=8

n=13

P

P

n=8

n=13

0,569

9,1±5,6

16,0±5,6

0,046

11,5±5,8

16,3±12,9

0,673

10,0±3,8

1,00

12,5±7,3

16,0±5,2

0,263

13,4±7,3

10,0±6,5

0,272

13,6±2,6

22,1±9,6

0,076

10,0±7,3

12,7±7,9

0,616

12,3±8,8

9,9±3,9

0,483

16,9±7,1

20,7±8,3

0,350

14,9±5,6

23,5±4,9

0,456

7,7±5,6

14,7±11,4

0,202

Teste de Mann-Whitney, p<0,05.
LP = lavado peritoneal
T = tempo

F) Expressão de células Treg CD4+CD25+FoxP3+ (Figuras 10 e 11)
Nas Figuras 10 e 11 nota-se que a expressão de células Treg
CD4+CD25+FoxP3+ foi menor nos camundongos LES-induzido quando
comparados aos controles no sangue nos períodos T90, T120 e T180
(p=0,018, p=0,012, p<0,046, respectivamente), no baço nos T120 e T300
(p=0,018 e p=0,013), e no LP nos T90 e T300 (p=0,008 e p=0,005).
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A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 10: Citograma ou dot-plot e histogramas de linfócitos separados por tamanho e
granularidade (A e B) e a subpopulação de células T CD4 (C e D) que expressam
CD25 e FoxP3, destacada no quadrante maior, de um animal controle (E e F) e de
um LES-induzido (G e H).
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Figura 11: Expressão de células Treg CD4 CD25 FoxP3 no sangue (A), baço (B) e lavado
peritoneal (C) dos animais LES-induzido (barras pretas) e controles (barras
brancas) nos períodos T90, T120, T180 e T300. Os resultados estão expressos
sob a forma de média ± DP. Teste de Mann-Whitney, *p<0,038; **p<0,008.
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5 Discussão
Pela primeira vez demonstramos, em camundongos Balb/c com LES
induzido por pristane, aumento da expressão de células T CD4+CD69+ no
sangue e no baço e redução de Treg CD4+CD25+FoxP3+ no sangue, baço e
LP, sugerindo perda da autotolerância periférica e desbalanço imune
homeostático neste modelo. Aliado a isso, verificamos que a expressão destas
células no sangue dos animais LES-induzido se assemelha à observada no
LES humano. Também observamos que os períodos T90 e T120 são os
melhores para avaliar a falência de autotolerância neste modelo.
Todos os animais LES-induzido desenvolveram grande quantidade de
lipogranulomas na cavidade peritoneal, principalmente no diafragma e na
superfície do fígado e do baço. De modo semelhante, Utbonaviciute e
colaboradores (2013) e Bossaller e colaboradores (2013) observaram tecido
linfoide ectópico com propriedades morfológicas e funcionais de tecidos
linfoides secundários e infiltrado inflamatório na cavidade peritoneal de
camundongos com LES-induzido [58, 71]. Notamos esplenomegalia e artrite
nos animais LES-induzido a partir do T90, similares aos achados de Bossaller e
colaboradores (2013) e Leiss e colaboradores (2013) [71, 72].
Alterações histomorfológicas no baço dos animais LES-induzido como
hiperplasia da polpa vermelha e redução da polpa branca, aumento de
infiltração de células inflamatórias, principalmente neutrófilos, e depósitos
randomizados de óleo foram mais pronunciadas nos T90 e T120, sugerindo
maior processo inflamatório nestes períodos. De forma similar, Leiss e
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colaboradores (2013) observaram hiperplasia do centro germinal em baços de
camundongos LES-induzido [72] e Zhuang e colaboradores (2014) notaram
desorganização dos nódulos linfoides (polpa branca) e aumento numérico de
megacariócitos [68]. É interessante notar que, comparado com baço de
indivíduo normal, pacientes com LES apresentam diminuição do corpúsculo
esplênico (nódulo ou folículo linfático), em número e volume, sendo
considerado atrofia [73], e em camundongos B/WF1 há infiltração de células
inflamatórias [74]. Porém, o envolvimento do baço na autoimunidade do modelo
de LES-induzido permanece desconhecido, mas pode ser que este órgão
linfoide primário tenha um papel importante na manutenção da quebra da
autotolerância neste modelo [68, 72].
Animais com LES-induzido produziram autoanticorpos antinucleares
(AAN), anti-dsDNA, anti-Sm e anti-RNP tanto no plasma quanto no LP. Outros
autores também observaram estas alterações no modelo de LES-induzido por
pristane a partir das primeiras duas semanas após a indução [63, 72, 75].
A produção da citocina pró-inflamatória IL-1 foi menor no plasma e no LP
dos animais com LES-induzido, enquanto que a de TNFα foi aumentada. No
LES humano, ambas as citocinas estão aumentadas no plasma [76], sendo que
a produção maior de IL-1 tem sido relacionada à presença de autoanticorpo
anti-dsDNA em pacientes lúpicos [77], enquanto que a de TNFα influencia na
regulação da produção de IFNγ [59], na inflamação e na apoptose, dois
processos envolvidos no LES [78]. Torna-se importante ressaltar que, apesar
da produção de TNFα estar aumentada nos animais LES-induzido, a de IFNγ
não foi alterada, conforme também observado por Mizutani e colaboradores
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(2015) [67]. Já Xu e colaboradores (2015) notaram aumento de IFNγ até 6
meses após a indução de LES por pristane, retornando ao nível basal após
este período [59]. Nos animais LES-induzido a produção de IL-2 foi menor no
LP e não houve alteração na secreção das citocinas IL-4 e IL-10, sugerindo
que a autoimunidade desenvolvida neste modelo independe da participação
destas citocinas. Ao contrário, em humanos e em camundongos B/WF1, a IL-2
é reduzida [15] e IL-4 e IL-10, geralmente são aumentadas [13, 14, 79]. A
produção diminuída de IL-2 e aumentada de IL-4 no LES humano sugere
diminuição da função de células T auxiliares e desbalanço Th1 e Th2 [80]. Por
outro lado, a IL-10 pode estar relacionada à proliferação de células B e
aumento da apoptose em pacientes lúpicos [81], além de estar ligada à
gravidade da doença [82]. A produção de TGFβ1 no plasma e no LP e TGFβ3
plasmática foi significativamente maior dos animais LES-induzido, sugerindo
atividade de plasmócitos, seus principais produtores [83]. Estas citocinas são
responsáveis por conter a proliferação celular e controlar a diferenciação
principalmente de células T citotóxicas [83]. Em pacientes com LES, TGFβ1 e
TGFβ2 reduzem a hiper-reatividade crônica de linfócitos, porém sua produção é
diminuída [3].
Animais com LES-induzido tiveram maior quantidade de células totais no
baço no T90, sugerindo atividade inflamatória mais acentuada neste período.
Todavia, no LP, o número de leucócitos atingiu seu pico no T90 e,
posteriormente, diminuiu, possivelmente, por causa da migração destas células
para tecidos, baço, linfonodos e outros órgãos de modo semelhante ao
observado por Mizutani e colaboradores (2005) [67]. O número de CPMN foi
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maior no sangue, baço e LP dos animais LES-induzido, e o de monócitos foi
aumentado no baço e LP. Por outro lado, o número de linfócitos foi diminuído
no sangue e LP, característica comum em pacientes lúpicos [6]. A presença de
pristane na cavidade peritoneal destes animais meses após a inoculação
poderia causar apoptose de linfócitos e células dendríticas, conforme avaliado
por Calvani e colaboradores (2005) [84] e explicar o aumento de CPMN e
monócitos, que são fagócitos profissionais, e a redução de linfócitos.
Animais com LES-induzido tiveram aumento numérico de monócitos
CD14+Ly6Chigh no sangue e no LP em todos os períodos avaliados, sugerindo
papel importante destes monócitos no início e na perpetuação do processo
inflamatório observado neste modelo. De forma similar, Lee e colaboradores
(2008b) [85] e Bossaller e colaboradores (2013) [71] também observaram
aumento destas células duas semanas após a indução acompanhado da alta
expressão de IFN-I, uma vez que é seu principal produtor [85]. É importante
ressaltar que os monócitos possuem um papel fundamental na produção de
altos títulos de citocinas pró-inflamatórias presentes na cavidade peritoneal e
no soro dos camundongos LES-induzido, incluindo TNF-α [66], que contribui
para o grande influxo de células T CD4 para cavidade peritoneal nos primeiros
meses após a indução [65].
O número de células T CD4 e T CD8 foi similar no sangue e no baço dos
animais LES-induzido. Por outro lado, no LP, houve redução de células T CD4
e aumento de T CD8 no T300. De maneira interessante, observa-se que, em
pacientes com LES, a porcentagem de células T CD4 e T CD8 no sangue
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periférico é menor do que nos controles e a redução de células T CD4 foi
associada negativamente a atividade da doença [86].
Animais com LES-induzido tiveram aumento de células T CD4+CD69+,
consideradas ativadas, sugerindo quebra da autotolerância periférica neste
modelo, de forma semelhante ao observado no LES humano [45, 46]. De fato,
a expressão de CD69 é significativamente maior nas células T CD4 periféricas
de pacientes com LES [36, 39, 87], sendo ainda maior naqueles com LES ativo
[36, 87]. Além disso, problemas na ativação de células T são correlacionados
com o SLEDAI e contribuem em parte na atividade do lúpus, independente do
envolvimento de células B [36, 65]. Também no baço, houve aumento de
células TCD4 ativadas, expressando CD69, observado somente no T120 e,
surpreendentemente no LP, o número destas células foi menor a partir de
T120, possivelmente pela redução do infiltrado inflamatório e migração de
células imunes para outras regiões. Por outro lado, diferente dos nossos
achados, em camundongos B/WF1, modelo clássico de LES, há aumento de
células T CD4+CD69+ no baço [33, 48, 50, 67, 88, 89] e linfonodos, porém não
há alteração destas células no sangue periférico, indicando ativação contínua
de células T CD4 nos órgãos linfoides [32, 33, 50, 67]. Ao contrário do B/WF1,
células T CD4CD69 no sangue e em órgãos linfoides periféricos de
camundongos MRL são similares às de Balb/c normais [90].
Demonstramos ainda que animais LES-induzido tiveram aumento de
células T CD4 coexpressando CD69 e CD28, sugerindo maior proliferação de
células T CD4 ativadas. Yang et al (2008) propôs que o CD69 é necessário
mas não o suficiente para ativação de células T CD4 [2]. A estimulação de
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CD28, continuamente expresso em células T CD4 [64], na presença de CD69
aumenta intensamente a proliferação de T CD4 [84], bem como a produção e
secreção de IL-2 [91]. Porém, apesar da coexpressão de CD28 e CD69 estar
aumentada no sangue dos camundongos LES-induzido, a concentração de IL-2
não foi alterada nos períodos avaliados.
Por outro lado, em camundongos com LES-induzido o número de células
T CD4+CTLA-4+ permaneceu inalterado no sangue e no LP. Entretanto, no
baço, a expressão de CTLA-4 em células T CD4 foi aumentada no T90.
Interessante que Mizutani e colaboradores (2005) [67] e Prado e colaboradores
(2013) [27] observaram que a expressão de CTLA-4 está relacionada à
atividade de células Treg em órgãos linfoides periféricos de camundongos
Balb/c normais. Por outro lado, em pacientes com LES, o papel do CTLA-4 no
desenvolvimento da doença permanece incerto [39, 92] e sua expressão em
células T CD4 periféricas é controversa. Alvarado e colaboradores (2006)
observaram que a expressão de CTLA-4 em células T CD4 de doentes lúpicos
é variável, de 0 a 12% [39]. Porém, pacientes com LES inativo tendem a ter
menos células T CD4+CTLA-4+ comparados àqueles com LES ativos e
controles saudáveis [89]. Outros estudos demonstraram expressão aumentada
de CTLA-4 em células T CD4 periféricas de pacientes lúpicos [29, 93] e nível
de CTLA-4 solúvel maior no plasma destes pacientes [64, 89], apresentando
correlação com a atividade da doença [88]. No entanto, a utilização terapêutica
de anti-CTLA-4 no tratamento do LES demonstrou resultados negativos [92].
A redução de células Treg CD4+CD25+FoxP3+ no sangue periférico de
animais com LES-induzido sugere perda da autotolerância periférica e
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desbalanço imune homeostático [47, 58, 62]. Esta mesma alteração também foi
observada no baço e LP destes animais, sugerindo que ambos possuem um
papel

importante no desenvolvimento da autoimunidade neste modelo. De

modo

similar,

em

pacientes

lúpicos,

o

número

de

células

Treg

CD4+CD25+FoxP3+ periféricas também é reduzido, indicando desregulação da
tolerância periférica [1, 49, 54, 63, 87]. Além disso, alguns estudos têm
mostrado

que

a

redução

destas

células

pode

estar

inversamente

correlacionada à atividade da doença, apesar da sua correlação com o SLEDAI
não ser significativa [46]. Contudo, no B/WF1 [1, 2, 50, 74, 88] foi observado
redução de células Treg CD4+CD25+FoxP3+ no sangue periférico, baço e
linfonodos, quando comparados a camundongos Balb/c [2], e a porcentagem
destas células decresce com o tempo [17]. Diferente do B/WF1, a expressão de
células Treg no sangue e em órgãos linfoides periféricos de camundongos MRL
são similares à de Balb/c normais [90] e sua capacidade supressora é normal.
Porém Parietti e colaboradores (2008) observaram que células T CD4 deste
modelo são menos susceptíveis à supressão pelas células Treg [91], podendo
resultar em grande proliferação de células T CD4 [90].
Em resumo, demonstramos, em camundongos Balb/c com LES-induzido
por pristane, alterações histológicas no baço com infiltração de células
inflamatórias e desorganização da polpa vermelha e branca principalmente nos
períodos T90 e T120, propondo maior processo inflamatório neste período.
Aliado a isso, houve aumento de células T CD4+CD69+ no sangue e no baço e
redução de células Treg CD4+CD25+FoxP3+ no sangue, baço e LP, sugerindo
perda da autotolerância e desbalanço imune homeostático neste modelo. Este
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aumento de células T CD4+CD69+ e diminuição de Treg CD4+CD25+FoxP3+ no
sangue são similares a patologia humana, sugerindo que este modelo
experimental se adequa ao estudo do LES. Nossos resultados indicam, ainda,
que o melhor período para avaliar alterações referentes à falência da
autotolerância no modelo de LES-induzido por pristane é nos tempos iniciais,
de 90 a 120 dias após a indução por pristane. Portanto, este modelo
experimental de baixo custo de manutenção é facilmente reproduzível e pode
ajudar a gerar novos conhecimentos sobre algumas anomalias imunológicas
celulares referentes à perda da autotolerância encontradas nesta patologia.
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6 Conclusões
Em camundongos Balb/c com LES induzido por pristane:
1) o aumento de células T CD4+CD69+ no sangue e no baço aliado à
redução de células Treg CD4+CD25+FoxP3+ no sangue, no baço
e no LP indicam perda da autotolerância e desequilíbrio imune
homeostático.
2) o aumento de células T CD4+CD69+ e a redução de Treg no
sangue, similares ao observado no LES humano, sugerem que
este modelo se adequa ao estudo desta doença.
3) as alterações observadas no sangue, no baço e no LP foram mais
acentuadas nos T90 e T120, de modo que estes períodos
parecem ser os mais indicados para estudar a falência da
autotolerância neste modelo experimental de LES.
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