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RESUMO 

 

Mesquita JR.D. Avaliação Fenotípica das Células T Reguladoras CD4+CD25+ 

CD127lowem pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico [Dissertação]. São Paulo: 
Departamento de Reumatologia da Universidade Federal de São Paulo; 2009. 
 
 O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica 

pertencente ao grupo das doenças reumáticas autoimunes sistêmicas, caracteri-

zando-se por apresentar as mais variadas manifestações clínicas e laboratoriais. 

Seu mecanismo exato de etiopatogenia ainda permanece obscuro. Observações 

prévias avaliando o papel das células TREG CD4+ CD25+ nas doenças auto-

imunes, em que se tem detectado tanto alterações de freqüência como alterações 

funcionas e fenotípicas em modelos murinos e humanos, sugerem o papel signifi-

cante dessa população celular na etiopatogenia da autoimunidade. No LES pode-

mos observar a existência de uma complexa rede de interações que caracterizam a 

doença, em que muitos alvos para intervenção terapêutica podem ser considera-

dos. Atualmente tem-se voltado bastante a atenção para o estudo das células 

TREG CD4+CD25+, a fim de que possam ser usadas como alvos potenciais para 

terapia imunomoduladora. Os dados sobre a freqüência e fenótipo das células 

TREG publicados ate o momento são controversos devido à heterogeneidade de 

marcadores fenotípicos e estratégias de análises utilizadas. Um alto nível de célu-

las efetoras ativadas contaminam as amostras de células selecionadas de acordo 

com as estratégias clássicas de identificação de células TREG no LES e este fe-

nômeno é ainda mais acentuado quanto maior o grau de atividade da doença. As-

sim, o presente projeto pretendeu inicialmente validar uma estratégia de análise 

capaz de identificar e quantificar células TREG utilizando a combinação dos mar-

cadores CD25 e CD127 associados à expressão de Foxp3 em pacientes com LES 

em atividade ou fora de atividade. Concluiu-se pelo painel 

CD4+CD25+/highCD127∅/low como melhor marcador de células TREG em virtude de 

sua alta associação com Foxp3 tanto em sadios como em pacientes com LES. 

Num segundo momento avaliamos a freqüência de células TREG e células Tcon-

vonde observamos níveis normais de células TREG e níveis elevados de células 

Tconv ativadas em pacientes com doença em atividade. Foi nosso objetivo, tam-

bém, avaliar a expressão de marcadores fenotípicos importantes para biologia das 

células TREG. Foi avaliada a expressão dos marcadores: CTLA-4, GITR, PD-1, 



 
 

 

OX40, HLA-DR, CD95, CD45Ra, CD28, CD40L nas células 

CD4+CD25+/hiCD127∅/low, em pacientes com LES em fase  ativa e inativa. Avalia-

mos também a relação entre o balanço de células TREG versus células Tconv ex-

pressando estes marcadores mediante o calculo da razão de equilíbrio fenotípico 

TREG/Tconv. Em pacientes com doença ativa observamos níveis diminuídos de 

células TREG positivas para as moléculas CTLA-4 e CD28 e níveis elevados de 

células TREG CD40L+. Quando avaliada a razão TREG/Tconv observamos uma 

alteração no balanço TREG/Tconv positivas para GITR, HLA-DR, OX40, CD40L e 

CD45RO. Houve queda na razão TREG/Tconv para os marcadores GITR, HLA-

DR,OX40 e CD45RO e ganho para o marcador CD40L em pacientes com LES 

quando comparado a controles sadios. Além da caracterização fenotípica ampla, o 

presente estudo tem um ponto original extra, que consiste na definição da popula-

ção de células TREG a partir do fenótipo CD4+CD127lowCD25+, que tem se mostra-

do mais específico que o tradicional fenótipo CD4+CD25high altamente contaminado 

por células Teff. Estas informações, no futuro, poderiam levar a pistas importantes 

na busca de alternativas mais eficazes de imunoterapia, capazes de restabelecer 

os mecanismos normais de tolerância imunológica, evitando ou minimizando assim 

os danos causados pela resposta autoimune. 

 

Palavras-chave: células TREG, Autoimunidade, Lúpus eritematoso sistêmico, Lin-

fócitos T, Tolerância imunológica. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Mesquita JR.D. Phenotypic evaluation of CD4+CD25+ CD127low Regulatory T cells 
on patients with Systemic Lupus Erythematosus [Master thesis]. São Paulo: Depar-
tamento de Reumatologia da Universidade Federal de São Paulo; 2009. 
 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory disease that is part 

of the group of rheumatic autoimmune inflammatory diseases, being characterized 

by heterogeneous clinical and laboratory manifestations. The exact etiopathogenic 

mechanism underlying SLE still remains obscure. Previousr observations evaluating 

CD4+ CD25+ TREG cell function in auto-immune diseases detected alterations on 

frequency and on phenotypic and functional features in murine and human models 

that support the significant activity of this cell population on autoimmune pathophy-

siology. In SLE we can observe the existence of a complex interaction network that 

characterizes the disease, in which many targets for therapeutic intervention may 

be considered. The present study has focused on TREG cells, since they may 

represent putative targets for immunomodulatory therapy in this disease. Published 

data on frequency and phenotype of TREG cells is controversial due to hetero-

geneity of phenotypic markers and analytic strategies used. The present project 

aimed to validate an appropriate strategy to identify and quantify TREG in SLE. The 

CD4+CD25highCD127 low/- panel was validated as an appropriate strategy for identifi-

cation of Foxp3+ TREG cells in healthy and in SLE patients. The frequency of TREG 

cells presented normal frequency in active and inactive SLE. In contrast, the fre-

quency of conventional non-regulatory T cells was increased in patients with active 

disease. We also evaluated the expression of important phenotypic markers for 

TREG cells biology, including CTLA-4, GITR, PD-1, OX40, HLA-DR, CD95, 

CD45RO, CD28 and CD40L in patients with active and inactive disease. In addition 

we evaluated the relationship between the balance of TREG cells versus conven-

tional non-regulatory T cells expressing these markers by means of deriving the 

TREG/Tconv rate for each surface marker. In patients with active disease we ob-

serve reduced levels of TREG cells expressing CTLA-4 and CD28 molecules, and 

elevated levels of CD40L+ TREG cells.  

 

 

 



 
 

 

There was an imbalance in TREG/Tconv for GITR, HLA-DR, OX40, CD40L and 

CD45RO: samples from active SLE patients depicted a decreased TREG/Tconv 

ratio for GITR, HLA-DR, OX40 and CD45RO and an increased ratto for CD40L 

when compared with healthy controls. The knowledge on the role of TREG cells in 

SLE may bring important contribution in devising therapeutic alternatives for this 

disease. 

 

 

Keywords: TREG cells, Autoimmunity, LES, T lymphocytes, Immune tolerance  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sistema imune e a auto-imunidade 

 

Nossa capacidade de coexistir com inúmeros microorganismos presentes no 

ambiente é determinada pela eficácia da ação de vários sistemas de defesa que atuam 

em conjunto para evitar, controlar e combater o ataque de possíveis agentes invasores.  

O sistema imunológico está envolvido na proteção do organismo contra diversos 

agentes causadores de doença. Seus mecanismos protetores incluem células, tecidos, 

proteínas séricas e peptídeos, entre outros elementos, que interagem entre si formando 

uma rede complexa de respostas específicas e não específicas que atuam de modo 

dinâmico por todo o organismo a fim de minimizar a presença de agentes patogênicos. 

Na ocasião de seu desenvolvimento o Sistema Imunitário gera populações celulares 

com uma ampla variedade de receptores de reconhecimento que são formados por 

mecanismos aleatórios de rearranjos gênicos dos segmentos VDJ. Esses receptores 

são capazes de reconhecer diferentes seqüências peptídicas, provenientes tanto de 

proteínas estranhas como também de proteínas autólogas ou heterólogas (Alt et al 

1986). A maioria dos timócitos que possui receptores de alta afinidade para peptídeos 

próprios é então eliminada pelo mecanismo de deleção clonal, uma etapa denominada 

de seleção negativa. Entretanto, células T auto-reativas podem escapar da seleção 

negativa sendo liberadas na periferia. Estas células são potencialmente capazes de 

reconhecer auto-antígenos, proliferarem e se diferenciarem em células efetoras com 

potencial patogênico para gerar uma enfermidade (Goldrath, et al 1999, Jiang et al 

2003). Essa capacidade do sistema imune em induzir ou ativar uma doença foi clara-

mente reconhecida por Paul Ehrlich no início do século 20th, que enfatizou que o sis-

tema imune deve distinguir cuidadosamente o próprio do não próprio a fim de evitar a 

auto-imunidade. Ehrlich imaginou que durante a ontogenia e amadurecimento de clo-

nes imunocompetentes responsivos a auto-antígenos, deveria haver um mecanismo 

para controlar o crescimento desses clones auto-reativos. Portanto, a falência desses 

mecanismos de controle de amadurecimento e crescimento de células auto-reativas 

poderia levar ao estado de “horror autotoxicus’’ ou auto-imunidade (Ehrlich, et al 

1900)”. 

Para prevenir a doença imune induzida diretamente pelo ataque auto-imune ou 

controlar os efeitos colaterais dos danos ocorridos nas respostas imunes normais, exis-
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te uma complexa rede de mecanismos regulatórios. A fim de evitar a auto-imunidade 

existem os mecanismos de tolerância, que representam a capacidade do organismo de 

distinguir o próprio do não próprio. Esses mecanismos reguladores e/ou de tolerância 

podem ser divididos didaticamente em tolerância central, que consiste em um meca-

nismo de regulação tímica, em que células auto-reativas sofrem seleção negativa e são 

eliminadas antes de atingir a periferia (Kappler et al 1987), e em tolerância periférica, 

em que os clones auto-reativos sofrem a ação de mecanismos regulatórios intrínsecos 

de ativação e diferenciação das células T. Em nível periférico há mecanismos conside-

rados passivos e mecanismos considerados ativos. Entre esses últimos está a regula-

ção mediada pelas células T “supressoras” (Jiang et al 2004). Entre os mecanismos 

homeostáticos intrínsecos podemos destacar a afinidade do TCR, o papel das molécu-

las co-estimulatórias e a diferenciação as células T CD4 em subtipos que expressam 

diferentes padrões de citocinas secretadas (Savage et al 1999, Foy et al 1996, O’ Garra  

et al 2004). 

Um fato de considerável relevância é que esses mecanismos “passivos” de auto-

tolerância podem não ser completamente suficientes para controlar as células T com 

potencial patogênico. Células anérgicas com potencial para serem ativadas podem ter 

seu estado de anergia revertido quando em contato com os respectivos auto-antígenos 

liberados dentro dos órgãos linfóides durante o curso de uma infecção ou quando fo-

rem ativadas por epítopos de reação cruzada presentes em agentes infecciosos (Wu-

cherpfennig et al 1995). Evidências para existência de mecanismos “ativos” de supres-

são imune vêm se acumulando por mais de 10 anos a favor da existência de subtipos 

distintos de populações celulares que suprimem a ativação de células T auto-reativas 

que escaparam dos mecanismos de tolerância convencionais (Moller 1996). Atualmen-

te vários estudos valorizam a função das células T reguladoras no controle das respos-

tas imunes. Alguns tipos de células T regulatórias (TREG) têm sido identificados, tanto 

em camundongos quanto em humanos. Podemos destacar o papel das células Tr1, 

Th3, T CD8+ Qa-1 dependente, TCD8+ CD28∅, células NKT e células gama/delta (Ma-

loy et al 2001). As células TREG “naturais” são representadas principalmente pelas 

células T CD4+CD25+ e constituem o subtipo mais importante de células reguladoras, 

sendo derivadas de populações funcionalmente maduras no timo. A depleção desse 

subtipo celular em camundongos resulta doenças auto-imunes que lembram as doen-

ças auto-imunes humanas e a reconstituição dessa população é capaz de inibir a auto-

imunidade (Sakaguchi et al 1985). 
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 Evidências recentes apontam que anormalidades genéticas na geração e fun-

ção das células TREG CD4+ resultam em desregulação imune e são a causa primária 

de algumas doenças genéticas humanas acompanhadas de auto-imunidade e outros 

distúrbios imunes (Gambineri et al 2003).  

 

 

Figura 1. Características básicas das principais células com função regulatória 
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1.2 Células T reguladoras naturais 

 

De todos os tipos de células TREG o subtipo mais bem caracterizado é compos-

to pelas células T CD4+CD25+ que correspondem a aproximadamente a 5-10% das 

células T CD4+ periféricas (Baecher-Allan et al 2001). Essas células são responsáveis 

pela manutenção da tolerância imunológica a auto-antigenos e também participam de 

mecanismos de controle negativo de repostas imunes fisiológicas e patológicas (Maloy 

et al 2001, Sakaguchi  et al 2001).   

Em estudos realizados em camundongos quanto à origem das células TREG 

CD4+CD25+ ficou evidente a participação do timo na produção dessas células (Asano 

et al 1996). Em outro experimento Morse e colaboradores (1999) demostraram que a 

infecção neonatal com o vírus linfotrópico-T de camundongos, que leva a depleção se-

letiva de células T CD4+ no timo e na periferia, promove o desenvolvimento de várias 

doenças auto-imunes órgão-específicas. Assim, pode-se observar que o timo contribui 

com a autotolerância não apenas eliminando ou inativando células auto-reativas, mas 

também produzindo células TREG (Morse at al 1999). 

 Em análises fenotípicas iniciais o marcador mais usado para distinguir as células 

TREG de das outras células T CD4+ é a molécula CD25 (Sakaguchi et al 1995). O 

CD25 é indispensável para geração e manutenção dessas células na periferia. Camun-

dongos deficientes em IL2 e/ou CD25 desenvolvem poucas células T CD4+CD25+, mas 

preservam uma produção normal dos outros subtipos de células T CD4/CD8 e desen-

volvem espontaneamente doenças auto-imunes graves que podem ser prevenidas pela 

inoculação de células T CD4+ CD25+ de camundongos normais (Suzuki et al 1999, Al-

meida et al 2002). Ademais, o CD25 é um marcador útil para obtenção de um uma po-

pulação mais pura de células TREG para análise de sua função, pois a população de 

células T CD4+CD25+ é altamente enriquecida de células TREG (Sakaguchi 2001). En-

tretanto, apesar de a molécula CD25 funcionar como um excelente marcador para ca-

racterização das células TREG naturais por apresentar um alto nível de expressão 

nessa população, ela não funciona com um marcador específico, pois pode ser encon-

trada em todas as células T ativadas. Outros marcadores foram estudados mediante 

análises por FACS, em que foram detectados altos níveis de moléculas de superfície 

como o HLA-DR, CD122, CD45RO e o CTLA-4 intracelular. Esse fenótipo de superfície 

é similar ao das células T CD4+ de memória, diferindo apenas pelo fato de que as célu-
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las TREG expressam as moléculas CD25 e CTLA-4 de modo constitutivo. Quando 

comparado com as células T CD4+CD25∅ ativadas via TCR, diferenças podem ser ob-

servadas, no entanto elas são menos distintas. Após um curto período de ativação, al-

tos níveis de CTLA-4 de superfície são expressos pelas células TREG naturais, mas 

não pelas células CD4+CD25∅. Entretanto as células CD4+CD25∅ quando ativadas 

aumentam sua expressão de CTLA-4 intracelular, HLA-DR de superfície, CD122, 

CD45RO e de CD25 (Dieckmann et al 2001). Foi avaliada também a presença de ou-

tras moléculas como: CD5, CD28, CD38, CD62L, CD69, CD95, CD154, TGF-B, GITR, 

PD1 e Nocht, entre outras. No entanto, a maioria delas tem maior valor para avaliação 

funcional das células TREG do que para caracterização desta sub-população como 

uma entidade celular distinta.  

Um ótimo marcador para linhagem de células TREG e também altamente espe-

cífico, é o produto de transcrição do gene FOXP3, denominado scurvina e encontrado 

tanto nas células TREG naturais de origem tímica com nas células TREG periféricas. O 

gene FOXP3 é considerado o “gene mestre de controle” do desenvolvimento e função 

das células T CD4+CD25+ controlando também a expressão dos outros três marcado-

res mais específicos para essa linhagem como o CD25, CTLA-4 e o GITR (Fontenot et 

al 2005). Pacientes com mutações nesse gene anulam o desenvolvimento e a função 

supressiva das células TREG CD4+ CD25+, desenvolvendo a síndrome da imunodefici-

ência ligada ao X, denominada IPEX (Desregulação imune, Poliendocrinopatia, Entero-

patia e síndrome ligada ao X), em que se observa o acometimento de vários órgãos 

endócrinos, doença inflamatória dos vasos, alergia grave e infecções fatais (Bennett et 

al 2001). 
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Figura 2. Origem das células T Regulatórias. As células TREG tímicas são originadas a partir de percur-
sores específicos mediante interações de alta afinidade com auto-antígenos e atraídas por 
quimiocinas secretadas pelos macrófagos e DCs da medula tímica e pelas células apiteliais do 
septo fibroso (Quadro superior). As células TREG podem ser induzidas na periferia a partir de 
linfócitos T naive recém selecionados mediante contato com citocinas imunomodulatórias (IL-
10, TGF-B) ou a partir de interação com cédulas regulatórias ou APC’s tolerogênicas (Quadro 
inferior), Tanto as células nTREG, quanto iTREG apresentam as mesmas características feno-
típicas e funcionais. Siglas nTREG, células T regulatórias naturais; iTREG, células T regulató-
rias induzidas; APC’s, células apresentadoras de antígenos. 
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Recentemente Liu e colaboradores (2006) e Seddiki e colaboradores (2006) de-

monstraram que a avaliação da molécula CD127 pode funcionar como uma opção ex-

celente para obtenção de uma população de células TREG com alto grau de pureza e 

com alto grau de atividade supressora (Liu et al 2006 and Seddiki et al 2006). Estudos 

anteriores ja relatavam que a expressão do fator de transcrição Foxp3 nem sempre se 

correlacionava com a expressão da molécula CD25 (Fontenot et al 2005). Liu e colabo-

radores observaram que a maioria das células CD4+Foxp3+ era do subtipo 

CD25highCD127low, no entanto alguns indivíduos apresentaram uma porcentagem signi-

ficativa de células CD25∅CD127low e CD25lowCD127low que também eram foxp3 positi-

vas. Com este estudo eles conseguiram demonstrar que a utilização do CD25 em con-

junto com o CD127 poderia fornecer resultados bem mais fidedignos para uma análise 

de uma população de células TREG com um maior grau de pureza. Foi observado 

também que por meio da utilização do CD127 podemos distinguir de forma mais clara 

as células efetoras recém ativadas e as células de memória da população de células 

TREG, pois apenas as células TREG recém-ativadas apresentam baixa expressão 

constitutiva de CD127, enquanto as células de memória apresentam alta expressão de 

CD127 e as células efetoras tradicionais rapidamente reexpressam este marcador após 

a ativação (Liu et al 2006 e Seddiki et al 2006). 

 
1.3 Marcadores moleculares relacionadas à biologia das células TREG 

 

Ainda não se sabe precisamente o mecanismo molecular pelo qual as células 

TREG exercem seus efeitos supressores sobre a ativação e proliferação de outras cé-

lulas. Algumas moléculas de superfície são cruciais para sobrevivência e função efeto-

ra das células TREG, no entanto, elas podem ter expressão constitutiva ou serem indu-

zidas pós ativação celular em praticamente todos os subtipos de LT e sua deficiência 

ou expressão alterada pode afetar tanto as células TREG como as células Teff ou am-

bas. Além disto, algumas moléculas efetoras como OX40, CD40L e GITR podem de-

terminar o nível de ativação de células Teff, manutenção das mesmas na periferia e 

resistência a ação imunoregulatórias das células TREG. A alteração do balanço entre 

estas duas sub-populações celulares e seus marcadores de superfície pode represen-

tar um fator importante para suscetibilidade e desenvolvimento de doenças auto-

imunes.  Este assunto permanece sob intensa investigação. Assim, alguns marcadores 
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fenotípicos de provável importância funcional serão discutidos a seguir e podem ser 

observados na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Marcadores fenotípicos relacionados à biologia dos linfócitos T. 
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CD28 

O CD28 é uma das moléculas da superfamília das imunoglobulinas expressa por 

LT, tem fundamental importância para o fornecimento de um sinal co-estimulatório auxi-

liar ao sinal fornecido pelo TCR. Seu ligante pode ser o receptor B7. 1 (CD80) ou o re-

ceptor B7.2 (CD86). O sinal co-estimulatório do CD28 é importante para ativação e 

produção de citocinas por LT (Linsley et al 1993). 

As moléculas B7 e CD28 são críticas para geração de células T efetoras e célu-

las TREG no timo e para sua auto-renovação e sobrevivência na periferia. O número 

de células TREG está substancialmente reduzido no timo e na periferia de camundon-

gos deficientes nas moléculas CD28 ou B7 (Lohr et al 2004,  Sakaguchi  2001). A defi-

ciência de CD28 ou B7 acelera o desenvolvimento de diabetes tipo1 em camundongos 

não obesos sugerindo um possível efeito da deficiência das células TREG CD4+ CD25+ 

no desenvolvimento do diabetes auto-imune e demonstrando que a ativação de células 

efetoras auto-imunes pode ocorrer sem a co-estimulação B7/CD28 (Lohr et al 2004). É 

provável que a deficiência de CD28 ou B7 prejudique a ativação das células T e conse-

qüentemente sua produção de IL-2, levando a redução das células TREG mediante 

deficiência de IL-2, que é uma citocina fundamental para sua sobrevivência (Schorle et 

al 1991). O sinal fornecido pelo CD28 juntamente com a estimulação do TCR anula o 

estado anérgico/supressivo das células TREG CD4+ CD25+ desencadeando sua proli-

feração (Takahashi et al 1998, Sansom et al 2006) e é importante para diferenciação in 

vivo de células naive (CD4+CD25-) em células TREG, as chamadas células TREG in-

duzidas na periferia. Entretanto o CD28 parece não ter papel importante para o meca-

nismo supressor de células TREG já induzidas (Guo et al 2008). A queda no número de 

células T CD4+ CD28+ e conseqüente aumento de células CD28null e uma característica 

freqüentemente observada em pacientes com doenças inflamatórias crônicas como o 

Lúpus, nestes casos linfócitos submetidos a um estado de ativação crônica perdem a 

expressão de CD28 e conseqüentemente adquirem função alterada, normalmente a-

presentando características patogênicas e suscetibilidade diminuída a imunoregulação 

(Thewissen et al 2007). Essas células CD4+CD28null podem ser consideradas popula-

ções imunosenescentes que contribuem para o desenvolvimento e exacerbação da 

autoimunidade. Até o presente momento não há nenhuma investigação mostrando o 

nível e função de células TREG CD28+ em pacientes com LES. 
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CD40L 

Uma via co-estimulatória importante para o desenvolvimento, ativação, diferen-

ciação e manutenção de populações celulares é a via CD40L/CD40. O CD40L é mem-

bro da família do fator de necrose tumoral (TNF) expresso primariamente em células T, 

já o CD40 é expresso por linfocitos B, células dendríticas, macrófagos, células de Lan-

gerhans e células epiteliais tímicas (Kooten et al 2000). 

 A interação contato dependente de células T-B envolvendo a molécula CD40L 

das células T com o CD40 de linfócitos B tem um papel crítico para produção de anti-

corpos por LB, formação do centro germinativo, troca de isotipo, indução de células B 

de memória e maturação de afinidade. Esta via também tem fundamental importância 

na ativação de macrófagos e células dendríticas na resposta a patógenos intracelulares 

(Kooten et al 1997). 

A sinalização via CD40/CD40L também é importante na biologia das células T, o 

número de timócitos CD4+CD25+CD8∅ e de células T está substancialmente reduzido 

em camundongos deficientes de CD40 e em menor grau em camundongos deficientes 

do CD40L (Jonuleit et al 2002, Wang et al 2006. Kumanogoh et al 2001). Entretanto, 

nenhum camundongo deficiente em CD40 desenvolveu auto-imunidade, provavelmente 

porque a deficiência do CD40 poderia impedir a ativação das células T auto-reativas. 

De maneira interessante, a transferência de células do baço de camundongos deficien-

tes de CD40 para camundongos atímicos nude resultou em fenótipo auto-imune similar 

àquele produzido pela remoção das células TREG CD4+ CD25+ (Jonuleit et al 2002). A 

população de células T transferidas que continham um número reduzidos de células 

TREG CD4+ CD25+ pode ser ativada por células apresentadoras de antígeno (APC), 

portando com CD40 intacto. A reconstrução de camundongos nude com células T defi-

cientes de CD40 e células TREG CD4+ CD25+ normais foi capaz de prevenir o desen-

volvimento da auto-imunidade (Jonuleit et al 2002). Mediante esses experimentos ob-

servou-se que o CD40 é de grande importância para o desenvolvimento tímico das cé-

lulas TREG naturais.  

Além da importante atividade do CD40L no desenvolvimento tímico das células 

TREG o mesmo é fundamental para sua homeostase na periferia. Células TREG naive 

tem baixa expressão de CD40L e após ativação aumentam a expressão, o uso de anti-

corpos bloqueadores da interação CD40/CD40L leva a uma queda rápida no número 

de células TREG em camundongos tipo selvagem. Alem disso, células TREG marca-
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das com CFSE e injetadas em camundongos deficientes de CD40 mostraram capaci-

dade proliferativa diminuída e baixa sobrevivência em condições homeostáticas (Gui-

ducci et al 2005). Em pacientes com Lúpus inúmeros estudos têm observado níveis 

elevados de expressão de CD40L em LT e níveis elevados de células CD40L+. Visto a 

importância desta molécula para resposta imune celular e humoral, alterações com ga-

nho de expressão deste marcador, tanto em células B como T, parece ter papel media-

dor importante na produção de autoanticorpos patogênicos e ativação de células imu-

nes (Mehta et al 1996; Devi et al 1998). Entretanto a dinâmica de expressão e o papel 

deste marcador nas células TREG de pacientes com LES ainda foi pouco explorado.  

 

GITR 

A proteína relacionada ao TNFR induzida por glicorticoide (GITR) é um membro 

da superfamília do TNF expresso por células da resposta inata e adaptativa (Nocentini 

et al 1997). É uma molécula co-estimulatoria que tem sua expressão aumentada tanto 

em células T efetoras como em células TREG após ativação celular (Nocentini et al 

2005). O GITR é ativado pelo seu ligante (GITRL), que é expresso principalmente em 

APCs, e sua ativação induz proliferação e aumento da capacidade total de resposta de 

LT. Estudos recentes mostram que a ativação do GITR aumenta a resistência a infec-

ções virais, melhora resposta a tumor e está envolvido em processos inflamató-

rios/autoimunes (Nocentini et al 2007). 

O GITR é constitutivamente expresso em altos niveis nas células TREG CD4+ 

CD25+ e encontrado em níveis variados nas células T, B, e células dendríticas. Estudos 

in vitro demostram que a ligação cruzada do GITR por um anticorpo monoclonal espe-

cífico, junto com a estimulação do TCR, anula o estado anérgico-supressivo das célu-

las TREG e desencadeia a proliferação e expansão das mesmas na presença de IL-2 

(Shimizu et al 2002). Entretanto camundongos deficientes de GITR  apresentam-se 

normais. Administração de anticorpos monoclonais agonistas para o GITR em camun-

dongos normais desencadeia doenças auto-imunes similares àquelas produzidas pela 

depleção das células TREG (McHugh et al 2002, Shimizu et al 2002). Os mecanismos 

mais aceitos para explicar a ação do GITR nas atividades imunoreguladoras são: ate-

nuação da atividade supressiva das células TREG, ativação e indução de proliferação 

de células T respondedoras a fim de que elas possam superar a supressão ou torna-

rem-se resistentes aos mecanismos supressores (McHugh et al 2002, Rochetti et al 

2002, Stephens et al 2004, Nocentini et al 2007). O ligante natural para o GITR (GITRL) 
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é expresso em APCs e após a ativação por estímulos pró-inflamatórios sua expressão 

torna-se mais elevada. Este aumento pode ser observado também em células T ativa-

das ou submetidas a exposição a clicorticóides. A via de sinalização GITR/GITRL pos-

sui efeitos recíprocos, ou seja, tanto as células T efetoras e TREG podem receber sinal 

via GITR, como as APCs também são influenciadas pelo sinal recebido via GITRL. As-

sim, torna-se difícil prever o resultado final e o possível efeito de um tratamento com 

anticorpos anti-GITR ou proteínas de fusão solúveis anti-GITR (Nocentini et al 2007; 

Nishioka et al 2008). 

Resta determinar como essa mudança de expressão do GITR e do GITRL nas 

células imunes, junto com a mudança recíproca de expressão dos co-estimuladores 

CD28/B7 e CD40/CD40L contribui para o controle da ativação imune ou tolerância.  

Estudos realizados até o presente momento em pacientes com LES apresenta-

ram resultados contraditórios quanto a expressão da proteína e mRNA para GITR. Um 

estudo realizado por Lee et al 2006 evidenciou aumento na expressão de GITR em cé-

lulas TREG (CD4+CD25+) em pacientes com Lúpus pediátrico (Lee et al 2006). Outro 

estudo trabalhando com a mesma estratégia de analise não identificou alterações nos 

níveis de mRNA para GITR em pacientes com LES comparado a controles (Hu et al 

2008). Entretanto, em virtude da baixa especificidade da estratégia fenotípica utilizada 

para identificar células TREG, maiores estudos são necessários para avaliação da ex-

pressão deste marcador em células TREG de pacientes com LES e de sua importância 

funcional nos mecanismos da doença. 

 

OX40 

O OX40 (CD134) e o seu ligante (OX40L) são membros da superfamília do TNF 

e são co-estimuladores cruciais para muitos tipos de respostas imunes mediadas por 

LT. O OX40 é induzido na superfície de células T horas ou dias apos reconhecimento 

antigênico e seu aparecimento coincide com o aparecimento do OX40L na superfície 

de APCs. Dados recentes mostram que o OX40 pode fornecer sinais ao LT mantendo-

o em um prolongado processo de divisão após ativação e previne também a morte ce-

lular excessiva (Murata et al 2002). Assim a interação OX40/OX40L controla o número 

absoluto de células efetoras patogênicas ou protetoras que são geradas no pico da 

resposta imune. Reagentes imunobiológicos capazes de interferir na ligação do OX40 

com OX40L tem mostrado grande capacidade de inibir respostas imunes mediadas por 
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LT e sintomas patogênicos em um grande número de doenças imunes (Croft et al 

2003). 

O OX40 é um receptor expresso transitoriamente por células T após a ligação do 

TCR e é expresso tanto nas células TREG naive como nas células TREG CD4+ CD25+ 

ativadas. Sua função ainda não foi completamente elucidada, mas ele foi testado em 

um estudo, juntamente com o GITR, em que se observou que a administração de anti-

corpos agonistas para estes marcadores levaram a inibição da função supressora das 

células TREG CD4+ CD25+. Como descrito por So e col (2007), o OX40 deve favorecer 

a resposta imune por duas principais funções inter-relacionadas, primeiramente auxili-

ando o desenvolvimento de células Teff e concomitaneamente prevenindo a geração 

e/ou atividade das células TREG cuja principal função e suprimir as respostas de célu-

las Teff. (So et al 2007). O co-estímulo via OX40 também tem sido associado à via de 

diferenciação Th2, como um fator de indução de diferenciação e produção de citocinas 

Th2 (Ohshima et al 1998; Ito et al 2005). Sua função inibitória sobre a função das célu-

las TREG CD4+CD25+ também foi evidenciada em um modelo de doença do enxerto-

versus-hospedeiro em que a ação protetora das células TREG CD4+ CD25+ foi anulada 

com a administração de anticorpos (mAbs) contra GITR e OX40 em modelos murinos 

(Valzasina et al 2005). 

Entretanto, estudos avaliando importância clinica de novos marcadores como 

OX40/OX40L, por exemplo, são raros. Um estudo recente observou freqüência elevada 

de células T CD4+OX40+ em pacientes com LES, especialmente naqueles com nefrite 

lúpica, onde foi observado também importante correlação com o SLEDAI (Patschan et 

al 2006).   

 

CD95 

O CD95 é o receptor da morte induzida por ativação pertencente à superfamília 

do receptor do fator de necrose tumoral (TNFR). A apoptose mediada pela interação do 

CD95 com o CD95L é bem caracterizada nas células T (Krammer et al 2000) e o CD95 

é amplamente expresso, enquanto que a expressão do CD95L é estritamente regulada 

(Suda et al 1993). Apesar de cerca de 20 a 60% das células T CD4+ expressarem o 

CD95, mais de 90% delas são resistentes a apoptose induzida por ativação (Schmitz et 

al 2004). As células TREG CD4+CD25+ apresentam uma alta expressão de CD95 e 

uma baixa sensibilidade à morte induzida por ativação (Taams et al 2001). 
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 A importância do mecanismo de apoptose mediado por FAS é bem demonstra-

da em experimentos com camundongos MRL-Ipr (locus Ipr possui uma mutação com 

perda de função no gene FAS) que desenvolvem espontaneamente várias manifesta-

ções semelhantes a Lúpus (Cohen et al 1991). Tanto os mecanismos de tolerância 

central de deleção de clones auto-reativos como a deleção periférica de células ativa-

das estava prejudicada nestes animais (Castro et al 1996; Bossu et al 1993). Em estu-

dos com pacientes com LES alterações na via de transdução de sinais favorecem a 

proliferação celular e tem implicação importante na homeostase imune periférica (Ken-

mei et al 1998). Outros estudos acharam aumento no número de LT e LB positivos para 

CD95 (Kovacs et al 1997, Bijl et al 2001) e também um aumento na suscetibilidade a 

morte celular induzida por ativação decorrente do aumento da expressão de CD95 e 

alterações nas vias de sinalização do mesmo (Xue et al 2006). 

Recentemente foi demostrado que as células TREG CD4+CD25+ de pacientes 

com LES são mais susceptíveis a morte induzida por ativação que as células TREG 

CD4+CD25+ de indivíduos sadios. Apesar das células TREG CD4+CD25+ apresentarem 

sensibilidade menor à apoptose mediada pelo CD95, em pacientes com LES elas se 

mostram hiperreativas a este mecanismo (Miyara et al 2005).  

 

HLA DR 

O HLA DR é uma das proteínas pertencentes ao grupo do antígeno do complexo 

de histocompatibilidade principal classe II humano (MHC) e tem como ligante o recep-

tor de LT (TCR). Está envolvido em diversas condições auto-imunes, suscetibilidade e 

resistência a doença. O HLA DR é expresso por muitos tipos celulares como LB, mo-

nócitos, macrófagos, DCs em níveis basais e em LT e NK durante estágios tardios de 

ativação. Devido sua propriedade de expressão tardia em LT ativados o HLA DR tem 

sido utilizado como um marcador de ativação de expressão tardia. Níveis elevados de 

LT HLA DR+ foram observado em uma diversidade de condições inflamatórias crônicas 

(Yu et al 1980; Haffer et al 1985; Raziuddin et al 1998;), como o Lúpus por exemplo 

(Raziuddin et al 1998; Tomkinson et al.1987). A expressão de HLA DR pode identificar 

também populações de células TREG funcionalmente distintas (Baecher-Allan and Ha-

fler 2006) e acredita-se que um número aumentado de células TREG HLA DR+ pode 

representar um mecanismo imunorregulatório compensatório para o processo inflama-

tório crônico (Fountoulakis et al 2008). Entretanto maiores estudos são necessários 

para avaliar a freqüência, função e correlação clinica das células TREG HLA DR positi-
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vas em enfermidades humanas. 

 

 

CTLA 4 

A molécula CTLA-4 (antígeno 4 de lifócito T citotóxico) pertence a superfamília 

das imunoglobulinas, a mesma família do receptor CD28. Os ligantes do CTLA-4 são 

os mesmos ligantes da molécula CD28 (CD80 e CD86 expresso em células APCs), 

entretanto o CTLA-4 liga com maior afinidade que o CD28. Enquanto o CD28 potencia-

liza a função efetora de linfócitos T, o CTLA-4, quando interage concomitâneamente 

inibe a ativação e proliferação das mesmas. 

O CTLA-4 é importante também para função efetora das células TREG naturais 

onde é expresso constitutivamente, ao contrário das células T naive que só passam a 

expressar essa molécula após a ativação (Lohr et al 2004, Tang et al 2003). O papel do 

CTLA-4 nas células T efetoras ativadas é transmitir um sinal negativo de parada na 

ativação celular, funcionando como um mecanismo de tolerância intrínseco (Coffman et 

al 1991). Vários achados apontam uma possível contribuição do CTLA-4 na supressão 

mediada pelas células TREG naturais. Segundo Takahashi e colaboradores (1998) a 

administração de anticorpos monoclonais anti-CTLA-4 em camundongos jovens nor-

mais, leva ao desenvolvimento de doenças auto-imunes dentro de um período de tem-

po determinado, semelhante àquelas produzidas pela depleção das células TREG 

CD4+ CD25+, sem diminuir o número dessas células na periferia (Tang et al 2003). Re-

ad e colaboradores (2000) observaram que o tratamento com anticorpo monoclonal 

anti-CTLA-4 anula a atividade protetora das células TREG CD4+ CD25+ em modelos de 

doença inflamatória dos vasos em camundongos. Além disso, camundongos deficien-

tes em CTLA-4 desenvolvem espontaneamente uma síndrome linfoproliferativa e auto-

imune letal, que pode ser inibida pela transferência de células T de camundongos tipo 

selvagem (Read et al 2000). Por fim, o bloqueio do CTLA-4 por fragmentos Fab de an-

ticorpos monoclonais anti-CTLA-4 anula in vitro a supressão mediada pelas células 

TREG CD4+ CD25+ em um cenário em que as células TREG foram preparadas de ca-

mundongos normais (portanto expressam constitutivamente o CTLA-4) e as células 

respondedoras foram preparadas a partir de camundongos deficientes de CTLA-4 (Ta-

kahashi et al 2000). O bloqueio do CTLA-4 também foi capaz de anular a função su-

pressora das células TREG humanas em experimentos in vitro (Bachmann et al 1999). 

Esses resultados sugerem que o CTLA-4, nas células TREG, pode induzir um sinal co-
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estimulatório, que juntamente com o sinal do TCR ativam as células TREG a exerce-

rem seus efeitos supressores e o bloqueio do CTLA-4 impede a ativação das células 

TREG, atenuando a supressão e levando a doenças auto-imunes. 

 Outra possível função do CTLA-4 nas células TREG seria a ligação direta ao B7 

das células dendríticas ou células T respondedoras gerando um sinal negativo sobre 

essas células (Fallarino et al 2003, Munn et al 2004). A interação do CTLA-4 expresso 

nas células TREG ao B7 de uma célula naive mostrou ser capaz de induzir a supressão 

da produção de IL-2 pela célula respondedora naive por meio da indução de uma via 

de sinalização intracelular que leva a produção do repressor precoce de cAMP induzí-

vel (ICER). A célula alvo da supressão passa a expressar CTLA-4 de membrana e é 

capaz de propagar a supressão para outras células vizinhas em um modelo de “tole-

rância infecciosa contato dependente” (Josef et al. 2007). Outro estudo recente mos-

trou que as células TREG são criticamente dependentes do CTLA-4 para suprimir res-

postas imunes principalmente pela interação com as APC e diminuição de sua potência 

para ativar outros LT. A deficiência de CTLA-4 nas células TREG por si e suficiente 

para desencadear doença autoimune fatal, enquanto que a deficiência adicional de 

CTLA-4 em células não regulatórias reforça as manifestações autoimunes. Assim a 

expressão de CTLA-4 nas células ativadas por si não e capaz de prevenir a doença 

(Wing et al 2008). Em um estudo de metanálise em pacientes com LES observou-se 

que polimorfismos de regiões do gene CTLA-4 estão associados uma maior suscetibili-

dade a desenvolver a doença (Lee et al 2005). Em doenças autoimunes humanas pou-

cos estudos avaliaram a expressão de CTLA-4 e sua importância funcional para células 

TREG. Um estudo realizado por Lee et al (2006) observou níveis elevados de mRNA 

para CTLA-4 em LT CD4 de pacientes com LES em atividade (Lee et al 2006), já Tsut-

sumi et al (2006) avaliou a expressão da proteína CTLA-4 em células TREG 

(CD4+CD25+) em pacientes com LES e Diabetes autoimmune e não encontrou diferen-

ça quando comparado ao controle normal. Outros estudos ainda são necessários para 

avaliar a expressão deste marcador em estratégias de análise mais especificas para 

células TREG. 

 

PD1 

 O PD-1 é uma proteína de membrana membro da superfamilia das imunoglobu-

linas e assim como o CTLA-4, faz parte do grupo de proteínas reguladoras de LT. A 

cauda intracelular do receptor PD-1 contém dois sítios de fosforização localizados em 
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um motivo inibitório do receptor de tirosina quinase, o que sugere um papel de regula-

ção negativa do sinal via TCR. O PD-1 é expresso na superfície de LT, LB e macrófa-

gos, sendo assim um receptor imunoinibitório encontrado em um grande número de 

tipos celulares (Ishida et al 1992). 

 A molécula PD-1 é um receptor imuno-inibitório também expresso pelas células 

TREG CD4+ CD25+ e apresenta papel crítico na regulação da tolerância periférica e 

auto-imunidade. Assim, camundongos deficientes em PD-1 desenvolvem glomerolone-

frite lúpus-símile, artrite, cardiomiopatia auto-imune, e diabetes auto-imune tipo I (Pasa-

re et al 2004, Caramalho et al 2003).  As células TREG, ao contrário das células T efe-

toras ativadas, apresentam limitada expressão da molécula PD-1 de superfície, o que 

torna este marcador valioso na separação destas duas populações, tanto em modelo 

murino como em humanos. As células TREG recém isoladas mantém uma alta expres-

são intracelular de PD-1, enquanto as células efetoras ativadas mantém a co-

expressão de CD25 e PD-1 de superfície. Entretanto, as células TREG ativadas via 

TCR realizam a translocação do PD-1 intracelular para superfície, indicando que a bai-

xa expressão de PD-1 pode ser uma ferramenta útil para o estudo de células TREG 

não ativadas quando comparado a células efetoras ativadas (Raimondi et al 2006). 

Um estudo mais recente avaliando transplante murino demonstrou que o blo-

queio da via PD1/PD1L anula a capacidade supressiva das células TREG e restaura a 

capacidade proliferativa das células T efetoras, o que acarreta em rejeição do órgão 

transplantado (Kitazawa et al 2007). Outro estudo, também em modelo murino, de-

monstrou que camundongos nocaute para PD-1 possuem um número normal de célu-

las FOXP3+, mas as mesmas apresentam função supressora ausente (Polanczyk MJ et 

al 2007). Outro estudo evidenciou que camundongos deficientes de PD1 desenvolvem 

uma síndrome semelhante a Lúpus com glomerulonefrite (Nishimura et al 1999). De 

maneira interessante, o uso de adenovirus recombinante com gene PD1 capaz de in-

duzir o receptor imunoinibitório em células ativadas, juntamente com anticorpos blo-

queadores do co-estimulador ICOS foi capaz de prevenir o desenvolvimento da sín-

drome semelhante a Lúpus em camundongos BXSB (Ding et al 2006). Em humanos o 

polimorfismos no gene PDCD1 (Gene que codifica o PD1 humano) tem sido associado 

a suscetibilidade e ao desenvolvimento de Lúpus (Prokunina et al 2002; Vidal et al 

2004; Cruz et al 2007). O papel do PD-1 nos mecanismos imunoregulatórios vem sen-

do cada vez mais investigado, entretanto maiores estudos ainda são necessários para 
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o maior entendimento desta molécula na biologia das células TREG, tanto em condi-

ções fisiológicas como nas diversas patologias humanas. 

 

Foxp3 

O gene FOXP3 é considerado “gene máster” no controle do desenvolvimento e 

função das células células TREG naturais CD4+ CD25+, e também é considerado o 

marcador mais específico para essa população celular (Bennett et al 2001, Hori et al 

2003, Fontenot et al 2005). Essas células expressam predominantemente o mRNA 

FOXP3, o que não se pode observar em outras subpopulações de células T que foram 

ativadas ou diferenciadas em Th1/Th2 (Wildin et al 2001, Bennett et al 2001). Em expe-

rimentos com transdução retroviral do FOXP3 em células T CD4+CD25∅ ou expressão 

transgênica do foxp3 em células T CD4+CD25∅ e células TCD8+, foi observada conver-

são fenotípica e funcional ao subtipo de células T CD4+CD25+, tornando essas células 

capazes de exercer supressão sobre outras células T, bem como prevenir in vivo o de-

senvolvimento de doenças auto-imunes e doenças inflamatórias dos vasos (Bennett et 

al 2001, Hori et al 2003). Uma mutação no gene FOXP3 leva a uma síndrome de imu-

nodeficiência ligada ao X chamada IPEX, que pode cursar com o acometimento de vá-

rios órgãos endócrinos, doença inflamatória dos vasos, alergia severa e infecções fa-

tais. A grande maioria das células T que expressam o FOXP3 são células T CD4+ 

(>97%) e essa população de células T CD4+ supressoras ainda pode ser dividida em T 

CD4+CD25high e T CD4+CD25low, ou seja, células com alta expressão de CD25+ e célu-

las com baixa expressão de CD25+. Ensaios in vitro revelaram que tanto as células T 

CD4+CD25high Foxp3+ quanto as células T CD4+CD25low Foxp3+ suprimem a prolifera-

ção de células T respondedoras com igual potência. Pode-se concluir então que a ex-

pressão do FOXP3, e não a de CD25, correlaciona-se diretamente com a função su-

pressora das células TREG (Wang et al 2005). O desenho representativo das células 

TREG e de alguns de seus marcadores mais relevantes está apresentado na figura 4. 
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Figura 4. As células TREG representam em torno de 5% do total de células T CD4+ no sangue periférico 

e são encontradas em outros tecidos. Apresentam alta expressão da cadeia α do receptor da IL-

2. Foram avaliadas inicialmente pela co-expressão dos receptores CD4 e CD25 sendo que atu-

almente para sua identificação se faz necessária a pesquisa do transcrito primário Foxp3, asso-

ciado a baixa expressão de CD127. 

 

 

As células TREG possuem várias características imunológicas importantes para 

indução ou atenuação da tolerância imune ao próprio e aos elementos estranhos ao 

organismo. O seu repertório natural de TCR é altamente diversificado, portanto elas 

podem reconhecer uma gama variável de antígenos (Takahashi et al 1998), como: au-

to-antígenos (Sakaguchi 2005), antigenos tumorais (Boon  et al 1994), antigenos alo-

gênicos (Wood et al 2003) e de origem infecciosa (Thompson et al 2004). Quando es-

timuladas por seus respectivos antígenos elas podem suprimir a auto-imunidade, pre-

judicar a resposta ao tumor e suprimir respostas a aloantígenos, bem como controlar a 

resposta imune a agentes infecciosos e inócuos. Vários estudos têm sido desenvolvi-

dos nas diversas áreas médicas avaliando o efeito das células TREG sobre o câncer, 

transplante, doencas alérgicas e infecciosas, bem como na auto-imunidade (Boon et al 

1994, Wood et al 2003, Thompson et al 2004 e Sakaguchi 2005). Um resumo de suas 

propriedades funcionais pode ser observado na figura 5. 
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Figura 5. Representação de algumas possibilidades de supressão induzida pelas células TREG em dife-

rentes situações e em diferentes alvos celulares. 
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1.4 O papel das células TREG no Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

Vários estudos têm documentado o papel das células TREG como uma sub-

população celular distinta capaz de prevenir o desenvolvimento ou inibir a progressão 

de doenças auto-imunes em camundongos. Estudos realizados por Sakaguchi e cola-

boradores (2005) envolvendo a transferência de células T depletadas de células T 

CD4+ CD25+ em camundongos timectomizados, tiveram como resultado o início de do-

enças auto-imunes como a diabetes auto-imune insulino-dependente, tireoidite, colite e 

gastrite. Observou-se que a co-transferência das células TREG CD4+ CD25+, junta-

mente com as células T CD4+ CD25∅ indutoras da doença, levou a prevenção da auto-

imunidade (Sakaguchi 2005). Vários estudos combinaram diferentes marcadores de 

superfície para uma caracterização mais específica das células TREG CD4+ CD25+ em 

pacientes normais e doentes. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é considerado o 

protótipo das doenças auto-imunes, caracterizado pela produção de anticorpos auto-

reativos contra constituintes próprios, como por exemplo, os componentes do núcleo 

celular. É uma doença que cursa com as mais variadas manifestações clínicas e labo-

ratoriais e sua etiologia exata ainda permanece obscura. Múltiplos defeitos no sistema 

imune desses pacientes têm sido documentados, como hiper-reatividade de células B, 

defeitos nos processos de ativação linfóide e produção aberrante de citocinas (Pisetsky 

et al 1997, Via et al 1993, Dean et al 2000). Até o presente momento, poucos estudos 

avaliando o possível papel das células TREG CD4+ CD25+ na patogênese desta doen-

ça foram realizados. Estudos recentes em camundongos relataram alterações na fre-

qüência, bem como alterações funcionais (Wu et al 2004) e fenotípicas (Monk et al 

2005) das células TREG CD4+CD25+ em modelos lúpicos murinos. Em humanos, vá-

rios estudos foram realizados com o propósito de avaliar a freqüência, o fenótipo e a 

função das células TREG no sangue periférico de indivíduos com LES. Na primeira a-

valiação realizada por Crispin, Martinez et al (2003), foi observada freqüência de célu-

las CD4+CD25+ significativamente diminuída em pacientes com a doença ativa, quando 

comparado com os pacientes com a doença inativa e os controles normais (Crispin et 

al 2003). Posteriormente, Liu et al (2004) obtiveram resultados semelhantes, contudo 

sem correlação significativa entre os níveis de células TREG e a atividade da doença 

(Liu et al 2004.). Mais tarde,  Lee et al (2006) demonstraram freqüência diminuída  de 

células TREG no sangue periférico, e correlação inversa entre os níveis de células 
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TREG e os níveis de anticorpos anti-dsDNA. Miyara et al (2005) relataram ausência de 

diferenças fenotípicase funcionais nas células TREG de pacientes com LES e de indi-

víduos normais, mas confirmaram diminuição no número de células TREG em pacien-

tes com doença ativa quando comparados com os controles normais e com pacientes 

com doença inativa(Miyara et al 2005). O mesmo foi observado por Mellor-Pita et al 

(Mellor-Pita et al 2006).  Quanto à diminuição na porcentagem de células TREG no 

sangue periférico de pacientes com LES, tanto na fase ativa quanto na inativa. Foi rela-

tado que a queda no nível dessa população celular é mais acentuada quanto maior for 

o grau de atividade da doença. Segundo os autores, essa diminuição não está relacio-

nada ao uso de medicamentos imunossupressores, pois tanto os pacientes que esta-

vam sobre tratamento quanto os que não estavam recebendo nenhum tipo de fármaco 

apresentaram queda equivalente no nível de células TREG, quando comparados aos 

indivíduos controles (Mellor-Pita et al 2006). Foi demonstrado, também, redução na 

proporção de células TREG nos tecidos depacientes com lúpus cutâneo (Franz et al 

2007). Estudos posteriores trouxeram resultados discordantesdos relatos de redução 

da freqüência de células TREG no LES, a partir da observação de números normais 

em pacientes com LES (Suarez et al 2006; Tsutsumi et al 2006). Concomitantemente, 

alguns autores apresentaram resultadosde redução significativa na capacidade funcio-

nalde indução de supressão das células TREG de pacientes com LES em atividade 

quando comparado com controles normais e com pacientes com LES inativo (Valencia 

et al 2007). Outro estudo apresentou evidências de anormalidades de células T regula-

tórias (TREG e TR1) em pacientes em atividade ou fora de atividade, tanto na fase de 

doença ativa quanto em pacientes clinicamente assintomáticos, ressaltando-se, nova-

mente, que a terapia com corticosteróides e outros imunossuprespode prevenir o de-

senvolvimento de alterações mais significativas (Barath et al 2007). Em um outro estu-

do, níveis reduzidos de células TREG foram observados em pacientes recém-

diagnosticados, livres detratamento com imunossupressores e níveis normais foram 

observados no grupo que recebia tratamento imunossupressor. A expressão de Foxp3 

e a capacidade de suprimira proliferação de células T CD4 e T CD8 se mantiveram di-

minuídas em ambos os grupos, sugerindo que o tratamentoapresenta efeito global so-

bre os números de células TREG, mas não afeta sua capacidade funcional prejudicada 

(Lyssuk et al 2007). O efeito da terapia com glicorticóides sobre as células TREG foi 

tambémavaliado em estudo de dois anos de seguimento de umpaciente lúpico recém-

diagnosticado e livre de tratamento. A proporção de células TREG antes do início da 
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terapia (SLEDAI de 7) era semelhante à dos controles normais. Após o iníciodo trata-

mento, a freqüência de células TREG apresentou substancial aumento. Em nova avali-

ação, após dois anos de seguimento com tratamento com glicocorticóide, a freqüência 

se manteve elevada quando comparado aos controles normais, evidenciando assim, o 

efeito positivo da corticoterapia sobre os níveis de células TREG no sangue periférico 

(Cepika et al 2007). Os estudos adicionais são contraditórios a partir dos relatos de que 

as células TREG estão quantitativamente deficientes no LES (Bonelli et al 2008; Lee et 

al 2008) em oposição aos relatos de que não há  alteração numérica desta população 

celular na doença (Yan et al  2008). As divergências também são observadas no que 

diz respeito à suposta presença de alterações na função das células TREG, tendo sido 

também apresentados resultados favoráveis à não-existência de defeito imunorregula-

tório nesta população celular (Vargas-Rojas et al 2008). Em conjunto, a heterogeneida-

de de resultados sobre a biologia das células TREG no LES ressaltam a necessidade 

de mais pesquisas para melhor compreensãodo tema com a concomitante possibilida-

de de aplicação na prática clínica (Barath et al 2007). Em um outro estudo, níveis redu-

zidos de células TREG foram observados em pacientes recém-diagnosticados, livres 

detratamento com imunossupressores e níveis normais foram observados no grupo 

que recebia tratamento imunossupressor. A expressão de Foxp3 e a capacidade de 

suprimir a proliferação de células T CD4 e T CD8 se mantiveram diminuídas em ambos 

os grupos, sugerindo que o tratamento apresenta efeito global sobre os números de 

células TREG, mas não afeta sua capacidade funcional prejudicada(Barath et al 2007). 

O efeito da terapia com glicorticóides sobre as células TREG foi também avaliado em 

estudo de dois anos de seguimento de um paciente lúpico recém-diagnosticado e livre 

de tratamento. A proporção de células TREG antes do início da terapia (SLEDAI de 7) 

era semelhante à dos controles normais. Após o início do tratamento, a freqüência de 

células TREG apresentou substancial aumento. Em nova avaliação, após dois anos de 

seguimento com tratamento com glicocorticóide, a freqüência se manteve elevada 

quando comparado aos controles normais, evidenciando assim, o efeito positivo da cor-

ticoterapia sobre os níveis de células TREG no sangue periférico (Cepika et al 2007). 

Os estudos adicionais são contraditórios a partir dos relatos de que as células TREG 

estão quantitativamente deficientes no LES (Bonelli et al 2008; Lee et al 2008) em opo-

sição aos relatos de que não há alteração numérica desta população celular na doença 

(Yan et al 2008). As divergências também são observadas no que diz respeito à supos-

ta presença de alterações na função das células TREG, tendo sido também apresenta-
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dos resultados favoráveis à não-existência de defeito imunorregulatório nesta popula-

ção celular (Venigalla et al 2008; Vargas-Rojas et al 2008). Em conjunto, a heteroge-

neidade de resultados sobre a biologia das células TREG no LES ressaltam a necessi-

dade de mais pesquisas para melhor compreensão do tema com a concomitante pos-

sibilidade de aplicação na clínica. O tema é contemporâneo e alvo de intensa atividade 

de pesquisa. Estudos iniciais já evidenciam alterações de células células TREG tam-

bém no lúpus eritematoso sistêmico, no entanto, a ausência de marcadores mais espe-

cíficos para o estudo desta população tem limitado bastante a fidelidade dos resultados 

obtidos até o momento. Com o advento dos monoclonais anti-FOXP3 e anti-CD127 

para caracterização de células reguladoras naturais aumentou-se muito a sensibilidade 

e a especificidade para esta população celular. Há, portanto, clara indicação de se ex-

plorarem os diversos aspectos desse subtipo de células T nessa enfermidade.  

O presente estudo propõe avaliar a via imuno-regulatória por meio da caracteri-

zação fenotípica das células TREG em pacientes com LES ativo (doença renal ou de 

SNC) e em pacientes com LES inativo tendo como referência a validação de um painel 

de superfície capaz de estabelecer uma boa correlação com o marcador intracelular 

Foxp3, que é considerado padrão ouro na identificação de células TREG. Esta investi-

gação poderá trazer informações valiosas à pesquisa clínica que explora estratégias de 

purificação por sorting e expansão de células TREG para o tratamento de doenças au-

toimunes, bem como poderá contribuir para pesquisa dos diversos aspéctos funcionais 

e fenotípicos desta subpopulação celular no LES. 

 

 


