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OBJETIVOS 

 

2.1 - Avaliar a proporção de células T reguladoras no sangue periférico de pacientes 

com lúpus eritematoso sistêmico com doença ativa e em pacientes com doença inativa 

 

2.2 - Avaliar a expressão das moléculas de superfície nas células T reguladoras em 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico com doença ativa e inativa 

 

2.3 - Avaliar a freqüência de subpopulações de células T de acordo com a expressão 

das moléculas de superfície CD4, CD25 e CD127. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 - Casuística: 

 Foram incluídos no estudo 57 pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(LES), sendo 26 pacientes com doença ativa (LES-A) e os outros 31 com a doença ina-

tiva (LES-I), diagnosticados de acordo com os critérios do Colégio Americano de Reu-

matologia (ACR) para LES (Tan et al. 1982). Os pacientes foram provenientes do am-

bulatório da Disciplina de Reumatologia e do Centro de Terapia Gênica da Escola Pau-

lista de Medicina – UNIFESP. O grau de atividade da doença foi parametrizado pelo 

índice SLEDAI (Systemic lupus erythematosus disease activity índex; Bombardier et al., 

1992; Cook et al., 2000). Foram considerados pacientes com doença ativa aqueles que 

apresentassem SLEDAI igual ou superior a seis. Nesta amostragem, o grupo em ativi-

dade obteve média e desvio padrão de 10,17 ± 3,7 pontos no SLEDAI. Foi considerada 

doença fora de atividade no caso de pacientes que apresentassem SLEDAI igual a ze-

ro. Para fins de comparação, foram incluídos no estudo 26 controles saudáveis (CN), 

recrutados entre a equipe da Disciplina de Reumatologia. Entre os 57 pacientes avalia-

dos, 56 eram pertencentes ao sexo feminino (98,2%) e 1 do sexo masculino (1,8%) 

com idade variando de 17 a 70 anos (37 ± 12 anos). A média de duração da doença foi 

3,7 ± 2,5 anos. O grupo controle de 26 voluntários sadios foi composto por 24 mulheres 

(92,3%) e 2 homens (7,7%), com idade variando de 19 a 57 anos (29 ± 8 anos). A mai-

oria dos pacientes com doença ativa estava sob tratamento por pulsoterapia intraveno-

sa com ciclofosfamida e/ou metilprednisolona. Nesses casos a coleta de amostras era 

realizada sempre imediatamente antes da próxima seção de pulsoterapia. Aqueles pa-

cientes com doença inativa estavam sob tratamento com baixas doses de prednisona e 

antimaláricos. Alguns estvam em uso de metotrexate ou azatioprina. Todos os pacien-

tes e controles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O es-

tudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo/Hospital São Paulo por meio do projeto abrangente intitulado: “Lúpus eritema-

toso sistêmico: avaliação in vitro das células T reguladoras (CD25+CD4+) frente a 

estímulo com auto-antígenos” (anexo 1), que inclui este estudo como subprojeto. 

Dados clínicos dos pacientes podem ser avaliados em detalhe na tabela 1. 
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Tabela 1. Características demográficas e clínicas dos pacientes em estudo 

 Paciente Sexo Idade 

Tempo de 

doença 

Drogas em 

uso SLEDAI 

Manifestações 

clínicas atuais 

1 KDS 315 F 23 1.6 anos CE, DFC 0 - 

2 BMS 317 F 70 2 anos DFC 0 - 

3 V 326 F 59 7 anos CE 0 - 

4 AG 319 F 39 1,6 anos CE 0 - 

5 AG 337 F 40 3 anos ND 0 - 

6 AHM 322 F 22 3 anos CE, AZ, DFC 0 - 

7 AM 320(332) F 53 5 anos CE, AZ 0 - 

8 D 214(311) F 25 1 ano CE, DFC 0 - 

9 D 327 F 22 5 anos ND 0 - 

10 DCJ 313 F 25 1 ano CE, AZ 0 - 

11 EAS 305 (E1) F 54 4 anos CE, DFC 0 - 

12 EM 324 F 55 5 anos CE 0 - 

13 EVN 320(E1) F 44 5 anos CE, AZ 0 - 

14 FS 316 F 30 3 anos CE 0 - 

15 FSP 329 F 25 7 anos CE, DFC 0 - 

16 JBM 318 F 29 4 anos AZ 0 - 

17 JNS 334 F 25 10 anos AZ, DFC 0 - 

18 LBO 335 F 31 10 anos DFC 0 - 

19 LES 328 F 43 9 anos DFC 0 - 

20 LPA 302 F 37 2 anos DFC 0 - 

21 MRS 336 F 39 10 anos ND 0 - 

22 MTC 325 F 45 < 3 anos AZ, DFC 0 - 

23 RAS 304 F 25 4 anos CE, MTX 0 - 

24 RAS 306 F 25 3 anos DFC 0 - 

25 RC 331 F 37 10 anos ND 0 - 

26 RF 330 F 17 0,9 anos ND 0 - 

27 RSP 314 F 42 < 3 anos CE AZ, DFC 0 - 

28 VNB 307 F 40 4 anos CE, DFC 0 - 

29 AG 236 F 40 10 anos ND 0 - 

30 MTC 301 F 56 3 anos 
CE,  DFC, 

MTX 0 - 

31 EJL 303 F 20 2,9 anos CE, DFC 0 - 

32 AP 23 F 45 8 anos ND 8 RE 

33 MOS 235 F 27 8 anos ND 8 SNC,RE 

34 ASS203 F 35 < 3 anos CE, AZ 8 PL 

35 CNS 211 F 19 0,1 anos CE, DFC 17 CT, RE 

36 DMM 226 F 24 2 anos CE, DFC 9 AR, CT, RE, HE 

37 EAO 221 F 59 4 anos CE 12 RE 

38 ESL 401 F 37 9 anos CE, DFC 6 CT, RE 

39 F 233 F 44 0,1 anos ND >6 ND 

40 ICS 205(E1) F 20 4 anos AZ, DFC 13 RE, HE 

41 ILF 217 M 44 2 anos CE, DFS >6 AR 

42 JCS 213 F 40 3,9 anos DFS 9 RE, HE 
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43 JLS 202 F 35 < 3 anos CE, AZ 12 AR, VA 

44 KC 225 F 26 < 3 anos CE 6 CT, RE 

45 L 215 F 34 2 anos CE, DFC 12 RE 

46 LJP 220 F 34 3,5 anos CE, DFC 8 AR, RE 

47 LMP 209 F 29 3 anos CE, AZ, DFC 9 VA, HE 

48 LR 218 F 21 2 anos CE 18 SNC, RE 

49 MCA 207 F 43 0,7 anos CE 8 RE 

50 MEF 231 F 50 2 anos CE, AZ 8 RE 

51 MLF 222(E1) F 52 < 3 anos CE 11 AR, CT, RE 

52 RPS 404 F 31 ND CE, DFC 8 VA 

53 SH 230 F 28 < 3 anos CE 18 CT, VA, RE 

54 SS 206 F 32 2,8 anos CE 12 RE 

55 TJS 234 F 55 < 3 anos ND 6 RE 

56 MTC 201 F 44 3 anos ND 14 AR, CT, VA 

57 ASS 204 M 37 2 anos CE, DFC 12 RE, HE 
 

CE: corticosteróide; DFC: difosfato de cloroquina; ND: não determinado; AX: azatioprina; MTX: metotre-

xate; SNC: sistema nervoso central; RE: renal; CT: cutâneo-mucosa; HE: hematológica; VA: vascular; 

AR: articular;  

 

Critérios de inclusão para pacientes: 

- Indivíduos de ambos os sexos; 

- Idade igual ou superior a 16 anos; 

- SLEDAI igual a zero para pacientes sem atividade; 

- SLEDAI igual ou maior a seis para pacientes em atividade; 

- Assinatura do termo ético de consentimento livre e esclarecido; 

- Diagnóstico firmado segundo os critérios diagnósticos do Colégio Americano de Reu-

matologia (ACR) (Hochberg, 1997); 

 

Critérios de exclusãopara pacientes: 

- Evidências de outras doenças auto-imunes ou inflamatórias como Miastenia Gravis, 

Tireoidite de Hashimoto, Artrite Reumatóide, Hepatite crônica viral ou auto-imune; 

- Pacientes e controles com infecção bacteriana ou viral intercorrente. 

- Pacientes gestantes. 

 

Grupo controle: 

O grupo controle foi constituído por 26 indivíduos saudáveis(CN), provenientes 

da Disciplina de Reumatologia e do Centro de Terapia Gênica. Foram excluídos indiví-

duos em uso de qualquer medicamento e gestantes. Os voluntários normais foram 
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submetidos ainda a um questionário e exame físico, enfatizando-se a pesquisa de ar-

tralgia, artrite, alopécia, fotossensibilidade, erupção malar, úlceras orais não dolorosas, 

fraqueza muscular proximal e fenômeno de Raynaud. Indivíduos com alteração detec-

tada em qualquer dos itens do questionário e exame físico foram excluídos do estudo. 

Também foram excluídos indivíduos sadios com história familiar de LES ou outra doen-

ça auto-imune. Na amostra dos controles foi realizado previamente um hemograma e 

no caso de alguma alteração nas proporções celulares, o mesmo foi excluído. 

 

3.2 - Avaliação hematológica da amostra 

Foram colhidos 60 mL de sangue venoso em tubos vacutainer (Becton e Dickinson, 

San Jose, USA) contendo ácido etilenodiaminotetracético 15% (EDTA). Após imediata 

homogeneização das amostras com EDTA, foram confeccionados dois esfregaços 

sanguíneos e avaliadas a contagem global de leucócitos (109/L), a taxa de hemoglobi-

na (g/dL), a contagem de plaquetas (109/L) e os índices hematimétricos, por método 

automatizado. Os esfregaços de sangue periférico foram corados pelo Leishman para 

contagem diferencial em microscópio óptico sob imersão e magnificação de 1000 ve-

zes. O restante da amostra foi utilizado para as análises de citometria de fluxo em que 

foram determinadas as proporções de células T CD4+ com alta expressão do receptor 

CD25 e baixa expressão de CD127 (fenótipo TREG). Essas células foram ainda avalia-

das por citometria de fluxo quanto à expressão das moléculas CTLA-4, GITR, PD-1, 

OX40, HLA-DR, CD95, CD45RO, CD28, CD40L e Foxp3.  
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Uma idéia geral do desenho do projeto está apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6. Fluxograma geral das atividades para caracterização das células TREG e avaliação fenotípica 

dos diferentes marcadores, em pacientes com LES em atividade de doença (LES-A), em paci-

entes com doença inativa (LES-I) e em controles normais (CN).  

 

 

3.3 - Isolamento das células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 

 

 Com o propósito de separar e congelar as células mononucleares do sangue 

periférico dos pacientes para posterior avaliação fenotípica foram reservados 40 mL de 

sangue periférico em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético 15% (EDTA). O 

procedimento foi realizado segundo o protocolo a seguir:  

1. Em cabine de segurança biológica esterilizada, transferir as amostras de sangue 

coletadas com EDTA K3 para uma garrafa de cultura previamente identificada.  

2. Diluir com o mesmo volume de HBSS (Solução balanceada de Hanks) (GIBCO).  
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3. Rotular 3 frascos de 50 ml contendo 15 ml de Ficoll Paque™ Plus (GE Healthca-

re life science) e colocar lentamente sobre a camada de Ficoll PaqueTM Plus o 

sangue previamente diluído, de forma que o sangue não se misture com o mes-

mo. 

4. Centrifugar por 40 minutos a 1000G entre 18-20°C, na posição “No Brake”.  

5. Aspirar a porção superior do plasma e desprezar, deixando aproximadamente 2 

cm acima da nuvem de células mononucleares, parte intermediária entre o 

plasma e o Ficoll. Coletar a nuvem de células cuidadosamente e transferir para 

um tubo cônico de 50 ml previamente identificado (caso o volume seja superior a 

30 ml, dividir em 2 tubos) e completar o volume com HBSS.  

6. Centrifugar a suspensão celular por 10 minutos a 500G entre 18 e 20°C. 

7.  Desprezar o sobrenadante e suspender o sedimento de células, juntando o vo-

lume em um único tubo e completar o volume com 50 mL de HBSS.  

8. Centrifugar a suspensão celular novamente por 10 minutos a 500G entre 18 e 

20°C. 

9.  Desprezar o sobrenadante e suspender o sedimento de células. Adicionar 3 ml 

de tampão ACK (GIBCO) e esperar 2 minutos em repouso. 

10. Adicionar 7 ml de meio R10 [RPMI 1640 (Gibco) enriquecido com 10% de soro 

fetal bovino (Gibco), 2 mM de L-glutamina (Gibco), 2mM de piruvato de sódio 

(Gibco), 100µg/mL de penicilina/estreptomicina (Gibco), 100mM de tampão He-

pes (Gibco) e 0,5 mL de 2-mercapto-etanol (Gibco] e centrifugar por 10 minutos 

a 500G entre 18 e 20°C. 

11. Desprezar o sobrenadante e suspender o sedimento em 20 mL de meio R10. 

12. Pipetar uma alíquota de 10 µL dentro de um microtubo contendo 90 µL de azul 

de Trypan (diluição 1:10). Na câmara de Newbauer, contar as células viáveis de 

2 dos 4 quadrados laterais (não contar as células coradas em azul, pois estão 

mortas).  

13. Preparar a identificação da amostra. 

14. Centrifugar a suspensão celular por 10 minutos a 500G entre 18 e 20°C. 

15. Desprezar o sobrenadante e suspender o sedimento de células em meio de 

congelamento (90% de soro bovino fetal e 10 % de DMSO).  Adicionar o volume 

necessário do meio de congelamento de maneira que se tenha 1x107 células por 

criotubo.  
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16. Colocar os criotubos em caixa de “StrataCooler” que deve estar resfriada entre 

2-8ºC e levar ao freezer -70ºC deixando-os no máximo por uma semana. Trans-

ferir para o tanque de nitrogênio. 

 

Esse procedimento foi realizado em amostras de 26 pacientes com doença ativa, 

31 pacientes com doença inativa e 26 controles normais, entretanto o tamanho amos-

tral para avaliação citométrica não foi o mesmo devido a perda de viabilidade de algu-

mas amostras congeladas. 

 

3.4 - Avaliação da freqüência das células CD4+CD25+CD127low e da expressão das 

moléculas CTLA-4, GITR, PD-1, OX40, CD95, CD45RO, Foxp3, CD28 e CD40L  

 

 A avaliação da freqüência das células CD4+CD25+CD127low e do painel de mo-

léculas de superfície expressas nessa subpopulação celular foi realizada por imunofluo-

rescência direta com sêxtupla marcação em citômetro de fluxo, utilizando-se anticorpos 

monoclonais anti-CD3, anti-CD4, anti-CD127, anti-CD25, anti-CTLA-4, anti-CD127, an-

ti-GITR, anti-PD-1, anti-OX40, anti-HLA-DR, anti-CD95, anti-CD45RO, anti-Foxp3, anti-

CD28 e anti-CD40L. Foram também enumerados os linfócitos T CD4+ CD25+ com alta 

e baixa expressão do receptor CD127 (células CD25+CD127+ e CD25+CD127low), bem 

como as células T CD4+CD25∅ e CD3+CD4+. Para essa etapa foram utilizados os anti-

corpos monoclonais anti-CD3, anti-CD4, anti-CD127, anti-CD25. Os anticorpos mono-

clonais utilizados no estudo são conjugados aos fluorocromos FITC, PE, PerCP, PE-

Cy5, PE-Cy7, APC e APC-Cy7. Com o objetivo de avaliar a reprodutibilidade e promo-

ver a validação do uso dos painéis fenotípicos realizamos inicialmente a titulação de 

todos os monoclonais utilizados no estudo, definindo assim a quantidade mínima ideal 

de cada monoclonal. Os dados referentes à titulação de monoclonais podem ser anali-

zados na tabela 2 abaixo e nos citogramas tipo pseudo-color em anexo no final do rela-

tório, com exceção dos marcadores CD25, CD3, CD4 e Foxp3 já previamente titulados 

e utilizados rotineiramente em nosso laboratório.  
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Tabela 2. Relação de monoclonais utilizados no estudo e quantidade ideal obtida por titulação  
 

Monoclonais Titulados Quantidade a ser utilizada por reação Empresa 

CD3 APC-Cy7 2ul BD 

CD4 Percp 2.5ul BD 

CD25 PE-Cy7 3ul BD 

CD 127 APC 5ul eBio 

CD 127 FITC 5ul>10ul eBio 

OX40 FITC 7.5ul eBio 

CD45RO PE 2.5ul BD 

CD95 FITC 5ul BD 

CTLA-4 PE 10ul BD 

PD 1 PE 15ul BD 

GITR FITC 7.5ul eBio 

FOXP3 APC-CY7 5ul eBio 

CD40L FITC 10ul BD 

CD28 FITC 10ul BD 

HLA-DR PE 5ul BD 

               

              BD-   Becton Dickinson Del Uruquai SA (San Jose, CA) 

              eBio- eBioscience (San Diego, CA) 

 

Após a titulação dos monoclonais realizamos a padronização em controle normal 

do painel sêxtuplo (CD3/CD4/CD25/CD127/Foxp3/CTLA-4), representativo da avalia-

ção de expressão do marcador Foxp3 que é considerado o mais específico para identi-

ficação de células com função regulatória.  

 Para o procedimento técnico as amostras foram descongeladas e ajustadas na 

concentração de 0.5x106 células por mL. Para caracterização fenótipíca das células 

CD4+CD25+CD127low foi avaliada a expressão dos diferentes marcadores fenotípicos 

descritos acima. Adicionamos à amostra 2 a 20 µL dos anticorpos monoclonais con-

forme titulação prévia (Tabela 2). Previamente realizamos um “mix” de anticorpos para 

facilitar a aplicação, adicionando as quantidades apropriadas de cada anticorpo e com-

pletando o volume para 30 µL com MACSbuffer (MACS Miltenyi biotec) a ser adiciona-

do ao tubo com as células, em uma única vez. As amostras eram homogeneizadas e 

incubadas por 20 minutos em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após homoge-

neização e incubação por 20 minutos os tubos eram centrifugados por dois minutos 

(800g). O sobrenadante era desprezado por inversão, a amostra misturada no vórtex 
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por 10 segundos para desprender as células e o sedimento ressuspenso em 200 µL de 

PBS. As amostras eram centrifugadas novamente, o sobrenadante era desprezado e o 

sedimento ressuspenso em 200 µL de PBS, esta estapa foi realizada duas vezes.  A-

pós todo o procedimento, eram adicionados a cada tubo 500 µL de paraformaldeído a 

1%.  

Para a avaliação da expressão dos marcadores intracelulares, utilizamos o 

mesmo protocolo de marcação para avaliação de expressão de marcadores de superfí-

cie descrito acima, com exceção do painel para avaliação da expressão do Foxp3, cujo 

protocolo de marcação intracelular é diferenciado e segue as recomendações do Kit 

Foxp3 da eBiosience (eBio- eBioscience San Diego, CA) com algumas adaptações se-

gundo nossa padronização. Segue abaixo o protocolo utilizado para avaliação da ex-

pressão de Fox3: 

 

1. Descongelar 1 criotubo por paciente. Ressuspender em 5 mL de meio R10 e de-

pois completar para 10 mL com R10 no tubo Falcon de 15 mL, 

2. Centrifugar a 1700 rpm por 10 minutos 

3. Desprezar o sobrenadante e ressupender com 5 mL de meio R10 

4. Contar as células diluídas a 1:10 com azul de Trypan em câmara de Neubauer 

5. Centrifugar a 1700 rpm por 10 minutos. Desprezar sobrenadante 

6. Calcular e resuspender as células em R10 para que cada 100 µL tenha 0,5 x 106 

células.  

7. Colocar 100 ul (0,5 x 106 células) por poço na placa de 96 poços de fundo em 

"V" e completar com R10 até 200 µL 

8. Centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos. Desprezar sobrenadante 

9. Adicionar 50 µl do mix de anticorpos contra marcadores de superfície em cada 

poço 

10. Incubar por 30 minutos a 4ºC, coberto com alumínio 

11. Logo em seguida centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos. Desprezar sobrenadante 

12. Adicionar 200 µl de tampão de fixação e permeabulização (kit Foxp3) (preparar 

1mL de solucao de fixação/permeabilização para 3 mL do diluente da solução)  e 

deixar incubando no gelo por 30minutos 

13. Centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos. 

14. Lavar 2x com a solucao permeabilizante Foxp3 (preparar 500ul da solução de 

permeabilização para 4.5ml de MACS buffer) 
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15. Adicionar o monoclonal anti-Foxp3 (5µl anti-Foxp3 + 45 µl MACS buffer) e deixar 

incubando por 30 min no gelo. 

16. Centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos. Desprezar sobrenadante 

17. Lavar 2x com a solução permeabilizante Foxp3 

18. Resuspender em 200ul de paraformaldeído 2% 

19.  Leitura no citômetro. 

 

3.5 Procedimento de análise dos dados adquiridos em citometria de fluxo 

 Para análise das amostras foi utilizado o software Flowjo versão 8.5.3 (TREE 

STAR.Oregon Corporation). Primeiramente era criado um citograma em dot plot com os 

parâmetros de tamanho celular - FSC (Forward sidescatter) e complexidade interna - 

SSC (Sidescatter), ambos em escala linear. Delimitamos uma região de células de pe-

queno tamanho e baixa complexidade interna (região 1), correspondente à população 

linfocitária da amostra. A partir da região 1 (R1), foram criados outros citogramas com 

escala logarítmica, com as combinações entre os fluorocromos utilizados a fim de ob-

termos a caracterização das células TREG e a expressão fenotípica dos diferentes 

marcadores. 

 Para a análise das células CD4+CD25+CD127Ø/low criamos inicialmente um cito-

grama com os parâmetros de tamanho (FSC) no eixo das abscissas e complexidade 

celular (SSC) no eixo das ordenadas, como descrito acima. Selecionamos a partir da 

região de linfócitos (R1) um novo citograma com os parâmetros anti-CD4 no eixo das 

abscissas e anti-CD25 nas ordenadas. No quadrante superior direito do citograma fo-

ram identificadas as subpopulações CD25+ (representando a população CD25+ total) e 

CD25high (para as células CD25+ com alta expressão deste marcador). Essas subpopu-

lações foram ainda definidas de acordo com a positividade para CD127 e Foxp3 utili-

zando-se um painel contendo todos os monoclonais utilizados, menos o monoclonal 

para o qual se deseja delimitar a região de reatividade, representado pela denominação 

de FMO (fluorescence minus one) ou “todas as fluorescências menos uma” (Roederer 

2001). 

Assim, a partir das regiões CD4+CD25+ ou CD4+CD25high foram selecionadas al-

ternativamente as células CD127+ e CD127Ø/low, considerando-se as subpopulações 

CD4+CD25+CD127lØ/low e CD4+CD25highCD127Ø/low como potenciais representativas de 

células TREG. A partir dessas regiões foram analizados os diferentes marcadores feno-
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típicos, como: CTLA-4, GITR, PD-1, OX40, HLA-DR, CD95, CD45RO, CD28, CD40L e 

Foxp3, sendo que o último foi utilizado para confirmação de pureza da amostra para 

linhagem regulatória, pois quando expresso em altos níveis é o marcador mais especí-

fico de células TREG (Zheng et al 2007). Um exemplo representativo de como foi reali-

zada a análise pode ser observado abaixo na figura 7A. A análise inversa foi realizada 

em alguns pacientes para confirmar a correlação inversa do marcador CD127 com a 

expressão da proteína Foxp3 (figura 7b, 90.5% das células CD25+Foxp3+ foram 

CD127low/-). 

 

Figura 7. A) Exemplo representativo de análise em gráficos e histogramas das células TREG no total de linfócitos 

de voluntário sadio. Foi estabelecida inicialmente uma região correspondente a linfócitos, separando-se 

posteriormente apenas a população CD3+. Para obtenção de uma população de células TREG mais pura 

foram selecionados inicialmente os linfócitos CD4+CD25+ ou CD4+CD25high. Apartir desses dois últimos 

grupos foram selecionadas as células CD127+ e CD127Ø/low Tanto a subpopulação CD4+CD25+CD127Ø/low 

quanto a CD4+CD25highCD127Ø/low foi considerada enriquecida em células TREG, pois apresentou boa 

correlação com a positividade para Foxp3. B) Estratégia de análise inversa, partindo da região das células 

CD25+Foxp3+ para confirmar a correlação com baixa expressão de CD127. 
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3.6 Análise estatística 
 

Os dados obtidos foram tabulados em um banco de dados e a análise descritiva 

foi feita por gráficos e tabelas com dados isolados, média e desvio padrão. Os dados 

foram analisados utilizando o software Prisma 5.0 (GraphPad Software, San Diego, 

CA). Para comparação das variáveis quantitativas entre grupos, utilizamos o teste One-

way analysis of variance (ANOVA) para amostras paramétricas e o teste de Kruskal-

Wallis para amostras não paramétricas. Para análise de correlação entre variáveis 

quantitativas foi usado o teste de correlação de Pearson para amostras paramétricas e 

o teste de Spearman para amostras não paramétricas. Todas as amostras foram sub-

metidas aos testes de normalidade Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov antes da esco-

lha do método adequado para análise estatística. Para todas as análises foi considera-

do o valor de 0,05 para determinação de inferência estatística. 
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RESULTADOS  
 

4.1 Especificidade dos painéis fenotípicos de moléculas CD25 e CD127 para defi-

nição de células Foxp3+ em células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 

de pacientes com LES e CN 
 

 Com o objetivo de investigar a frequência de células TREG em células CD4+ de 

pacientes com LES foram testadas diferentes estratégias de análise combinando os 

dois marcadores de membrana mais aceitos utilizados em estudos recentes para identi-

ficar as células TREG: CD25 e CD127. Para tal, foi considerada a associação com a 

expressão de Foxp3, considerada padrão ouro na caracterização deste tipo celular. 

 

Figura 8.  A- Comparação de diferentes estratégias de análise de células TREG em exemplos representativos 
de CN e paciente com LES-A. Foi estabelecida uma região controle baseada na expressão de Foxp3 
em células CD4 totais, representada pelo histograma cinza (R1), à qual foram comparadas regiões 
definidas por diferentes estratégias de definição de células TREG baseadas na expressão de CD 25 
e CD127 (histogramas brancos): a) CD4+CD25+, b) CD4+CD25high, c) CD4+CD25+CD127Ø/low, d) 
CD4+CD25highCD127Ø/low, e) CD4+CD25+ CD127Ø/lowFoxp3+ e f) CD4+CD25highCD127Ø/lowFoxp3+.  
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 Como evidenciado na figura 8, foram obtidos diferentes níveis de associação com 

Foxp3, dependendo da estratégia da análise selecionada. De especial importância, 

houve algumas diferenças marcantes entre CN e LES com relação à expressão dos 

marcadores CD25 e CD127 em células Foxp3+. A subpopulação de células CD4+CD25+ 

mostrou pobre sobreposição com a subpopulação CD4+Foxp3+ em CN e também na 

amostra de paciente com LES (Figura 8a). A subpopulação CD4+CD25high  mostrou boa 

sobreposição com a subpopulação CD4+Foxp3+ no CN, porém, o mesmo não foi ob-

servado na amostra de LES (Figura 8b), na qual a maioria das células CD4+CD25hi não 

expressou Foxp3. Em contraste, as células T CD4+ positivas para CD25 e com baixa 

expressão de CD127 (CD25+CD127low) mostraram uma sobreposição quase completa 

com a subpopulação T CD4+Foxp3+ em CN e na amostra de paciente com LES (Figura 

8c). A sobreposição com a subpopulação T CD4+Foxp3+ foi similar entre as subpopula-

ções CD25+CD127Ø/low e CD25highCD127Ø/low nestas duas amostras representativas 

(Figura 8c e 8d). 

 Estes achados tornaram-se mais evidentes quando analisamos a frequência de 

células Foxp3+ em células CD4+CD25+ de acordo com quatro percentis de níveis de 

expressão de CD25 em amostras de pacientes com LES-A, LES-I e CN (Figura 9). Na 

amostra do paciente com LES-A apenas 34% das células CD4+CD25+ no percentil su-

perior de expressão de CD25 apresentaram positividade para Foxp3 (fração A), con-

trastando com 77% e 78 % de células Foxp3+ na fração A das amostras de LES-I e CN, 

respectivamente. Mesmo neste percentil com alta expressão de CD25, a maioria das 

células não foram Foxp3+ na amostra LES-A. No percentil imediatamente inferior (fra-

ção B), com menor expressão de CD25, apenas 26,7% das células CD4+CD25+ ex-

pressaram Foxp3 na amostra LES-A, contrastando com 58.9% e 63.4% de células 

Foxp3+ da fração B nas amostras LES-I e CN, respectivamente. Nos percentis inferio-

res de expressão de CD25 a freqüência relativa de células Foxp3+ foi ínfima em todos 

os grupos. Corroborando os achados anteriores, o acréscimo de CD127 ao painel feno-

típico melhorou a capacidade discriminatória para células Foxp3+. Entre as subpopula-

ções CD127low/∅ no percentil superior (fração A), a frequência relativa de células 

Foxp3+ foi similar na amostra de LES-A (70.6% ), LES-I (84.6%) e CN (86.7%). Os qua-

tro percentis de expressão de CD25 mostraram um gradiente claro de expressão de 

Foxp3 nas subpopulações CD127Ø/low, mais marcamente observado nas amostras de 

LES. Em contraste, as subpopulações CD127+ apresentaram frequência ínfima de célu-
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las Foxp3+ nas três amostras, com exceção do percentil superior de expressão de 

CD25 (fração A), que ainda mostrou uma quantidade apreciável de células Foxp3+.  

A identidade desta pequena fração de células CD25highCD127+FoxP3+ não foi precisa-

mente esclarecida. Elas poderiam representar células TREG com expressão transitória 

do receptor para IL-7 (CD127) ou poderiam representar células Teff com expressão 

transitória de Foxp3. 

 

Figura 9. (A) Citogramas em pseudo-color representativos de quatro percentis de expressão de CD25 

em células CD25+, selecionadas de acordo com a intensidade de expressão do mesmo (fra-

ções A, B, C e D); (B) Expressão de Foxp3 em células das quatro frações (percentis de expres-

são de CD25) de acordo com a expressão concomitante de CD127. O histograma preenchido 

de verde representa a amostra de LES-A, os histogramas de contorno vermelho e azul repre-

sentam as amostras CN e LES-I, respectivamente. (C) Expressão de Foxp3 em células das 

quatro frações (percentis de expressão de CD25) em amostra de LES-A. 
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 Estes resultados obtidos na análise de amostras representativas foram confirma-

dos na análise conjunta de todos os indivíduos dos grupos de pacientes com LES-A, 

LES LES-I e CN. Como observado na Figura 10a, a frequência de células Foxp3+ na 

subpopulação CD25high foi maior nos CN em relação aos pacientes com LES. Isto foi 

especialmente relevante quando analisamos as amostras de pacientes com LES-A, em 

que a diferença em relação aos CN foi mais acentuada (Figura 10c). De fato quase 

80% das células CD4+CD25high de pacientes com LES-A foram Foxp3∅ (Figura 10c). A 

taxa de expressão de Foxp3 em células CD25high em pacientes com LES-A foi equiva-

lente à de células CD25+ ao passo que em CN e em pacientes com LES-I, as células 

CD25high apresentaram taxas de expressão de Foxp3 significantemente maiores que as 

células CD25+ (Figura 10a).  

 Por outro lado, a frequência de células Foxp3+ foi particularmente alta nas subpo-

pulações CD25+CD127-/low e CD25highCD127-/low nos três grupos analisados. De especi-

al relevância foi o fato de que a proporção de células Foxp3+ nessas duas subpopula-

ções foi equivalente em pacientes com LES-A, LES-I e em controles normais (figura 

10a, 10d, 10e).   

  Esta avaliação preliminar corroborou relatos prévios da literatura de que os fenóti-

pos CD25highCD127Ø/low e CD25+CD127Ø/low são os mais apropriados para identificação 

de células TREG naturais (Foxp3+), especialmente no que concerne à comparação de 

controles sadios e pacientes com LES. Ficou bem evidente que a expressão de CD25 

isoladamente não pode ser usada pra discriminar e comparar células TREG em CN e 

pacientes com LES uma vez que a região CD25+ apresenta baixa associação com a 

positividade para Foxp3 nos três grupos (Figura 10b) e a região CD25high possui signifi-

cativamente mais células Foxp3+ no grupo CN que em pacientes com LES, especial-

mente naqueles com a doença em atividade (Figura 10c). Esta distorção pôde ser cor-

rigida com o uso de painéis mais específicos (Figura 10d e 10e).  
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Figura 10. A- Freqüência relativa de células Foxp3+ em diferentes subpopulações celulares de acordo 

com o fenótipo definido pelas moléculas de superfície CD25 e CD127 em CN, LES-I e LES-A. 

Comparação entre os grupos CN, LES-I e LES-A quanto à freqüência relativa de células 

Foxp3+ em subpopulação CD25+(B), CD25high(C), CD25+ CD127Ø/low (D) e CD25high CD127Ø/low 

(E). * Valor de P- < 0·05.*** Valor de P < 0·0001. 

  

 

 Como esperado, foi encontrada uma freqüência muito baixa de células Foxp3+ 

nas subpopulações CD25∅, CD25+CD127+ e CD25highCD127+ nos três grupos estuda-

dos (Figura 10a). O estudo detalhado da subpopulação CD25∅ mostrou resultados inte-

ressantes. Nesta subpopulação, os pacientes com LES-A apresentaram frequência de 

células Foxp3+ significantemente superior aos grupos LES I e CN (figura 11a). Em uma 

investigação mais detalhada foi encontrado que a frequência relativa desta curiosa 

subpopulação de células CD25∅Foxp3+ entre os linfócitos CD4+ era equivalente no 

grupo de pacientes com LES e CN (figura 11b). Nos três grupos estudados, a maioria 

das células CD25∅Foxp3+ eram CD127Ø/low como evidenciado nas figuras 11c e 11d. 

De modo interessante, a frequência relativa de células CD127Ø/low na subpopulação 

CD25∅Foxp3+ foi significantemente superior em pacientes com LES-A e LES-I em 

comparação com CN (figura 11d). Compreensivelmente observou-se maior frequência 

relativa de células CD25∅Foxp3+CD127Ø/low entre os linfócitos CD4+ de pacientes com 
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LES-A quando comparado a LES-I e CN (figura 11e). 

 

 

Figura 11. A- Freqüência relativa de células Foxp3+ em linfócitos CD4+CD25∅ em pacientes com LES-A, 

LES-I e CN.  B- Frequência relativa de células CD25∅Foxp3+ em linfócitos CD4+ em pacientes 

com LES-A, LES-I e CN. C- Citograma evidenciando baixa expressão de CD127 em células 

CD25∅Foxp3+. D- Freqüência relativa de células CD127Ø/low em linfócitos CD4+CD25∅Foxp3+ 

em pacientes com LES-A, LES-I e CN. E- Frequência relativa de células 

CD25∅Foxp3+CD127Ø/low em linfócitos CD4+ de pacientes com LES-A, LES-I e CN. *Valor de 

P< 0·05. .*** Valor de P < 0•0001. 
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4.2 Frequência normal de células TREG e frequência elevada de células T efeto-

ras (Teff) no LES 

 

 De acordo com os resultados anteriores nós concluímos que a melhor estratégia 

para análise fenotípica para definição de células TREG mediante marcadores de mem-

brana é baseada na expressão de CD25hiCD127Ø/low.  

 Na presente amostragem, a frequência relativa de células TREG, definidas pela 

expressão de CD25highCD127Ø/lowFoxP3+ em linfócitos CD4+ de PBMC, foi similar em 

pacientes com LES–A (0.94±0.83%), LES-I (1.0±1.2%) e CN (0.66±0.50%) (p = 0,4822) 

(Figura 12a).  

 

Figura 12. Frequência relativa de células TREG em linfócitos CD4+ de PBMC de pacientes com LES-A, 

LES-I e CN utilizando diferentes estratégias de definição de células TREG: 

CD25highCD127Ø/lowFoxp3+(A), CD25+CD127Ø/lowFoxp3+(B), CD25highFoxp3+(C) e 

CD25+Foxp3+(D). As barras representam a média e erro padrão; *Valor de P< 0·05. 
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 Uma frequência similar de células TREG em pacientes com LES e CN foi obser-

vada quando utilizada a estratégia fenotípica CD25+CD127Ø/lowFoxP3+ para definição 

de células TREG (Figura 12b) ou quando investigado o fenótipo apenas de 

CD25highFoxP3+ (Figura 12c). Por outro lado, a frequência relativa de células 

CD25+FoxP3+ em linfócitos CD4+ foi significantemente superior em pacientes com LES-

A quando comparado ao grupo CN (Figura 12d). A frequência aumentada da subpopu-

lação CD25+FoxP3+ em pacientes com LES-A provavelmente deve refletir o aumento 

da frequência da subpopulação CD25+CD127+, uma vez que a frequência das subpo-

pulações CD25+CD127Ø/lowFoxP3+ e CD25highCD127Ø/lowFoxP3+ não esteve aumentada 

nesses pacientes (Figuras 12a e 12b). 

 Como demonstrado anteriormente, as células Foxp3+ representaram uma fração 

significantemente menor nas subpopulações CD4+CD25high em amostras de pacientes 

com LES-A (24.6±16.4%) quando comparado a amostras de CN (45±25.1%) (Figura 

10c). Isto parece indicar que há um aumento de subpopulações de linfócitos 

CD4+CD25+/high não relacionados a células TREG. Estudando mais detidamente este 

aspecto, encontrou-se uma frequência relativa elevada de células CD25+ em linfócitos 

CD4+ em amostras de pacientes com LES-A (13.6±9.2%) quando comparado aos CN 

(8.0±2.1%) (Figuras 13a e 13b). A frequência relativa de células CD25high em linfócitos 

CD4+ também foi significantemente superior no grupo LES-A (5.2±5.7%) em relação ao 

grupo CN (1.73±0.8%) (Figura 13c). Uma análise mais detalhada da subpopulação 

CD25+ evidenciou frequência relativa elevada de células CD25+CD127+FoxP3∅  em 

linfócitos CD4+ de pacientes com LES-A (10.7±7.3%) quando comparado aos CN 

(6.1±1.8%; p=0.02) (Figura 13d).  

 Ainda que em menores proporções, observou-se uma tendência a maior frequên-

cia relativa para subpopulação CD25+CD127+Foxp3+ em linfócitos CD4+ de pacientes 

com LES-A (0.6±0.7%) comparado ao grupo CN (0.3±0.2%; p=0.18), no entanto sem 

alcançar significância estatística (Figura 13e).  
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Figura 13. A- Citograma evidenciando região de células CD4+ expressando CD25 em linfócitos CD4+ de 

amostras representativas de CN e LES-A. B- Frequência relativa de células CD25+ em linfóci-

tos CD4+ de CN, LES-I e LES-A..C- Frequência relativa de células CD25high em linfócitos CD4+ 

de CN, LES-I e LES-A..D- Freqüência relativa de células CD25+CD127+Foxp3∅ em linfócitos 

CD4+ de CN, LES-I e LES-A. E- Freqüência relativa de células CD25+CD127+Foxp3+ em linfó-

citos CD4+ de CN, LES-I e LES-A.  *Valor de P< 0·05; **Valor de P< 0·005. 
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 Espera-se que a expressão de Foxp3 seja mais intensa em células envolvidas 

na função regulatória. Portanto, deve haver maior intensidade de expressão de Foxp3 

nos painéis fenotípicos genuinamente associados a células TREG. Este aspecto foi 

analisado estudando-se a intensidade mediana de fluorescência (IMF) para Foxp3 nas 

diferentes subpopulações celulares. Em geral, as subpopulações celulares Foxp3+ a-

presentaram nível de expressão de Foxp3 semelhante nas amostras de LES-A, LES-I e 

CN (Figura14). No entanto, a subpopulação CD25high total mostrou menor expressão da 

proteína Foxp3 nas amostras de LES-A quando comparado às amostras de CN (Figu-

ra14b). Curiosamente esta subpopulação havia mostrado freqüência de células Foxp3+ 

mais baixa no LES-A em comparação com CN, como visto anteriormente (figura 10c).  

Outro achado intrigante foi a observação de que em pacientes com LES-A a população 

CD25highCD127+ apresentou níveis mais elevados de IMF para Foxp3 (Figura 14f) 

quando comparado aos demais grupos. 

 

Figura 14. A- Comparação da intensidade media de fluorescência (IMF) da proteína Foxp3 entre as sub-

populações CD25+ (A), CD25high (B), CD25+CD127Ø/low (C), CD25highCD127Ø/low (D), 

CD25+CD127+ (E), CD25highCD127+ (F) de amostras dos grupos CN, LES-I e LES-A. Colunas 

representam mediana e barras representam erro padrão. *Valor de P< 0·05. 
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4.3 Avaliação Fenotípica das células TREG em pacientes com LES e CN 

 

 Com o objetivo de caracterizar as células TREG com base na expressão de algu-

mas moléculas importantes para o desenvolvimento, proliferação, manutenção periféri-

ca e função regulatória, foi avaliada a expressão dos marcadores CTLA-4, PD1, GITR, 

OX40, CD40L, CD28, CD95, CD45RO e HLA-DR em pacientes com LES e em CN. Por 

motivos operacionais, nesta análise as células TREG CD25+CD127Ø/lowFoxp3+ foram 

denominadas TREG I e as células CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ foram denominadas 

TREG II. Observou-se que a maioria das células TREG I e TREG II apresentava ex-

pressão consistente de CD95, aproximadamente a metade expressava CD45RO e cer-

ca de 1/3 expressava HLA DR, entretanto não foram observadas diferenças significan-

temente estatísticas para estes marcadores em pacientes com LES comparado a CN 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3. Frequência relativa de células TREG I e TREG II expressando HLA DR, CD45RO e 
CD95 em pacientes com LES e em CN 
 

Moléculas Subtipo 
celular 

Grupo de indivíduos  
p 

CN LES-I LES A 

 
HLA DR 

 

TREG I 

 

22,6(12,25)* 

 

26,33(13,84) 

 

25,59(12,22) 

 

NS 

TREG II 35,55(14.31) 33,06(19.43) 29,15(17.51) NS 

      

CD45RO 
TREG I 53,79(14,43) 54,44(16,5) 52,05(20.79) NS 

TREG II 59,59(17.80) 60,39(12.46) 52,05(20.79) NS 

      

CD95 
TREG I 68,95(10,04) 72,63(16,15) 74,01(12,63) NS 

TREG II 73,64(11.35) 66,46(24.99) 71,04(24.99) NS 
 

CN, controle normal 
LES-A, Lúpus eritematoso sistêmico em fase ativa 
LES-I, Lúpus eritematoso sistêmico em fase inativa 
TREG I (CD25+CD127Ø/low) e TREG II (CD25highCD127Ø/low) 

Valores representam a mediana e o erro padrão da frequencia relativa de células TREG I e 
TREG II expressando o marcador.  
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A grande maioria das células TREG I e II expressou CD28 (>90%), entretanto foi 

observada uma frequência diminuída de células TREG I e II expressando CD28 no gru-

po de pacientes com LES-A em relação ao CN (Figura 15).  

 

 

Figura 15.  Frequência relativa de células TREG I e TREG II expressando CD28 em pacientes com LES-

A, LES-I e CN. As barras representam a mediana e erro padrão, respectivamente; *Valor de 

P< 0·05. 

 

A análise fenotípica detectou baixa frequência relativa de células TREG I e II ex-

pressando CD40L em pacientes com LES e CN. No entanto, a frequência de células 

TREG I e TREG II expressando CD40L foi superior no LES-A em relação a pacientes 

com LES-I e a CN (figura 16).  

 

Figura 16.-Frequência relativa de células TREG CD25+CD127Ø/lowFoxp3+ (TREG I) e 

CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ (TREG II) expressando CD40L em pacientes com LES-A, LES-I e 

CN. As barras representam a mediana e erro padrão; *Valor de P< 0·05, ***Valor de P< 

0·0001. 
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 A frequência relativa de células TREG I e TREG II expressando OX40 foi baixa e 

equivalente nos três grupos. Houve o achado isoldado de níveis discretamente superio-

res de TREG I OX40+ em pacientes com LES-I em relação a CN, cujo significado é in-

certo (Figura 17). 

 

Figura 17.  Frequência relativa de células TREG CD25+CD127Ø/lowFoxp3+ (TREG I) e CD25highCD127 Ø/low 

Foxp3+ (TREG II) expressando OX40 em pacientes com LES-A, LES-I e CN. As barras re-

presentam a mediana e erro padrão; *Valor de P< 0·05. 

 
 
A frequência relativa de células TREG I e TREG II expressando GITR foi baixa equiva-

lente nos três grupos. 

 

 

Figura 18. Frequência relativa de células TREG CD25+CD127 Ø/lowFoxp3+ (TREG I) e 

CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ (TREG II) expressando GITR em pacientes com LES-A, LES-I 

e CN. As barras representam a mediana e erro padrão . 
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 Foi detectada frequência baixa e equivalente de células TREG I e II expressando 

CTLA-4 nos três grupos. No entanto, houve o achado isolado de níveis discretamente 

inferiores de TREG I CTLA-4+ em pacientes com LES-A em relação a CN, cujo signifi-

cado é incerto (Figura 19).  

 
Figura 19. Frequência relativa de células TREG CD25+CD127Ø/lowFoxp3+ (TREG I) e 

CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ (TREG II) expressando CTLA-4 em pacientes com LES-A, LES-I 

e CN. As barras representam a mediana e erro padrão; **Valor de P< 0·01. 

 
 Foi detectada frequência baixa e equivalente de células TREG I e II expressan-

do PD1+ nos três grupos (Figura 20). 

 
Figura 20. Frequência relativa de células TREG CD25+CD127Ø/lowFoxp3+ (TREG I) e 

CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ (TREG II) expressando PD-1 em pacientes com LES-A, LES-I e 

CN. As barras representam a mediana e erro padrão. 

 

 Avaliou-se uma possível correlação entre o índice de atividade da doença mensu-

rado pelo SLEDAI e a frequência de células TREG expressando as diversas moléculas 

de superfície acima analisadas. Encontrou-se uma fraca correlação positiva entre o 

SLEDAI e a frequência relativa de células TREG I CD40L+ (Figura 21), mas não com as 
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células TREG II. Não se encontrou qualquer correlação entre o SLEDAI e células 

TREG expressando as demais moléculas de superfície (dados não mostrados).  

 Embora o estudo de células CD4+ totais e CD4+CD25∅ não tenha sido um objetivo 

precípuo do presente trabalho, realizamos a análise da correlação entre SLEDAI e a 

expressão de moléculas co-estimulatórias nessas duas subpopulações a título de con-

trole para melhor valorizar os achados das análises feitas em subpopulações compatí-

veis com células TREG. Neste tipo de controle não foi observada correlação entre 

SLEDAI e CD40L ou outras moléculas de superfície para as subpopulações CD4+ total 

e CD4+CD25∅ (dados não mostrados).  

 

 

Figura 21. Correlação entre células TREG I CD40L+ e o índice de atividade da doença (SLEDAI) 

 

 

 

4.4 Razão fenotípica de células TREG versus células Teff em pacientes com LES 

e em CN 

 

 Estudos recentes usando marcadores mais específicos para avaliação de célu-

las TREG no LES não têm detectado defeito quantitativo nesta subpopulação de linfóci-

tos, o que foi corroborado no presente estudo. Por outro lado, tem-se observado res-

posta imune efetora exacerbada, resistente à imunossupressão (Valencia et al 2006; 

Venigalla et al 2008; Yan et al 2008) e uma razão alterada de células TREG versus 

Teffs em pacientes com LES (Ling Suen et al 2008). Este achado parece indicar um 

balanço favorável à função das células Teff em relação às células TREG no LES. Este 

possível desequilíbrio pode se dever a alterações nos níveis de subpopulações T con-

vencionais não regulatórias (Tconv) e regulatórias. Existem, portanto, diversas molécu-
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las de superfície que são constitutivas ou induzidas na maioria das células T e sua ex-

pressão está associada à modulação da função de células TREG e de células Tconv. 

Com base neste conceito, resolveu-se verificar a razão de equilíbrio fenotípico das cé-

lulas TREG versus células Tconv (CD4+CD25∅), mediante um cálculo matemático sim-

ples, considerando-se os marcadores CD40L, CD28, GITR, OX40, PD1, HLA DR e 

CD95 em pacientes com LES e CN. Por exemplo, o cálculo para verificar a razão de 

células TREG I CD28+ versus Tconv CD28+ é dado por:     

 

 

 

Onde: 

 

TREG I são as células CD4+CD25+CD127 Ø/low 

TREG I CD28+ é a frequência relativa de células TREG I expressando CD28 

Tconv são as células CD4+CD25+CD127+ 

Teff CD28+ é a frequência relativa de células Tconv expressando CD28 

 

Com relação à molécula CD40L, a razão TREG I CD40L+ / Tconv CD40L+ foi 

significantemente superior em pacientes com LES-A em relação a CN (Figura 22a). O 

mesmo foi observado para a razão TREG II CD40L+ / Teff CD40L+.  Com relação à mo-

lécula CD45RO, a razão TREG I e II CD45RO+/Tconv CD45RO+ mostrou-se significati-

vamente diminuída em pacientes com LES-A e LES-I quando comparado ao CN (Figu-

ra 22b). Para a molécula HLA-DR, detectou-se razão TREG I HLA DR+/ Tconv HLA 

DR+ diminuída em pacientes com LES-A em comparação ao CN. Não houve diferença 

significante na razão TREG II/ Teff HLA DR+ entre os três grupos (Figura 22c). 

Razão de 

equilíbrio 
= 

TREG I CD28+ 
Tconv CD28+ 
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Figura 22. (A) Razão TREG I CD40L+/Tconv CD40L+ e TREG II CD40L+/Tconv CD40L+ em pacientes 

com LES-A, LES-I e CN. (B) razão TREG I CD45RO+/Tconv CD45RO+ e TREG II 

CD45RO+/Tconv CD45RO+ em pacientes com LES-A, LES-I e CN. (C) Razão TREG I 

DR+/Tconv DR+ e TREG II DR+/Tconv DR+ em pacientes com LES-A, LES-I e CN. As barras 

representam a mediana e o erro padrão.*Valor de P< 0·05 

 

Com relação à molécula PD1, a razão PD1+/Tconv PD1+ para TREG I e TREG II 

foi equivalente em pacientes com LES-A, LES-I e CN (Figura 23a). Em relação à molé-

cula GITR, foi notada uma razão TREG I GITR+ / Tconv GITR+ significantemente menor 

em pacientes com LES-A e LES-I em relação ao CN (Figura 23b). Não houve diferença 

entre a razão TREG II GITR+ / Tconv GITR+ observada entre os três grupos (Figura 

23b). Com relação à molécula OX40, observou-se uma razão TREG I OX40+ /Tconv 


