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OX40+ significantemente menor em pacientes com LES-A e LES-I em relação ao CN 

(Figura 23c). Não houve diferença entre a razão TREG II OX40+ / Tconv OX40+ obser-

vada entre os três grupos (Figura 23c). 

 
 

Figura 23. (A) Razão TREG I PD1+/Tconv PD1+e TREG II PD1+/Tconv PD1+em pacientes com LES-A, 

LES-I e CN. (B) Razão TREG I GITR+/Tconv GITR+e TREG II GITR+/Tconv GITR+em pacien-

tes com LES-A, LES-I e CN. (C) Razão TREG I OX40+/Tconv OX40+e TREG II OX40+/Tconv 

OX40+em pacientes com LES-A, LES-I e CN. As barras representam a mediana e erro pa-

drão.*Valor de P< 0·05. 
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DISCUSSÃO 

 

 A proposta do estudo em questão foi avaliar a via regulatória e efetora em pacien-

tes com LES, utilizando para isto uma estratégia de análise aperfeiçoada e padroniza-

da, baseada na expressão dos marcadores CD25, CD127 e Foxp3. O fator de transcri-

ção Foxp3 é considerado o melhor marcador para caracterização de células TREG. No 

entanto, por ser uma proteína intracelular, este marcador não é adequado para a sepa-

ração de células em citometria de fluxo para estudos funcionais. Para este fim, os mar-

cadores de superfície são apropriados. Por conseguinte, decidiu-se utilizar o Foxp3 

como padrão ouro para avaliar diferentes estratégias de análise baseadas em molécu-

las de superfície. Recentemente a estratégia de análise usando o marcador CD127 

combinado ao marcador CD25 foi considerada apropriada para identificar e quantificar 

células TREG. Esta estratégia reduz a contaminação com células Teff ativadas e célu-

las de memória em amostras selecionadas apenas com referência ao marcador CD25 

(Liu et al 2006; Seddiki et al 2006; Banham et al 2006; Hartigan-O’Connor et al 2007). 

Segundo esta estratégia as células TREG são definidas como aquelas que possuem 

baixa expressão de CD127 e alta expressão de CD25, ou seja, a expressão de CD127 

está inversamente correlacionada à de CD25 e à de Foxp3. No presente estudo esta 

estratégia de análise foi validada e padronizada para os experimentos que se segui-

ram. Para corroborar esta observação demonstrou-se que a maioria das células 

CD25+Foxp3+ são também CD127Ø/low. Tal estratégia de análise permitiu a identificação 

de células com alta associação com Foxp3 e foi capaz de solucionar o problema de 

contaminação com células não regulatórias T CD4+CD25+ pré-ativadas in vivo, fenô-

meno comumente observado em doenças inflamatórias crônicas e, portanto, relevante 

para o estudo de amostras de pacientes com LES.  

 Historicamente, a focalização na região de células CD25high foi uma das primeiras 

e melhores estratégias para identificar células Foxp3+, o que foi confirmado no presente 

estudo para o grupo CN. Entretanto, nossos dados mostraram claramente que no gru-

po LES a região CD25high apresentou redução significante na frequência de células 

Foxp3+ e também no nível de expressão da proteína Foxp3 avaliado pela intensidade 

mediana de fluorescência (IMF). Este fenômeno foi ainda mais acentuado nos pacien-

tes com LES em atividade. A frequência de células não portadoras de Foxp3 na região 

CD25high chegou a 70% em pacientes com LES-A. Este achado deve ser salientado, 

pois até bem recentemente alguns estudos têm utilizado equivocadamente a marcação 
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isolada de CD25 como parâmetro para identificação de células TREG em pacientes 

com LES (Bonelli et al 2008; Azab et al 2008; Yates et al 2008; Lee et al 2008). Nossos 

achados demonstram claramente que a região CD25high não pode ser utilizada para 

identificar e comparar células TREG em CN e em pacientes com LES, pois esta região 

possui correlação com expressão de Foxp3 significantemente maior em CN que nos 

pacientes com LES. 

 Existe um grande número de resultados heterogêneos sobre a frequência, fenóti-

po e função das células TREG no LES. Utilizando-se da estratégia padrão ouro basea-

da na expressão de Foxp3 o presente estudo encontrou que as células TREG repre-

sentaram 0,5 a 0,86% das células T CD4+ do sangue periférico, sem nenhuma diferen-

ça estatisticamente significante entre os grupos. Esta baixa porcentagem pode parecer 

destoante da cifra de 5 a 10% das células CD4+ tradicionalmente atribuída à população 

de células TREG em normais (Baecher-Allan et al 2001). No entanto, sob o parâmetro 

restrito CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ a frequência encontrada é semelhante ao reportado 

na literatura (Crispin et al 2003; Miyara et al 2005; Alvarado et al 2006; Bonelli et al 

2008). Também não foi verificada nenhuma diferença estatística quando adotada a es-

tratégia CD25highFoxp3+, com exceção à região CD25+Foxp3+, que apresentou uma 

frequência significantemente aumentada no grupo LES-A em relação aos demais gru-

pos. 

 As células TREG puderam ser mais bem identificadas pelos marcadores 

CD25+CD127Ø/lowFoxp3+ e CD25highCD127Ø/lowFoxp3+ em todos os três grupos avalia-

dos no estudo (CN, LES-I e LES-A). E a subpopulação de células CD25highCD127Ø/low 

pôde ser considerada a melhor opção para identificar células TREG uma vez que en-

contramos uma alta correlação com células Foxp3+ e com o nível de expressão da pro-

teína (IMF). Com base nos resultados alcançados, os quais mostraram altos níveis de 

células não-Foxp3+ na região CD25high do grupo LES-A decidimos analisar separada-

mente 4 percentis crescentes de expressão de CD25 com o objetivo de comparar a fre-

quência das células Foxp3+ nas frações correspondentes aos 4 percentis de expressão 

de CD25 em amostras representativas de pacientes com LES e CN. Esta estratégia 

mostrou claramente a distribuição das células Foxp3+ dentro da região CD25+, com 

maior freqüência de células expressando Foxp3 nas frações superiores e perda gradual 

da representatividade de células Foxp3+ conforme selecionadas as regiões inferiores, 

que provavelente contêm células não regulatórias, como relatado por Baecher-Allan et 

al (2005). Nesta análise, foi confirmada a baixa associação anteriormente verificada na 



Resultados                                                                                                                             58 

 

 

região CD25high com a expressão do marcador Foxp3 na amostra de LES-A quando 

comparada às amostras de LES-I e CN. Essas últimas duas amostras comportaram-se 

de maneira muito semelhante nas diversas frações de expressão de CD25 avaliadas. 

Por meio desta análise foi reforçada a importância da escolha dos parâmetros corretos 

para análise, tendo-se que a região CD25highCD127Ø/low é uma das melhores estraté-

gias para identificar as células TREG em doenças inflamatórias e de intensa atividade 

do sistema imunológico, como no LES.  

 Entretanto, faz-se necessário ressaltar que esta estratégia deve ser empregada 

com cautela. A escolha de um bom monoclonal, a delimitação adequada da região 

CD25high e sua diferenciação da região CD25intermetiária (contendo expressivo número de 

células T ativadas), são elementos especialmente importantes para uma correlação 

precisa com a subpopulação Foxp3+ e para quantificação adequada de células TREG 

em doenças com alto grau de ativação celular, como no LES. Este ajuste fino da região 

CD25high é extremamente relevante e é também uma variável “observador dependente” 

em que a ponderação criteriosa entre sensibilidade e especificidade é fundamental, 

uma vez que não existe um ponto de corte claro e estereotipado para definir as regiões 

CD25intermediária e CD25high em humanos (Baecher-Allan et al 2006). Este conceito é par-

ticularmente relevante para estudos em que células vivas são selecionadas por sorting 

para avaliação de suas propriedades funcionais (Liu et al 2006; Seddiki et al 2006; Mi-

chel et al 2008). Alterações espúreas na capacidade supressiva de células em ensaios 

funcionais podem ser observadas, especialmente quando usado como critério de sele-

ção apenas a região CD4+CD25+, provavelmente por introduzir células Tconv ativadas 

nas co-culturas, o que pode levar à conclusão equivocada de defeito na capacidade 

supressora de células TREG. Corroborando este raciocínio, o estudo de Michel et al 

(2008) demonstrou que a diferença na resposta supressiva de células TREG de pacien-

tes com Esclerose Múltipla estava relacionada ao critério de seleção utilizado para se-

paração das células TREG. Eles concluíram que a função inibitória diminuída das célu-

las CD4+CD25high deve-se à ativação anormal de células CD127+/high presentes nesta 

fração. Estas células CD127+/high ativadas de pacientes com Esclerose Múltipla possu-

em alta resposta proliferativa e produzem mais IL-2 e INF-γ que as do CN e a depleção 

desta subpopulação corrige os defeitos funcionais das células TREG observados entre 

os grupos (Michel et al 2008). Seria importante avaliar, em estudos posteriores, se este 

mesmo comportamento pode ser observado no LES.  

 Em análise da intensidade mediana de fluoresência IMF de Foxp3 foi verificado 
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que na maioria das subpopulações celulares Foxp3+ não houve diferença quantitativa 

na expressão de Foxp3 entre CN e pacientes com LES. No entanto, dois achados inte-

ressantes merecem destaque. As células CD25highFoxp3+ de pacientes com LES-A a-

presentaram teor de Foxp3 significantemente menor que as de CN. Este achado pare-

ce reforçar e se harmonizar com o fato de que a subpopulação CD25high em pacientes 

com LES-A apresentou menor freqüência de células Foxp3+ que as amostras de CN. 

Em conjunto, esses dois achados podem sugerir que a subpopulação de células 

CD25highFoxp3+ com baixa expressão de Foxp3 pode representar células em transição 

entre o fenótipo TREG e o fenótipo de células Teff ativadas. Em contraste, as células 

CD25highCD127+Foxp3+ de pacientes com LES-A apresentaram teor de Foxp3 signifi-

cantemente maior que as de CN. Vale lembrar que as células CD25highCD127+ são 

consideradas células T efetoras ativadas ou de memória (Liu et al 2006; Seddiki et al 

2006 e Hartigan-O’Connor et al 2007). Por outro lado, o nível de expressão da proteína 

Foxp3 é considerado um fator determinante do fenótipo TREG (Marson et al 2007; 

Zheng et al 2007, Gavin et al 2006). Assim, a subpopulação CD25highCD127+Foxp3+ 

teria característica dúbia e poderia também representar células em transição entre os 

dois fenótipos. O encontro de maior IMF Foxp3 na subpopulação 

CD25highCD127+Foxp3+ em pacientes com LES-A parece reforçar e se harmonizar com 

o nosso achado de maior freqüência desta subpopulação no LES-A em relação à CN.  

 O encontro das anormalidades acima referidas na freqüência e no nível de ex-

pressão de Foxp3 nas subpopulações CD25highFoxp3+ e CD25highCD127+Foxp3+ no 

LES-A poderia ser devido ao alto dinamismo do sistema imunológico nesta condição. 

Em condições de alto dinamismo do sistema imunológico e intensa estimulação antigê-

nica, a intensa transformação fenotípica de células T poderia favorecer a detecção de 

maior número de células em estados fenotípicos intermediários. De fato, Hofmann et al 

demonstraram que células TREG intensa e repetidamente estimulas in vitro sofrem me-

tilação de CpG em região conservada do promotor de Foxp3 (TREG-specific demeth-

ylation region – TSDR), o que acarreta redução da expressão de Foxp3 e concomitante 

aparecimento de citocinas pró-inflamatórias (Hofmann et al 2009). Outros estudos, no 

entanto, serão necessários para definir o papel funcional das células CD25highFoxp3+ e 

CD25highCD127+Foxp3+ no LES-A . 

 Para interpretação dos nossos experimentos são relevantes os achados de O’ 

Connor et al (2007), que encontraram que as células CD25+CD127Ø de CN são forte-

mente supressivas mesmo com baixa expressão de Foxp3. Eles observaram a evolu-
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ção destas células em cultura após estímulos de ativação, encontrando que elas po-

dem aumentar rapidamente a expressão de Foxp3, enquanto que as células 

CD25+CD127+ não fazem o mesmo (O’ Connor et al 2007). É importante verificar se 

este comportamento é também verdadeiro para pacientes com LES, especialmente 

aqueles com doença ativa nos quais foi detectada uma menor associação com o nível 

de expressão da proteína Foxp3 nas células CD25highFoxp3+ comparado ao grupo CN 

e surpreendentemente observada uma maior expressão de Foxp3 na população 

CD25highCD127+. Como ressaltado acima, não pode ser excluída a possibilidade de 

que estas células CD25highCD127+ evoluam para células TREG uma vez que estudos 

em PBMC de CN mostraram que as células CD25+CD127+Foxp3+, quando estimuladas 

por longos períodos, podem baixar ou perder a expressão de CD127 e adquirir ativida-

de supressora em experimentos in vitro (O’ Connor et al 2007). Também foi relatado 

que células CD4+CD25Ø podem adquirir e/ou aumentar a expressão de Foxp3 e exer-

cer atividade regulatória dependendo das condições de estímulo (Walker et al,2003; 

Aandahl et al, 2004; O’ Connor et al 2007).  

 Ao longo das análises, chamaram-nos a atenção algumas subpopulações com 

ausência de expressão de Foxp3, como as das regiões CD25+CD127+, 

CD25highCD127+ e CD25Ø. Uma possibilidade é que se trate de células T efeto-

ras/ativadas ou de células T convencionais (Tconv). Entretanto não se pode descartar a 

possibilidade de que representem células de transição em que o fenótipo completo não 

esteja estabelecido. (Wang et al 2007; Ziegler et al 2007).  

 No presente estudo observou-se apenas um pequeno aumento na freqüência de 

células CD4+CD25ØFoxp3+ em pacientes com LES quando comparado a CN, entretan-

to sem significância estatística. O estudo realizado por Zhang et al (2008) mostrou ní-

veis elevados de células CD4+CD25ØFoxp3+ em pacientes com LES-A e uma correla-

ção positiva da frequência destas células com os níveis de auto-anticorpos anti-dsDNA 

(Zhang et al 2008). Em nossas amostras, observamos que a maioria das células 

CD25ØFoxp3+ era CD127Ø/low e de maneira interessante evidenciou-se que a frequên-

cia de células CD127Ø/low em subpopulações CD25ØFoxp3+ esteve aumentada em pa-

cientes com LES comparado ao grupo CN e também foi maior no grupo LES-A em re-

lação ao grupo LES-I. Quando avaliamos a frequência relativa destas células 

CD25ØFoxp3+CD127Ø/low em linfócitos CD4+ observamos um aumento desta subpopu-

lação em amostras de pacientes com LES-A comparado aos grupos LES-I e CN. Outro 

estudo realizado recentemente também encontrou aumento de células 
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CD25ØCD127Ø/low em pacientes com LES e uma análise post-sorting comprovou que 

53% destas eram Foxp3+ e eram capazes de inibir a proliferação de células CD25Ø em 

co-culturas. Entretanto, ao contrário do observado em CN, não foram capazes de inibir 

a produção de INF-γ in vitro em amostras de LES (Bonelli et al 2009). Uma vez mais, é 

possível supor que esta subpopulação celular aumentada em amostras de LES poderia 

representar células em transição para um fenótipo regulatório ou um mecanismo com-

pensatório do sistema imune de pacientes com LES para superar seu defeito supres-

sor.  

 Quando avaliamos as células CD25+ e CD25high, sem considerar o parâmetro 

Foxp3, foi constatada uma frequência aumentada dessas subpopulações em pacientes 

com LES-A, o que está de acordo com alguns estudos realizados por outros investiga-

dores (Suarez et al 2006;Yates et al 2008). Por outro lado, há alguns estudos relatando 

frequência reduzida dessas subpopulações no LES (Crispin et al 2003; Liu et al 2004; 

Miyara et al 2005; Mellor-Pita et al 2006; Lee et al 2006). Acredita-se que a maioria das 

células CD25+CD127+ representa células Teff ativadas. De fato, alguns estudos têm 

associado o fenótipo CD25+CD127+ a linfócitos Teff ativados e/ou de memória (Liu et al 

2006; Seddiki et al 2006 e Hartigan-O’Connor et al 2007). Assim, optamos por avaliar 

também a frequência desta subpopulação em nosso estudo. Ao estudar estas células o 

parâmetro Foxp3 foi adicionado com o intuito de dissecar dois grupos diferentes: 

CD25+CD127+Foxp3Ø e CD25+CD127+Foxp3+, levando-se em consideração que algu-

mas células ativadas podem adquirir Foxp3 sem ganho de atividade regulatória (Mor-

gan et al 2005; Wang et al 2007; Ziegler et al 2007). Esta análise ajudou a compreen-

der a dinâmica de expressão desses marcadores no presente estudo em que foi obser-

vado um aumento na frequência das células CD25+CD127+Foxp3+ em pacientes com 

LES-A. Possivelmente este aumento está relacionado à presença de células ativadas e 

transitoriamente positivas para Foxp3. Outra região possivelmente contendo células 

Teff ativadas no LES-A e com expressão transitória de Foxp3 é a região das células 

CD25+Foxp3+ em que também se observaram níveis elevados dessas células no LES-

A quando comparado a CN. 

 Os resultados alcançados no presente estudo, em que não se evidenciaram alte-

rações marcantes na freqüência das células TREG no LES, encontram-se de acordo 

com recentes trabalhos que apontam alterações na resposta inata e em células T con-

vencionais não regulatórias da resposta adaptativa como fatores determinantes da au-

to-imunidade no LES, não evidenciando alterações nas células TREG. Assim, Venigalla 
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et al (2008), adotando a estratégia CD25highCD127Ø/low como fenótipo para identificação 

de células TREG, mostraram freqüência normal e função supressora adequada em pa-

cientes com LES. Relataram ainda uma maior resistência das células Teff à supressão 

pelas células TREG (Venigalla et al 2008). Outro estudo recente sugere que a resistên-

cia das células Teff à função supressora das células TREG deve-se a exacerbação da 

função das células APC produtoras de INF-α (Yan et al 2008). Quando adotada uma 

estratégia de análise menos acurada, como no trabalho de Valencia et al (2007), onde 

as células CD25+ foram consideradas células TREG, observou-se atividade regulatória 

diminuída no grupo LES-A e nenhuma alteração na via Teff. Tais divergências estão 

relacionadas à estratégia de seleção adotada para identificar células TREG nos dife-

rentes estudos (Liu et al 2007; Hartigan-O’Connor et al 2007).  

 Os mecanismos exatos que determinam o quanto a resposta imune é guiada para 

um pólo predominantemente supressor ou para um pólo efetor ainda não estão bem 

claros. Possivelmente, o balanço final dessas duas tendências será ditado pelos sinais 

positivos e negativos recebidos, induzidos ou compartilhados por subpopulações celu-

lares de vias e funções diversas. Possíveis distúrbios no equilíbrio entre as vias efetora 

e regulatória estariam subjacentes à fisiopatologia de doenças autoimunes sistêmicas. 

Uma possibilidade apontada no presente estudo é o encontro da via regulatória com a 

frequência de células TREG normal mas com níveis elevados de células Tconv. Prova-

velmente este desequilíbrio favoreceria a atividade da doença, independentemente da 

frequência e atividade das células TREG.  

 O desenvolvimento de doenças autoimunes normalmente requer a expansão e 

ativação crônica de células T auto-reativas que normalmente são mantidas sob controle 

pelas vias de tolerância central e periférica. As células TREG representam um dos mais 

efetivos mecanismos da via de tolerância periférica e a sua deficiência ou disfunção, 

mesmo por um curto período de tempo, decorrente de anormalidades genéticas ou de 

estímulos ambientais pode ser suficiente para desencadear autoimunidade rápida e 

fatal em modelos animais (Wan et al 2007; Kim et al 2007). O presente estudo não de-

tectou defeitos numéricos de células TREG, mas usando uma estratégia fenotípica al-

tamente específica foi o primeiro a mostrar freqüência reduzida de células TREG 

CD25+CD127Ø/lowCTLA-4+ em pacientes com LES-A. Já um estudo anterior detectou 

níveis elevados de mRNA para CTLA-4 em células CD4+CD25+ em pacientes com LES 

em atividade (Lee et al 2006), o que corrobora nossos achados atuais, em que pese o 

fato de que a expressão de mRNA nem sempre está fidedignamente correlacionada à 
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tradução protéica. Ademais, o painel CD4+CD25+ utilizado por Lee et al não é específi-

co para células TREG, como demonstrado por nós e outros autores (Liu et al 2007; 

Hartigan-O’Connor et al 2007; Venigalla et al 2008). Outro estudo recente realizado por 

Suen et al (2008) relata uma freqüência diminuída de células TREG CD25lowCTLA-4+ 

em pacientes com LES, mas questiona a validade do painel para identificar células com 

real propriedade regulatória (Suen et al 2008).  

 A grande importância do CTLA-4 para a função das células TREG foi destacada 

recentemente no estudo de Wing et al (2008), que mostraram que as células TREG 

naturais são criticamente dependentes do CTLA-4 para suprimir respostas imunes, 

principalmente por atuar sobre as APCs, afetando sua capacidade de apresentar antí-

genos e de ativar células T. Em modelos experimentais, a deficiência de CTLA-4 nas 

células TREG por si é suficiente para causar doença auto-imune fatal, mesmo não ha-

vendo alterações de freqüência desta população (Wing et al 2008). Já a deficiência a-

dicional de CTLA-4 em células T convencionais não regulatórias aumentou a gravidade 

do quadro, no entanto sua presença não pôde evitar a autoimunidade já estabelecida 

(Wing et al 2008).  

 Ao interpretar os achados atuais de freqüência normal de células TREG no LES 

deve-se ponderar que o encontro de células TREG em frequência e atividade supres-

sora normais no momento do início clínico ou durante o curso da doença não necessa-

riamente exclui a possibilidade de que alterações das células TREG possam, em algum 

momento, estar relacionadas ao desencadeamento da doença. Hipoteticamente, não 

se pode descartar distúrbios de células TREG no período pré-clínico da doença e pos-

terior restauração da normalidade uma vez que estas células possuem alta capacidade 

regenerativa (Kim et al 2007).  

 Existem muitas moléculas de superfície que são constitutiva ou potencialmente 

expressas em quase todos os tipos de células T e pode haver alteração de sua expres-

são nas células TREG, nas células Tconv ou em ambas. No presente estudo foram 

avaliadas as características fenotípicas das células TREG referentes à expressão de 

algumas moléculas de superfície importantes para imunorregulação, atividade efetora e 

ativação celular. Observou-se que a maioria das células TREG expressou consistente-

mente a molécula CD95, aproximadamente a metade apresentou CD45RO e cerca de 

1/3 foi HLA DR+, entretanto sem nenhuma diferença entre os grupos LES e CN. A mo-

lécula imunoinibitória PD1 foi encontrada em baixa freqüência nas células TREG e não 

houve diferença estatisticamente significante entre pacientes com LES e CN. 
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 Foram avaliadas também as moléculas co-estimulatórias OX40, GITR e CD40L, 

membros da superfamília dos receptores de TNF. Estas moléculas são importantes 

para as respostas imunes de células Tconv e também para homeostase das células 

TREG. Quando expressas em células Tconv elas induzem maior atividade pró-

inflamatória e resistência à regulação imune pelas células TREG. Entretanto, nas célu-

las TREG elas também são importantes para proliferação e sobrevivência. A manipula-

ção dessas moléculas em camundongos tipo selvagem pode acarretar quebra de tole-

rância e induzir doenças autoimunes similares às produzidas pela depleção de células 

TREG (Kumanogoh et al 2001; Vijayakrishnan et al 2004; Vu et al 2008). Recordamos 

que no presente estudo denominamos as células CD25+CD127Ø/low como TREG I e as 

células CD25highCD127Ø/low como TREG II.  

 O presente estudo reporta pela primeira vez uma freqüência elevada de células 

TREG I CD40L+ e TREG II CD40L+ em pacientes com LES-A quando comparado aos 

pacientes com LES-I e CN. Coerentemente, foi também observada correlação entre a 

frequência de células TREG CD40L+ e o índice de atividade da doença (SLEDAI). A 

validade interna deste achado é respaldada pelo fato de que não houve correlação en-

tre SLEDAI e a frequência de células Tconv CD40L+, que atuou como um controle in-

terno. Com relação a este achado de freqüência aumentada de células TREG CD40L+ 

no LES em atividade é relevante mencionar que alguns estudos verificaram que o blo-

queio da interação da via CD40/CD40L é uma estratégia terapêutica eficiente para re-

duzir a secreção de imunoglobulinas, produção de auto-anticorpos e atividade da do-

ença no LES (Boumpas et al 2003; Grammer et al 2003). Mais pesquisas serão neces-

sárias para elucidar precisamente se a freqüência aumentada de células TREG 

CD40L+ aqui encontrada está diretamente implicada na fisiopatologia do LES ou é ape-

nas uma consequência da atividade da doença.  

 Com relação à molécula coestimulatória OX40, notou-se maior freqüência de célu-

las TREG I OX40+ em pacientes com LES-I quando comparado aos CN. A freqüência 

de células TREG I OX40+ foi semelhante nos pacientes com LES-A e LES-I. Por ter 

sido observado apenas em células TREG I e nos pacientes com LES-I, este pode re-

presentar um achado isolado de relevância incerta. No entanto, um estudo recente 

mostrou que a via coestimulatória OX40 não altera significativamente a proliferação e 

sobrevivência das células TREG, mas inibe profundamente a expressão da proteína 

Foxp3 (Vu et al 2008). Interessantemente, foi verificada uma queda nos níveis de ex-

pressão de Foxp3 nas células CD25high em pacientes com LES, principalmente aqueles 
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com doença em atividade, quando comparado aos CN.  

 Outro marco de alteração imune no LES é a perda da molécula CD28 por linfóci-

tos T CD4. Um grande número de estudos mostrou que em doenças inflamatórias crô-

nicas os linfócitos repetitivamente estimulados se tornam CD28null, ou seja, perdem a 

expressão de CD28, e adquirem função alterada com características patogênicas e 

suscetibilidade diminuída à imunorregulação (Thewissen et al 2007). Estas células 

CD4+CD28null são consideradas imunossenescentes que contribuem para o desenvol-

vimento e exacerbação da auto-imunidade (So et al 2007). A molécula CD28 é impor-

tante também para geração das TREG naturais e induzidas. Células T CD4 naïve defi-

cientes de CD28 mostraram capacidade reduzida em expressar Foxp3 em resposta ao 

estímulo antigênico na presença de TGF-ß, provavelmente reflexo do efeito indireto 

sobre a baixa produção de IL2, citocina fundamental para geração e manutenção das 

células TREG (So et al 2007). Em vista disso, decidiu-se avaliar o marcador CD28 nas 

células TREG, tendo se encontrado frequência diminuída de células TREG CD28+ em 

pacientes com LES-A comparado a CN, um indicativo indireto de um aumento nos ní-

veis de células TREG CD28null em pacientes com LES.  

O controle da resposta imune é determinado parcialmente pelo balanço final en-

tre função regulatória das células TREG versus função efetora das células Tconv. O 

equilíbrio fenotípico entre essas subpopulações de células T é especialmente importan-

te para manutenção da tolerância imunológica e este equilíbrio não é determinado ape-

nas pela freqüência e função das células TREG, mas também pelo status das células 

Tconv. Neste contexto decidimos avaliar a razão de equilíbrio fenotípico, ou seja, a ra-

zão entre a freqüência de células TREG e células Tconv positivas para moléculas bio-

logicamente importantes para estes dois subtipos celulares. Algumas dessas moléculas 

têm funções diferentes e algumas vezes opostas em cada subtipo celular. Artifício se-

melhante foi recentemente utilizado Suen et al (2008), que avaliaram a razão da fre-

qüência de TREG/Teff e detectaram níveis diminuídos nas razões TREG(CD25hi)/Teff e 

CÉLULAS TREG(CD25low)/Teff em pacientes com LES em atividade, e em pacientes 

com LES fora de atividade, quando comparados aos CN. Eles observaram que esta 

alteração no balanço TREG/Teff estava correlacionada aos níveis de anticorpos anti-

dsDNA IgG em pacientes com LES fora de atividade (Suen et al 2008). No presente 

estudo foi observado no grupo LES um desequilíbrio fenotípico nas razões 

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 
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para o marcador CD40L em pacientes com LES quando comparado a controles sadios. 

A menor razão TREG/Tconv CD45RO+ em pacientes com LES-A foi decorrente de um 

ganho de subtipos de memória nas células Tconv que não foi acompanhado pela con-

trapartida TREG. Estes dados podem ser o reflexo de uma possível reposição de célu-

las TREG mediante liberação rápida de novas células TREG (células TREG CD45RA+) 

e de uma reposição mais lenta de células T naïve não-regulatórias em função da “res-

trição do espaço imune”, limitado pelas células Tconv de memória mantidas vivas por 

mais tempo. Outra possibilidade é a redução da reposição celular pelo timo, em pacien-

tes com LES em atividade, conforme demonstrado por Freitas et al (Vieira et al 2008).  

Corroborando o desequilíbrio do balanço fenotípico de células TREG e células 

Tconv foi encontrada uma queda na razão TREG/Tconv para o marcador de ativação 

tardia HLA-DR e para os co-estimuladores OX40 e GITR no grupo LES-A comparado 

aos CN e LES I.  A queda na razão TREG/Tconv para esses marcadores no LES em 

atividade indica desequilíbrio do sistema imune favorecendo a via pro-inflamatória. O 

ganho de células Tconv de memória e positivas para marcadores coestimulatórios ca-

pazes de aumentar seu potencial efetor favorece a resposta T efetora autoimune e é 

compatível com células capazes de responder de maneira rápida e vigorosa.  

Em contraposição aos achados para as moléculas HLA-DR, OX40 e GITR, ob-

servou-se ganho na razão TREG I/Tconv para CD40L no grupo LES-A comparado aos 

CN e LES-I. Este é outro indicativo de perda do equilíbrio imune, mas desta vez a favor 

das células TREG, ou seja, ouve um ganho de células TREG I CD40L+ que não foi a-

companhado pelas células Tconv no LES-A. É interessante salientar que a freqüência 

de células Tconv CD40L+ estava aumentada nos pacientes com LES-A (dados não 

mostrados), como já observado previamente (Mehta et al 1996; Devi et al 1998). Por-

tanto, o encontro de aumento na razão TREG I/Tconv para CD40L no LES-A enfatiza o 

aumento de células TREG I CD40L+ nesta condição. Mais estudos serão necessários 

para investigar a relevância biológica destas células TREG CD40L+, uma vez que o 

aumento da expressão deste marcador e a frequência elevada de células Teff CD40L+ 

já foi extensivamente estudado e associado a fisiopatologia do LES (Mehta et al 1996; 

Devi et al 1998). 

Mesmo com a realização de importantes avanços na compreensão dos meca-

nismos moleculares do desenvolvimento, diferenciação e função das células TREG um 

grande número de perguntas ainda aguarda esclarecimento científico. Provavelmente 

desarranjos no balanço celular e molecular como os aqui evidenciados possam estar 
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implicados na patogênese do LES. No entanto, é necessário ter em mente que o LES é 

uma condição clínica heterogênea sob vários prismas, inclusive no que se refere à fisi-

opatologia. Portanto, é possível que distúrbios em células TREG tenham relevância 

variável para os diversos pacientes com esta síndrome. Este raciocínio é também váli-

do para melhor entender a heterogeneidade dos achados da literatura e mesmo para 

apreciar a dispersão de parâmetros relativos às células TREG e Tconv entre os pacien-

tes do presente estudo. 

 Outra consideração importante é que todos estes estudos, inclusive o atual, refe-

rem-se a células mononucleares do sangue periférico e podem não representar o perfil 

de linfócitos T nos órgãos linfóides e nos tecidos envolvidos no processo patológico. 

Ademais, devido à sua natureza sistêmica, não pode ser descartada a possibilidade de 

extravasamento do sangue periférico das células TREG e Tconv como causa de altera-

ções na frequência dessas, uma vez que células CD4+CD25+/hi expressam uma varie-

dade de receptores de quimiocina capazes de direcionar a migração tecidual (Lim et al 

2006). 

 Em conclusão, os resultados obtidos evidenciaram a importância de uma estraté-

gia de análise correta para identificação e caracterização de células TREG por marca-

dores de membrana baseada no uso de anticorpos monoclonais anti-CD25 e anti-

CD127, ressaltando a fragilidade de estratégias anteriormente utilizadas por muitos 

estudos avaliando células TREG no LES.  Reafirma-se a necessidade de estratégias 

de análise mais precisas e bem padronizadas para investigar o papel das células 

TREG no LES e demais enfermidades humanas, uma vez que estratégias mal padroni-

zadas podem determinar resultados espúreos e assim dificultar a compreensão de sua 

dinâmica e consequente aplicação em terapias voltadas para a prática clínica. Obser-

vou-se que a dinâmica da expressão fenotípica dos diversos marcadores de superfície 

em subpopulações linfocitárias está consideravelmente alterada no LES e que as defi-

nições obtidas em normais não podem ser imediatamente transpostas para esses paci-

entes. Em particular, observamos uma freqüência normal de células TREG e uma fre-

qüência aumentada de células T efetoras nos pacientes com LES em atividade. Ade-

mais, foi encontrada também uma freqüência aumentada de subtipos de linfócitos T 

com características fenotípicas intermediárias (CD25∅CD127Ø/lowFoxp3+ e 

CD25+CD127+Foxp3+), cuja natureza não está atualmente definida e que podem repre-

sentar células em transição entre fenótipos TREG e Teff. Este conceito estaria de acor-

do com a concepção de um sistema imunológico altamente dinâmico no LES em ativi-
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dade, que favoreceria o aumento na freqüência de formas intermediárias. Finalmente, 

foram evidenciadas algumas peculiaridades fenotípicas pontuais nas células TREG de 

pacientes com LES em atividade, cuja relevância na fisiopatologia desta enfermidade 

deverá ser investigada em estudos adicionais. 
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CONCLUSÕES 

 

• A seleção de células T exclusivamente baseada na alta expressão de CD25 

mostrou alto grau de contaminação com células não-Foxp3 e expressão redu-

zida desta proteína nas células Foxp3+ na região CD25high em amostras de 

LES em atividade, e, portanto, não é adequada para identificação de células 

TREG nesses pacientes; 

• Foi padronizada uma estratégia apropriada de identificação de células TREG 

baseada em marcadores de membrana com alta correlação com expressão de 

Foxp3, representada pelos painéis CD25+CD127Ø/low e CD25hiCD127Ø/low, e a 

mesma foi validada para estudos comparativos entre pacientes com LES em 

atividade, com LES fora de atividade e controles normais; 

• Os pacientes com LES apresentaram freqüência normal de células TREG e 

freqüência elevada de células Teff CD25highFoxp3∅ e CD25+CD127+Foxp3∅, 

bem como frequência elevada de subpopulações de linfócitos T 

CD25∅CD127Ø/lowFoxp3+ e CD25+CD127+Foxp3+ de natureza menos bem de-

finida ; 

• Os pacientes com LES em atividade apresentaram alterações fenotípicas em 

células TREG, entre as quais menor frequência de células TREG CTLA-4+ e 

de células TREG CD28+, bem como maior frequência de células TREG 

CD40L+ e correlação positiva entre a freqüência destas últimas e o grau de ati-

vidade de doença; 

• Os pacientes com LES em atividade apresentaram razão fenotípica de 

TREG/Tconv alterada para os marcadores GITR, HLA-DR, OX40, CD40L e 

CD45RO, com uma queda na razão TREG/Tconv para os marcadores GITR, 

HLA-DR, OX40 e CD45RO e ganho na razão TREG/Tconv CD40L+ em pacien-

tes com LES em atividade comparado a controles normais.  
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