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IB - ACF

2 - Ag-Ac

3 -J i rdU

4 - BSA

5 - BP

6 - CGG

7 - Células ou linfõcitos T

8 - Células ou linfócitos B

9 - ConA

10 - cpm

11 - DH

12 - DNA

13 - DNP

14 - DNP-KLH

15 - H-2

16 - KLH

17 - MHC

18 - NIP

19 - NIP-BSA

20 - NIP-OVA

21 - PHA

22 - PFC

"Antigen binding capacity"

Adjuvante completo de Freund

Complexo anttgeno-anticorpo

Bromo-deoxi uri di na

Soro albumina bovina

ProteTna básica da mielina

Gamaglobulina de pinto

Linfõcitos dependentes do timo

Linfõcitos derivados da medula óssea

Concanavalina A

Contagens por minuto

Hipersensibilidade tardia

Ácido desoxiribonucleico

Dinitrofenil

Hemocianina dinitrofenilada

Complexo principal de histocompatibilidade
de camungondos

Hemocianina

Complexo principal de histocompatibilidade

4-hidroxi-5-iodo-3-nitrofenaceti1

Soro albumina bovina nitrofenacetilada

Ovalbumina nitrofenacetilada

Fitohemaglutinina

Células formadoras de placa



23 - RPMI Meio de cultura

24 - SRBC Eritrõcitos de carneiro

25 - Tg Tireoglobulina

26 - Tg-B Tireoglobulina bovina

27 - Tg-C Tireoglobulina de cobaio

28 - Tg-H Tireoglobulina humana
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I - INTRODUÇÃO

1 - Interações linfocitãrias

A resposta a agentes reconhecidos como estranhos ao

organismo animal envolve a cooperação entre diferentes popula-

' ções de células. Duas populações de células pertencentes ao ra_

| mo linfõide do sistema hematopoético foram descritas na respos-

ta a antlgenos, tendo cada uma destas populações, diferenças

I funcionais e biológicas adquiridas durante a sua ontogenia. Es_

. tas populações compreendiam linfõcitos T - linfõcitos imunocom-

petentes dependentes do ti mo, sendo responsáveis pelas reações

1 imunes mediadas por células e os linfõcitos B - linfõcitos não

dependentes do timo precursores das células plasmiticas produto

I ras de anticorpos.

m A resposta humoral aos antígenos ditos T dependentes,

requer a participação de ambas as populações celulares. 0 pa-

1 pel dos linfõcitos T no desenvolvimento da resposta imunológica-

foi primeiramente observado nos estudos do efeito da timectomia

I em camundongos, em particular, aquelas realizadas ao nascimento.

. Tais animais mostravam vários distúrbios imunolõgicos e se re-

constituídos com células da medula Óssea, somente tornavam-se

I imunocompetentes pela implantação de enxertos do timo (Miller,

1961; Miller et alii, 1964).

I Paper-master et alii. (1962) demonstraram que a capaci^

• dade de formação de anticorpos em camundongos era afetada pela

timectomia sugerindo que a capacidade de resposta imunolÕgica

' dependia de informações contidas no timo.

A necessidade da presença de linfõcitos T e B na
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posta imunolõgica foi evidenciada indiretamente por Kennedy et

alíi. (1965). Camundongos irradiados letalmente foram ínocuiji

dos com uma mistura de SRBC (eritrõcitos de carneiro) e célu-

las linfõides do baço ou linfonodos. Utilizando o sistema de

I placas hemoiTticas de Jerne & Nordin (1963), os autores evideii

ciaram que a localização no baço de uma única célula do inõculo

I original sensibilizada ao SRBC desenvolvia focos hemolíticos

• por diferenciação e proliferação desta célula frente ao estTmu-

lo antigénico, representando no sistema in vitro uma única área

I hemolitica. 0 desenvolvimento de areas hemoiTticas in vitro

ocorria somente quando células normais de baço e linfonodos

I eram utilizadas na reconstituição do animal irradiado» mas célji

• Ias do timo.medula óssea ou figado isoladas não foram capazes de iniciar

os focos esplênicos.

I A demonstração direta da interação entre células imu-

nocompetentes foi fornecida por Claman et alii.(196fi) quando e£

1 tudavam a resposta humoral a SRBC. Camundongos letalmente irra-

• diados (650-750r) foram inoculados com quantidades variáveis,

de células linfõides singenicas de animais normais ou imuniza--

1 dos e combinações de células do timo e medula óssea, sendo pos-

teriormente imunizados. A demonstração da dissociação da respo£

I ta entre as várias populações de células indicou que a restaura^

• ção da capacidade de resposta dos animais irradiados exigia si-

ne rgismo entre as células derivadas da medula óssea e rs célu-

I Ias do timo. Os autores postularam que a população de células

derivadas da medula óssea seria a responsável pela produção de

• anticorpos, necessitando para sua funcionabilidade, da presença

J de células auxiliares derivadas do timo (Claman et alii. 1966).

Trabalhos realizados posteriormente vieram confirmar
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a necessidade de cooperação entre os linfõcitos T e 8 no desen-

volvimento da resposta imune. Miller e Mitchell (1968), estu-

dando a função de células do titno j medula óssea e dueto

torãeico na restauração da capacidade de resposta de camundon-

gos irradiados e timectomizados ao nascimento, mostraram que a

reconstituiçao da resposta dependia da presença na população de

células inoculadas, de células do timo ou dueto torãeico com ca

pacidade de reconhecer o antTgeno. As células precursoras das

formadoras de anticorpos já existiriam no hospedeiro timecioni-

zado ao nascimento.

Mitchell & Miller (1963) também mostraram que a medula Óssea con-

tinha as células precursoras das formadoras de anticorpos e o timo

continha apenas as células com capacidade de reagir ao antTgeno,

sendo necessário a presença de populações de células do timo e

medula óssea pára restaurar a resposta.

Nossal et alii. (1968) confirmaram as observações de

Mitchell & Miller (1968), mostrando que as células formadoras

de placas em mi tose pertenciam ao animal hospedeiro e que o ti-

mo continha as células reativas ao antTgeno.

Estudos da especificidade da resposta imune nas int<e

rações entre linfõcitos B e T, utilizando o sistema de conjuga-

dos de carreador e hapteno, não apenas vieram confirmar a exis-

tência de tal interação, como também mostraram que estas célu-

las diferiam na resposta aos diferentes determinantes presentes

na molécula. Para que ocorresse uma resposta ao hapteno era ne_

cessãrio que este estivesse ligado a uma molécula imunogênica,

pois ele por si só não era imunogênico.

Na molécula da deshidrogenase lãtica, foi descrita a

presença de duas subunidades com diferentes propriedades, apre-
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sentando uma das subunidades propriedades carreailoras e a ou-

tra metade propriedades haptenicas. Foi sugerido que dois sí-

tios receptores seriam requeridos para a Indução da resposta

imune, agindo estes independentemente na resposta, visto que.

a indução de tolerância para a metade carreadora da enzima re-

sultava em depressão da produção de anticorpos, tanto para a

subunidade carreadora quanto para a haptinica.(Rajewsky, 1967).

•— Mitchison (1969, p.149), foi quem primeiro obteve

evidências da cooperação de duas populações de células com es-

pecificidade para distintos determinantes na resposta humoral

a conjugados de carreador-hapteno. Seus experimentos demons-

traram que na resposta secundária de anticorpos anti-hapteno,

uma interação entre células especificas para o carreador com o

conjugado carreador-hapteno era necessária para ocorrer o es-

tímulo para a produção de anticorpos anti-hapteno. Camundongos

irradiados e inoculados com cilulas do baço de doadores singe-

nicos foram imunizados com 4-hidroxi-5-iodo-3-nitrofenaceti1

(NIP)-ovalbumina. (OVA). Apôs estímulo secundário com NIP-OVA

foram capazes de el i ei ar resposta anti-NIP mas o mesmo não

acontecia quando era utilizado no estímulo secundário conjuga-

dos heterõlogos do tipo NIP-soroalbumina bovina (BSA)' ou com

NIP isoladamente. Entretanto era observado resposta secundá-

ria ao conjugado heteroiogo NIP-BSA quando células do ba.ço de

camundongos imunizados com BSA eram transferidas junto com as

células do baço de animais imunizados com NIP-OVA. A adição

de células específicas para o carreador heteroiogo. BSA, permj_

tia que células "primadas" ao hapteno ei i ei assem a resposta

Designaremos como células "primadas" a determinada molécula,
a aquelas células provenientes de animais imunizados primei-
ramente com a molécula em questão.



secundária anti-NIP para o conjugado NIP-BSA (Mitchison, 1969).

Em apoio ao trabalho de Mitchison, Rajewsky et alii.

(1969) sugeriram que o estímulo que levaria ã resposta secundá-

ria de anticorpos anti-hapteno, estaria relacionado com o reco-

nhecimento de determinantes distintos presentes no carreador e no

grupo haptênico. A resposta envolveria interação entre duas ei

lulas com diferentes especificidades, uma para os determinantes

presentes no carreador e a outra para os determinantes presen-

tes no grupo haptinico.

Em confirmação ao sistema de interação entre células

do timo e medula óssea na resposta a SRBC, Raff (1970) mostrou

que as células específicas para o carreador envolvidas na res-

posta eram derivadas do timo, mas não as células precursoras

das formadoras de anticorpos anti-hapteno. Usando um sistema

de transferência de células, este autor encontrou que o trata-

mento das células do baço de doadores sensibilizados ao carrea-

dor (8SA) com aloanticorpo anti Thy 1.2 e complemento, elimina-

va a capacidade de cooperação de tais células na resposta secun_

daria a NIP-BSA, com as células do baço sensibilizadas ao hapt£

no, usando no estímulo primário NIP-gamaglobulina de pinto(CGG).

Entretanto, o tratamento das células do baço sensibilizadas a

NIP-CGG com o mesmo anticorpo não afetava a produção de antico£

po anti-NIP por tais células quando transferidas junto com cilii

Ias do baço sensibilizadas a BSA e estimuladas com NIP-BSA(Raff,

1970).

A existência de duas séries de células T envolvidas no

reconhecimento do carreador n? resposta imune a conjugados cajr

reador-hapteno foi proposta recentemente por Janeway (1979). No

modelo proposto uma das séries seria específica para o carreaox
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e a sua presença seria necessária para a ativação de células

B. A outra série de células T teria a capacidade de reconhe-

cer receptores de imunoglobulinas, tendo a capacidade de inte-

ragir diretamente com as células B. As duas séries de células

T atuariam sinergisticamente entre si na resposta de anticorpos.

Além da interação com os 1 infoci tos B, os linfõcitos

T teriam capacidade de interagir entre si, diferenciando-se em

células capazes de danificar e destruir células antigenicamen-

te estranhas,como nas reações do tipo enxerto versus hospedeiro

e na linfocitotoxidade (Cantor & Asofsky, 1972; Shearer et alii.

1975 e Wagner, 1973).

2. Interações entre macrSfagos e linfõcitos

Uma das primeiras sugestões da participação de uma

terceira população de células nos fenômenos imunes e sua intera_

ção com linfõcitos, foi feita por Fishman & Adler (1963),quan-

do observaram que o processamento de antigenos por macrõfagos

era um requisito necessário para que ocorresse a estimuiação

de linfõcitos imunocompetentes.

Evidência direta da participação dos macrõfagos na

resposta in vitro de anticorpos foi obtida por Mosier (1967).

Separando a população de células do baço de camundongos não ÍIMJ

nes pela técnica da aderência em placas de plástico ou vidro,

em aderentes e não aderentes, Mosier observou que nenhuma das

duas populações isoladamente era capaz de desenvolver resposta

primária de anticorpos in vif.ro a SRBC, como detectado pelo

método de células formadoras de placas (PFC). Entretanto,quan_

do as duas populações eram misturadas a resposta anti-SRBC era



.7.

restaurada. Quando SRBC era adicionado a cultura contendo, ape-

nas células aderentes e deixadas em contato por 30 minutos era

j observado fagocitose dos eritrõcitos e estas células aderentes

eram capazes de interagir com a população não aderente na res-

1 posta de anticorpos anti-SRBC. Foi sugerido no trabalho uma

| função apresentadora de antígenos para estas células aderentes.

Posteriormente, demonstrou-se que estas células ade-

I rentes não eram as responsáveis pela produção de anticorpos an

ti-SRBC, sendo que a população de células não aderentes com-

• preendia as células precursoras das formadoras de placa (Muro

I & Hunter, 1970).

A identificação das células aderentes como macrõfa-

I gos, baseou-se em critérios tais como: propriedades fagocíti-

cas, radioresistencia, a morfologia, sensibilidade ao trata-

I mento com antisoro anti-macrofago, sensibilidade ao bloqueio

ft do sistema retTculo endotelial in vivo e incapacidade de se-

cretar anticorpos (Unanue, 1972).

J Posteriormente, Katz & Unanue (1973), comparando a

imunogenicidade de moléculas de DNP-KLH (hemocianina dinitrofe

nilada), livres ou associadas a macrÕfagos (m-DNP-KLH), no es-

tímulo da resposta de anticorpos pelas células esplinicas de

camundongos, obtiveram interessantes resultados.

" Utilizando o método de PFC para avaliar a resposta

de anticorpos, observaram que m-DNP-KLH era altamente imunogi-

nico para o estTmulo da resposta secundária de anticorpos. A

mesma dependência da associação dos determinantes em uma mesma

molécula de conjugado carreador-hapteno,observada nas intera-

ções entre linfõcitos T e Bffoi encontrada em relação ao reco-

nhecimento destes determinantes pelo macrõfago, uma vez que,
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1 infoci tos "primados" a DNP-KLH eram estimulados somente por RUI

crofagos expostos ao mesmo conjugado, não obtendo-se resposta

I de anticorpos com macrõfagos tratados com hapteno acoplado a

carreador heterõlogo mais o carreador original ou usando-se lin_

I fõcitos expostos ao mesmo conjugado. 0 macrõfago teria a capaci^

• dade de selecionar e apresentar os determinantes do conjugado

de carreador-hapteno de uma forma imunogênica aos linfõcitos T

I e B («atz & Unanue, 1973).

Experimentos realizados in vivo tinham previamente le_

I vado a resultados semelhantes. A transferência de macrõfagos

• previamente expostos a antTgeno para camundongos timectomizados

mostrou-se ineficiente no estimulo da resposta. Tal resultado

I sugeria que no reconhecimento dos determinantes do carreador e

do hapteno apresentados via macrõfago aos linfõcitos T e B, a

I presença de ambas as populações de células era requerida no si£

m tema (Unanue, 1970).

A ativação de linfõcitos T auxiliaresj antTgeno-especjí

• ficos,pelos macrõfagos tratados com o mesmo antTgeno regularia

a expressão da resposta de anticorpos pelos linfõcitos B, e a

• função auxiliar dos linfõcitos T não poderia ser expressa em aju

• sência de macrõfagos (Katz & Unanue, 1973).

0 contato direto entre macrõfagos e linfõcitos não

I era obrigatório para a indução de linfõcitos T auxiliares, como

evidenciado pelos estudos de Feldmann & Basten (1972), em que,

• incubando macrõfagos com linfõcitos sensibilizados a DNP-KLH,

f separadamente, em uma câmara de Marbrook com membrana impermeá-

vel ãs células, observaram que linfõcitos T auxiliares eram efj[

1 cientemente induzidos.

0 sobrenadante de cultura de macrõfagos expostos ou



I
• não a antígenos pôde parcialmente ou completamente substituir os

macrõfagos no estimulo ã produção de anticorpos. Esta via indi-

I reta de interação ocorreria pela secreção de antígenos complexa-

dos a fatores solúveis na cultura (Erb et alii, 1979).

* Evidências para tal via de interação foram fornecidas

I pelos estudos de ativação de linfõcitos T auxiliares em camundon_

gos. Dois diferentes tipos de fatores derivados de macrõfagos

I foram descritos para a indução, dependendo da natureza física do

antTgeno utilizado. 0 sobrenadante,obtido de cultura de snacrõfa-

• gos incubados em presença do antTgeno por alguns dias,levava ao

• aparecimento de linfõcitos T auxiliares na ausência de macrõfago

ou antTgeno adicional. Um dos fatores era geneticamente restri-

I to em relação ao complexo de histocompatibilidade principal(MHC)

_ da população de linfõcitos T e macrõfagos enquanto que o outro

• fator não apresentava restrição genética. Este segundo fator

• era obtido somente se o antTgeno fosse particulado (Erb &

Feldmann, 1975).

I Além do sistema de apresentação de antTgenos por ma~

— crÕfagos em que se avaliava a formação de anticorpos dependentes

de linfõcitos B e T, um outro sistema baseado na resposta proli-

• ferativa de linfõcitos T em ausência de linfõcitos B, foi exten-

sivamente explorado no estudo das interações entre linfõcitos e

I macrõfagos. Neste sistema de estudo, a proliferação de linfõcj[

. tos T imunes mostrou-se dependente da presença de macrõfagos. A

remoção dos macrõfagos da população de células imunes diminuía

I ou anulava a capacidade das células remanescentes de responder ao

antTgeno, e a restauração da resposta era conseguida apenas pela

! adição de macrõfagos (Hersh & Harris, 1968; Seeger 4 Oppenheim,

1970).
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0 antígeno associado ao macrófago era um estimulante

efetivo dos linfÕcitos T imunes, sendo o macrõfago a célula

que inicialmente interagiria com o antígeno (Rosenstreich &

Rosenthal, 1973; Seeger & Oppenheim, 1970; Wa'dron et alii.,

i 1973).

í Quando populações de células eram fracionadas em co-

luna de aderência, para extração de macrõfagos, e expostos por

I 1 a 24 hs a altas concentrações de antígeno estas não prolife-

ravam em cultura (Waldron et alii., 1973).

• Células do exsudato peritoneal de animais não imu-

I nes, expostos ao antígeno durante 60 minutos a 37°C, induziam

a proliferação de linfõcitos imunes quando adicionadas ã cultu^

I ra. A proliferação era comparável a observada quando se adi-

_ cionava células do exsudato peritoneal imunes, "pulsadas" com

' antígeno e tratados com mitõmicina C. Linfõcitos dos linfonp_

1 dos, timõcitos, células leucimicas L2C de cobaios (população

pura de linfõcitos B), ou macrõfagos mortos, não induziam a

I proliferação (Rosenstreich & Rosenthal, 1973).

- 0 sobrenadante de culturas de macrõfagos "pulsados"

* com o antígeno, foi incapaz de induzir a proliferação (Hersh &

I Harris, 1968).

Estes resultados sugeriam que, a ativação de linfÓci.

I tos T na proliferação requereria a interação do macrõfago com

I o antígeno, e que haveria necessidade da interação física dini

ta entre macrõfagos e linfõcitos, para iniciar a proliferação

I dos linfõcitos (Rosenstreich & Rosenthal, 1973).

A importância do contato entre as células tinha sido

I anteriormente enfatizado pela observação de que, durante a in-

dução imune in vitro utilizando o sistema de cultura de célu-

Ver nota de rodapé na p .11
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Ias de Misheli-Dutton, a maioria das células formadoras de anti-

corpos eram encontradas agregadas aos macrõfagos, sendo que a

ruptura de tais agregados bloqueava a formação de anticorpos

(Claman 4 Hosier, 1972; Pierce & Benacerraf, 1969).

j Experimentos de Lipsky e Rosenthai (1973), caracteri-

• zando as interações entre macrõfagos e células linfõides em au-

sência de antTgenos, mostraram que na interação entre macrõfagos

I e timõcitos, estes exerciam um papel passivo, já que timõcitos

previamente tratados com inibidores metabõlicos irreversíveis

l eram capazes de se associarem a macrõfagos. A interação era de-

I pendente de receptores dos macrõfagos sensíveis ã tripsina, ã

temperatura e dependentes de cations divalentes. A ligação não

I distingui a entre linfÕcitos T ou 6, existindo equilíbrio entre a

associação e dissociação entre as células. Em prosseguimento aos

1 estudos de interação entre macrõfagos e linfõcitos, Lipsky &

| Rosenthal (1975) observaram que na primeira hora de incubação,

linfõcitos de animais imunes, adicionados a. macrõfagos expostos

I previamente ao antTgeno usado na imunização, apresentavam o mes-

mo grau de interação observado anteriormente nas interações em

1 ausência do antTgeno. Com o prolongamento da cultura, embora fos

I se observado um declínio no grau de interação em ausência do an

tigeno, tal fato nao era observado nas interações em presença do

I antTgeno. Os linfõcitos imunes permaneciam fisicamente ligados

aos macrõfagos "pulsados" com o antTgeno mesmo após um período

I prolongado de cultura. Embora as interações independentes de a£

1 tTgenos ocorressem entre combinações de linfõcitos

* Utilizamos o termo "pulsar" para referir ao ato de expor os m_a
I crÕfagos in vitro ao antTgeno, seguindo-se lavagens dosjnacrõ-
' fagos para eliminação do antTgeno não associado ao macrõfago.
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e macrõfagos aloginícos, as interações em presença do autígeno

requeriam macrõfagos e linfõcitos singinicos. Nas interações

dependentes de antígeno, a incorporação de H-timidina era ini-

cialmente observada naqueles linfõcitos agregados em torno dos

' macrõfagos, sendo a incorporação detectada em todos os linfõci-

I tos associados aos macrõfagos no decorrer da cultura (Lipsky &

Rosenthal, 1975). Tal achado levou os referidos autores a suge_

I rirem^que a interação física entre linfõcitos e macrõfagos de-

. pendentes de antígenos exercia um importante papel para a poste

• ri or ativação dos linfõcitos.

I A demonstração de que o tratamento dos linfõcitos imu

nes com mitomicina-C não inibia as interações físicas macrofago-

I linfõcitos mediada por antTgenos veio contribuir para a elucid_a

. ção de uma das etapas deste fenômeno, indicando que as intera-

ções físicas neste sistema eram independentes da síntese de DNA

1 (ácido desoxiribonucleico) pelos linfõcitos. As interações pre_

cederiam o estímulo da proliferação dos linfõcitos (Rosenthal

I et alii., 1975).

- 0 ensaio da proliferação in vitro media uma função de

linfõcitos T, visto que a extração de linfõcitos B da população

1 total de células não interferia no sistema (Rosenstreich et

alii., 1975).

I - As observações, de que populações de linfõcitos alogji

• nicos isentas de macrõfagos eram incapazes de proliferarem em

uma cultura mista de linfõcitos, sugeriram que o macrõfago te-

I ria também um importante papel neste sistema. A resposta era

restaurada pela adição de macrõfagos (Oppenheim et alii., 1968).

' Macrõfagos de ambas as linhagens podiam restaurar a resposta

(Twomey et alii., 1970).
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Os macrÕfagos mostraram ser as únicas células capazes

de estimular a resposta e eram 10 vezes mais efetivos do que os

linfocitos purificados (Rode & Gordon, 1974).

MacrÕfagos associados a pequenas doses de antTgeno

(m-Ag), mostraram ser capazes de induzir hipersensibil idade ta_r

| dia (OH), sem detecção de anticorpos humorais, 3 semanas apôs a

inoculação de uma única dose do antTgeno. Várias doses de m-Ag

f favoreciam a intensidade da DH e pouco anticorpo era produzido.

I A inoculação do antTgeno na forma solúvel, após uma única dose

de m-Ag, levava a DH, observando-se considerável produção de a£

1 ticorpos. Com a inoculação do antTgeno livre, ou seja, não as-

sociado a macrÕfagos, obtinha-se DH em menor intensidade e con-

I sideravel produção de anticorpos. Se os macrÕfagos eram mortos

a por calor antes da exposição ao antTgeno, eles falhavam no fav£

recimento da indução de DH (Seeger & Oppenheim, 1972a). Os ex

I perimentos dos referidos autores indicavam que m-Ag jn vivo

ativavam as células mediadoras da DH e ativariam também células

I T auxiliares para a produção de anticorpos, para os antígenffs

* dependentes de linfocitos T. Os macrÕfagos associados ao antT-

geno mostraram ser as únicas células com capacidade de induzir

I DH, em relação a antígenos associados a linfocitos, timÕcitos

ou células de hepatoma (Seeger & Oppenheim, 1972b).

I Células do exsudato peritoneal de camundongos favore-

• ciam, in vitro, a indução de citotoxicidade mediada por linfÕcj,

tos T contra células leucimicas singenicas. MacrÕfagos fagocT-

I ticos mostraram ser os responsáveis pelo favorecimento. 0 so-

brenadante da cultura de macrÕfagos também favorecia a resposta

citotõxica dos linfocitos T (Igarashi et alii., 1979).
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3. Controle genético da resposta Imune

Os mecanismos responsáveis pelo reconhecimento Imune e

o controle subsequente da função das células efetoras foram tam-

' bém Investigados a nível genético. As Interações celulares re-

I queridas durante o desenvolvimento da resposta Imune mostraram

estar sobre o controle dos genes mapeados na região do Complexo

I Principal de Histocompatibilidade (MHC). Em camundongos para

que as interações entre linfõcitos T auxiliares e linfõcitos B

• ocorressem, ambas as populações deveriam compartilhar identidade

1 no complexo H-2 (NHC dos camundongos}, mais precisamente na regi^

io I (Katz et alii., 1975).

I Ao se estudar o controle genético a nível das intera-

ções entre acrõfagos e linfõcitos T auxiliares em camundongos

• (Swierkosz et alii., 1978} e cobaios (Yamashita & Shevach, 1978),

• observou-se que linfõcitos T podiam somente ser ativados por ma-

crõfagos singenicos sensibilizados ao antígeno ( Yamashita &

| Shevach,1978; Swierkosz et alii., 1978).

_ A transferência de DH para antígenos proteicos, tais

™ como gamaglobulina de aves, pelos linfõcitos T sensibilizados,

• era conseguida somente em recipientes que fossem compatíveis na

região I do H-2 (Miller et alii., 1975).

I Porem a transferencia de DH específica para o vírus da

- coriomeningite linfocítica mostrou-se estar associada ã região

• H-2K ou D.

1 A natureza biológica do antígeno influenciaria se a re_

gulação da especificidade dos linfõcitos T estivesse associada ã

' região I ou com as regiões K ou D do H-2 (Zinkernagel, 1976).

Células alvos infectadas com vírus (Zinkernagel &
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j Doherty, 1975) e células alvos alteradas quimicamente (Shearer

et alii., 1975) eram usadas somente por células citotõxicas

j que compartilhassem identidade nas regiões K ou D do H-2. 0

haplotipo H-2 da célula alvo era importante na determinação da

susceptibilidade as células citotõxicas, sensibilizadas ao £

I mo antTgeno (Shearer et alii., 1975; Zinkernagel & Doherty,

1975).

I Evidências experimentais confirmando a importância do

_ MHC na regulação de várias atividades dos linfõcitos T, foram

* fornecidas não somente pela restrição do MHC na resposta a antí

I . genos dependentes de linfõcitos T, como também, pelos estudos

de Bevan (1977) e Zinkernagel (1978). Os referidos autores de-

I monstraram que a restrição do complexo H-2 dos linfõcitos de ca

« mundongos não era determinada pelo própio H-2 dos linfõcitos,

mas pelo ambiente no qual estes se maturavam. Nestes experimeji

1 tos células da medula óssea de camundongos do tipo (A x B)Fj,

heterozigotos no H-2, foram transferidas para animais letalmen-

| te irradiados das linhagens pais homozigotas no H-2. Os linfõ-

m citos T, que se diferenciavam no timo dos animais quimeras do

tipo (A x B)F-| T" pai A, embora fossem eles do tipo (AxB)Fj,

I foram predominantemente restringidos a reconhecer o antTgeno no

contexto do H-2 do recipiente paterno. A aprendizagem de res-

I trição do H-2 parecia ocorrer durante a diferenciação no timo.

• . Em cobaios as interações entre macrÕfagos e linfõcitos

imunes para a indução da proliferação frente ao antTgeno especT

| fico requer histocompatibilidade entre as duas populações de ce

lulas. Combinações de macrõfagos semiaioginicos e linfõcitos T

foram capazes de induzir a proliferação, mas de uma maneira me-

nos eficiente do que as combinações singenicas . MacrÕfagos
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tratados com o antTgeno somente induziam a proliferação de linfõ

citos T que compartilhassem identidade para os produtos dos ge-

nes codificados pela região I do MHC (Rosenthai & Shevach, 1973;

Shevac, T976). Macrõfagos obtidos de um cobaio deficiente para

: um dado gene da resposta imune (Ir), "pulsados" com o antTgeno

cuja resposta era controlada por este gene Ir, e misturados com

' linfõcitos T do tipo (respondedor x não respondedor)Fj, foram

I menos eficientes na indução da proliferação do que macrõfagos do

pai respondedor. Foi hipotetizado que durante as interações en-

I tre macrõfagos e linfõcitos T, para o caso de antígenos control^

dos pelos genes Ir, as duas populações de células entrariam em

• contato através dos produtos dos genes do MHC. Possivelmente os

1 genes da resposta imune poderiam estar expressos a nível do n>a-

crõfago. A falha dos macrõfagos não respondedores em ativar os

f| linfõcitos T (respondedor x não respondedor)Fj seria devido a um

_ defeito intrínseco aos produtos dos genes Ir, no macrõfago não

* respondedor (Shevach & Rosenthal, 1973).

I Aloantisoros primariamente dirigidos contra os produ-

tos dos genes codificados pela região I inibiam tanto a resposta

I proliferativa dos linfõcitos T ( Shevach et alii.,1972 ;Shevach et

_ alii., 1974) quanto a resposta humoral in vitro (Niederhuber,

" 1978).

I Em camundongos, somente os antisoros dirigidos contra

os aloantTgenos produtos dos genes das regiões H-2K ou H-2D, fo-

I . ram capazes de inibir a proliferação. Usando-se híbridos Fj do

• tipo (respondedor x não respondedor), a determinado antTgeno ob-

servou-se que somente antisoros, direcionados contra os antTg£

f nos Ia do haplotipo do pai respondedor, podiam inibir a resposta

ao antTgeno controlada pelos genes Ir, sugerindo-se uma relação
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estrutural e/ou funcional entre os produtos dos genes Ir e os

antTgenos Ia (Schwartz et alii., 1976). Duas teorias foram pro

postas numa tentativa de explicar os mecanismos de reconhecimein

to de antTgenos e a regulação exercida pelo HHC na resposta i«u

ne. Uma delas propunha que os linfõcitos teriam um único rece£

tor que reconheceria as estruturas codificadas pelo MHC modifi-

cadas pelo antTgeno (teoria do "próprio" alterado) (Doherty et

alii.,—1976). A outra propunha que os linfõcitos teriam dois

receptores, um com especificidade para estruturas relacionadas

ao reconhecimento do antTgeno, e um outro receptor que reconhe-

ceria as estruturas codificadas pelo MHC (teoria do duplo reco-

nhecimento) (Paul et alii., 1977).

A principal diferença entre estas duas teorias seria

que, no modelo do duplo reconhecimento, o antTgeno e os produ-

tos dos genes do MHC seriam reconhecidos como entidades indepe£

dentes, enquanto no modelo do "próprio" alterado seriam reco-

nhecidos como um determinante complexo.

0 conhecimento da estrutura de certas proteínas permf

tiu caracterizar um outro aspecto da regulação da resposta, nu)S_

trando que a resposta para determinantes específicos em uma mo-

lécula dependia não só da adequada seleção destes determinantes

pela célula apresentadora como, também, do perfil genético da

célula apresentadora.

A resposta imune a insulina em cobaios mostrou-se co£

trolada pelos genes Ir ligados ao MHC ( Barcinski & Rosenthal,

1977); Rosenthal et alii., 1977). Linfõcitos T de cobaios das

linhagens 2 e 13,imunizados com insulina de porco em adjuvante

completo de Freund, proliferavam, in vitro, frente ao antTgeno

especifico. Os cobaios da linhagem 13 reconheciam determinantes
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presentes na cadeia B da insulina, enqoanto os da linhagem 2 re

conheciam primariamente determinantes na região da alça alfa da

cadeia A. Na linhagem 2, insulinas com total identidade nesta

área reagiam cruzadamente na proliferação de linfõcitos e na

atividade auxiliar dos linfõcitos T na resposta de anticorpos.

Quando macrofagos de ambas as linhagens eram tratados com insu-

lina suina e adicionados a linfõcitos do tipo (2 x 13}Fj, imu-

nes ao mesmo antígeno, observava-se intensa proliferação. Quan-

do macrofagos da linhagem 2 eram utilizados para apresentar in-

sulinas de outras espécies, a ativação dos linfõcitos variava

com o grau de identidade na região da alça alfa da cadeia A.

Por outro lado, o uso de macrofagos da linhagem 13, não mostra

va nenhuma diferença na reatividade dos linfõcitos T F,, suge-

rindo que os macrofagos 13 estariam apresentando determinantes

que seriam idinticos nas espécies estudadas.

0 uso de cadeias B isoladas permitiu evidenciar que

somente macrofagos da linhagem 13 pulsados com a cadeia isolada

ou a insulina nativa tinham a capacidade de selecionar determi-

nantes específicos da cadeia B da molécula de insulina nativa

para apresentação aos linfõcitos T F, imunes a cadeia B.

Tais resultados levantaram a possibilidade de que em

animais (2 x 13)Fj existiriam dois clones distintos-de linfõci-

tos T sendo que, um deles seria capaz de reconhecer os determi-

nantes antigenicos da cadeia A processados ou apresentados por

estruturas específicas no contexto do macrõfago 2, e o outro

clone reconheceria os determinantes da cadeia B no contexto do

macrõfago 13. Baseando-se em tais resultados foi proposta uma

terceira teoria alternativa para os mecanismos de regulação ge-

nética da resposta imune e a ativação de linfõcitos. De acordo
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com esta teoria, o macrõfago teria um papel crítico na seleção

dos determinantes antiginicos a serem reconhecidos pelos linfõcj^

tos T. A seqüência de aminoãcidos selecionada e/ou a conforma-

ção do antígeno seria primariamente vista pela célula apresenta-

dora e, estes determinantes tornar-se-iam disponíveis para o rer

conhecimento dos linfõcitos dependendo da expressão dos genes Ir nos ma-

crõfagos.

Em confirmação aos estudos anteriores Paul et alii.

(1977), mostraram que para outros antígenos com mui tidetermina^

tes, se os linfócitos T F, respondedores no contexto do macrõfa_

go 2 fossem eliminados por tratamento com bromodeoxiuridina

(BrdU) e luz, a resposta para o antígenc dependente do macrõfa-

go 13 permanecia e vice-versa. Estes estudos comprovaram a exi£

tência de dois clones reativos, cada um dos quais reconhecia o

antígeno somente em associação com um macrõfago de fenõtipo par-

ticular.

4. Determinante.. antiginicos e ativação de linfõcitos

A *aracterização da resposta imune a nível molecular

foi muito fa/orecida pelo conhecimento da estrutura de algumas

proteínas. A uisponibilidade de séries protéicas homólogas pro-

venientes de dife»entes espécies permitiu um estudo detalhado

dos determinantes antiginicos e da especificidade dos linfõcitos

na resposta imune.

Nesta investigação foi amplamente utilizada a reativi-

dade cruzada imunolÕgica entre as proteínas de uma mesma serie,

assim como os seus fragmentos obtidos por clivagem química ou ejn

zimãtica. As mudanças çonformacionais ocasionadas devido a tro
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cas evolutivas de aminoãcidos, exerceram uma complexa variabilí-

dade nas reações cruzadas. Como mostrado pelos estudos realiza-

dos com ei toerorno c (Solínger et alii., 1979) e insulina

(Barcinski & Rosenthal, 1977), a intensidade de reação cruzada

entre as formas variantes de uma serie era uma função da simila-

ridade na seqüência das regiões reativas antigênicas.

Para o citocromo c, o principal determinante antigêni-

co reconhecido na resposta proliferativa de linfõcitos, foi loca^

lizado por estimulação cruzada com as espécies nativas variantes

ou pelos fragmentos obtidos por clivagem como brometo de ciano-

geno. A partir dos experimentos demonstrou-se, que o principal

determinante citocromo c de pombo, reconhecido pelos linfõcitos

T de camundongos, continha lisina na posição 104, isoleucina na

posição 3 e glutamina na polição 100.0 citocromo c da larva da

mosca do tabaco, que continha glutamina na posição 100 e lisina

terminal na posição 103, estimulava a resposta melhor do que o

imunõgeno utilizado na imunização, no caso o. citocromo c de pom-

bo. A imunização com os fragmentos obtidos por clivagem mos~

trou que somente o fragmento 81-104 era imunogênico.

Misturando-se os antígenos de reatividade cruzada, coji

tendo uma ou duas substituições imunodominantes, demonstrou-se

que a resposta proliferativa dos linfõcitos T ao principal dete£

mi nan te antigênico, compreendia uma única família de clones que

reconheciam ambos os aminoãcidos como parte de um mesmo determi-

nante (Solinger et alii., 1979).

Para a insulina, utilizando a molécula nativa e as ca-

deias isoladas A e B, foi demonstrada que em cobaios da linhagem

2, os linfõcitos T reconheciam a insulina através dos determinar»

tes presentes na cadeia A, sendo a resposta dos linfõcitos T se£
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sível a mudanças de aminoãcidos nas posições Ag, Ag e A,Q. Jâ

os cobaios da linhagem 13 reconheciam determinantes presentes

j na cadeia B da insulina, que não eram reconhecidos pelos linfõ-

citos da linhagem 2 ( Barcinski & Rosenthal, 1977).

I Os mesmos autores, estudando a especificidade dos lin̂

fõcitos T auxiliares na resposta de anticorpos, demonstraram

» que as populações de linfõcitos T com atividade proliferativa

I in vitro e os linfõcitos T auxiliares compartilhavam receptores

com mesma especificidade e capacidade discriminatória na fase

I indutiva da resposta. Em ambas as linhagens, as ligações dos

anticorpos anti-insulina de porco com a insulina de porco marca

* -a com iodo-125 foram inibidas por todas as formas variantes de

I insulina testadas, indicando que estes possuíam a mesma especi-

ficidade.

I 0 glucagon bovino, polipeptTdeo de . 29 aminoãcidos,

mostrou-se imunogênico em cobaios. Embora a interação entre os

' linfõcitos e o antTgeno tenham parecido ser específicas, as re-

1 giões da molécula com a qual os linfõcitos interagiam, mostrar^

ram ser mutualmente exclusivas. A clivagem do glucagon por-

f tripsinização fornecia dois peptídeos, peptídeo NM e peptídeo

, C. 0 peptídeo NM, continha o principal determinante reconheci-

do pelos linfõcitos B, enquanto que o peptídeo C, continha os

i determinantes envolvidos no reconhecimento pelos linfõcitos T

nas reações de hipersensibilidade, proliferação in vitro, e na

inibição da migração de células do exsudato peritoneal (Senik

et alii., 1971).

Anticorpos com especificidade para uma específica re-

gião da lisozima, foram também identificados e especificamente

isolados. A região antigênica pertencia aos resíduos de amino£
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cidos da posição 60-83 da moilcuia de lisozima formando uma al-

ça. 0 envolvimento dos resíduos de aminoacidos leucina, isolei^

; cina, prolina e arginina na reatividade imunolôgica da região

foi estudado, usando análogos sintéticos da alça peptidica da

I lisozima. Os derivados nos quais a leucina (resíduo 75) ou iso-

| leucina (resíduo 78) foram trocados por alanina, apresentavam a

mesma reatividade da região da alça peptídica sintética intac-

I ta, consistindo |odos os aminoacidos, de resíduos presentes na

região da alça da lisozima. A troca de resíduos de prolina (re-

I síduos 70 e 79) por alanina causava um drástico decréscimo na

• reatividade antiginica. Um outro análogo, no qual dois resí-

duos de arginina (68 e 73) foram trocados, apresentava comple-

I ta não afinidade com os anticorpos para a alça do peptídeo ori-

ginal (Teicher et alii., 1973).

I Experimentos utilizando lisozima e seu derivado ca£

a boxi-metilado (CM-lisozima), evidenciaram que, apesar das for-

mas nativa e desnaturada possuírem idêntica seqüência de aminoã_

| cidos, o reconhecimento antigenico nas respostas imunes humoral

e celular era distinto. A nível humoral, observava-se ausência

• de reatividade cruzada entre as duas formas. A nível celular

• linfõcitos esplenicos de cobaios imunizados seja com a lisozima

ou a CM-lisozima, eram estimulados in vitro na mesma intensida^

I de, pelos antígenos homólogo ou heterõlogo. Quando as duas fo£

mas foram testadas para a habilidade de eliciar reações de hi-

• ' persensibilidade tardia e a inibição de migração de células de
• f$

I exsudato peritoneal de cobaios imunizados com uma das formas*

demonstrou-se excelente reatividade cruzada na DH e, ambas as

! formas foram,.capazes de inibir a migração das células do exsuda^

to peritoneal (Thompson et alii., 1972).
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] Experimentos utilizando como antTgenos BSA ou OVA, na

. tivos ou desnaturados, no estudo da reatividade cruzada, evideji

' ciaram que em animais hiperimunes, duas distintas populações de

| anticorpos eram eliciadas . Uma das populações era especifica

para as formas nativas e a outra para as formas desnaturadas. A

| nível de HnfÕcitos T com atividade proliferante, foi demonstra

, do utilizando BrdU e luz, que os linfócitos T que reconheciam

os antTgenos nativos, eram similares atos que reconheciam e res-

j pondiam as formas desnaturadas dos antTgenos. Foi sugerido que

a extensa reatividade cruzada observada entre OVA nativa e des-

I naturada na proliferação de linfocitos T, seria devido a degra-

• dação destas moléculas em pequenos peptTdeos por proteases pre-

sentes na célula apresentadora de antTgenos. Devido ao seu pe-

j queno tamanho, nenhum determinante conformacional seria preser-

vado e assim ambas as formas gerariam determinantes apresentan-

1 do as mesmas seqüências (Chesnut et alii., 1980).

5. Resposta imune a tireoglobulina na tireoidite autoimune
í experimental

j A tireoidite autoimune experimental tem sido um mode,

Io de doença facilmente induzido em animais, por sensibilização

i com tireoglobulina homóloga ou heterõloga, na forma solúvel ou

f em adjuvante completo de Freund (Clagett & Weigle, 1974; Esqui-
! bel et alii., 1977; Esquibel et alii., 1977; Tomazic & Rose,

j 1976).

Como descrito no caso da tireoidite humana, o modelo

' induzido experimentalmente tem envolvido a produção de antieo£

pos anti-tireoglobulina e lesões da tireoide caraçterizando-se
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por infiltrados de células mononucleadas.

Estudos utilizando transferência de células imunes de

camundongos bons respondedores demonstraram que os linfÕcitos T

eram as únicas células capazes de transferir a doença para an1-

' mais singênicos normais. A capacidade de resposta a tireogiotm

j lina apresentava um caráter autossõmico dominante. Híbridos Fj

do tipo (respondedor x não respondedor), timectomizados e irra-

I diados letalmente, somente desenvolviam tireoidite se reconsti-

• tuidos com linfõcitos T da linhagem parental respondedora. Se

os linfõcitos B eram ou não orignãrios da linhagem boa responde^

I dora, não influenciava a resposta (Vladutiu & Rose, 1975).

Experimentos visando a identificação de receptores pji

I ra a tireoglobulina em timõcitos, células do baço e medula Õs-

• sea de camundongos evidenciaram que somente linfõcitos B apre-

sentavam receptores para a tireoglobulina singinica, como detec

I tado pela técnica célula -suicida. Tal achado sugeria que, a

tolerância a tireoglobul ina autõloga existiria a nível de liii

I fõcitos T e a capacidade de resposta a nível de linfõcitos B.

I A doença induzida experimentalmente resultaria da cooperação en

tre os linfõcitos T com capacidade de responder a determinantes

I com reatividade cruzada a tireoglobulina autõloga e os linfõci-

tos B (Clagett & Weigle, 1974).

I A resposta imune a tireoglobulina mostrou-se depender^

í te da constituição genética do animal, estando associada ao MHC.

Camundongos com diferentes alélos H-2 apresentavam diferentes

| graus de susceptibilidade. Os genõtipos H-2S, H-2k e H-2q eram

susceptíveis a doença, enquanto os que apresentavam os alelos

H-2b e H-2d eram resistentes (Vladutiu 4 Rose, 1971).

A infiltração da tireoide, a qual provavelmente envol_
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veria a ativação de linfõcitos T, mostrou-se controlada por um
1 ou mais genes localizados nas regiões K e Ir-1 do cromossomo 17.

j Por outro lado, a habilidade de produzir anticorpos circulantes

anti-tii*eoglobulina autõloga, mostrou-se menos influenciada por

I estas regiões. A diferença entre bons e maus respondedores não

. foi claramente expressada com respeito a produção de anticorpos

• como para a resposta imune celular, avaliada pela intensidade

I de infiltração de células .na tireoide do animal (Tomazic et

alii., 1974). Embora a transferência da doença por soros imu-

I nes tenha alcançado algum sucesso em camundongos (Vladutiu &

• Rose, 1971), foi observado uma ausência de correlação entre o

títujo de anticorpos anti-tireoglobulina circulantes e a tireoi^

I dite (Miescher et alii.,1961).

A incidência da doença, correlacionava positivamente

I com as reações de hipersensibilidade tardia em animais imuniza-

• dos com adjuvante completo de Freund ( McMaster et alii. ,

1961; Miescher et alii., 1961).

I . Uma das dificuldades apresentadas no estudo da respos_

ta imune a tireoglobulina seria a sua descaracterizacao sequen-

I ciai e conformacional, impedindo não so o conhecimento da se-

• quência de aminoacidos necessária para a sensibilização dos liji

fõcitos, como também dos mecanismos responsáveis pelo reconhe_

I cimento dos determinantes de tal antígeno, que induziriam a do-

ença.

1 Em outro modelo de doença, a encefalomielite alérgica

experimental, foi demonstrado que, tanto os determinantesI

vidos na resposta de anticorpos como os envolvidos nas reações

| de hipersensibilidade (DH) eram distintos dos responsáveis pela

indução da doença . Animais sensibilizados com frações peptTdj[
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cas alfa-quimiotrTpticas da proteína básica da mielina (BP) fo-

i ram capazes de desenvolver OH a BP sem patologia associada. Tais

j peptídeos mostraram capacidade de inibir a resposta de anticor-

pos específicos para BP. A seqüência responsável pela resposta

I imune celular da DH, continha como aminoãcidos terminais Gin e

Lys. Foi sugerido que a ausência de lesões observada com os

• agentes indutores da DH poderia ser devida a discriminação celu-

I lar a nível do sítio alvo. Apesar dos determinantes da DH esti-

vessem afastados daqueles que induziam a doença, a seqüência mí-

I nima necessária para a indução da doença incluía os determinan-

tes da DH (Hashim, 1978).

" Os mecanismos pelos quais a tolerância a tireoglobuli.

I na autõloga seria quebrada nos processos autoimunes ou por inje_

ção de tireoglobulinas autõlogas ou heterÕlogas, permanecem em

I aberto.

_ Macrõfagos sensibilizados a BP foram capazes de apre-

* senta-la de uma forma imunogênica a linfõcitos de cobaios nor-

I mais in vitro. Estes linfõcitos recrutaram, posteriormente, in_

vivo, linfõcitos autosensibilizados imunoespecificos no recipi-

I ente singenico (Stein=nan et alii., 1977).

• Macrõfagos sensibilizados a estreptococos patogênicos

foram capazes de selecionar determinantes antigenicos com reati^

I vidade cruzada a determinantes cardíacos normais, expandindo

clones de linfõcitos in vitro, que reconheciam estes determinaj»

I tes, recrutando posteriormente em um sistema in vivo linfõcitos

• autosensibilizados, imunoespecificos para extratos cardíacos

singinicos normais (Dos Reis, 1980).

! A demonstração de Clagett & Weigle (1974) de que a to

lerância específica para a tireoglobulina autõloga existia nos
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linfõcitos T, enquanto os linfõcitos B tinham capacidade de res-

posta a tireoglobulina, sugeriu que linfõcitos B poderiam reco-

nhecer determinantes comuns a tireoglobulina autõloga e determi-

nantes na tireoglobulina heterõloga de reatividade cruzada aos

autologos. Os linfõcitos T seriam capazes de reconhecer detenai.

] nantes não relacionados na reatividade cruzada.

A proliferação específica de linfõcitos T tem sido uti.

I lizada como uma avaliação da imunidade mediada por células tendo

i sido correlacionada a DH (Mills, 1966). Apesar dos numerosos

trabalhos usando tal método para avaliar a resposta imune celu-

I lar pouco se sabe sobre a natureza destes linfõcitos proliferan-

tes. Seria possível que, os determinantes reconhecidos por es-

I tes linfõcitos T, fossem distintos dos reconhecidos.por outras

a subpopulações de linfõcitos T mediando outras funções imunes, C<D

mo DH ou mesmo os envolvidos nos processos lesivos de um deternn_

I nado Órgão.

No presente trabalho procuramos estudar as respostas inm

I nes celular e humoral a tireoglobulina de diferentes espécies. 0

• objetivo de tal estudo seria o de contribuir para a elucidação da

natureza da resposta das diferentes funções imunes dependentes de

I linfõcitos T em um modelo experimental de doença autoimune. Para

isso avaliamos a resposta imune celular pela proliferação especí-

I fica de linfõcitos em resposta a tireoglobulinas autõloga e hete-

i rõlogas, comparando a efetividade da resposta a observada nas reei

ções de hipersensibilidade tardia, a nível da resposta imune humq_

| ral e a nível de linfõcitos T efetores por meio da analise histo-

patológica da tireoide dos cobaios imunizados.
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I I - MATERIAIS E MÉTODOS

1 . Animais

Cobaios (Cavia porceTlus), de ambos os sexos, de 2 a

i 4 meses de idade foram fornecidos pelo biotério do Laboratório

i de Imunogenética do Instituto de Biofísica da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro (UFRJ), ou pelo biotério do Hospital

j Universitário da UFRJ. Estas colônias foram derivadas de uma

colônia iniciada em 1953 no Centro Pan-Americano de Febre Aft£

I sa, sendo mantidas por endocruzamentos, apresentando elevado

• grau de homozigose (Klaczo, 1979).

I 2. AntTgenos

I Tireoglobulina de cobaio foi obtida de tireoides de

cobaios, som"ficadas durante 8 minutos em banho de gelo, usan-

I do-se uma fonte de ultrasom de potência máxima de 200 watts

• (Blackstone, mod. BP-2, USA), mantida na posição 40.

A técnica utilizada foi adaptada da previamente des-

I crita por Derrien et ali"i (1948). Tireoides de 6 a 7 cobaios

eram fragmentadas e adicionadas de cerca de 4 ml de solução de

I cloreto de sódio a 0,9%, em tampão fosfato 0.15M pH 7,2, soni-

• ficadas e o extrato obtido filtrado em gase. 0 filtrado era

então centrifugado a 8.000g durante 10 minutos a 4°C. A sobre-

I nadante era adicionado solução saturada de sulfato úe amonio

para uma saturação final de 42%. Após agitação durante 30

I minutos ã temperatura ambiente, a suspensão era centrifugada a

• 6.000g durante 10 minutos a 4°C. Ao precipitado, ressuspenso

em solução saturada de sulfato de amônio na saturação de

I
I
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45% era adicionado, lentamente, água destilada para satura-

ção final de 37%. A solução era agitada durante duas horas ã

temperatura ambiente, sendo então centrifugada a 6000g durante

10 minutos a 4°C. A tireoglobulina do sobrenadante era preci-

, pitada pela adição de solução saturada de sulfato de amônio p£

ra saturação final de 42% e centrifugada a 8000g durante 10

j minutos a 4°C. 0 precipitado obtido era dissolvido em solução

. de cloreto de sódio a 0,9%, em tampão fosfato 0.15M, pH 7,2,

sendo dialisado contra a mesma solução até completa eliminação

1 do Ton amonio , avaliada diretamente por reação qualitativa

com reagente de Nessler. A concentração final da tireoglobuli_

f na era estimada por espectrofotometria utilizando o coeficien-

te de extinção E-SgOnm* = 1 0 » 4 (shulman & Witebsky, 1960).

A tireoglobulina humana foi gentilmente cedida pela

I Dra. Deisy Guaciaba Surerus Campos do Serviço de Medicina Nu-

clear do Hospital Universitário da UFRJ, tendo sido obtida por

I precipitação fracionada com sulfato de amônio de maneira anal£

I ga a tireoglobulina de cobaio, a partir de peças cirúrgicas de

tireoides humanas.

I A tireoglobulina bovina tipo I (Sigma Chemical Co.,

USA) foi cedida pelo Dr. Miircio E.A.Pereira do Instituto de

I Microbiologia da UFRJ.

• A tireoglobulina süina tipo II (Sigma Chemical Co.,

USA) foi obtida comercialmente.

I
3. Imunizações

I
Os cobaios foram imunizados com uma emulsão prepara-

• da com volumes iguais de adjuvante completo de Freund(ACF) coji

I
r
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tendo Img/ml de Mycobacterium tuberculosis mortas H-37 Ra

(Difco Laboratories, USA) e tireoglobulina. Cada animal era

injetado intradermicamente com 100 microgramas de tireoglobu-

lina em um volume de 0,4ml, distribuído igualmente pelas qua-

tro patas. Cada animal foi injetado uma vez com a emulsão.

•| 4. Culturas de células

I 4.1. Preparação das células do exsudato peritoneal: 2 a 16

semanas após a imunização, os cobaios eram injetados intrape-

ritonalmente com 20ml de óleo mineral (I.Q.F. Shering S. A.,

Brasil) e o exsudato peritoneal resultante colhido 4 dias

após por lavagens da cavidade peritoneal com meio de Eagle

(Grand Island Biological Co., USA). As células obtidas do Iji

vado peritoneal eram lavadas três vezes com meio de Eagle(3 x

50 ml) por centrifugação a 350g durante 10 minutos para elimj^

nação da fase oleosa. Após ressuspensão em meio de Eagle su-

plementado com soro fetal bovino para concentração final de

10% (Flow Laboratories, USA), gentamicina (10 microg/ml, I.Q.

F. Schering, Brasil), 2-mercaptoetanol (5 x 10 M, Eastman

Kodak Co., USA) e 0,2% de bicarbonato de sódio, as células

viáveis eram contadas em câmara de Neubauer em contraste de

fase.

4.2. Obtenção de células do exsudato peritoneal enriqueci-

das em linfõcitos T: a suspensão final de células do exsudato

peritoneal era enriquecida por passagem em coluna de Nylon. As

colunas de nylon eram preparadas em uma seringa plástica de

10ml contendo 2g de nylon (Leuco-Pak Leucocyte filter, Fenwal

Laboratories, USA), previamente lavado com solução de HC1 0,01N



.31.

por 24 horas e depois lavagens constantes com água desionizada

por 72 horas. Uma a duas horas antes do uso eram lavadas com

meio de Eagle, mantido aquecido a 37°C, contendo 2-mercaptoeta

nol (5 x 10 M, Eastman Kodak Co., USA), soro fetal bovino a

10% (Flow Laboratories^ USA) e gentamicina (Sobering,Brasil),

sendo mantidas em estufa a 37°C até a utilização. As células

do exsudato suspensas em Iml deste mesmo meio de cultura eram

então adicionadas ã coluna deixando-se penetrar totalmente en-

tre as fibras do nylon para completa aderência dos macrõfagas,.

seguindo-se incubação de 45 minutos a 37°C. Findo este perTo-

do, as células do exsudato enriquecidas em linfõcitos T eram

eluidas com 20ml do meio utilizado na incubação. ApÕs centri-

fugação a 350g durante 10 minutos as células eram suspensas em

1 ml de meio de cultura RPMI-1640 (Grand Island Biological Co.,

USA) enriquecido com soro de cobaio a 5% inativado a 56°C, 2-

mercaptoetanol 5 x 10" M, gentamicina 10 microg/ml, L-glutami-

na 2mH (Sigma Chemical Co., USA) e. uma misjtura de: antibióticas

e antimicÕticos contendo fungizona 0,25 microg/ml, penicilina

100 U/ml e estreptomicina 100 microg/ml ( Grand Island

Biological Co., USA).

4.3. Obtenção das células do sangue periférico: 2 a 12 semanas

após a data de imunização, o sangue dos cobaios era colhido

por punção cardíaca por meio de seringas heparinizadas { 50U

de heparina/ml de sangue, Liquemine, Roche, Brasil). 0 sangue

total heparinizado era submetido a um gradiente de ficol-hj^

paque (Bionetic Laboratories, USA) volume a volume e centrifu-

gado a 200g durante 35 minutos sendo a camada de células da in_

terface retirada e ressuspensas em 10 ml de meio de Eagle e
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centrifugadas novamente a 200g durante .15 minutos. As células

eram lavadas por mais duas vezes sendo ao final adicionado lml

de meio de cultura RPMI-1640 enriquecido.

4.4. Proliferação de linfõcitos: células do sangue perifé-

rico e do exsudato peritoneal enriquecido em linfõcitos T eram

diluídas para as concentrações de 4,8 x 10 e 2,4 x 10 célii

Ias por ml respectivamente utilizando para as diluições o meio

de cultura RPHI-1640 enriquecido.

As culturas eram feitas em triplicatas, sendo adici£

nado ã cada orifício da microplaca de cultura (Falcon Plastic,

USA), 0,1ml das suspensões de células em presença de 0,lml dos

mitõgenos fitohemagiutinina (PHA, Wellcome Reagents, Inglate_r

ra) 1 microg/ml de cultura ou concanavalina A (ConA, Sigma,

USA) 10 microg/ml de cultura e em presença ou ausência de con-

centrações variáveis de tireoglobul ina em 0,lml do meio de cu_̂

tura. 0 tempo de incubação era variável, sendo de "120 horas pâ

ra as células do sangue e de 96 horas para as células do exsjj

dato. 18 a 24 horas antes do término das culturas era adicio-

nado a cada orifício da microplaca de cultura 1 microCi de

(metil-3H)-timidina (6,7Ci/mM, New England Nuclear, USA). As

células eram aspiradas da microplaca de cultura por.meio de um

coletor semi-automãtico acoplado à uma bomba de vácuo, sendo

coletadas em papeis de filtro de fibra de vidro (934-AH, Reeve

Angel, USA). A indução da incorporação de H-timidina (emis-

s o r ^ , energia média de 5,5 KeV), era avaliada em um cintila-

dor líquido (LS-250, Beckman, USA) para detecção da atividade

presente nos linfõcitos em fase blãstica, sendo utilizada como

solução cintiladora, tolueno contendo PPO (4g/l, 2,5-difenil£
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xazol, New England Nuclear, USA) e POPOP (0,05g/l, 1,4-di

[2-(5-feniloxazolilj] , New England Nuclear, USA).

Os resultados das culturas em triplicatas foram ex-

pressos seja como a média aritimitica das contagens por minuto

(cpm) - desvio padrão ou seja como a diferença entre a média

aritimêtica das cpm em presença do antTgeno e a média aritimé-

tica das cpm em ausência do antTgeno (^cpm) - desvio padrão,

calculado pela fórmula Ô"=V<Tí+G2, , sendo o£ o desvio padrão da.

média dos cpm em ausência do antTgeno e (j£ o desvio padrão da.

media das cpm em presença de antTgeno.

5. Teste de hipersensibilidade tardia

6 a 10 semanas apÕs a imunização, os cobaios eram ina

culados, via subeutânea, com 0,lml de uma solução contenda 10

microg do antTgeno em solução de cloreto de sódio a 0,9% em tanr

pão fosfato 0,15M na região dorsal isenta de pelas..

Vinte e quatro horas após a inoculação era quantifica^

da a ãrea eritematosa, avaliado o grau de enduração e necrose.

As áreas dos eritemas foram expressas enr relação ao diametra
2 2

maior e menor em mm . Areas situa.da.5 entre 7-15mm eram gradua^
+ — 2

das como 1 , sendo as areas superiores a 15mm graduadas coma
+ 2

2 e as inferiores a 7mm eram consideradas negativas.

6. Avaliação do tTtulo de anticorpos
6.1. Marcação de tireoglobulinas: tireoglohulinas suina e

bovina eram marcadas com I segundo o método da cloramina T

descrito por Hunter & Greenwood (1962.). A 0,1ml de solução de
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tireoglobulina na concentração de 1mg/ml em tampão fosfato

Ó,05M pH = 7,5 era adicionado 0,015ml de tampão fosfato 0,5H

pH = 7,5, 0,01ml de 1 2 5i (250-350 microCi) livre de carreador

e redutor (400-550 mCi/ml, New England Nuclear, USA) e em se-

guida 0,1ml de cloramina-T 2,25mg/ml em tampão fosfato 0,5M,

pH = 7,5. Após agitação durante dois minutos era adicionado

0,1ml de metabissulfito de sódio 6,9mg/ml em tampão fosfato

0,5M, pH = 7,5 e 0,5ml de uma solução de soroalbumina bovina

a 1% (Fração V, Sigma, USA). As tireoglobulinas marcadas

eram purificadas por filtração em gel, (Sephadex G-200, Phar-

macia, Suécia) previamente equilibrado com solução de tampão

fosfato 0,05M, pH = 7,2. As colunas eram montadas com serin-

gas de vidro de 10ml de l,5cm de diâmetro, fis seringas era

adicionado o gel sendo deixadas em repouso até que fosse atin_

gida a altura de 6cm. 0 fluxo das colunas era mantido em

1,5m1/minuto, sendo coletado 0,5ml de eluato por tubo utili-

zando como eluente tampão fosfato 0.05M, pH = 7,2.

A eficiência da purificação era testada por precipi^

tação das proteínas com ácido tricloroacetico (TCA) a 1035,seji

do que as frações utilizadaas nas titulações apresentaram 84-

85% de proteína precipitavel pelo TCA. A eficiência da marc£

ção também era testada para a habilidade dos antTgenos marca-

dos de se ligarem aos anticorpos específicos diluído a 1:10.

A relação entre a fração ligada (B) e a atividade total adi-

cionada (T) era de 72,32 e 88,5% para a tireoglobulina suina

e bovina respectivamente. As frações escolhidas eram então

misturadas e diluídas em tampão fosfato 0.05M pH = 7,2 para

80000 cpm/ml, alíquotas e estocadas a 0°C até" o uso.
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6.2. Titulação de anticorpos: plasmas heparinizados (50 U/ml,

Roche) de cobaios entre 9-14 semanas após imunização eram avali£

dos no título de anticorpos segundo o método descrito por

Desbuquois & Aurbach (1971). Os plasmas imunes e normais eram

exponenciaimente diluídos com tampão fosfato 0,02M, pH = 8. Amos,

trás de 0,05ml dos plasmas diluídos eram então incubadas em tri-

plicatas com 0,05ml da solução em estoque de tireoglobulina

I, suina ou bovina, durante 24 horas a 4°C. Após 24 horas

era adicionado 0,1ml de solução de polietilenoglicol (Carbowax

6000, Fisher Scientific Co., USA) a 10% em tampão fosfato 0.02M,

pH = 8, contendo 0,08ml de plasma humano. Os tubos eram então

centrifugados a lOOOg durante 45 minutos a 4°C. 0 sobrenadante

era aspirado e descartado. A atividade referente a fase ligada

contida no precipitado era estimada em um cintilador de poço ̂ -—

(mod. 972, Nuclear Chicago, USA) associado a um espectrõmetro ga_

ma (Ultrascaler II, Nuclear Chicago, USA).

Os coeficientes de variações interensaios de B f/B0

dos plasmas imunes de referência na diluição 1:10 não foram supe_

riores a 1555.

Os resultados foram expressos como a % de Bg/B das dĵ

luições do plasma em análise em relação a B
r ef/

B
0
 d a diluição

1:10 do plasma imune de referência, onde:

Ba = media das cpm da fração ligada do plasma imune em análise

presente no precipitado;

B - = média das cpm da fração ligada do plasma imune de referêjj

cia presente no precipitado;

B = média das cpm da fração ligada de plasma normal presente

no precipitado.

Para a determinação do ABC 33% ("antigen binding
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capacity", Farr, 1958) lançamos mão da regressão linear utili-

zando a raiz quadrada da % de Ba/BQ versus a recíproca do logjj

rTtimo decimal do inverso da diluição como um meio de melhor

| comparar as amostras. Os valores de r (coeficiente de correla_

, ção de Pearson) não foram inferiores a C,800. Consideramos co-

mo título de anticorpo o logarítimo do inverso da diluição que

| refletisse 33% de ligação em relação a diluição 1:10 do plasma

imune de referencia, determinado pela reta de regressão linear.

I 0 título ABC 33% foi arbitrariamente selecionado porque segun-

• do Farr (1958), neste grau de excesso de antígeno não ocorre-

ria precipitação espontânea, mas a atividade presente seria su

I ficiente para uma detecção acurada.

I 7. Analise histopatologica

I
• Tireoides de animais imunes e normais eram removi-

• das in totó, fixadas em formaldeido a 4% p/v, os lobos tire-

oideanos dissecados, desidratados, clarificados e incluídos em

I parafina. A*tê"cnica utilizada para a coloração era a da hema-

toxi1ina-eosina.
Para o estudo das alterações patológicas da glândula

• tireõide, seções seriadas de 5 u de tecido tireoideano eram

cortadas ao longo do eixo axial dos lobos, tendo sido examina-

I das 6 a 9 seções em cada caso. As alterações histolõgicas ob-

servadas permitiram a seguinte classificação:

• a - sem tireoidite - ausincia de infiltrado ou pre-

f sença de até 3 pequenos focos de infiltrado mononuclear;

b - tireoidite + -presença de mais de 4 focos peque-

I nos de infiltrado ou 3 pequenos e um ou 2 médios. A destrui-

_ ção folicular atingia 1 ou 2 folículos.

f
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c - tireoidite ++ - presença de 1 foco grande associji

do a vários pequenos ou médios e a destruição atingia a mais de

três folículos.

d - tireoidite +++ - presença de mais de 2 focos gra£

des com vários pequenos e médios. A infiltração atingia 1/3 da

i glândula havendo destruição de grande número de folículos.

Os focos eram considerados pequenos quando o acúmulo

I de células inflamatõrias não ultrapassava de 50 entre linfóci-

• tos, plasmõcitos, macrÕfagos e alguns polimorfonucleares sem de^

truição folicular.

I Os focos eram considerados médios quando o número de

células inflamatÕrias era maior do que 100, com a mesma consti-

| tuição celular do tipo anterior. A destruição folicular atingia

• a poucos folTculos ficando esta área substituída por infiltrado

em geral com predomínio de macrÕfagos.

I Os focos eram considerados grandes quando o infiltra-

do formava placas difusas envolvendo grande número de folTculos

I entre os quais muitos apresentavam-se destruídos e substituídos

pelo infiltrado.
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Ill - RESULTADOS

- Resposta imune a tireoglobulina de diferentes espécies
animais; suTna, bovina, humana e de cobaio

Com o objetivo de estudar as diferenças na indução da

I resposta imune pelas diferentes formas de tireoglobulina, co-

• baios foram inoculados com 100 microg. de cada um dos antíge-

' nos em adjuvante completo de Freund.

I
1. Resposta imune celular

I
I A resposta imune celular foi medida in vitro pela ati-

vação específica de linfõcitos do exsudato peritoneal ou do sari

I g u e periférico, avaliada pela incorporação de timidina tritiada

nas células estimuladas pelo antígeno, e, in vivo pela reação

| de hipersensibi1 idade tardia.

I 1.1. - Ativação específica de linfõcitos T *in vitro: linfo

citos T do exsudato peritoneal e linfõcitos T do sangue perife-

§ rico de cobaios imunizados com tireoglobulina suína, bovina ou

. humana foram analisados quanto a sua capacidade de ser estimulai

dos in vitro em resposta ao antígeno usado na imunização. Liji

I focitos T de todos os animais testados mostraram-se capazes de

proliferar em resposta ao estímulo antigenico específico em co£

I centrações variáveis do antígeno (Tabela 1, Figs. 1,2,3).

• A resposta observada para linfõcitos T do sangue ou do

exsudato de cobaios imunizados com tireoglobulina homologa ou

I
I
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TABELA 1

RESPOSTA IMUNE CELULAR flS TIREOGLOBULINAS

SUÍNA, BOVINA, HUMANA E DE COBAIO

1 AntTaeno Estimulação especifica in vitro Reação de hiperseii
9 * induzida pelo antígeno imumzaji sibilidade tardia

Í
lmunizante te avaliada pela incorporação

de 3H-timidina

Origem dos Fração de cobaios Fração de cobaios

1 linfõcitos T respondedores respondedores

I
I
I
I
I
I *
• Tg = tireoglobulina

S = suina

I B = bovina

H = humana

I C = cobaio

I

Tg-S

Tg-B

Tg-H

Tg-C

Sangue

Exsudato

Sangue

Exsudato

Sangue

Exsudato

Sangue

Exsudato

12/12

5/5

5/5

6/6

6/6

6/6

2/11

1/8

6/6

5/5

3/3

0/5



INCORPORAÇÃO DE 3H-TIMIDINA( Acpm x IO"3)
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FIGURA 2 - Ativação especifica de linfõcitos T induzida

por tireoglobulina bovina
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FIGURA 3 - Ativação específica de linfocitos T induzida

por tireoglobulina humana
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foi negativa ou bastante reduzida. Contagens situadas até 2.000

cpm acima do controle (em ausência de antTgeno) foram consider^

das como não indicativas de estímulo antigênico secundário (Ta-

bela 1 , Fig. 4).

• A resposta proliferativa observada, apresentou uma gra£

de variabilidade na intensidade de resposta para um mesmo antí-

I geno de um animal para outro, não tendo sido possível represen-

| tar nas figuras anteriores as médias das contagens dos animais

pertencentes a um mesmo grupo, estando pois representada apenas

I uma experiência demonstrativa de cada um dos experimentos.

Experimentos conduzidos no laboratório por Pereira(1981)

• e por Fucs (1979) evidenciaram que na colônia de cobaios Cavia

fl porcel1 us utilizada, os animais diferiam entre si na capacidade

proliferativa para antfgenos solúveis e particulados, tais como

I ovalbumina e Herpetomonas samuelpessoai respectivamente.

A variabilidade na intensidade da resposta proliferai^

• va in vitro, observada neste trabalho, seria explicada pela exi£

• tencia na colônia de animais bons, intermediários e maus respxm-

dedores ao estímulo imune pelas diferentes tireoglobulinas.

I Experimentos realizados em diferentes tempos pÕs-imuni-

zação, evidenciaram que os animais que respondiam a uma determi-

• nada forma de tireoglobulina, mantinham a resposta mesmo 2-3 me-

• ses apôs a data de imunização. Já os animais não respondedores

ou maus respondedores inoculados com tireoglobulina de cobaio em

| ACF permaneciam como tais em qualquer tempo observado (Tabela 2).

H Observou-se nos experimentos que após a indução do exsti

" dato peritoneal por inoculação dos cobaios com Óleo mineral via

II intra-peritoneal, a resposta proliferativa dos linfocitos T do

sangue periférico obtido por punção cardíaca 4 dias apôs a ind£

T
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FIGURA 4 - Incorporação de H-timidina pelos linfõcitos T de
cobaios imunizados com tireoglobulina homóloga
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O - linfõcitos T do sangue periférico. A proliferação induzida pe_
Io mitõgeno Concanavalina-A (1 ug/ml) foi de(33089Í2156)cpm.

• - linfõcitos T do exsudato peritoneal. A proliferação induzida
pelo mitõgeno fitohemaglutinina (1 ug/ml) foi de (25287 -
499) cpm.
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ção do exsudato, apresentava-se parcialmente ou totalmente-com-

prometida (resultados não mostrados).

Linfõcitos T do sangue periférico de cobaios normais,

não proliferaram in vitro, ao estimulo de nenhuma das tireoglo-

bulinas heterologas ou a homóloga, na concentração de 5 microg/

ml de cultura, embora apresentassem uma boa resposta prolifera-

tiva em resposta ao mitõgeno fitohemaglutinina na concentração

de 1 micrcg/ml (resultados não mostrados).

1.2. - Reações de hipersensibilidade tardia (DH): A resposta

observada na DH também mostrou-se variável para animais perten-

centes a um mesmo grupo de imunização.

Nas Tabelas 1 e 3 encontra-se representada a fração

de cobaios respondedores e o grau da resoosta obtida 24 horas

após a inoculação do antígeno. Todos os animais imunizados e

testados com as tireoglobulinas heterõlogas foram capazes de

responder ao estímulo secundário in vivo. Nenhum dos animais

inoculados com a tireoglobulina homologa em ACF apresentou res-

posta a reação testada.

2. Resposta imune humoral

A resposta imune humoral foi estudada no plasma de co-

baios imunizados com tireoglobulina suína e bovina. Todos os

animais testados foram capazes de desenvolver resposta imune

humoral ao antígeno usado na imunização (Tabela 4).

A resposta humoral para os cobaios imunizados com ti-

reoglobulina humana e de cobaio não foi determinada devido a

quantidade disponível dos antígenos para a marcação com o radi£



TABELA 2

INCORPORAÇÃO DE TIMIDINA TRITIADA EM CÉLULAS T DO SANGUE

PERIFÉRICO DE COBAIOS IMUNIZADOS COM TIREOGLOBULINA DE

COBAIO (Tg-C) EM TEMPOS DIFERENTES AP0S A IMUNIZAÇÃO

Experimento

1

2

3

Tempo pÕs-imunização

em dias

14

37

73

14

37

73

14

37

73-

Meio

1514 - 228

756 * 20

1307 - 27

4893 - 250

830 * 30

3465 - 740

1736 + 131

799 - 15

4527 - 499

AntTgeno ou

Tg-C

1421 -

758 -

761 í

2395 -

554 *

1352 -

1259 +

2311 Í

7391 -

mitÕgeno

263

112

61

34

21

287

13

10

564

PHA

74345 *

56616 -

144906-

78650 -

91233 -

76121 -

21137 +

68512 *

42437 *

18979

3775

6539

1626

2035

7730

3412

3659

3429

Os experimentos foram feitos em triplicatas sendo expressos em média das cpm - desvio padrão.

As concentrações finais de Tg-C e PHA foram 5 ug/mi e 1 ug/ml de cultura respectivamente. •
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TABELA 3

RESPOSTA A REAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE TARDIA DE
COBAIOS IMUNIZADOS COM O ANTtGENO EM ACF*

Imunização
* *

Experimento

numero

Reação de hipersej»
sibilidade tardia
avaliada 24 horas
apôs injeção

Fraçãoãe
cobaios

respondedores

Tg-B

1

2

3

4

5

6

6/6

Tg-S

1

2

3

4-

5

r
TH

5/5

Tg-H

1

2

3

3/3

Tg-C

1

2

3

4

5

negativa

0/5

ACF = Adjuvante completo de Freund

**•Tg = Tireoglobulina; B = Bovina; S = Suina; H = Humana e

C = Cobaio
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TABELA 4

RESPOSTA IMUNE HUMORAL DE COBAIOS IMUNIZADOS COM

TIREOGLOBULINA BOVINA (Tg-B) E TIREOGLOBULINA SllT

NA (Tg-S) EM ADJUVANTE COMPLETO DE FREUND

Imunização

Tg-B

Tg-S

Experimento

número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Título do Ac

a 33% *

4,26

3.68

3.74

3,48

3,79

4,03

3,86

4,30

3,73

3,53

3,40

* f —

Logantimo na base decimal do inverso da di lu ição,

para 33% de precipitação determinado a par t i r da

reta de regressão l inear

AC= anticorpo
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nuclTdeo 1 2 5 I .

- Reatividade cruzada entre as tireoglobulinas suTna,

bovina, humana e de cobaio na resposta imune celular

e humoral

Com o objetivo de estudar a reatividade cruzada na res_

posta imune celular e humoral entre as diferentes formas de- ti —

reoglobulina acima referidas, os cobaios foram imunizados. com

cada um dos antTgenos separadamente, e a resposta foi avaliada

pela reação de hipersensibilidade tardia in vivo e pela dosagem

de anticorpos circulantes nos animais imunizados.

1. Reatividade cruzada a nível celular "in vivo" e "in vitro"

Linfõcitos T do sangue periférico de cobaios: imuniza-

dos com tireoglobulina bovina proliferaram em resposta ao antT—

geno imunizante e a outros antTgenos relacionados. As respos-

tas observadas para as Tg-H e Tg-C apresentaram-se bastante, re-

duzidas ou negativas, alcançando no máximo 25% em relaçãb. a res-

posta observada para a Tg-B (Tabela 5).

A indução observada pela Tg-S foi apreciável,sendo que:

para quatro experimentos, observou-se nTveis entre 37-48% em re_

lação a Tg-B (experimentos 1-4) e para. o experimento; n9 5: aps;-

nas 26%.

Para o mesmo animal do experimento n° 5, os valores er^

contrados de incorporação de H-timidina pelos linfõcitos do e>c

sudato peritoneal foram em Acpm - desvio padrão: 36075 - 1494

para Tg-B, 10940 - 2639 para Tg-S, 12758 -' 1359 para Tg-C e ne-



TABELA 5

ESPECIFICIDADE DA ATIVAÇÃO in vitro DE LINF0CITOS T DO SANGUE PERIFÉRICO

DE COBAIOS IMUNIZADOS COM TIREOGLOBULINA BOVINA (Tg-B) EM ACF*

Experimento

número

1

2

3

4

5

3848

1715

263

382

Tg-H

- 827

- 410

0

- 1836

- 1643

A N T T

Tg-C

4477 - 778

1212 ± 570

0
**

NR

0

6 E N 0 S

Tg-S

6911 í

4570 -

24547-

11707*

3268 -

713

535

2428

135

1814

18238

11581

61013

24505

12472

Tg-B

- 3136

t 400

- 8460

- 684

- 3270

Os experimentos foram feitos em triplicatas sendo expressos em

Acpm - desvio padrão.

A concentração final dos antigenos foi de 5 ug/ml de cultura

ACF = adjuvante completo de Freund

**
NR = experiência nao realizada
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gativo para Tg-H, estando todos os ant.ígenos na concentração de

5 microg/ml de cultura. As proliferações observadas neste caso

em resposta as tireoglobul inas suína e de cobaio foram de 30 e

35%, respectivamente, em relação a Tg-B. 0 aumento da indução

I observado para a Tg-C foi também observado em outras experiên-

cias ao induzirmos linfocitos T do exsudato de cobaios imuniza-

I dos com Tg-S a proliferar com as outras tireoglobulinas, como

I descreveremos a seguir.

Os linfocitos T do sangue periférico de cobaios imuni-

I zados com Tg-S foram induzidos a proliferar in vitro, por estT-

_ mulo secundário com Tg-S, Tg-B, Tg-H e Tg-C. A resposta obser-

• vada na proliferação para os linfocitos T do sangue para Tg-H

1 ou Tg-C foi, quando não negativa, inferiores a 25% em relação

a resposta observada a Tg-S.

J Dos dois experimentos realizados, utilizando-se Tg-B

_ na indução secundária (experimentos 6 e 7, Tabela 6), apenas um

deles apresentou proliferação apreciável, cerca de 40% em rela-

I ção a Tg-S, sendo que o outro apresentou proliferação inferior

a 25%. Quando se testou os linfocitos T do exsudato peritoneal

I do animal do experimento 4, com Tg-H e Tg-C, na concentração de

- 5 microg/ml as respostas observadas foram em Acpm - desvio pa-

• drão de: 24184 - 2217 para Tg-H e 12204 - 2105 para Tg-C, ou

1 seja, de 96% e 48% respectivamente, calculado em relação a pro-

liferação de 25114 - 3309 da Tg-S.

I Já para os linfocitos T do exsudato peritoneal do anj^

• mal do experimento número 7, os valores encontrados foram em

Acpm ± desvio padrão: Tg-S = 22707 - 2893, Tg-B = 6757 - 2617,

! Tg-H = 5983 - 2239 e Tg-C = 5157 - 713.

Tanto para os linfocitos T do exsudato do experimento



TABELA 6

ESPECIFICIDADE DA ATIVAÇÃO in vitro DE LINFOCITOS T DO SANGUE PERIFÇ

RICO DE COBAIOS IMUNIZADOS COM TIREOGLOBULINA SUlNA (Tg-S) EM ACF*

Experimento

numero

1

2

3

4

5

6

7

Tg-H

343 -

231 -

22355 -

7629 -

5540 t

98 -

0

193

154

2073

770

407

249

A N

Tg-C

181 -

35 -

1430 -

1406 -

336 1

283 -

0

T I

187

187

885

694

285

312

G E N 0 S

Tg-B

NR**

NR

NR

NR

NR

5425 - 1065

9620 - 5396

Tg-S

4412 i

9725 i

153614 *

42912 -

47686 -

13057 ±

46812 í

475

984

3414

3374

891

2464

14974

Os experimentos foram feitos em triplicatas sendo expressos em

Acpm - desvio padrão.

As concentrações finais de todas as tireoglobulinas foram de

5 ug/mi de cultura.

ACF
**

adjuvante completo de Freund

INJ

NR * experiência não realizada
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j 5, quanto para os do experimento 7, observou-se um aumento na

porcentagem da resposta a Tg-H e Tg-C em relação a porcentagem

1 observada nos experimentos utilizando linfocitos T do sangue.

LinfÕcitos T do sangue periférico de cobaios imuniza-

I dos com tireoglobulina humana apresentaram proliferação bastaji

i te reduzida, para os outros antTgenos relacionados, sendo que

para nenhum dos antTgenos testados, a reatividade cruzada ob-

I servada, foi superior a 20%, calculada em relação a prolifera-

ção observada com a tireoglobulina humana (Tabela 7). Para os

• linfcícitos T do exsudato do animal do experimento 1, não se ob̂

1 servou nenhuma proliferação conseqüente ã adição da Tg-S e Tg-C

ã cultura, apesar destes linfocitos T apresentarem ótima prolj^

I feração frente ao antTgeno específico, Tg-H {46310 - 4255)cpm.

_ LinfÕcitos T do sangue periférico de cobaios imuniza-

' dos com tireoglobulina de. cobaio não proliferaram apreciavelmeji

I te em resposta a Tg-C ou a qualquer uma das outras tireoglobulj^

nas testadas, apesar de terem proliferado bem em resposta ao

I mitõgeno fitohemagiutinina na concentração de 1 microg/ml de

_ cultura (Tabela 8).

* Também para os lirifÕcitos T do exsudato peritoneal a

I proliferação foi bastante reduzida quando não negativa, embora

os linfocitos T também apresentassem uma boa proliferação era

| resposta a PHA 1 microg/ml de cultura (resultados não mostra-

. dos).

• A reatividade cruzada a nTvel celular também foi ava-

I liada in vivo, pelo teste, da hipersensibiliaade tardia (DH).

Cobaios imunizados com Tg-B e Tg-S em ACF quando sub-

' metidos: ao teste, cutâneo apresentaram intensa reatividade cru-

zada para os dois antTgenos. Apenas o animal do experimento



TABELA 7

ESPECIFICIDADE DA ATIVAÇÃO in vitro DE LINFOCITOS T DO SANGUE PERIFÉ
RICO DE COBAIOS IMUNIZADOS COM TIREOGLOBULINA HUMANA (Tg-H) EM ACF*

Experimento A N T I G E N O S

número

1

2

3

4

Tg-H

18426 í

5950 -

21080 -

55525 -

2604

406

3193

3220

2333

91

321

Tg-C

* 1085

i 94

- 328

0

2938

100

Tg-S
í 1291

i 99

0

0

Tg-B
N R "

NR

3112 í 339

1654 - 769

Os experimentos foram feitos em triplicatas sendo expressos em

Âcpm - desvio padrão.

A concentração final dos antígenos foi de 5 ug/mi de cultura.

ACF = adjuvante completo de Freund
**
NR - experiência nao realizada
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TABELA 8

RESPOSTA DOS LINFOCITOS T DO SANGUE PERIFÉRICO DE COBAIOS

IMUNIZADOS COM TIREOGLOBULINA DE COBAIO (Tg-C) EM ACF*,

AO ESTIMULO SECUNDÁRIO in vitro A TIREOGLOBULINA HUMANA

(Tg-H), SUTNA (Tg-S), BOVINA (Tg-S) E A DE COBAIO (Tg-C)

I
I
I
I
I
I
I

Experimento

número

1 26

2

3

4

5

Tg-H

Í 27

NR

0

0

0

Tg-C

5 Í

0

0

0

0

ANTTGENOS

Tg-S

24 0

0

0

0

0

E

68

MITÕGENO

Tg-B

t 24

0

0

0

0

PHA

9074 +

29481 +

22231 -

56860 -

73757 -

118

926

2125

3775

1645

Cs experimentos foram feitos em triplicatas, sendo expressos

em Acpm - desvio padrão.

As concentrações finais dos antigenos e do mitôgeno foram de

5ug/ml e 1 ug/ml de cultura respectivamente.

ACF = adjuvante completo de Freund
**
PHA = fitohemaglutinina
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n9 1 não apresentou reatividade cruzada a Tg-S.

Somente dois dos animais imunizados com Tg-B e um imu-

nizado com Tg-S apresentaram reatividade cruzada a Tg-H. Nenhum

dos animais imunizados seja com Tg-B ou Tg-S apresentou reati-

j vidade cruzada na DH a Tg-C (Tabela 9)

Para os animais imunizados com tireoglobulina humana

I não se observou resposta no teste cutâneo ã Tg-S ou Tg-C.

i Apenas um dos animais (experimento n° 14), apresentou

reatividade cruzada in vivo ã Tg-B (Tabela 9).

I Nenhum dos cobaios imunizados com Tg-C apresentou re£

posta no teste cutâneo a Tg-C ou Tg-H. Apenas um dos animais

• apresentou resposta cruzada a Tg-S e Tg-B (experimento n° 17,

| Tabela 9).

I 2. Reatividade cruzada a nTvel humoral

• Para o estudo a nTvel humoral da reatividade cruzada,

I diluições seriadas dos plasmas imune dos cobaios anti Tg-S,

Tg-B, TQ-H e Tg-C foram incubadas com '"i-Tg-S e '"i-Tg-B, se

| pararadamente.

A Figura 5 representa em escala semi-logarTtimica a

raTz quadrada da % de B /doversus a recíproca do lo.garTt.imo

I decimal do inverso da diluição. Plasmas de cobaios imunizados

com Tg-P ou Tg-S foram incubados em presença de 125I-Tg-B e

1 125
I-Tg-S. Os gráficos mostram que os anticorpo, anti-Tg-B e

anti-Tg-S não apresentam especificidade única, tendo pouca ha-

' bilidade de discriminar entre Tg-B e Tg-S.

I Na Tabela 10 encontra-se representado o ABC33. Nenhum
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TABELA 9

REATIVIDADE CRUZADA ENTRE AS TIREOGLOBULINAS B, S, H e OE C
NA RESPOSTA IMUNE CELULAR AVALIADA in vivo, EM COBAIOS IMUNJ[
ZADOS COM OS ANTfGENOS EM ACF**

I
I
I
I
I
I
I

Imunização

Tg-B

Tg-S

Tg-H

Tg-C

Experimento
número

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18
19

Grau

Tg-B

1 +

1 +

1 +

2+

2+

2+

2+

1 +

2+

1 +

1 +

Neg

Neg
1 +

Neg
Neg
2 +

Neg
Neg

da reação de hipersensibilidade

Antígenos

Tg-S

Neg

1 +

Z*

2 +

1 +

1 +

2 +

1 +

2+

2+

1 +

Neg

Neg
Neq
Neg

Neg

Neg
Neq

Tg-H

Neg

1 +

1 +

Neg
Neg
Neg
1 +

Neg
Neg

Neg
Neq
2+

2+

2+

Neg

Neg
Neg
Neg
Neq

Tg-C

Neg
Neg

Neg

Neg
Neg
Neq

Neg
Neg

Neg

Neg
Neq
Neg

Neg
Neq
Neg
Neg

.Neg
Neg
Nea

Tg =

**
ACF=
Neg=

Tireoglobulina; B = bovina; S

C - de cobaio
adjuvante completo de Freund

negativo

= suína; H = humana e
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FIGURA 5 - Reatividade cruzada entre anticorpos anti-
tireoglobulina suína (Tg-S) e bovina (Tg-B)
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A - Anticorpo anti-Tg-B, dosado com
l<::)I-Tg-S ( • • ) .

B - Anticorpo anti-Tg-S, dosado com 125I-Tg-S ( • • ) e
125I-Tg-B ( D 0).
A figura representa a reta de regressão calculada utiliza^
do-se da raiz quadrada da % do complexo antTgeno-anticorpo
(Ag-Ac) precipitado versus a recíproca do logarTtimo
mal do inverso da diluição.
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TABELA 10

REATIVIDADE CRUZADA A NlVEL HUMORAL 00 PLASMA IMUNE
DE COBAIOS IMUNIZADOS COM Tg-C; T<
AS TIREOGLOBULINAS BOVINA E SUlNA
DE COBAIOS IMUNIZADOS COM Tg-C; Tg-H; Tg-S e Tg-B*

Imunização

Tg-C

Tg-H

Tg-S

Tg-B

Experimento
número

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14
15
16

17

18

19

20
21
22

T i t u l o do
Tg-B

0

0

0
0
0

0

0

2,39
2,90
2,53
2,82

3,16
3,05

3,34
3,33
2,95

2,93

4,26
3,68
3,74
3,18
3,79

9F5

anticorpo ant i
Tg-S

0

0

0
0
0

0

0

1,86
1,69
1,64
1,96

4,03
3,86
3,73
4,30
3,53
3,40

3,05
2,97
3,25
2,61
2,75

Tg = Tireoglobulina; C = cobaio; H = humana; S = suína e B = bo
vina.

** = O título foi determinado a partir da reta de regressão lî
near para 33% de ligação em relação a diluição 1:10 dos
plasmas imunes de referencia anti - Tg-B e anti - Tg-S. En̂
contra-se representado o logarTtimo decimal do inverso da
diluição para 33% de ligação.
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dos cobaios imunizados com Tg-C apresentou reatividade cruzada

a Tg-B ou Tg-S.

Já os cobaios imunizados com Tg-H apresentaram reati-

vidade cruzada humoral seja a Tg-B ou Tg-S, sendo que anticor-

pos anti-Tg-H apresentaram diferenças significativas na habilj^

dade de discriminar entre Tg-B e Tg-S ( p < 0,05).

Tanto os cobaios imunizados com Tg-B, quanto os, imuni_

zados com Tg-S, foram capazes de elicitar anticorpos de reati-

vidade cruzada a ambos os antTgenos,mas cam títulos

significativamente diferentes para os dois antTgenos (p<0,05).

- Indução da tireoidite autoimune experimental por
tireoglobulina de diferentes espécies

Para o estudo da indução da tireodité autoimune expe-

rimental, os cobaios foram imunizados com cada um dos antTgenos

separadamente e o comprometimento do órgão alvo foi observado

pela analise histopatolõgica da tireoide dos animais.

De uma a cinco semanas a partir da data de imunização

todos os 6 animais observados (5 imunizados com TgrH e 1 com Tg-C)

não apresentaram alterações patológicas.

Entra 6 e nove semanas começaram a aparecer as primei-

ras análises positivas. Dos seis animais observados (3 imuniza-

dos com Tg-H, 1 com Tg-S e 2 com Tg-C), somente os

imunizados com Tg-C e o com Tg-S apresentaram alterações.

Entre 10 e 14 semanas dos 4 animais imunizados com Tg-H

três apresentaram alterações. Dos 6 imunizados com Tg-S, três

foram positivos. Já para os animais imunizados com Tg-C, dos 4

observados apenas um não foi positivo. Nenhum dos 6 animais imu
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nizados com Tg-B apresentou alterações patológicas da glândula

tireõide.

Na tabela 11 encontra-se representado a incidência

e o grau de comprometimento da tireõide induzida pelas

tireoglobulinas heterõlogas e homologa.

As diferentes formas de tireoglobulina apresentaram

capacidade variável de induzir o comprometimento tireoideano.

A tireoglobulina autóloga foi a mais imunogenica para

os cobaios, sendo que Tg-B foi incapaz de induzir alterações pâ

tolõgicas na tireõide dos animais.

Animais imunizados com antígenos não relacionados ã*

tireoglobulina (ovalbumina ou Herpetomonas samuelpessoai) em

adjuvante completo de Freund não apresentaram alterações patolcí

gicas no órgão alvo.

A aparência histolõgica da tireoidite induzida experi_

mentalmente variou de moderada a severa infiltração linfocita-

ria, a qual era focai ou difusa, e algumas vezes o infiltrado e£

volvia grande número de folTculos, entre os quais muitos apresen;

tavam-se destruídos e substituídos pelo infiltrado, em geral com

predomínio de macrõfagos. 0 infiltrado celular consistia de lin-

focitos, plasmõcitos, macrõfagos e alguns polimorfonucleares. Nas

regiões em que o infiltrado envolvia grande número de folículos,

havia grande número de macrõfagos, alguns com pigmento castanho,

provavelmente hemossiderina. As figuras de 6 a 13 representam tj_

reõides de cobaios demonstrativas da classificação utilizada.
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TABELA 11

INDUÇffO DA TIREOIDITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL

PELAS *Tg-B; Tg-S; Tg-H e Tg-C EM ACF

Antígeno usado

na imunização

Jg-B

Tg-S

Tg-H

Tg-C

Fração de ani
mais com ti-
reoidite

0/6

4/7

3/7

5/6

Severidade

0

6

3

4

1

1 +

0

2

2

0

da

2

0

2

0

3

- **lesão

3*

0

0

1

2

Tg = Tireoglobulina. S = suína; B = bovina; H = humana e

C = cobaio

** = número de animais em cada grupo com os vários graus

de severidade de tireoidite autoimune experimental

6-14 semanas após imunização, com 100 jig de cada

um dos antTgenos em ACF (adjuvante completo de

Freund).
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Figura 6
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Figura 7

.#•

Figura 6- Tireoide de cobaio normal.Hematoxiiina e eosina.

X800

Figura 7-Tirecfide de cobaio imunizado com TgH em -adjuvante

completo dfe Freund.Classificação normal.Hematoxi-

U n a e eosina.X300
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I
I
I
I
I
I

Figura 8

Figura 9

r

Figura 8-Tireoide de cobaio imunizado com TgS em adjuvante

completo de Freund.Graduação l+.Hematoxilina e eo__

s1na.X313.

Figura 9-Tireóide do cobaio anterior era outro campo.X800
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I
I

I
I
I
•

Figura 10

Figura 11

' f'J4 V * *

•

Figura 10 e 11-Tireoide de cobaio imunizado com TgC em adju-

vante completo de Freund.Campos diferentes.Gra_

duação 2+.Hematoxilina e eosina.X800
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I

Figura 12

Figura 13

Figura 12 e 13-Tireóide de cobaio imunizado com TgH em adjuva]i

te completo de Freund.Campos diferentes.Gradua-

ção 3+.Hematoxilina e eosina.X800
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, Associação entre as diferentes respostas imunes mediadas
I por linfõcitos T na resposta imune ã tireoglobulina

I
Para os estudos da associação entre as diferentes fun-

| ções imunes, o teste estatístico escolhido foi o não parametri-

* co usando-se o coeficiente de correlação de Pearson ( r ) . As

variáveis estudadas foram dispostas em ordem crescente, usando-

I -se para o cálculo o coeficiente r corrigido quando ocorriam

observações vinculadas (Siegel, 1956; Snedecor & Cochran, 1973).

| Na tabela 12 encontram-se representados os valores uti_

• lizados para o cálculo. Nos estudos de associação em que uma

das variáveis era o título de anticorpo, foram utilizados ape-

I nas as calculadas para animais imunizados com Tg-B ou Tg-S.

0 ordenamento dos valores encontrados na proliferação

I refletiram significativamente os valores observados nas reações

• de DH (p < 0,1).

Já o ordenamento dos dados encontrados na patologia re

I fletiram negativamente os obtidos na proliferação e positiva-

mente os dos títulos de anticorpos (p < 0,1). As associações eri

I tre patologia e DH, título de anticorpo e DH, proliferação e a£

I ticorpos não foram significativas.
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TABELA 12

VALORES DAS VARIÃVEIS UTILIZADAS PARA O CALCULO DE r,.**

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

Experimento
número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Imunização

Tg-C

Tg-C

Tg-C

Tg-C

Tg-H

Tg-H

Tg-H

Tg-S

Tg-S

Tg-S

Tg-B

Tg-B

Tg-B

Tg-B

Tg-S

Tg-B

Tg-S

Tg-S

Mídia da inco£
poração de H-
-timidina em A

cpm*

2509

0

0

1512

21080

55255

40244

20651

46812

47686

11581

44975

24505

31414

NR

NR

NR

42912

AYea de
DH em
mm

0

0

0

0

16,0

20,8

16,5

22,7

25,3

12,0

13,5

11,9

11,1

18,1

19,5

21,6

21,6

NR

A B C33

-

-

-

-

-

-

-

3,86

3,73

3,53

4,26

3,68

3,74

3,18

4,30

3,79

3,40

4,03

grau da
patolo-

gia

0

3

2

3

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

2

*Média da incorporação de H-timidina em linfÕcitos do sangue em respos
ta a 5 yg/ml do antTgeno específico.

**Experimentos realizados entre 10-14 semanas pós-imunização.
NR - Experimento não realizado.
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IV - DISCUSSÃO

Com o presente trabalho procuramos analisar a respos-

. ta imune enr cobaios: a tireoglobulina de diferentes espécies e in-

ferimos sobre o possTvel papel exercido pelo macrofago em tal

i posta e eventualnreiTte na gênese da t i reoidi te autoimune.

j 1 - Respostas inrune celular e humoral

| T.T - Resposta inrurre celular

i A intensidade da resposta secundária observada, aas

tígenas het&ra legas,, tanta in vitro quanto in vivo, em animais £

I tencentes a. airr nresnra grupa de imunização, foi bastante variável ,in^

elusive rra pactrãa de reatividade cruzada. Experimentos realizados

1 no laharatõrfa de Dirunagenêtica mastraram que na colônia de cobaios

i utilizada; extstfa 3." subr-papu.1 ações apresentanda diferenças na capa-

cidade, de respanr.der a.a estimula antfgênica in vitra a antrgenas sô

I lCTveis: (Fe-reira, 198T) e partteulados (Fucs, 197?). A existeneta-

destas t rês sub:-papulações seria explicável pela segregação de dais

' aleios responsavers pela regulação da capacidade destes animais de

j responderem" (R) au. nãa (r) a uma determinada regiãa da tireoglobu-

lina, senda a colônia de aninrais conrposta de animais homorigotos e

I heterorigotas para estes alelos. Tal dedução seria baseada, em trab^

lhos arrteriares nrastranda q~ue a capacidade de indução de respostaè

l de um animal na DH e na proliferação in vitro seria controlada por

j gens ligados ao Complexa Principal de Histocompatibilidade (MHC).

Foi mos-trado que os genes envolvidos nestas interações eram codifi^

cadas: pe-la regtãa I do MHC (Rosenthal & Shevach, 1973; Miller et

alii.,. 1975) sendo, que a expressão "fenotípica dos genes associados
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a resposta imune (Ir) ocorreria a nível do macrofago (Rosenthal

& Shevach; 1973; Shevach, 1976).

A existência de cobaios com capacidade variável de re£

posta, dependendo do seu perfil genético, foi evidenciada para

' um número muito grande de proteínas e inclusive a tireoglobulina.

j (Green, 1974; Muller et alii., 1978,p.401). Em camundongos, a ca

pacidade de resposta a tireoglobulina apresentou caráter dominan-

j te. Híbridos F] do tipo (respondedor x não respondedor) somente

. desenvolviam resposta ã tireoglobulina se reconstituídos com 1 in-

' fõcitos T da linhagem parental respondedora (Vladutiu & Rose,1975).

| A resposta observada nas duas funções estudadas, depen-

dentes de linfõcitos T, poderia estar relacionada com o reconhec^

I mento de determinantes comuns presentes nas tireoglobulinas hete-

• rologas e ausentes na autologa.

' A célula responsável pelo processamento da tireoglobulj_

I na heterologa com a subsequentes apresentação desses determinantes

de uma forma imunogênica aos clones linfõcitos T reativos a estes

I determinantes, levando a indução da resposta imune celular, seria

• o macrofago ã semelhança do que ocorre com outros antígenos (Solij^

' ger et alii, 1979; Paul et alii,, 1977).

1 A seleção desses determinantes foi descrita como depen-

dente de três fatores: o genõtipo do animal, o modo de apresentação

I do antígeno ou seja, por imunização com adjuvante ou por macrõfagos

. "pulsados" com o antígeno in vitro, e, a cooperação intramolecular

entre os diferentes determinantes da molécula (Cohen et alii,1979).

1 Na reatividade cruzada observada a nível celular entre

as tireoglobulinas, dois desses fatores estariam influenciando a

I resposta. A resposta observada a nível celular entre as tireoglobu

linas heterõlogas seria .explicável pela presença de determinantes
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j comuns não existentes ou parcialmente presentes na tireoglobulj^

na autologa.

I As variações individuais na resposta cruzada observa-

i da em um mesmo grupo de imunização seria devido ã presença de

cobaios com capacidade de responder ou não aos determinantes pre

I sentes na tireoglobul ina autologa, devido, a expressão dos genes

Ir. Tais genes controlariam a resposta imune restringindo o reco_

I nhecimento a um determinante particular a nível da célula apre -

• sentadora (Rosenthal et alii., 1977).

A ausência ou reduzida resposta observadas em animais

I imunizados com Tg-C ã Tg autologa seria explicável pelo modo de

apresentação do antTgeno. Steinman et alii. (1977) estudaram a ina

I neira pela qual antígenos autõlogos funcionariam como imunogenos

• in vitro e como a forma de sua apresentação aos linfõcitos pod£

ria anular a sua imunogenicidade. Estes autores sugerem que antT

I genos autõlogos comportam-se como auto-imunõgenos quando apresen_

tados via macrofagos singenicos. 0 reconhecimento do auto-inunõ-

I geno é inibido em presença do mesmo auto antTgeno em forma solú-

i vel durante a interação primária linfócito-macrofago. A presença

da tireoglobulina autologa na circulação periférica poderia estar

j inibindo a fase primária do reconhecimento in vivo do antTgeno

autõlogo compromentendo a subsequente diferenciação dos linfõci-

1 tos T mediadores da imunidade celular.

j Uma outra possibilidade seria do aparecimento nesta

situação de células T supressoras. E sabido que a seleção de de-

i terminantes antigenicos pela célula apresentadora leva ã apreser^

tação para um espectro de receptores presentes em diferentes po-

pulações de células efetoras ou supressoras da resposta (Cohen,

& Talmon, 1980). Uma outra evidencia seria que cobaios maus re£



.72.

pondedores desenvolvem preferencialmente células supressoras a-

pos imunização com Tg-C, sendo que o efeito supressivo pode ser

( transferido pelas células linfõides de animais imunes (Mullen et

. alii., 1978, p.401,;).

1 . 2 - Resposta imune humoral

Trabalhos anteriores evidenciaram que as células auxi-

I liares na interação com os linfõcitos B seriam dependentes do tj_

* mo. Entretanto, evidencias de que os linfõcitos T e os linfõci-

tos T auxiliares envolvidos na formação de anticorpos tenham fan

I cionalmente a mesma especificidade para um antígeno particular

são ainda incertas.

I Uma vez que a especificidade dos linfõcitos B mostrou-

* se estar regulada pelos linfõcitos T auxiliares (Campos Neto,1978)

a avaliação do título de anticorpo elicitado em resposta a um aji

I tígeno poderia refletir o reconhecimento dos determinantes envoj_

vidos na ativação desses linfõcitos T auxiliares.

I A titulação seriada de anticorpos anti-Tg-B e anti-Tg-S
125 125• em presença de I.Tg-B e I-Tg-S mostrou que esses anticorpos

apresentavam especificidade cruzada, refletindo a existência nes-

i sas tWoglobul inas de regiões homologas.

A tireoglobulina humana foi capaz de eliciar anticorpos

I de reatividade cruzada a Tg-B e Tg-S, sendo significativa a habi-

* lidade de discriminação entre TgrB e Tg-S.

A reatividade cruzada a nTvel humoral para as Tg-B e Tg-S

! e entre elas e a Tg-H foi menos variável em um mesmo grupo de imu-

nização do que a observada a nTvel celular. Em geral, todos os a-

nimais testados apresentaram reatividade cruzada a Tg-B ou Tg-S.

A reatividade cruzada refletida nos linfõcitos T auxiliares poderia
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estar direcionada a áreas distintas das reconhecidas nos outros

sistemas.

Tal observação seria dependente de que os determinan-

tes reconhecidos pelos linfócitos T auxiliares fossem os mesmos

envolvidos na ativação dos linfõcitos B para a produção de antj_

corpos.

A ausência de reatividade cruzada, de plasmas imunes

de cotíáios imunizados com Tg autõloga, ã Tg-B ou Tg-S seria su-

gestiva de que a especificidade do anticorpo.anti-Tg-C estaria

relacionado com determinantes distintos dos reconhecidos pelos

anti-corpos anti Tg-S e Tg-B. Uma outra explicação seria que os

linfõcitos B reconheceriam os determinantes autólogos não elici_

tando a resposta de anticorpo. Uma maneira de se verificar tal

possibilidade seria a titulação dos plasmas dos cobaios imuniza^

dos com a tireoglobulina autõloga em presença de Tg-B, Tg-S e do

antTgeno imunizante marcado isotopicamente.

A demonstração que os linfõcitos B de camundongos no£

in ais possuíam receptores para a tireoglobulina autõloga, mas não

os linfõcitos T, 5 sugestivo de que a tolerância ã tireoglobuli-

na autõloga expressa-se em linfõcitos T e a capacidade de respos^

ta em linfõcitos B. Tal fato sugere que os linfõcitos B tera a

capacidade de reconhecer a tireoglobulina autõloga (Clagett &

Weigle, 1974).

Recentemente foi sugerido que a incapacidade de respo£

ta de anticorpo observada para a insulina suína em uma linhagem

de camundongos não respondedores, não resulta de uma total falta

de reconhecimento dela em si, mas sim como resultado de um defei_

to que ocorre a subsequente apresentação da mesma. Embora a ins£

lina suína falhe em estimular a resposta de anticorpo específica
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ou proliferativa nesses animais, ela "prima" linfõcitos T que

podem expressar atividade auxiliar quando os animais são sensi-

bilizados posteriormente com insulina bovina. A interpretação

dos autores para tal achado foi que duas subpopulações de célu-

las T são requeridas para a eliciação da resposta de anticorpo

e que o defeito a nível dos genes Ir nesse caso seria expressa-

do como uma falha da interação específica dessas duas populações

(Bucy & Kapp, 1981).

2 - Associação entre as diferentes respostas imunes e

suas implicações no modelo de doença experimental

estudado.

A diferença de indução de tireoidite observada pelas

tireoglobulinas de diferentes espécies seria compatível com a e_

xistincia de áreas distintas nas moléculas de tireoglobulinas,

responsáveis pela sua imunogenecidade e o conseqüente comprome-

timento do Õrgão alvo.

0 título de anticorpo de animais imunizados com Tg-S

e Tg-B mostrou-se estar associado com a patologia. Tal observa-

ção jã havia sido anteriormente constatada por outros pesquisa-

dores (McMaster et alii, 1961). Em camundongos irradiados e time£

tomizados foi mostrado que linfõcitos T eram requeridos tanto pa_

ra a produção de anticorpos quanto para a indução da tireoidite,

mas o título de anticorpo não era o principal fator determinante

para o desenvolvimento das lesões (Esquivei et alii, 1977).

0 caráter autoimune do modelo experimental foi constata,

do pela transferincia adotiva de células. Tais experimentos mos-

traram que a transferencia da doença era dependente da presença

de linfõcitos T (Vladutiu & Rose, 1975). Nesses estudos, camun-
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dongos maus respondedores, os quais tinham sido timectomizados

e irradiados foram reconstituídos com linfõcitos T ou B de ani-

mais bons respondedores sendo em seguida imunizados com a tire£

globulina autõloga. Encontrou-se que somente linfõcitos T eram

requeridos para a transferência da doença.Somente linfõcitos T

originários de animais bons respondedores levavam a infiltração

da glândula tireõide, evidenciando o caráter genético da doença.

Embora a doença seja mediada por linfõcitos T não se conhece a .

célula através da qual o controle genético é exercido dentro dej»

se sistema.

Em outro modelo experimental de doença autoimune, a e]i

cefalomielite, evidenciou-se que os mecanismos celulares envolvj^
í

dos no controle genético da resposta pareciam atuar a nTvel de

interação entre células do exsudato peritoneal "pulsadas"com a

proteTna encefaiitogênica (proteína básica da mielina, BP) e os

linfõcitos respondedores. Células do exsudato peritoneal "pulsa-

das" com BP foram capazes de sensibilizar linfõcitos T reativos

a BP in vivo. Posteriormente, estes linfõcitos foram capazes

de recrutar linfõcitos em hospedeiros singenicos, para respon -

der in vitro ao antígeno, por proliferação sendo estas células

pulsadas capazes de induzir a autoimunidade. As evidências £

presentadas por esses experimentos mostraram que os mecanismos

de regulação da resposta para componentes próprios envolvem a

cooperação entre células do sistema imune e que esta cooperação

e determinada pelos genes do MHC (Ben-Nun & Cohen, 1978,p. 331).

Em nosso laboratório foi desenvolvido um modelo auto_

imune de apresentação de antígenos com controle genético exerci-

do a nível de macrófagos.para explicar a gênese de autoimunidadedu
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rante a resposta imune em hospedeiros inocuiados com estrepto-

cocos beta-hemoiTtico do grupo A (Dos Reis , 1930). Macrófagos

"pulsados" in vitro com o estreptococo patogênico foram capazes

de recrutar posteriormente em um recipiente singinico clones de

linfõcitos T reativos com especificidade para determinantes ca£

diomimeti cos normais capazes de proliferar em cultura e induzir

cardite estreptocõcica.

Tais resultados indicam que o macrÕfago contendo antí-

genos estreptococicos exerce um papel principal na regulação do

reconhecimento imunolÕgico pelos linfõcitos T do tecido cardiã-

co normal.

Em analogia aos modelos anteriores, poderiamos inferir

que o macrõfago seria também a célula responsável pela imunogeni^

cidade da tireoglobulina autologa e heterÕlogas. A seleção e a

adequada apresentação dos determinantes indutores da lesão tireoj_

deana aos linfõcitos T poderia ser responsável pela imunogenici^-

dade observada para a Tg-C, Tg-S e Tg-H a nível das lesões imuno-

patolõgicas.

A associação observada entre a resposta proliferativa

secundária in vitro e a DH seria sugestiva de que o reconhecimen-

to em ambas poderia incluir os mesmos determinantes apresentados

pelo macrÕfago, visto que, os linfõcitos T envolvidos em tais fu£

ções pertencem a subpopulações distintas.(Moorhead, 1978).

As nossas tentativas de se induzir tireoidite em camun-

dongos com macrõfagos "pulsados" não deram resultados conclusivos.

A associação inversa observada para proliferação in

vitro e o grau da patologia e a não associação entre as respostas

observadas para DH e título de anticorpo, DH e grau de patologia

e título de anticorpo e proliferação sugerem que os ensaios utili^
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zados não medem a resposta imune relevante para a gênese da tir£

oidite. Os mecanismos que operam nas respostas imunes estudadas

podem selecionar determinantes que não sejam os responsáveis p£

Io auto reconhecimento.

Na resposta BP foi demonstrado que os determinantes ejn

volvidos na DH eram distintos dos responsáveis pela encefalogene

cidade. No entanto, a seqüência mínima necessária para a indução

da doença incluía os determinantes responsáveis pela DH (Hashim,

1978).

A existência de determinantes distintos ou relacionados envolvi-

dos nessas respostas a tireoglobulina poderia ser uma explicação

para os resultados encontrados.

0 papel do macrõfago como a célula capaz de selecionar

e apresentar de uma forma imunogenica os determinantes envolvidos

em cada uma destas respostas seria uma explicação para a resposta

autoimune observada ãs tireoglobulinas heterõlogas e homóloga.

A confirmação de tais inferencias seria de grande impo£

tãncia para elucidação dos mecanismos imunes envolvidos na gêne-

se da tireoidite humana. Apesar dos inumeráveis trabalhos reali-

zados estudando a resposta imune nesta doença, não existe nenhu-

ma evidencia dos fatores imunes responsáveis pela gênese da

ça.



.78.

V - RESUMO

i
As respostas imunes celular e humoral ã tireoglobiilj^

I na de diferentes espécies foram estudadas em cobaios. Os exper

• rimentos descritos sugerem que o sistema imune pode ser ativa-

do contra determinantes próprios.

I <-— Tireoglobul inas suína e humana foram capazes de ind£

zir tireoidite experimental, assim como respostas imunes do ti,

I po proliferação in vitro, hipersensibilidade tardia e anticor-

I p ° s " \
X^Embora a tireoglobulina de cobaio tenha sido incapaz

• de induzir proliferação específica de linfócitos T in vitro,hi

persensibilidade tardia e anticorpos foi bastante eficaz em

I induzir tireoidite autoimune. ,

• ^ Ao contrário, tireoglobulina bovina não induziu tire-

oidite autoimune experimental, embora fosse capaz de induzir boa

I resposta proliferativa in vitro, hipersensibilidade tardia e

anticorpos. •>

I ^ Esses resultados sugerem qua os ensaios utilizados f£

t ram incapazes de avaliar a resposta imune relevante para a gene_

se da tireoidite. ,

I -- Os mecanismos que operam nas respostas imunes estuda-

das poderiam selecionar determinantes que não sejam os responsã-

i veis pelo auto reconhecimento.-

• '• Foi sugerido o macrofago como a célula responsável pela

apresentação destes determinantes de uma forma imunogênica aos
| linfÕcitos.
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VI -ABSTRACT

Thecellular and humoral immune response to thyroglobulin of

different species was studied in guinea pigs. .

t The experiments described suggested that the immune system can

' be activated against self-determinants. -

I . Human and pork thyroglobulin were able to induce the experimental

thyroiditis as well as some immune responses,such as in vitro

I proliferative response,delayed hypersensitivity and antibodies.

• "Although guinea pig thyroglobulin was unable to induce specific

T-lymphocyte proliferation in vitro, delayed hypersensitivity response

I and antibodies,it was very efficient in inducing the autoimmune thyroi-

ditis. y

I L On the contrary,bovine thyroglobulin did not induce experimental

• autoimmune thyroiditis despite producing good responses as determined

by similar in vitro proliferative response,delayed hypersensitivity and

I on the humoral level,^,
v-These results suggest that the assays utilised were not able to

• evaluate the relevant immune response to genesis of the thyroiditis.-^

V v The determinant selection mechanisms operating in these immune

responses are probably selecting determinants not responsible for self-

I recognition in vivo.

It was suggested that the macrophage could be the cell respon-

" sible for the presentation of these determinants to the lymphocyte in

I an immunogenic form.
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