




 Apresentação

___________________________

 Nos cursos introdutórios à Imunologia que oriento no ICB da UFMG enfatizo assuntos que 

me parecem negligenciados e, ao mesmo tempo, ser da maior importância. Os estudantes não dispõem 

de bibliografia em português para tais discussões. Com este texto, tento preencher parcialmente 

esta lacuna.

 Como texto introdutório à Imunologia, ele serve também a não-especialistas à procura de 

uma visão pouco ortodoxa. Por outro lado, abordo assuntos muito mais vastos que a Imunologia, e sei 

que a mera tentativa de abordá-los parece implicar alguma presunção da minha parte, como se eu 

tivesse algum talento especial para tratar destes problemas. Não me sinto assim. Durante os últimos 

anos, falei  exaustivamente sobre isto às pessoas mais próximas. Exceto por alguns estudantes, 

duvido que alguém concorde inteiramente comigo. Mas quase todos os imunologistas que conheço 

concordam em que há algo seriamente equivocado em entender as coisas como é usual na Imunologia. 

Não tenho soluções para os vastos problemas sobre os quais me sinto forçado a falar. Sinto que 

estamos todos em um tempo de crise e falo de problemas que são nossos, não apenas meus.

 O que apresentamos aqui  é muito incompleto para ser usado como livro-texto. Não tratamos 

de métodos imunológicos, de aspectos bioquímicos, histológicos ou farmacológicos ou de Imunologia 

clínica. Abordamos apenas tangencialmente campos de grande interesse atual, como a biologia celular 

e genética molecular. Não procuramos sequer ser atualizados; na Imunologia moderna, esta 

qualidade seria perdida antes mesmo da redação ser completada. Eis aqui  uma compreensão pessoal 

da Imunologia como um todo e de suas relações com a Biologia e a Medicina. Talvez nada resuma 

melhor a motivação deste trabalho que os versos de Ana Maria Caetano de Faria1:

  "responde depressa:

  a pergunta prá tua resposta

  ainda é essa?"
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 A minha modesta contribuição neste livro resultou dos quatro anos de vivência e 

aprendizagem com o Prof. Nelson Vaz e os colegas do Laboratório de Imunobiologia (LIB). Foi  um 

tempo de trabalho e reflexão não só sobre temas de Imunologia que nos parecem de primeira 

importância como a tolerância oral e outros fenômenos imunológicos naturais como também sobre 

certezas científicas que nos cercam e nos guiam por caminhos nem sempre iluminados. Talvez nossa 

grande conclusão durante este período tenha sido que a Imunologia, como qualquer outra ciência, não 

resultou de um busca cega ou de um acúmulo de descobertas inexoráveis. Ao contrário, ela resultou 

de uma escolha entre diferentes caminhos e de uma história que justifica esta escolha. Assim, 

continuar na mesma direção não significa simplesmente seguir o trajeto natural da ciência, mas 

reafirmar esta escolha, refazê-la a cada dia.

 O material usado para o livro inclui  alguns textos conjuntos em Imunologia, eventualmente 

utilizados em aulas ou discussões. O Capítulo 2, sobre a origem remota das certezas da Imunologia, é 

a transcrição de uma aula que apresentei  no Departamento de Bioquímica em 08/08/88 e as 

reflexões sobre as origens da Imunologia e a contribuição de Metchnikoff fazem parte de minha 

tese de mestrado. As figuras que ilustram o livro são obra da competência e da criatividade do Prof. 

Nelson Vaz, e os Capítulos 12-17 são de sua inteira responsabilidade.
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Prefácio de Humberto Maturana

(In: Guia Incompleto de Imunobiologia, Vaz e Faria, 1993)

 O modo de olhar, e as conversações que guiam essa mirada, configuram o que se vê. O 

distinguido surge na distinção. O ensino de qualquer disciplina consiste em criar o campo experiencial 

que leva o estudante a olhar e atuar do modo particular que define e constitui  a disciplina que ele 

estuda. Ainda mais, o modo de olhar não apenas determina o que se vê e se faz, mas também 

determina o que se pergunta e o que se explica. Por isso, uma mudança no olhar e no conversar em um 

âmbito experiencial particular muda o entendimento do que se faz e a natureza desse âmbito 

experiencial. Este livro faz precisamente isso: convida a uma mudança de mirada no âmbito 

experiencial da Imunologia, e, mudando-a, muda a visão do organismo.

 Para mim, o convite para escrever o prefácio é particularmente interessante não somente 

porque segue um caminho inspirado em meu trabalho, mas também porque é de fato, em minha 

opinião, um convite a olhar os fenômenos imunitários como fenômenos biológicos e não como 

fenômenos da saúde. A saúde é um fenômeno cultural, um fenômeno próprio de uma visão do que é 

desejável no viver. Os seres vivos vivem e, em seu viver, não têm nem saúde nem doença. Neste 

livro, os fenômenos imunitários surgem como fenômenos do mero viver, próprios da operacionalidade 

constitutiva da realização da autopoiese do organismo.

 A mudança na mirada que se mostra neste livro não é trivial devido a duas conseqüências que 

surgem dele. Uma é que muda a Imunologia ao mudar os fenômenos que a constituem: já não se trata 

da defesa do organismo na distinção entre o próprio e o estranho na luta contra a enfermidade que 

surge de agentes patogênicos externos. A outra é que amplia a visão do organismo como uma 

totalidade sistêmica: o espaço interno se transforma em uma dinâmica relacional molecular e celular 

fechada, que define a unidade do organismo em vez de ser definida por ele.

 Os autores deste livro não precisam de meu comentário para valorizar a transformação do 

entendimento biológico e médico que seu trabalho traz consigo.  Ainda assim, quero fazer duas 

reflexões a esse respeito. A primeira se refere ao tema médico. Ao abandonar a mirada que faz 

surgir o sistema imunitário como um sistema primariamente defensivo, se faz possível acolher o 

organismo como um ente dinâmico em congruência com um ambiente que o possibilita. O observador 

pode deixar de tratar ao organismo como um ser em oposição a um ambiente que o ameaça, e ver a 

dinâmica que integra o organismo e o meio. O meio surge ao se distinguir o organismo, mas porquanto 



não se vê o organismo constitutivamente defendendo-se de um meio que o agride continuamente, o 

meio surge constitutivamente como o âmbito que torna possíveis os organismos que lhe dão origem. 

Ao aceitar o entendimento que essa mirada traz consigo, a saúde como um fenômeno cultural deixa 

de ser um atributo do organismo e passa a ser uma configuração relacional organismo/meio. A saúde 

individual, desde o entendimento que essa mudança de mirada propõe, é um fenômeno social.

 Minha outra reflexão faz referência ao biológico. Ao mudar a mirada sobre o meio interno de 

modo que ele deixa de ter uma conotação espacial e recupera seu caráter dinâmico relacional, se 

amplia o entendimento sistêmico do organismo. O organismo deixa de ser primariamente um 

agregado de células, órgãos ou funções, e passa a ser uma rede de relações de produções 

moleculares e celulares que existe como totalidade na realização dessa dinâmica no ambiente em que 

fica definido como tal. Mas, ao mesmo tempo, o organismo como uma rede de relações produções 

moleculares e celulares é o âmbito de realização de muitas outras redes relacionais de produções 

moleculares e celulares, que se entrecruzam com ele em sua realização como tal, e constituem 

unidades em outros espaços.

 Ao mudar o entendimento do organismo dessa maneira, se torna mais evidente sua 

determinação sistêmica e não genética. A variabilidade genética do sistema imunitário mostra um 

caso particular dessa situação na qual a conservação de uma certa organização sob uma contínua 

mudança estrutural de uma maneira sistêmica, pode ver-se em seu detalhe.

Enfim, parece-me que o leitor encontrará nesse livro tudo o que necessita para ser bilingue em 

Imunologia, isto é, para entender aos imunologistas tradicionais em suas perguntas, suas explicações 

e seus fundamentos, e, para ter uma mirada nova que apresenta o sistema imunitário como um 

fenômeno biológico que surgiu em uma história de conservação da vida em um âmbito que foi 

mudando com esse mesmo viver. Ao mesmo tempo, o leitor encontrará uma mirada biológica que 

revela um entendimento profundo do organismo como sistema, e ampliará sua compreensão dos 

fenômenos que o envolvem. Convido os leitores a mergulharem no encanto desse livro, e à ampliação 

de mirada que sua leitura e estudo trarão consigo.

Santiago, 28/07/93

Humberto Maturana



1. Introdução
______________________________

 A Imunologia surgiu validada e validando uma nova forma de Medicina, ao final do século XIX. Surgiu 

como conseqüência e como parte indispensável da Teoria dos Germes sobre a origem das doenças e sobre nossos 

mecanismos de defesa. Transformada na Teoria das Causas Específicas das doenças, como coluna dorsal da 

Medicina contemporânea, esta Teoria é insatisfatória por vários motivos.

 Há um desconhecimento bastante difundido sobre os mecanismos de defesa imunológica. Além disso, há 

uma ignorância central usualmente omitida da apresentação da Imunologia. Os mecanismos básicos de operação 

do sistema imune não são conhecidos, embora conheçamos minuciosamente a maioria de seus componentes e 

sub-componentes. Desde que não entendemos como o sistema opera, não sabemos como intervir previsivelmente 

na maioria das atividades imunológicas: as vacinas em uso humano e veterinário foram todas desenvolvidas 

empiricamente, milhares de outras falharam no estágio experimental.  Não sabemos porque umas funcionam, 

outras não. A Imunologia não pode prometer vacinas à sociedade porque não sabe como fabricá-las.  Os 

progressos recentemente obtidos sobre mecanismos celulares e moleculares não alteram este panorama. 

Continuamos a agir empiricamente: um método moderno eficaz no tratamento de algumas doenças auto-imunes - 

a injeção de altas doses de imunoglobulinas - age por mecanismos totalmente obscuros. A facilitação dos 

transplantes renais por transfusões de sangue é também utilizada sem que entendamos como ocorre. Não 

entendemos bem porque as gestantes não rejeitam os fetos e suas placentas, como se fossem transplantes 

alogênicos. Uma parcela das proteínas que ingerimos como alimentos penetra a circulação em forma 

antigenicamente ativa, mas a importância que isto pode ter na operação global do sistema imune é negligenciada. 

Entendemos pouco ou quase nada sobre a suscetibilidade individual às infecções ou ao desenvolvimento de 

alergias.

 Este quadro é muito diferente do apresentado nos textos de Imunologia. A decisão de não polemizar 

estes temas se deve, em parte, à relutância dos biologistas experimentais em discutir "teorias", embora isto 

seja corriqueiro na Física e outras áreas da ciência. Mais seriamente, porém, o problema se deve à inexistência 

de uma Teoria suficientemente ampla e poderosa sobre os seres vivos e a natureza dos fenômenos biológicos. A 

Imunologia não dispõe desta Teoria porque ela não está presente na Biologia atual. A introdução de uma Teoria 

que redefina a Imunologia, portanto, passa por uma redefinição dos fenômenos biológicos em geral. Como 

veremos, em nossa opinião esta Teoria já está disponível no trabalho de Humberto Maturana sobre a Biologia do 

Conhecer .  Não pretendemos apresentar aqui o trabalho de Maturana e convidamos o leitor a consultar seus 

textos originais. Frequentemente, estaremos apontando coisas simples e óbvias e como ele lembra: 

  



   "Nada é mais difícil de dar valor e respeitar quanto aquilo que nos dizem 

   e é tão fundamental que, depois de ouvido, nos parece óbvio."

 A metáfora defensiva

 Freqüentemente falamos dos seres vivos em termos antropomórficos. Fazemos de conta que o corpo é 

sábio, no sentido em que concebemos a sabedoria.  A atividade biológica, porém, constitui uma forma diferente 

de "conhecer". Podemos dizer que um embrião sabe crescer para formar uma estrela do mar, um canário ou um 

tigre.  Dizemos que a trepadeira sabe se enrolar em seu suporte e que o protozoário sabe procurar seu alimento. 

Mas nossa referência a este saber, este conhecer biológico, é vaga e nebulosa. Dois pensadores importantes da 

biologia contemporânea se dedicaram a esclarecer esta diferença entre o "conhecimento humano"  e este 

"conhecer"  que caracteriza a atividade dos sistemas biológicos. Era a esta diferença que Gregory Bateson se 

dirigia ao se referir a problemas mentais . É a ela que Maturana se refere na Biologia do Conhecer .  Que 

relevância têm tais problemas têm para a Imunologia?

 Quando dizemos que o sistema imune nos defende, identificando e eliminando materiais estranhos em 

meio aos componentes do corpo, estamos usando, deliberadamente ou não, uma metáfora. Não existe uma 

entidade inteligente planejando e desenvolvendo estratégias defensivas contra invasores antigênicos no meio do 

sistema imune.  As modificações que o sistema atravessa surgem como decorrências inevitáveis de sua estrutura 

celular e molecular.  Tais mudanças estruturais ocorrem como se o corpo se defendesse e, usualmente, resultam 

na eliminação dos materiais estranhos sem causar danos excessivos à estrutura do organismo. Mas elas não 

derivam de um planejamento da defesa. A defesa não é intencional .

O corpo existe sempre de uma maneira determinada por sua estrutura, em congruência com suas circunstâncias, 

mantendo sua organização e sua adaptação através de uma sequencia particular de mudanças estruturais. 

Algumas destas mudanças se passam durante a existência do indivíduo, muitas outras se passaram durante a 

filogênese, numa longa e ininterrupta sequencia de acontecimentos desde a origem da vida.  Os seres vivos são 

seres históricos, no sentido de que representam o resultado de uma longa seqüência de modificações 

estruturais.

 Por um lado, o sistema imune parece operar inteligentemente e sua operação constitui uma maneira de 

"conhecer"  o mundo; por outro, aprendemos a decompô-lo em elementos celulares (linfócitos) cada um dos quais 

desempenha ações muito mais singelas.  Por um lado, o sistema parece dotado de uma intencionalidade defensiva, 

parece capaz de reter a memória de acontecimentos passados; por outro, encontramos os linfócitos e seus 

produtos moleculares envolvidos em uma dinâmica estrutural na qual a variedade dos resultados é muito mais 

limitada. No domínio dos linfócitos tudo se resume a ativações e inibições celulares. Como podem estas ações 

celulares resultar em um sistema que age como se fosse inteligente e recordasse o passado?



 A proposta de um mecanismo

 Por um lado, temos descrições semânticas, baseadas no significado do que ocorre, nas quais o sistema 

imune parece ter propósitos de defesa; por outro, temos descrições estruturais . Há um vão entre estas duas 

formas de descrição.

 Podemos descrever os fenômenos imunológicos como aqueles dos quais participam células e moléculas 

com uma certa estrutura. Há moléculas típicas dos fenômenos imunológicos: moléculas com regiões variáveis 

(regiões V ) formadas por linfócitos . Diferentemente de todas as demais moléculas de proteínas formadas pelo 

organismo, durante a emergência dos linfócitos (linfopoiese) surgem moléculas com trechos onde a seqüência de 

aminoácidos é variável.  Isto se deve a processos especiais de rearranjo do genoma que ocorrem exclusivamente 

na produção dos linfócitos e são proibidos para outras células. Por isso os linfócitos são diferentes de todas as 

demais células do organismo, têm o genoma rearranjado. Os linfócitos surgem diferentes uns dos outros, 

nascem individualizados, cada qual portando como receptores de membrana um determinado tipo de molécula 

recém-inventada, moléculas com regiões V .  Por um lado, podemos definir os fenômenos imunológicos como 

fenômenos nos quais linfócitos (e moléculas com regiões V ) têm participação essencial; por outro, podemos 

atribuir planos e propósitos defensivos ao sistema imune.  Na primeira opção, que preferimos, o sistema imune é 

um mecanismo tal que, deixado operar, dará origem a todos os fenômenos imunológicos. 

 Para descrever o sistema imune, é necessário descrever sua organização, isto é, componentes 

essenciais e relações essenciais entre estes componentes, sem os quais seria impossível descrever os 

fenômenos imunológicos.

 São dois domínios de descrição distintos, ambos válidos, na verdade, complementares, mas que 

precisamos manter separados para não nos confundirmos.  Um é o domínio estrutural, onde existem linfócitos e 

seus produtos moleculares, onde células são ativadas, inibidas, destruídas.  Tudo o que ocorre neste domínio são 

modificações celulares e moleculares. Outro, é o domínio onde descrevemos as interações do organismo em seu 

ambiente e o vemos mudar de acordo com estas interações. Usualmente fundimos estes dois domínios em um só 

e achamos que são as interações no ambiente que determinam as modificações da estrutura do sistema. Como 

veremos, isto não pode se passar assim, pois não existem interações instrutivas e o organismo muda de acordo 

com sua própria estrutura.

 As divisões do texto

 A primeira parte do texto - “O reconhecimento imunológico específico” - contém um esboço da 

Imunologia contemporânea, começando pelas origens das certezas que orientam seu trabalho.  Buscaremos tais 

origens não como um inventário das descobertas que nos trouxeram aqui, mas sim preocupados em desnudar as 



raízes das idéias básicas da Imunologia.  Em seguida, em uma série de capítulos curtos, procuramos descrever o 

cenário atual em termos gerais.

 Na segunda parte do livro - “O conhecer imunológico” - , descrevemos a natureza do contexto biológico 

onde se desenrolam os fenômenos imunológicos. Faremos isto apoiados na Biologia do Conhecer - um conjunto de 

idéias que têm origem no trabalho de Maturana, da Universidade do Chile, sobre a organização dos seres vivos. 

Desta redefinição dos seres vivos e de suas atividades cognitivas deriva, então, uma nova interpretação dos 

fenômenos imunológicos. É neste contexto que abordaremos “O emergir da patologia” , reavaliamos as crenças 

básicas da Imunologia e descreveremos a imunopatologia.



2. Certezas : origens remotas

(Ana Maria Caetano de Faria)

______________________________

 2.1 Uma busca na História

 Não pretendemos fazer aqui um inventário das descobertas da Imunologia como o que normalmente se 

encontra nos livros: uma história de como a Imunologia progrediu.  Nossa intenção é buscar a origem das 

certezas que temos quando praticamos a Imunologia. Sempre que realizamos uma experiência ou organizamos 

uma aula sobre um tema de Imunologia, partimos de um conjunto de certezas sobre a natureza dos fenômenos 

imunológicos. Já sabemos muitas coisas e é a partir dessas certezas que fazemos perguntas e organizamos 

nossas afirmações.

 Qual a origem dessas certezas? Em que momento da História elas surgiram? Eram estas as únicas 

certezas possíveis? A Imunologia, tal qual ela é hoje, representa a única forma possível de haver uma 

Imunologia? A visão que temos hoje sobre o sistema imune era a única possível? Ou existem motivos históricos 

para que a Imunologia seja assim, apesar de existirem alternativas?

 2.2 A base de certeza

 Para começar, os cientistas sabem, sabemos todos que o sistema imune é um sistema de defesa. Em 

segundo lugar, sabemos que o sistema imune forma anticorpos específicos quando estimulados por materiais que 

são estranhos ao corpo. A formação destes anticorpos constitui as respostas imunes específicas. Sabemos 

ainda que, num segundo contato com estes materiais estranhos, as respostas imunes serão mais rápidas, mais 

intensas e duradouras e atribuímos isto a uma memória imunológica. Ou seja, imaginamos que o sistema imune 

"aprende" e não se esquece. Em terceiro lugar, sabemos que esta memória imunológica pode ser artificialmente 

induzida através das vacinas.  Estas são certezas das quais se parte para trabalhar em Imunologia. Quais são, 

então, os objetivos da Imunologia, delineados a partir dessas certezas? Em primeiro lugar, entender o 

mecanismo de funcionamento das respostas imunes específicas . E entender isto de uma maneira muito especial: 

como já sabemos que o sistema imune é um produtor de respostas imunes, nossa tarefa é a de esclarecer como

essas respostas ocorrem detalhando ao máximo os elementos bioquímicos envolvidos na sua produção.  É 

exatamente isto que a Imunologia tem feito até hoje. Qualquer revista de Imunologia recente mostrará uma 

descrição minuciosa dos genes que formam os anticorpos, da recombinação desses genes, de como são as 

moléculas dos anticorpos, etc.

 Um segundo objetivo importante nesta visão da Imunologia é a produção de novas vacinas e novos 

métodos específicos para neutralizar os agentes causadores das doenças. A idéia das doenças enquanto 



entidades produzidas por causas específicas, como veremos, é uma das certezas importadas da Bacteriologia e 

que marca o período fundador da Imunologia.

 Nossa idéia é procurar no passado o momento em que adquirimos estas certezas e, a partir daí, analisar 

porque elas permanecem tão fortes. Apesar de hoje reconhecermos que o sistema imune está envolvido em 

muitas atividades além da defesa do corpo; que os anticorpos não são tão específicos assim; que eles não são 

formados apenas contra materiais estranhos mas também para componentes do próprio corpo, mesmo em 

indivíduos sadios; apesar da enorme dificuldade em inventar novas vacinas; apesar de tantas contradições, 

porque, em determinado momento da História, nós adquirimos estas certezas e não queremos abandoná-las?

Tabela 2.1 A base de certeza e os objetivos da Imunologia

A base de certeza :

1. O sistema imune age como um sistema de defesa do corpo.

2. O sistema imune é capaz de fazer respostas específicas.

3. O sistema imune é dotado de uma "memória" imunológica.

4. Esta "memória" pode ser criada artificialmente (vacinas).

Os objetivos :

1. Esclarecer os mecanismos de reconhecimento imunológico específico.

2. Desenvolver novas vacinas e novas formas de terapia imunológica específica.

 2.3 Um surgimento peculiar

 O surgimento da Imunologia foi muito peculiar, muito diferente do de outras disciplinas.  A origem da 

Anatomia e da Fisiologia, por exemplo, remete a estudos gregos antigos sobre os seres vivos.  A Genética, de 

origem recente, surgiu no estudo de plantas e animais. Nenhuma destas disciplinas se vinculou ao 

desenvolvimento ou à prática médica da sua época. A Imunologia, ao contrário, surgiu dentro da Medicina. E num 

momento muito particular, quando as descobertas de uma Bacteriologia emergente conferiam à "arte"  médica 

de curar os instrumentos para uma prática científica.  Confundida com a Bacteriologia, a Imunologia surge, por 

um lado, como validadora desta transformação e, por outro lado, sendo validada por este status de ciência que a 

Medicina acabava de adquirir.  Este surgimento peculiar irá conferir à Imunologia suas características mais 

marcantes e toda a força das idéias que ela tem hoje. A transformação da Medicina em uma atividade científica 

é marcada pelo surgimento de uma nova Teoria médica, uma teoria com duas características importantes. A 

primeira é sua eficácia.  As teorias médicas surgidas até então eram muito pobres em resultados.  A Medicina 

era praticamente incapaz de evitar ou curar as doenças. É a partir do surgimento da Imunologia que, pela 



primeira vez, a Medicina se mostra capaz de intervir no curso de uma doença.  A primeira prática inegavelmente 

eficaz de interferência na saúde humana se faz através de um instrumento imunológico: as vacinas. Será muito 

difícil questionar a validade de idéias que nasceram envoltas em poder tão monumental.

 Mas além de sua eficácia, essa nova teoria médica tinha uma outra característica importante: ela 

surgiu de uma forma inusitada na Medicina, não mais como uma mera teoria mas como o resultado de conclusões 

científicas, apoiada em experiências. As teorias médicas que a precederam eram derivações teóricas de uma 

cosmologia, de uma visão de mundo. Através dessa visão de mundo se desenvolvia uma visão do que era o corpo 

sadio e desta visão, por sua vez, se derivava uma visão do que era a doença e do que poderia consistir uma 

terapia.

 As teorias médicas da Grécia antiga, das quais nos fala Hipócrates (460 A.C.), por exemplo, 

organizavam seus conhecimentos a partir de pressupostos teóricos sobre a natureza do universo. Segundo estes 

pressupostos, a natureza e o cosmos eram perfeitos, ordenados por leis divinas e totalmente hierarquizados. A 

Razão sendo divina, exterior ao homem, ordenava o cosmos. O corpo, como parte da natureza, era também 

perfeito. Neste contexto, a doença significava um distúrbio do equilíbrio com o cosmos e derivava de 

imperfeições do mundo humano, excessos no comer e no beber, no exercício e no sono. Mas o corpo, deixado em 

seu estado natural, tenderia para a perfeição, para a cura. Assim, na medicina hipocrática, de um modo geral, 

havia pouco sentido em intervir no corpo. A idéia moderna de remédio, de medicação, de intervenção médica, 

não faria o mesmo sentido na Grécia antiga, porque ela significava a interferência de uma razão menor, mundana 

num equilíbrio fundado por leis superiores, divinas. Deixado em suas condições naturais, o corpo tenderia a 

voltar ao normal, à perfeição. Por isso mesmo, a terapêutica hipocrática era, na maioria dos casos, expectante. 

 Os principais tratamentos que existiam na Grécia e se estenderam, com Galeno, através da Idade 

Média incorporados à mística cristã, consistiam basicamente em conter os excessos, recomendar o repouso, ar 

puro e uma alimentação sadia, aliados a uns poucos preparados com efeitos sintomáticos, para aliviar a dor, 

acalmar. Nestes tratamentos não havia a intenção de curar, mas sim de facilitar o restabelecimento de um 

equilíbrio anterior.

Tabela 2.2 Características do surgimento da Imunologia

1. Associação com a Medicina, não com a Biologia

2. Validada e validando uma nova Teoria médica:

- que tinha uma nova eficácia;

- que não se baseava em uma cosmologia

(e sim em achados empíricos e científicos)



 Tal Teoria se prolonga pela Idade Média e somente nos sec. XVI a XVIII, surge uma nova visão sobre a 

prática médica.  Esta, apesar de já vir no bojo da revolução científica, ainda segue um esquema similar ao da 

antiga: ela ainda se apoia em uma cosmologia, numa visão de mundo, da qual ela deriva uma visão do corpo; desta 

visão do corpo, então, ela extrai uma noção da doença e uma terapia.

 A visão de mundo, no entanto, muda radicalmente. Ao contrário da visão grega que imaginava a Razão 

ordenadora do mundo era exterior e divina, a Razão agora é interna e se localiza no homem. Ao homem cabe 

organizar um universo desencantado através de seus próprios instrumentos: a Física e, mais particularmente, a 

Mecânica.

 Em oposição, então, ao mundo hierarquizado e harmônico dos gregos, o universo da ciência se assemelha 

a uma grande máquina cujo mecanismo é preciso testar para entender.  Por extensão, o corpo deixa de ser a 

representação terrena de uma perfeição celeste e passa a ser visto como máquina pensante. Descartes, no 

Discurso sobre o Método, é o primeiro a propor todo um esquema de funcionamento do corpo segundo esta 

idéia.  Se o corpo é uma máquina, a doença é um distúrbio mecânico nessa máquina, algo que enguiçou.  Ao 

contrário da visão grega, agora a terapia requer uma intervenção para consertar o defeito.A intenção 

terapêutica não é mais restaurar um equilíbrio perfeito original, mas reparar um distúrbio de regulação através 

de um tratamento ainda único, inespecífico. Como discutiremos adiante, as sangrias constituíram durante muito 

tempo esta terapia inespecífica. Embora esta seja a época da Revolução Científica, a Medicina ainda descreve o 

corpo como um todo que funciona e se regula integrado e onde a doença tem, necessariamente, um caráter 

sistêmico.

 A desintegração da cosmologia antiga representou a perda de uma visão unificadora do mundo e colocou 

para a Razão humana uma tarefa monumental: reconstruir um universo coerente, não mais a partir de princípios 

conhecidos a priori mas através de uma busca metódica das leis embutidas no seu funcionamento.

 A destruição da visão do mundo é também a destruição da visão do corpo. O homem se encontra, a 

partir daí, entregue aos seus próprios instrumentos para reconstruir uma nova imagem do mundo e, no caso na 

Medicina, do corpo. Estes instrumentos serão dados pela ciência emergente, pelo método científico.  Surge aí a 

figura do cientista. Ele é exatamente este homem que perdeu a visão do mundo mas sabe que pode ter acesso a 

uma nova visão através das experiências.  E que são as experiências? São a aplicação da razão humana ao 

conhecimento do mundo através de um método. Ao contrário do filósofo antigo que observa o universo para 

tentar encontrar nela a materialização de uma lógica divina, de uma ordenação estabelecida a priori por leis 

matemáticas, o cientista recolhe suas observações como quem recolhe fragmentos de um universo destroçado. 

Sua tarefa é recompor estes fragmentos numa nova visão coerente do mundo e, no caso da Medicina, do corpo.



 A Ciência tem ainda a convicção que, no dia em que todos os fragmentos forem montados, todos 

detalhes conhecidos será possível recompor, novamente e para sempre, uma nova visão de mundo, uma nova 

cosmologia. Assim procede o cientista: por adição.

 O que será, então, a nova Teoria médica? Uma montagem, um mosaico. Do sucesso terapêutico da 

vacinação anti-variólica, introduzida por Jenner e dos dados laboratoriais de Pasteur, montou-se uma teoria 

sobre a natureza das doenças: a Teoria dos Germes. Dessa teoria sobre o que são as doenças, partiu-se para 

sua confirmação experimental: a busca de terapias específicas verdadeiramente eficazes.

 2.4 A perda do corpo

 Até esse momento, a Medicina possuía um discurso sobre o corpo doente, porque tinha uma visão 

integrada do corpo são. Mas no momento em que ocorre uma perda da idéia de corpo, só lhe resta falar de 

doenças. Nossos livros médicos não mostram nenhuma definição do adoecer, mas trazem uma classificação 

minuciosa das hepatites, das pneumonias,dos defeitos genéticos.

 É interessante perceber no surgimento dessa nova Teoria médica (sec. XVIII) que a idéia de germes 

como causadores de doenças é muito mais antiga. Em 1546, cerca de 300 anos antes, Girolamo Fracastoro 

publicou um livro sobre o contágio e as doenças contagiosas, dizendo que as doenças poderiam ser causadas por 

partículas invisíveis que passavam de uma pessoa a outra. Muitos outros estudiosos depois, estudando doenças 

humanas, de animais e de plantas, argumentavam claramente sobre a idéia de contágio. Mas isto nunca chegou a 

constituir uma Teoria médica.  Porque apenas no sec. XVIII e XIX esta idéia foi considerada e elevada ao status 

de uma Teoria tão poderosa?

 Vários fatores colaboraram para o surgimento da Teoria dos Germes, da Bacteriologia e da idéia

moderna de doenças . O primeiro fator importante foi a Revolução Científica, que transformou a Medicina em 

uma Ciência.  O segundo, foi a introdução da vacinação anti-variólica, por Jenner, em 1798. A erradicação da 

varíola na Europa foi uma inequívoca demonstração de eficácia. O terceiro fator foi o que Foucault chama de "o 

nascimento da clínica", nome dado não só às reformas hospitalares ocorridas nos sec.  XVIII e XIX na Europa 

mas também às mudanças na forma da Medicina encarar o paciente, o corpo doente. O quarto, foi  a emergência 

da Química e da indústria química na Alemanha, que foram fundamentais e estiveram profundamente envolvidas 

no surgimento da Imunologia, deixando nela profundas marcas de nascença.

 A Revolução Científica foi o amadurecimento da idéia de que a intervenção na Natureza por meio da 

Ciência era possível. Na cosmologia antiga, o homem era um observador passivo, um admirador.  O cosmos era 

dividido em um mundo lunar e um mundo sublunar. O mundo lunar era perfeito e era representado pelo mundo 

dos planetas, das órbitas circulares e dos movimentos perfeitos. Lá habitava Deus.



Tabela 2.3 Fatores que favoreceram a Teoria dos Germes

1. A Revolução Científica.

2. A vacinação anti-variólica

3. O nascimento da clínica.

4. A emergência da indústria química.

 2.5 A Revolução Científica

 O mundo habitado pelo homem era o mundo sublunar e havia entre eles não só uma separação muito 

clara, mas também uma hierarquia. O mundo antigo, então, era ordenado e fechado. Acabava no horizonte e era

separado por esferas de cristal que evitavam que um mundo tocasse o outro. As leis da Física antiga só podiam 

explicar o mundo sublunar, humano, porque aqui vigoravam algumas lógicas imperfeitas. O mundo lunar só podia 

ser explicado pela Matemática que era a forma de pensar de Deus. O movimento dos planetas era entendido 

através da geometria dos círculos porque era a ciência dos movimentos perfeitos.

 Evidentemente, a arte de observar não nasceu com a Ciência, ela existia no mundo antigo.  Mas o 

critério de observação era diferente.  Atualmente, observamos para entender como o mundo é.  Os gregos 

observavam para adequar a observação feita aos princípios divinos, aos dogmas. A observação era uma forma de 

contemplação. Contemplava-se o mundo na tentativa de enquadrar tais observações aos princípios já 

estabelecidos. Isto obviamente gerava uma série de contradições. Por exemplo: Aristóteles afirmava que, de 

acordo com a lógica do mundo lunar, a órbita dos planetas só poderia ser circular pois o círculo era a figura 

geométrica perfeita. Mas, pela observação direta do movimento dos planetas e levando-se ainda em 

consideração que a Terra era o centro do mundo e que tudo girava em torno dela, o que se via é que os planetas 

não tinham órbitas regulares. Em certos momentos, eles paravam em suas órbitas e descreviam um pequeno 

círculo no sentido contrário ao movimento anterior. Não tinham, portanto, um movimento circular uniforme como 

seria adequado à ordem lunar. Na teoria de Ptolomeu, essas irregularidades foram acomodadas para constituir 

os “epiciclos”.  Mas porque haveriam os planetas de se comportar assim? Um outro exemplo notável desse 

conflito foi a busca do décimo planeta, Vulcano, que deveria completar a lista dos corpos girando em volta da 

Terra, já que 10 é um número perfeito. As contradições foram se acumulando e houve um momento em que foi 

preciso separar a Física Ptolomaica, a astronomia, da Matemática, porque as duas eram inconciliáveis.

 Surgido na época do Renascimento, o movimento de emancipação das cidades italianas do poder da 

Igreja, gerou as primeiras experiências questionadoras desse modelo de mundo (Ptolomaico), no qual a Terra 

era o centro do Universo e o próprio Universo era uma invenção divina intocável.  Um dos primeiros trabalhos 

importantes neste questionamento surge em 1543, publicado por Nicolao Copérnico onde ele mostra que a Terra 



não é o centro do Universo e que os planetas giram ao redor do Sol. Esta mudança na geografia celeste teve 

consequências desastrosas para a velha cosmologia.  Por um lado ela demonstrava as possibilidades da Física e da 

Razão humana de compreender o mundo a partir da observação.  Por outro lado, ela questionava a perfeição do 

cosmos, seu fechamento e hierarquização e, por isto mesmo, a existência de Deus. É compreensível que, por 

temor à Igreja, Copérnico tenha feito arranjos para que seus achados só fossem publicados após a sua morte.

 Toda uma Revolução nas idéias da Ciência é iniciada e conduz a duas mudanças que irão caracterizar a 

emergência da Ciência moderna.  Primeiro, a unificação dos mundos (o sublunar e o lunar).  Diferentemente da 

hierarquia das disciplinas antigas, a Ciência moderna pretende explicar todos os aspectos do universo, incluindo 

o movimento dos astros e o corpo humano, através da Física. A segunda mudança é a passagem de uma Razão que 

é externa e, portanto, objetiva, para uma razão que é interna, subjetiva. No mundo antigo, a Razão está no 

mundo, foi colocada lá por Deus.  No mundo moderno, a razão é humana.  Ao cientista cabe a tarefa de reexplicar 

o universo através dos seus próprios instrumentos: o método científico.

 E em que consiste o método científico? Inventar perguntas que, através de experiências, possam ser 

feitas ao mundo, analisar os resultados dessas experiências e construir, a partir deles, uma teoria coerente. 

Novas confirmações experimentais dessa teoria criariam um comportamento cíclico de geração de 

conhecimentos.

Tabela 2. Duas mudanças essenciais para a emergência do pensamento científico

1. A unificação dos mundos: sub-lunar e lunar.

2. A passagem de uma Razão externa (divina) para uma razão interna (humana)

 Estas mudanças repercutiram fortemente dentro da Medicina, que até então, separada da ciência, era 

simplesmente a arte de curar.  Um dos trabalhos fundamentais na modificação das concepções da Medicina 

surgiu no mesmo ano (1543) em que Copérnico publicou suas observações astronômicas: um atlas de anatomia 

publicado por Vesalius revendo toda a anatomia grega e mostrando nela vários equívocos. Não havia, até aí, 

nenhum questionamento da anatomia ensinada por Galeno.

 2.5.1 Ambroise Parré: a criação dos hospitais

 Um segundo trabalho digno de nota surgiu em 1570, com Ambroise Parré, o fundador dos hospitais e o 

criador da cirurgia moderna. A cirurgia, até então, não fazia parte da Medicina. E é fácil compreender esta 

separação.  Se a Medicina era expectante e pouco intervencionista, haviam, no entanto, as guerras, os acidentes, 

ocasiões em que as pessoas se feriam, tinham que amputar membros, tratar feridas.  Esse trabalho, porém, não 

era praticado pelos médicos; era feito pelos barbeiros da época. Existia uma profissão chamada "cirurgião 



barbeiro". A pessoa que cortava a barba era a mesma que, se necessário, amputava uma perna. As amputações, 

sem anestesia, eram dramas terríveis.  Feridas infectadas eram tratadas com óleo fervente ou outros métodos 

igualmente agressivos. Muitos não suportavam esse sofrimento e morriam. Ambroise Parré foi treinada para ser 

um destes cirurgiões. Ele foi o responsável não só pela introdução de métodos mais suaves de tratamento das 

feridas como também pela criação de casas especializadas onde se realizavam as cirurgias, os primeiros 

hospitais. Enfim, foi o primeiro a tentar introduzir a cirurgia dentro da Medicina antiga. É interessante notar 

ainda que na publicação do trabalho de Pasteur, mais de um século depois, o título ainda se referia a esta antiga 

dicotomia: "Sobre a Teoria dos Germes e sua Influência sobre a Medicina e a Cirurgia", como se Medicina e 

Cirurgia fossem práticas distintas.

 2.5.2 William Harvey: a descoberta do invisível

 William Harvey (1578-1676) foi talvez o primeiro grande cientista que a Medicina conheceu. Harvey 

preocupava-se com a natureza da circulação sanguínea. Na fisiologia herdada dos gregos, já se dizia que o 

coração era "uma bomba"; já se sabia também da existência de artérias e veias. Foram os gregos, por exemplo, 

que chamaram as artérias por esse nome e por um motivo especial: quando as dissecções dos cadáveres eram 

feitas, as veias eram encontradas cheias de sangue, mas as artérias estavam vazias. Eles imaginavam, então, que 

as artérias transportavam ar.  Em Alexandria, mais tarde, descobriram que as artérias transportavam sangue, 

descreveram-se as válvulas cardíacas e válvulas nas veias.  No grande tratado de Galeno, porém, constava que o 

coração bombeava o sangue desordenadamente: o sangue entrava pelas artérias, saía pelas veias, atravessava 

paredes cardíacas. A grande preocupação de Harvey era esclarecer estes pontos obscuros.

 Ligando a veia cava ou a aorta, ele estabeleceu o sentido da circulação sanguínea, observando que o 

sangue só se acumula do lado por onde ele chega até a ligadura. O sangue entra no coração pelas veias e sai 

pelas artérias, algo que Harvey estabeleceu por uma experiência, como o primeiro experimentador dentro da 

Fisiologia.  Mais importante que isto, porém, Harvey constatou, em suas dissecções, que as artérias vão se 

bifurcando e se tornando mais finas até desaparecerem nos tecidos, enquanto que as veias, trazendo o sangue 

dos tecidos, parecem brotar de lá, em pequenas veias que confluem para formar veias maiores. Entre as 

artérias, por onde o sangue entra nos tecidos, e as veias, por onde ele volta ao coração, não existem ligações 

visíveis. Harvey calculou, então, a quantidade de sangue bombeada pelo coração e concluiu que uma massa de 

sangue três vezes maior que o peso do corpo é mobilizada diariamente. Para ele parecia completamente absurdo 

imaginar que um volume de sangue como este pudesse ser gerado em algum lugar do corpo para entrar pelas 

veias e em seguida desaparecer nos tecidos. Harvey utilizou, então, uma conclusão, uma inferência, através de 

dados que obteve experimentalmente: se o sangue entra no coração, tem um movimento com um sentido bem 



definido e não pode ser criado e consumido todo dia em tão grande volume, deve existir algo entre as veias e as 

artérias, algo que está ali mas é invisível.

 Harvey passou para a história como o descobridor dos capilares, denominação que ele deu aos vasos 

mais finos porque os imaginava finos como cabelos. Mas sua contribuição é muito mais importante: ele foi o 

primeiro a falar no invisível dentro da Medicina.  Fazendo inferências a partir de observações experimentais, 

Harvey foi um dos primeiros a introduzir a prática científica na Medicina.  O novo método, então, permitia 

aplicar as leis Física também ao conhecimento do corpo humano. Isto desencadeou uma série enorme de 

trabalhos que deram origem à Fisiologia como a conhecemos hoje.  Se o corpo nada mais é que um aglomerado de 

leis Matemáticas e Físicas, é mais fácil imaginá-lo como uma máquina. Uma máquina que bombeia sangue e realiza 

outras atividades próprias às máquinas. É interessante notar que os nomes que os fisiologistas passaram a 

utilizar são tomados por empréstimo à Mecânica ("regulação", "energia", etc.). Esta tendência desemboca em 

Descartes que, sem admitir que faz metáforas, descreve o corpo como uma máquina.

 2.5.3 Broussais: a inflamação e as sangrias

 Surgem também neste período os primeiros modelos de Teorias médicas que rompem radicalmente com 

a Medicina grega. Um fisiologista francês, Broussais (1735-1788), cria um modelo exemplar. Segundo Broussais, 

tal como uma máquina, o corpo tende para o desgaste, a destruição e a morte.  A tarefa do médico, então, seria 

a de intervir no curso dos acontecimentos e retardar o desenlace inevitável, porque o corpo em seu estado 

natural tende a morrer.  Não existiria , entre a doença e a saúde, uma diferença em natureza, mas apenas em 

grau. Todas as doenças seriam reguladas por um só princípio, o princípio da excitabilidade. O corpo doente ou 

está excitado demais, ou de menos. A normalidade seria o grau certo de excitabilidade. A terapia advogada por 

Broussais, então, visava recompor o grau correto de excitabilidade: para os pouco excitados, os excitantes; 

para os excitados demais, as sangrias.

 As sangrias se tornaram uma forma muito popular de intervenção médica, um método universal de cura, 

aplicável a inúmeras situações. Toda doença febril, por exemplo, envolvia um grau exacerbado de excitabilidade 

e exigia sangrias. Em 1820, por exemplo, a França exportava 1 milhão de sanguessugas (um verme de vida livre, 

Hirudo medicinalis ) para serem usados em sangrias. Em 1827, ela importava 30 milhões destes animais. 

Normalmente, junto com a aparelhagem que o médico levava para examinar

seus pacientes, havia um frasco onde nadavam as sanguessugas .

 Embora tenha se comprovado mais tarde que as sangrias possuíam algum valor terapêutico no caso das 

doenças febris, seu uso se tornou universal e indiscriminado. Este uso inespecífico baseava-se na idéia de que a 

doença era também uma entidade inespecífica, que afetava todo o corpo. Como era de se esperar, o uso 

generalizado das sangrias resultou em desastres históricos.



 Conta-se a história de um paciente famoso que adoeceu com dor de garganta e muita febre. Um médico 

foi chamado para atendê-lo e aplicou-lhe uma sangria. Horas depois, como o paciente não melhorasse, outros 

médicos foram chamados, e novas sangrias foram feitas.  Nenhuma melhora resultou e uma terceira equipe 

médica foi convocada, que executou novas sangrias, nas quais o paciente veio a falecer. O nome do paciente era 

George Washington, então presidente dos Estados Unidos .

 A aceitação das sangrias como um método universal de cura representou um desastre para a Medicina.  

Houve um movimento de retorno à Medicina hipocrática, contemplativa. Apesar destes primeiros contratempos 

terapêuticos, as idéias da revolução científica estavam irremediavelmente plantadas dentro da Medicina e a 

Fisiologia prosseguiu com suas observações.

 2.6 Edward Jenner: a vacina contra a varíola

 O segundo fator favorecedor da emergência da Teoria dos Germes foi  a vacinação anti-variólica 

introduzida por Edward Jenner (1749-1823) na Inglaterra ao final do século XVIII. Jenner não era 

simplesmente um médico de província, como alguns o retratam.  Ele era discípulo e intimamente ligado a um outro 

médico, muito famoso na história da cirurgia: John Hunter. Hunter era um verdadeiro praticante da Medicina 

experimental, completamente imbuído do espírito científico, convencido de que além de clínico, o médico deve 

ser um experimentador. Conta-se que ele dizia a Jenner, a título de conselho: "Porque pensar? Porque não 

experimentar?". 

 Movido por solicitações de Hunter, Jenner era, além de médico, um naturalista: identificou uma série 

de plantas, fazia experiências tais como determinar a temperatura corporal do ouriço-caixeiro durante a 

hibernação e tarefas de igual teor.  Não é por acaso, portanto, que foi Jenner quem observou sistematicamente 

um fato que já era do domínio público em sua região rural. A varíola, nesta época, era uma ameaça muito grave à 

população, responsável por uma em cada sete mortes de crianças inglesas. E mesmo as pessoas que sobreviviam 

à varíola ficavam desfiguradas. Os próprios herdeiros do trono britânico morreram, quando crianças, vitimados 

pela varíola. Era, enfim, uma preocupação sanitária de grandes proporções.

 Antes do trabalho de Jenner, praticava-se, como prevenção da varíola, a variolação, trazida por Lady 

Montagu de Constantinopla, que consistia na inoculação deliberada de pessoas sadias com o pus de casos 

brandos de varíola.  A variolação era praticada por velhas que visitavam as casas em datas combinadas, durante 

reuniões festivas, trazendo uma pequena quantidade de pus de varíola em uma casca de noz. Os pacientes, 

geralmente crianças, eram puncionados com uma grossa e sólida agulha molhada em pus, em uma veia do 

antebraço. A varíola, geralmente branda (com cerca de 20 pústulas pelo corpo) surgia em uma ou duas semanas. 

O procedimento, no entanto, não estava livre de riscos, pois ocasionalmente induzia casos graves ou fatais de 

varíola, sendo, portanto, muito temido .



 Conta Jenner, em seu trabalho , que uma doença dos cascos de cavalos, conhecida como “The Grease”, 

foi passada para vacas leiteiras pelas mãos de um ajudante de cavalariça de hábitos pouco higiênicos. Nas vacas, 

a doença se manifestava por pústulas no úbere e, durante a ordenha, estas pústulas contaminaram moças da 

aldeia, causando-lhes pústulas nas mãos e nos braços.  Era do conhecimento popular que esta forma atípica de 

varíola (cowpox) evitava que as moças adoecessem subseqüentemente com a varíola (smallpox).  Jenner começou 

a investigar sistematicamente a base dessas crenças e descobriu um sitiante que havia, deliberadamente, 

infectado toda a família com a cowpox, tornando-a imune à varíola. Após vários anos de observações, Jenner 

decidiu executar experiências. Conseguiu o pus da cowpox e inoculou, por via cutânea, uma criança de 8 anos de 

idades, induzindo nela uma única pústula bem formada. Seis meses depois, Jenner inoculou a mesma criança com 

o pus de uma caso grave de varíola - um experimento inconcebível aos nossos olhos.  A criança não adoeceu e 

Jenner repetiu o procedimento em numerosos pacientes, até submeter os seus resultados à Royal Society.

 Por incrível que pareça, o trabalho não teve muita repercussão na Inglaterra. Mas repercutiu 

fortemente na Europa e se difundiu rapidamente pelo mundo. Os soldados de Napoleão foram vacinados com

esse método.  Em levas de imigrantes europeus que se dirigiam para a América, crianças eram vacinadas em 

série, para transportar o pus em forma infectante de um continente a outro.

 O método introduzido por Jenner conseguiu, pela primeira vez, erradicar uma doença importante. É 

importante notar que tal método não deriva de nenhuma visão global de universo ou mesmo do corpo. Na 

verdade, ele é implantado muito antes de se saber o que eram as doenças, o que era a varíola e muito antes do 

aparecimento da Imunologia. O sucesso da vacinação, generalizado como um método seguro e eficaz de 

proteção, será importantíssimo depois para Pasteur na criação de uma teoria geral sobre a imunidade e sobre as 

vacinas.

 2.7 O nascimento da clínica

 Nos termos de Foucault, o nascimento da clínica foi uma modificação radical da prática médica.  A 

Medicina até então usava uma classificação das doenças que era totalmente sintomática.  Estas se dividiam 

entre febres, apoplexias ou denominações igualmente vagas.  Como as classificações se baseavam em descrições 

criteriosas do curso da doença, um diagnóstico completamente preciso implicava em um desenrolar completo da 

doença, ou seja, na morte do paciente.

 Nos séculos XVIII e XIX, surgem métodos mais adequados de exame físico dos pacientes, como o 

estetoscópio, procedimentos mais sistemáticos de coleta de histórias clínicas (anamnese), formas mais 

adequadas de se chegar aos sintomas das pessoas e de decidir quais os sinais associados a esses sintomas 

dentro do corpo.  Paralelamente a isto, a anatomia patológica evoluía, permitindo que se fizesse uma 

superposição de dados da autópsia aos sinais e sintomas colhidos anteriormente na clínica. Antes disso, a 



Medicina se confrontava com um corpo doente a ser decifrado.  As doenças não existiam enquanto entidades 

distintas. A partir deste momento, "os sinais"  e "os sintomas"  passam a ser correlacionados com diferentes 

doenças. Pode-se, por exemplo, correlacionar uma queixa de cansaço de um paciente com uma taquicardia e 

depois, com os dados da autópsia, constatar a presença de um coração aumentado de volume. É possível daí 

concluir que existem "doenças" definidas, localizadas em órgãos.  A doença começa a ter uma sede, um local.  A 

classificação das doenças não se faz mais através de sua história, apenas, mas através de sua localização 

anatômica.

 O corpo doente, até então tratado no Hospital Geral, dá lugar às doenças específicas tratadas no 

Hospital das Clínicas. Data desta época, portanto, duas cisões importantes na forma em que o corpo é estudado 

pela Medicina: a divisão do corpo (sadio) em órgãos e sistemas e a fragmentação da doença em entidades 

clínicas específicas. Anos depois, Pasteur irá derivar daí a conclusão de que, se existem "doenças" específicas,

provavelmente as"causas" destas doenças também são específicas.

 2.8 Relações entre a Química e a Imunologia

 O quarto fator favorecedor do aparecimento da Teoria dos Germes no final do século XIX, 

particularmente importante para o surgimento da Imunologia, foi  a criação da indústria química alemã, por volta 

de 1870.

 A Química passou por uma revolução similar à sofrida pela Física e pela Medicina. Diferentemente do 

que se possa imaginar, a Química não é uma continuação da Alquimia. A Alquimia se desenvolveu de preocupações 

completamente diferentes, objetivos místicos pouco relacionados com o entendimento da natureza da matéria. 

Ela também não é uma sofisticação da farmacologia primitiva, como a utilizada na preparação dos "compostos 

galênicos"  que eram utilizados para mitigar a dor. Mesmo na produção dos "compostos galênicos", não havia uma 

preocupação em identificar com precisão seus componentes, quais eram as substâncias ativas, etc. A única 

preocupação era a eficácia terapêutica, determinada empiricamente. A Química moderna nasce da moderna 

idéia de ciência: já que é possível entender o mundo através da Física, deve ser possível entender também a 

matéria e suas propriedades, purificar as substâncias até seu estado último de pureza e entender suas regras 

de associação a outras substâncias.

 2.8.1 Lavoisier: respiração e combustão

 Uma das pessoas mais importantes nesta transformação foi Lavoisier (1743-1794), que introduziu na 

Química os métodos quantitativos de medida e foi o primeiro elaborador da teoria da combustão. Nesta época 

já se identificavam diversos gases e Lavoisier propôs uma teoria sobre o aparecimento do calor e da energia: a 

teoria da combustão. Ele propôs que a geração do calor dependia da combustão, que era a combinação de um 



material a ser queimado com o ar.  Este era um conceito muito importante sobre as transformações químicas da 

matéria, exaltado no dito "na natureza nada se cria, nada se perde: tudo se transforma." A combustão era um 

exemplo dessas transformações para Lavoisier, onde a matéria podia se tornar energia e vice-versa.

 Lavoisier se empenhou em demonstrar que a combustão é um princípio geral aplicável não só às coisas 

inanimadas, como também aos seres vivos. A respiração, segundo ele, nada mais era que uma combustão 

controlada. Para tal demonstração, ele colocou dentro de frascos fechados um candelabro e um camundongo. No 

primeiro frasco, a chama das velas consumiu todo o ar existente no frasco e elas se apagaram. No frasco com o 

camundongo, similarmente, o animal consome todo o ar que lá existe e morre. Lavoisier via nos dois frascos 

exemplos do mesmo processo de combustão: ambos consomem oxigênio, produzem gás carbônico e calor. Esta 

experiência, aparentemente ingênua, foi muito importante porque, junto com a idéia dos fisiologistas de que é 

possível entender o corpo de acordo com as leis da Mecânica, também é possível entender o corpo através das 

leis da Química.  O corpo poderia ser visto como um aglomerado de fenômenos mecânicos e químicos cujo 

esclarecimento nos permitiria saber o que é o corpo e como ele funciona. Quase na mesma época, estudos sobre 

a digestão, indicando que um suco secretado pelo estômago transforma quimicamente os alimentos, reforçam 

esta idéia. Pouco depois, a síntese da uréia inaugura a química orgânica. Pela primeira vez surge a possibilidade 

de criar no laboratório compostos que, aparentemente, só eram fabricados pelos seres vivos.

 2.9 O trabalho de Louis Pasteur

 No final do sec. XIX, os trabalhos de Pasteur inauguraram a idéia de que as doenças são causadas por 

microorganismos e que elas podem ser evitadas por vacinas ou soros específicos. O próprio Pasteur deu a estes 

achados e idéias o corpo e o título de uma Teoria - a Teoria dos Germes. Por estranho que pareça, o criador e os 

grandes consolidadores da nova Teoria médica não eram biólogos, nem médicos; não eram pessoas que estavam 

lidando nem com seres humanos, nem com plantas e animais.  Eram químicos. Pasteur era um químico e seus 

primeiros trabalhos eram exatamente com a química, isolando isômeros óticos.  Em um trabalho de 1857, 

isolando cristais de tartarato e paratartarato, que desviam o plano da luz polarizada, respectivamente, para a 

direita e para a esquerda, ele percebe que quando uma solução contendo os dois compostos é fermentada por 

um dado fungo, apenas um dos compostos é consumido, deixando o outro em solução pura.  Pasteur havia criado, 

com essa experiência, uma forma de isolamento químico de um composto através da bacteriologia. Por outro 

lado, ele havia conseguido enriquecer a cultura do microorganismo, criando, portanto, um meio seletivo de 

crescimento para um dado microorganismo. A partir daí, ele se interessa pela fermentação e pelas técnicas de 

isolamento de micróbios, pelo estudo das bactérias e pelas doenças que elas são capazes de produzir.

 A trajetória de Pasteur confirma duas idéias que serão incorporadas à sua teoria: a primeira, que é 

possível entender o processos biológicos sem falar da biologia do corpo, que não existe nenhuma especificidade 



biológica no corpo; o corpo é também físico, químico. A segunda, que a Medicina deve se ocupar essencialmente 

das doenças, que são entidades "concretas" e não com o corpo, uma entidade "abstrata".

 Pasteur realiza a maior parte de seus trabalhos dentro da Bacteriologia, que ele ajuda a criar e, no 

final do século XIX, estudando a cólera aviária, descobre o princípio da atenuação microbiana, que torna 

possível a preparação de vacinas. Conta-se que uma cultura envelhecida de bactérias, deixada sobre a bancada 

durante um período de férias, foi usada para inocular galinhas e não foi capaz de induzir a cólera aviária. No 

entanto, as mesmas aves inoculadas subseqüentemente com uma cultura virulenta sobreviveram à infecção, 

mostrando que a primeira inoculação as havia protegido. O princípio descoberto por Jenner, com a varíola, há um 

século atrás, poderia ser reproduzido no laboratório com outras doenças.

 Anos depois, Pasteur explorava essa possibilidade na prevenção da hidrofobia, injetando em um menino 

mordido por um cão raivoso um extrato de medulas de coelhos infectados secas ao sol.  Este sucesso 

terapêutico lhe trouxe o reconhecimento público, a criação do Instituto Pasteur em Paris e a aceitação de suas 

idéias universalmente.

 Apesar de combatido por eles, Pasteur concretizou a esperança dos Fisiologistas em fundar a primeira 

teoria médica extraída de dados experimentais . A Teoria dos Germes nada mais é que a extensão destas 

observações para uma generalização que orientaria a prática médica a partir de então. A idéia central seria a de 

que as doenças são não apenas entidades patológicas específicas mas também têm causas específicas. A 

Imunologia seria a ciência do combate específico a estas causas. Em 1878, ele publicou seu principal trabalho, a 

"Teoria dos Germes e suas Repercussões em Medicina e Cirurgia". Como conseqüência direta destas idéias, 

Lister, na Inglaterra, e vários outros cirurgiões na Europa começam a usar métodos de assepsia (a pulverização 

de ácido fênico) para a realização de intervenções cirúrgicas. Tais práticas também tiveram um efeito 

sensacional: as infecções e mortes pós-cirúrgicas e pós-parto praticamente desapareceriam simplesmente pelas 

precauções dos cirurgiões de lavar as mãos e desinfetar os ambientes.

 2.10 O desenvolvimento da sorologia

 Como vimos, a Teoria dos Germes é oposta às demais teorias médicas que a antecederam em dois 

aspectos fundamentais. As teorias anteriores se apoiavam em uma cosmologia, da qual derivavam uma visão de 

corpo. A Teoria dos Germes não possui nenhuma visão do corpo: surge de fragmentos empíricos (Jenner) e de 

experiências laboratoriais (Pasteur) montados em um arcabouço teórico. Por outro lado, a Teoria dos Germes se 

apóia em uma eficácia que as demais teorias não possuíam e será a teoria que sobreviverá até nossos dias.  Por 

incrível que pareça, nós ainda pensamos como Pasteur.



 É verdade que, aos poucos, reconheceu-se que nem todas as doenças são causadas por germes. Mas a 

idéia da especificidade etiológica ficou: se a causa não é bacteriana nem virótica, pode ser um gene defeituoso, 

a falta de um hormônio, um anticorpo em excesso.

 Baseados nos experimentos de Pasteur, von Behring e Kitasato encontram no soro de animais 

imunizados contra a difteria e o tétano substâncias neutralizantes específicas que eles denominam anticorpos . 

As pesquisas imunológicas, muito naturalmente, se voltaram todas para a caracterização bioquímica dessas 

substâncias neutralizantes que pareciam ser a chave da proteção contra as doenças.  Von Behring e Kitasato 

mostraram que a proteção contra a difteria e o tétano poderia ser transferida passivamente de um animal 

imune para um normal pela transferência do soro contendo os anticorpos.  Estava criada a soroterapia que 

começou a salvar da morte crianças com difteria.

 A ênfase no estudo dos anticorpos e o desenvolvimento de técnicas capazes de induzir a formação de 

quantidades elevadas de anticorpos em animais de laboratório desenvolveu a estratégia imunológica no sentido 

da invenção de métodos de medida dos anticorpos no soro.  Surgiram técnicas de precipitação e de aglutinação. 

Quase na mesma época, descobriu-se a ação lítica (desintegradora) do complemento.  Em 1894, Pfeifer 

descobriu que vibriões coléricos injetados no peritônio de cobaias são desintegrados (bacteriólise). Bordet, em 

1895, mostrou que esta ação dependia de fatores também presentes no soro de animais normais que, de alguma 

forma, "complementam" a ação dos anticorpos específicos presentes no soro de animais imunizados.  Gruber e 

Durham, em 1896, chamam a atenção para o fato de que, antes de se desintegrarem, as bactérias são 

aglutinadas pelos anticorpos, formando grumos facilmente visíveis. No mesmo ano, Widal tem a idéia de utilizar 

esta manifestação visível da atividade imunológica (a aglutinação) para fazer o diagnóstico da febre tifóide. 

Estava criado, também nesta época, o sorodiagnóstico específico.

 2.11 O trabalho de Paul Ehrlich

 Talvez a figura mais impressionante desta época da fundação da Imunologia, tenha sido Paul Ehrlich.  

Químico por formação, Ehrlich começou a trabalhar na época em que se implantou a indústria química alemã, foi 

o responsável pelo isolamento da morfina e pela síntese dos primeiros corantes. Um dos primos de Ehrlich era 

presidente de uma destas indústrias químicas. No início de sua carreira, Ehrlich trabalhou com os corantes 

recém-inventados para desenvolver métodos de coloração de células sanguíneas. Devemos a ele as 

denominações: eosinófilo, basófilo e neutrófilo, dados às variedades de leucócitos polimorfonucleares do 

sangue. A questão que orientava Ehrlich na época era saber qual o mecanismo que torna um dado corante 

específico para um determinado tipo celular e não outro.  Sua hipótese se baseava na existência de receptores 

para os corantes nas células.



 A partir do trabalho com os corantes e sua especificidade de ação, Ehrlich interessou-se pela 

especificidade dos fenômenos imunológicos. Trabalhou algum tempo com a padronização da toxina diftérica, que 

é muito instável e criou o método que é usado até hoje, utilizando uma antitoxina padrão ao invés de uma toxina 

padrão. Para contornar a instabilidade da toxina diftérica, ele trabalhou com toxinas vegetais que são muito 

estáveis, como a ricina e a abrina.  Com esta extensão de seu trabalho, ele demonstrou que os fenômenos 

imunológicos não se restringem a reações anti-microbianas.  Utilizando camundongos imunes à ricina, ele 

esclareceu os mecanismos de imunização ativa e passiva e demonstrou a transmissão de anticorpos da mãe para 

os filhos pelo leite. Posteriormente, baseado em sua teoria sobre os receptores específicos, Ehrlich inventou a 

terapia mais eficaz já conhecida, a quimioterapia.

 A idéia de Ehrlich era: como aliar a especificidade dos corantes (também é encontrada nos anticorpos) 

a uma ação tóxica de maneira que seja possível fabricar uma substância capaz de se combinar especificamente a 

um dado micróbio e destruí-lo, sem danificar nenhuma outra estrutura no corpo.  Esta substância seria, nas 

palavras de Ehrlich, uma "bala mágica"  . Não é por acaso que o primeiro quimioterápico inventado por Ehrlich é 

um corante: o vermelho Trypan, que mata o Trypanosoma da doença do sono. O Prontosyl vermelho, o Salvarsan, 

o Neo-Salvarsan, os primeiros medicamentos ensaiados contra o treponema da sífilis eram todos derivados de 

corantes.

 2.12 Marcas de nascença

 A Imunologia nasceu imbricada nesse complexo processo de transformação da Ciência e da Medicina. É 

interessante notar que as grandes criações da Imunologia, seus grandes sucessos terapêuticos, são, na sua 

maioria, desse período fundador: a vacinação, a soroterapia, o sorodiagnóstico e, por fim, a quimioterapia 

surgiram na Imunologia muitas décadas antes de se cogitar, por exemplo, em que células eram produzidos os 

anticorpos.  A descoberta dos linfócitos como produtores de anticorpos só ocorrerá em 1950-60.  Desta maneira, 

tanto os sucessos mais bombásticos da Imunologia, assim como seu arcabouço teórico se estabeleceram muito 

antes de existir qualquer idéia sobre o sistema imune ou das células que o constituem.

 Não só seus sucessos experimentais, mas também os princípios centrais que formam o arcabouço 

teórico da Imunologia atual são deste período: a idéia de um sistema de defesa do corpo contra infecções, dos 

anticorpos enquanto armas específicas produzidas no encontro com microorganismos e outros "corpos 

estranhos"  (o horror autotoxicus de Paul Ehrlich), a noção da capacidade imunológica em guardar uma memória 

desses encontros (o mecanismo de ação das vacinas).

 São estas as certezas que,ainda hoje, utilizamos na montagem de experiências imunológicas e 

encadeamos em um programa didático de ensino. Se, por um lado é espantoso o pouco esforço de pesquisa 

direcionado no entendimento do sistema imune enquanto um sistema biológico, sua relação com outros sistemas 



ou fenômenos do corpo (como o sistema nervoso, a digestão, etc.); por outro lado, é compreensível o 

comprometimento da Imunologia com sua tradição.  Seus dois objetivos primordiais derivam desta tradição: em 

primeiro lugar, entender a operação do sistema imune pela montagem dos componentes bioquímicos e genéticos 

envolvidos nesta operação. O nível de detalhamento hoje disponível com relação aos receptores, citocinas, genes 

de imunoglobulinas aliado à ignorância quase completa sobre os aspectos sistêmicos da atividade imunológica é 

uma prova desta convicção.  Em segundo, desenvolver novas vacinas e novos métodos específicos de terapia e 

diagnóstico. Como veremos, esta tem sido uma tarefa muito complexa e nem sempre bem sucedida.



3. Certezas: origens recentes

_____________________________

 3.1 A Imunologia moderna nasceu em 1960

 Vimos que a Imunologia surgiu como uma revolução na arte de prevenir e curar doenças, 

validando e validada por uma nova visão da Medicina e da natureza das doenças. Depois de um intenso 

florescimento no início do século, as descobertas imunológicas importantes, tanto do ponto de vista 

aplicado, como do ponto de vista básico, se interromperam. Um novo período de crescimento surgiu 

por volta de 1960 e se mantém até o presente, a julgar pelo número de prêmios Nobel concedidos a 

imunologistas, indicados pelas setas na Figura 3.1 .

Figura 3.1: Prêmios Nobel concedidos a imunologistas desde o período de sua fundação.
Houve um ressurgimento do interesse em Imunologia nos últimos 25 anos.

Em uma dúzia de imunologistas laureados com o prêmio de 1960 para cá, cinco foram premiados pelo 

desenvolvimento de métodos importantes: Yallow, radio-imunoensaio; Kohler e Milstein, anticorpos 

monoclonais; Murray e Thomas, técnicas de imuno-supressão para transplantes. Dos restantes, três 

foram responsáveis por progressos básicos na compreensão do MHC e sua importância na 

transplantação de tecidos (Snell e Dausset) e na reatividade imunológica (Benacerraf). Outros três 

foram criadores de conceitos teóricos fundamentais: Burnet e Medawar (seleção clonal, tolerância, 

doenças autoimunes) e Jerne (Teorias seletivas, degeneração da especificidade, a rede idiotípica) e, 

finalmente, Tonegawa elucidou os processos de rearranjo gênico que criam as regiões variáveis de 

imunoglobulinas e receptores de linfócitos T (ou TCR).

 O aumento exponencial do número de páginas do Journal of Immunology desde1960 (Figura 

3.2), foi  devido a progressos bioquímicos e, mais recentemente, à biologia celular e à genética 



molecular. Ampliou-se muito o conhecimento sobre componentes e subcomponentes do sistema imune 

e sobre maneiras de abordar a atividade imunológica específica. Considerando todo este novo 

conhecimento, seria razoável esperar-se o desenvolvimento de novos métodos de prevenção e 

tratamento de doenças, novas vacinas e novas formas de intervenção imunológica. Na realidade, há 

alguns exemplos notáveis de coisas assim, como a recente tentativa de tratar uma imunodeficiência 

congênita humana por engenharia genética ou o desenvolvimento da vacina para a hepatite-B, que 

também dependeu de métodos sofisticados de biologia molecular. Mas o grande progresso esperado 

não ocorreu. Como ilustrado na Figura 3.2 , não há relação alguma entre o progresso do conhecimento 

imunológico, avaliado pelo volume de publicações, e a introdução de novas vacinas.

 O avanço no conhecimento bioquímico e sobre a biologia celular de linfócitos é necessário e 

desejável. Mas há um descompasso entre a abundância de dados sobre os componentes do sistema 

imune e a escassez de idéias que esclareçam a sua operação global. Há um descompasso entre a 

grande sofisticação metodológica e as idéias elementares, quase todas metafóricas, que orientam a 

pesquisa em Imunologia.

Figura 3.2: Número de páginas do Journal of Immunology da American Association of Immunologists, 
a mais antiga associação de imunologistas desde sua fundação. A Imunologia contemporânea nasceu 
por volta de 1960, pouco após a publicação das Teorias seletivas de Jerne (1955), Burnet (1957) e 

Talmage (1959). Não há relação entre o volume de publicações e a invenção de vacinas indicadas por 
setas abaixo da Figura.



  A Imunologia tem duas tendências herdadas de seu período fundador: uma tendência 

(bio)química, hoje representada pela genética molecular e pela biologia celular de linfócitos; uma 

segunda tendência tecnológica, dependente da primeira, empenhada na invenção de novas vacinas e 

representada principalmente pela Imunoparasitologia. Desapareceram da Imunologia as teorias de 

cunho biológico, como as idéias de Metchnikoff, o único biólogo envolvido em seu período fundador.

 3.2 As idéias de Metchnikoff

 Metchnikoff passou para a História como o defensor de uma "teoria celular" da imunidade, 

na qual a inflamação e a fagocitose são elementos centrais. Sua proposta, no entanto, era muito mais 

ampla. Ele defendia uma ligação da atividade imunológica com atividades biológicas básicas, como a 

nutrição e procurava elucidar sua origem filogenética.

 Nos seus primeiros anos de pesquisa, Metchnikoff, preocupado com uma possível ligação 

filogenética entre todas as espécies animais, sugeriu que todas possuíam uma maquinaria digestiva 

comum onde poderiam ser encontradas as marcas da evolução. Nos animais sem cavidade central 

(celoma), organizados como uma massa celular parenquimatosa, como as medusas, a digestão se 

resumia à ação de células fagocitárias amebóides derivadas do mesoderma. Já nos animais que 

possuíam um tubo digestivo,  digestão ocorria por meio de um processo mais especializado no interior 

desta cavidade abdominal. No entanto, nestes animais, ainda existiam as células fagocitárias, sendo 

capazes de endocitar partículas sólidas e digeri-las. Estas células, não mais necessárias à digestão 

de nutrientes, poderiam se dedicar à tarefa de englobar e destruir os microorganismos que 

penetram o corpo. Metchnikoff acreditava que a fagocitose era a base para a explicação da 

imunidade, ou seja, da capacidade adquirida pelos organismos vivos de, sob certas circunstâncias, 

destruir os microorganismos que o invadem. Haveria, então, um elo filogenético entre a fagocitose e 

a nutrição.

 As células fagocitárias têm origem, juntamente com as demais células do sangue, no 

mesoderma. As células mesodérmicas são usualmente vistas como habitantes da profundeza do 

corpo, separadas do ambiente pelo ectoderma (que dá origem à pele e ao sistema nervoso) e das 

cavidades internas do corpo pelo endoderma (que dá origem ao tubo digestivo).  Metchnikoff, no 

entanto, salientava que o mesoderma se origina do endoderma, criando, assim, um elo ontogenético 

(embriológico) entre as células fagocitárias e o intestino.



 Em 1883, ano da descoberta da fagocitose, era publicado o estudo de Metchnikoff sobre a 

metamorfose dos Equinodermas e Batráquios, "Investigações sobre a Digestão Intracelular", 

demonstrando o papel de fagócitos, por exemplo, na destruição da cauda dos girinos. Ele tentou 

estabelecer a fagocitose como um mecanismo geral para a explicação de fenômenos biológicos 

relevantes como a metamorfose em certos animais, a degeneração senil dos tecidos e a imunidade. 

Era o início da famosa Teoria da Inflamação e da Imunidade Celular em oposição à qual a Escola 

Alemã (de Buchner, von Behring, Ehrlich e Koch) iria construir uma Teoria Humoral da imunidade 

propondo que a imunidade dependia das antitoxinas presentes no soro, não dos fagócitos.

 O debate entre a Teoria da Imunidade Celular e a Teoria da Imunidade Humoral passou para 

a história como uma querela entre pesquisadores na qual o futuro acabou por dar razão a ambas. A 

prova desta conciliação foi  o Prêmio Nobel concedido simultaneamente a Metchnikoff e Ehrlich em 

1908. Mas a comemorações oficiais, às vezes, encobrem grandes esquecimentos. A verdade é que a 

tentativa de Metchnikoff de ligar o fenômeno da imunidade a outros fenômenos biológicos foi 

abandonada pelas pesquisas que o sucederam e os trabalhos relacionando a digestão e as mucosas a 

uma interpretação básica dos eventos imunológicos praticamente desapareceram. Os trabalhos que, 

apesar disto, apareceram, foram tratados com indiferença e silêncio. Um exemplo marcante desta 

indiferença foi o que aconteceu com o fenômeno hoje conhecido como "tolerância oral".

 3.3 A negligência sobre a tolerância oral

 Em 1829, Dakin relatou que índios norte-americanos tinham por hábito darem de beber às 

crianças uma infusão da planta poison ivy, do gênero Rhus, para evitar uma dermatite alérgica por 

contatos futuros com esta planta sensibilizante. Este relato precedeu os trabalhos de Pasteur e a 

própria emergência da Imunologia por cerca de 50 anos. Era um relato ligando a nutrição e as 

mucosas a fenômenos mais tarde reconhecidos como imunológicos.

 Em 1909, em plena era do desenvolvimento da Imunologia, Besredka publicou um estudo 

sobre a anafilaxia mostrando que a reação anafilática a proteínas do leite não ocorria em animais 

previamente alimentados com estas proteínas. Em 1911, Wells e colaboradores mostraram o mesmo 

fenômeno ocorrendo com proteínas vegetais e de ovos de galinha.

 Também trabalhando com reações alérgicas- dermatites de contato -, Chase confirmaria 

Dakin, em 1946, ao observar que a administração oral de dinitroclorobenzeno ou cloreto de picrila, 



duas substâncias altamente sensibilizantes, a cobaias evitava a dermatite de contato que tais 

compostos causavam quando subseqüentemente pintados na pele dos animais.

Figura 3.3: A "tolerância oral". Animais jovens ou adultos que ingerem uma dada proteína podem 
desenvolver uma refratariedade à formação de anticorpos e de linfócitos T reativos a esta proteína 

quando subseqüentemente imunizados com a mesma proteína por via parenteral (por ex., 
intraperitoneal com adjuvantes). Esta “tolerância” pode ser transferida adotivamente para animais 

normais pela transferência de linfócitos T.

  Pode-se imaginar que estes trabalhos foram publicações esparsas, carentes de uma 

sistematização, o que explicaria sua passagem efêmera pela Imunologia e porque eles não ocupam 

uma posição de destaque nos livros-texto. Mas, não. Besredka, professor do Instituto Pasteur e 

discípulo de Metchnikoff, publicou, em 1927, uma extensa monografia sobre o assunto, onde tentou 

reunir as evidências experimentais que o precederam e estabelecer a noção de uma imunidade local 

presente no intestino e da possibilidade de imunização através da via oral.

 Em 1957, Sabin inventou a vacina oral contra a poliomielite, mas isto também não levou a um 

aumento do interesse sobre as reações imunológicas iniciadas no tubo digestivo. Foi  somente em 

1959, quando Heremans descobriu níveis elevados de IgA no leite e em outras secreções, que se 

iniciaram investigações mais freqüentes sobre o papel das mucosas nos eventos imunológicos.

 O estudo das mucosas dentro da Imunologia começa, portanto, na década de 60. Mas se 

inicia como um tópico completamente segregado do estudo do sistema imune "principal", 

representado pelos órgãos linfóides como o baço, os linfonodos e pela medula óssea. Os anticorpos 

presentes no plasma receberam praticamente a totalidade da atenção. Prova disto é o fato do 



estudo das mucosas, ainda hoje, ocupar uma parte marginal dos livros de Imunologia e, 

principalmente, o fato de ter sido criado para este tipo de imunidade um sistema imune à parte, o 

chamado “sistema imune secretor” ou “sistema imune das mucosas” .

 Uma pergunta nos parece, ao mesmo tempo, óbvia e fundamental: porque eventos biológicos 

tão cotidianos como a alimentação foram, e são ainda, considerados com tanta relutância na 

Imunologia? Porque as relações evidentes apontadas por Metchnikoff foram esquecidas? Porque 

repetidamente descoberta, a “tolerância oral” foi negligenciada a ponto de ocupar uma posição 

subalterna ou mesmo omitida em livros-texto de Imunologia? Porque foi  necessária a criação de um 

sistema imune separado (o sistema imune secretor ) para estudar a imunologia das mucosas? Em 

nossa opinião, a resposta para estas perguntas nos remete à história da Imunologia.

 3.4. Uma índole mais química que biológica

 Como vimos, a Imunologia surgiu como parte do projeto de criação de uma Medicina 

científica, um projeto que substituía um discurso sobre o corpo (sobre o doente ) por uma teoria 

sobre as doenças - a Teoria dos Germes, de Pasteur, mais tarde expandida como a Teoria das Causas 

Específicas das Doenças. Filha deste processo, a Imunologia surge como responsável pela imagem 

pública desta medicina e a pesquisa imunológica, a partir daí, será profundamente marcada por esta 

origem. Então, por um lado, a Imunologia se desenvolveu no sentido da descoberta de novas vacinas e 

novos sucessos terapêuticos que continuassem validando a nova Teoria médica, ainda que estas 

descobertas permanecessem tão empíricas e destituídas de uma base teórica quanto a primeira 

vacina inventada por Jenner contra a varíola no sec. XVIII. 

 Por outro lado, a pesquisa Imunológica se encaminhou também no sentido (bio)químico, 

molecular. A grande maioria das investigações pós-Pasteur representa uma tentativa de responder à 

pergunta crucial: "Qual o princípio químico do soro era responsável pelo fenômeno da imunidade?" A 

caracterização minuciosa dos anticorpos e o uso de anti-soros específicos para o diagnóstico de 

algumas doenças precedeu em décadas as indagações sobre os mecanismos celulares de formação 

dos anticorpos. Só em 1930, foi aventado que seriam os linfócitos as células responsáveis pela 

produção das "antitoxinas" e somente nas décadas de 60-70, os plasmócitos foram caracterizados 

como as células que produzem os anticorpos encontrados no plasma, na linfa e nas secreções.

 Essa face bioquímica nada mais era que um aspecto complementar de uma necessidade 

tecnológica, perfeitamente compreensível, de criar meios específicos de prevenção e tratamento 



das doenças que a Teoria dos Germes acreditava enfim compreender. As preocupações bioquímicas 

só não apagaram definitivamente o interesse nos aspectos fisiológicos do fenômeno da imunidade 

porque fenômenos muito curiosos foram caracterizados quase à mesma época, no início do século XX. 

 Por exemplo, Landsteiner descobriu na circulação de pessoas normais anticorpos capazes de 

aglutinar as hemácias de outras pessoas e isto o conduziu à caracterização dos grupos sanguíneos 

ABO e possibilitaram as primeiras transfusões de sangue. Isto, aparentemente, contradizia a idéia 

de que os anticorpos são formados apenas contra micróbios invasores. Alguns anos antes, 

preocupado com a instabilidade da toxina diftérica, Ehrlich havia decidido usar toxinas vegetais 

(ricina, abrina), que são muito mais estáveis, para entender os mecanismos da imunização ativa e 

passiva. Nestas experiências, tornou-se evidente que proteínas vegetais também eram capazes de 

induzir a imunidade. Foram descobertos que os fenômenos alérgicos como o choque anafilático e a 

sensibilidade anafilática de cães a extratos de anêmonas marinhas podia ser transferida a cães 

normais pela transfusão de anticorpos mostrando que tais fenômenos tinham uma base imunológica. 

 Estava claro, portanto, que a reatividade imunológica era um fenômeno geral, mais amplo que 

a reatividade a microorganismos invasores. A resistência a infecções parecia derivar de mecanismos 

gerais de reconhecimento de materiais estranhos. Foram estas descobertas, de caráter básico, que 

deram origem às primeiras Teorias realmente fecundas sobre a atividade imunológica. A primeira, 

formulada por Ehrlich em 1900 (Teoria das cadeias laterais ), apontava a impossibilidade do 

organismo fazer respostas imunes contra seus próprios constituintes, uma característica que ele 

denominou “horror autotoxicus” . Injetando hemácias de cabras em outras cabras ele descobriu que 

freqüentemente apareciam anticorpos específicos, mas, em nenhuma ocasião, a injeção de cabras 

com suas próprias hemácias resultava no aparecimento de auto-anticorpos.

 Quase na mesma época, Landsteiner havia descoberto os grupos sanguíneos humanos e os 

anticorpos naturais (isohemaglutininas) que os caracterizam. Isto reforçou as idéias de Ehrlich, pois

pessoas normais possuem (naturalmente) na circulação anticorpos (isohemaglutininas) que reagem 

com hemácias de outros grupos sanguíneos, mas não reagem com suas próprias hemácias. Estavam 

postos os elementos que preservariam interesses biológicos dentro da Imunologia moderna, 

salvando-a de um destino puramente bioquímico e tecnológico.

 Mas o interesse sobre a natureza química dos antígenos e anticorpos continuou intenso. Logo

comprovou-se que o organismo se imuniza a pequenos radicais químicos sintéticos (haptenos) 

introduzidos artificialmente em proteínas. O trabalho com os haptenos, principalmente os 



desenvolvidos por Landsteiner e seus colaboradores, demonstrou que os anticorpos eram capazes de 

discriminar entre radicais químicos (haptenos) muito similares (Figura 3.4 ).

Figura 3.4: O trabalho com haptenos demonstrou que anticorpos, quando utilizados como reagentes 
de laboratório, são dotados da capacidade extremamente delicada de diferenciar entre substâncias 

químicas muito parecidas. Isto consolidou a crença na grande especificidade dos fenômenos 
imunológicos.

Isto cristalizou a idéia de que cada organismo é capaz de formar uma variedade praticamente 

ilimitada de anticorpos altamente específicos para pequenas regiões de estrutura definida, 

presentes nos antígenos naturais (determinantes antigênicos, ou epitopos). Parecia que o corpo, além 

de reagir especificamente a uma variedade ilimitada de substâncias estranhas, era também capaz de 

ignorar uma variedade imensa de auto-constituintes.

 A combinação destas duas propriedades, o horror autotoxicus e uma versatilidade extrema, 

formaram a coluna dorsal da Imunologia no início do século. Esta problemática sobrevive 

basicamente inalterada até o presente na visão da maioria dos imunologistas. Nos anos 50 e 60, 

criaram-se as idéias que puseram músculos neste esqueleto conceitual.

 3.5 A idéia de seleção

 A Teoria das Cadeias Laterais de Paul Ehrlich sobre a formação dos anticorpos foi  proposta 

em 1897. Ehrlich popularizou a noção de receptores específicos, tão importante na ciência moderna. 

Para ele, uma célula lidaria com a multiplicidade de "nutrientes"  necessários ao seu metabolismo 

através de "cadeias laterais" que se ligariam a estes nutrientes como receptores específicos. Na 



Teoria das Cadeias Laterais, Ehrlich propôs que a formação de anticorpos (antitoxinas) dependia de 

interações das toxinas com estas cadeias laterais da superfície celular.  Em resposta ao contato 

repetido com uma toxina, as células aumentariam a produção do tipo específico de cadeias laterais 

capazes de ser ligar à mesma e o excesso das mesmas seria liberado das células para o sangue onde 

seriam detectados como anticorpos específicos.

 Estas idéias ficaram esquecidas por um longo período. Em 1955, Niels Jerne, uma das figuras 

mais importantes da Imunologia do século XX, sugeriu que os anticorpos formados em resposta a um 

antígeno devem ser, de alguma forma, "selecionados" entre anticorpos "naturalmente" formados pelo 

organismo. Os anticorpos naturais, aqueles cuja presença não resulta de uma exposição prévia ao 

antígeno ao qual reagem, haviam sido caracterizados, por exemplo, no trabalho de Landsteiner com 

os grupos sanguíneos humanos. Isto, de certa forma, fez reviver o conceito de Ehrlich de que todos 

os possíveis antígenos, ao entrarem no organismo, já encontram “cadeias laterais” pré-formadas e as 

"selecionariam".

 Jerne propôs que o antígeno conduziria os anticorpos naturais correspondentes para células 

especializadas capazes de aumentar sua produção. Atento aos então recentes desenvolvimentos da 

Bioquímica sobre a síntese de proteínas, ele sugeriu que os anticorpos poderiam influenciar a síntese 

de um RNA específico ou mesmo modificar a estrutura de um RNA pré-existente, que se tornaria um 

"molde" para a produção dos anticorpos específicos. Estas idéias, porém, só adquiririam a forma que 

possuem hoje por volta de 1960, apoiadas nas idéias de Burnet, que deu uma base celular (clonal) 

mais aceitável para as idéias de Jerne.

Tabela 3.1:  Principais Teorias seletivas da Imunologia até o presente

Cadeias laterais      1897    Paul Ehrlich

Seleção natural       1955    Niels Jerne

Seleção clonal         1957    MacFarlane Burnet

Rede idiotípica        1974     Niels Jerne

 3.6 A discriminação self-nonself

 Por volta de l950, em um livro sobre a produção dos anticorpos, Burnet havia grifado a noção 

do horror autotoxicus de Ehrlich, dizendo ser evidente que o sistema imune é capaz de discriminar 

entre o que lhe é próprio ("self") e o que lhe é estranho ("nonself"). Esta capacidade de discriminar 



“entre o eu e o resto” não pode ser herdada, desde que a composição do organismo não está 

determinada até o momento da constituição do zigoto, pela fusão dos gametas. O sistema imune do 

organismo em formação não pode, por antecipação, desarmar a reatividade a si  mesmo, pois não pode 

antecipar o que "si mesmo" (o self) virá a ser, a que estruturas deve ignorar. A discriminação self-

nonself, portanto, deve ser um fenômeno somático, isto é, deve acontecer de novo durante a vida de 

cada organismo.

 Burnet sugeriu que este processo, que ele considerava central no estabelecimento da 

reatividade imunológica, deveria ocorrer durante a vida embrionária ou no período perinatal, desde 

que se tratava de um fenômeno essencial à integridade do organismo (a defesa contra invasores 

externos) e mantida no decorrer de toda a vida do organismo. Anos antes, Owen havia mostrado que 

gêmeos fraternos bovinos, cujo sangue se mistura durante a gestação, são, na realidade, quimeras , 

isto é, quando adultos, possuem células sanguíneas de ambos os indivíduos. Com base neste achado, 

Burnet sugeriu que a introdução de células de um outro organismo no embrião, durante a fase em que 

o auto-reconhecimento imunológico se processasse, resultaria no reconhecimento destas células 

estranhas (nonself) como próprias (self). Na vida adulta, este organismo seria incapaz de reconhecer 

as células deste doador específico como estranhas e aceitaria sem rejeitar transplantes de tecidos 

desse mesmo doador.

 As experiências de Burnet para comprovar sua hipótese falharam, mas Brent e Medawar, na

Inglaterra, e Hasek, na Tchecoslováquia, fizeram experiências bem sucedidas com camundongos 

(Figura 3.5 ) e galinhas respectivamente. Na linguagem criada por Medawar, camundongos neonatos 

se tornam “tolerantes” a transplantes de pele de outra raça (transplantes alogênicos) se são 

injetados, logo ao nascer, com uma mistura de células de baço, fígado e rim dos doadores. Sabemos 

hoje que apenas as células do baço, os linfócitos, precisariam ser injetadas. Medawar mostrou 

também que, em animais tolerantes adultos que mantêm um transplante sem rejeitá-lo, uma 

transfusão de linfócitos de animais que já rejeitaram um transplante igual ou mesmo de linfócitos de 

animais normais restaura a competência imunológica causando a rejeição do transplante em poucos 

dias.

 Paralelamente a estes estudos, também na Inglaterra, Gowans demonstrava, com uma série 

de experiências onde ele drenava, por vários dias, a linfa do conduto torácico de ratos, que os 

linfócitos recirculantes são células essenciais para a reatividade imunológica. Animais tornados 

deficientes em linfócitos pela drenagem crônica de linfa (de linfócitos), tornavam-se 



imunologicamente incompetentes: formavam mal anticorpos e rejeitavam mal transplantes. A 

competência imunológica podia ser restaurada por uma reinfusão de linfócitos de doadores 

compatíveis normais.

Figura 3.5: A experiência Brent-Medawar em seus aspectos essenciais. A transfusão de células 
alogênicas (de outra raça) para camundongos neonatos os torna capazes de receber, quando adultos, 

transplantes de pele desta mesma raça, sem rejeição.

 Nesta mesma época, os bioquímicos estavam decifrando os aspectos essenciais do mecanismo 

de síntese de proteínas. Já se reconhecia, pelo trabalho de Michael Heidelberger, que anticorpos 

são proteínas e devem ser formados com base neste mesmo mecanismo. A especificidade de um dado 

anticorpo depende de sua forma molecular e esta, por sua vez, depende da sequencia particular de 

aminoácidos presente nas cadeias polipeptídicas que compõem a molécula do anticorpo. A sequencia 

de aminoácidos, por sua vez, depende da sequencia de nucleotídeos presente no RNA-mensageiro 

correspondente, e, finalmente, da seqüência correspondente de nucleotídeos no DNA nuclear, isto é, 

da natureza dos genes que codificam aquele anticorpo em particular. Enfim, os genes necessários à 

síntese de um dado anticorpo precisam existir no organismo antes da chegada do antígeno. O papel 

do antígeno deve se resumir a "selecionar", entre uma grande variedade de anticorpos já disponíveis 

ao organismo, aqueles anticorpos que lhe são específicos e, de alguma forma, estimular sua formação 

em quantidades mais elevadas. O antígeno não "causa" a formação de anticorpos novos. Ele 

"destrava" a formação de maiores quantidades de anticorpos que já eram produzidos pelo organismo. 

Ehrlich, em 1897, afinal, estava certo.

 A idéia de Burnet, hoje amplamente comprovada, foi  a de que os linfócitos, ao contrário das 

demais células do corpo, são geneticamente distintos uns dos outros, isto é, constituem clones 

celulares. Cada clone linfocitário expressaria na membrana celular um único tipo de anticorpo. A 



seleção dos anticorpos adequados a cada antígeno seria, portanto, feita através da seleção dos 

clones de linfócitos reativos com aquele antígeno em particular (Figura 3.6 ).

 A Teoria de Seleção Clonal de Burnet estava ligada à sua preocupação central na Imunologia: 

a discriminação self-nonself.  A Teoria propunha, ao mesmo tempo, um mecanismo para a imunização 

específica (um aumento numérico dos linfócitos dos clones reativos) e um mecanismo para a 

tolerância imunológica aos auto-componentes. Esta tolerância ocorreria através de uma diminuição, 

por destruição ou inibição permanente dos clones correspondentes denominados por Burnet de 

clones proibidos. Burnet postulou que doenças de agressão imunológica aos tecidos pelos linfócitos e 

seus produtos, as doenças autoimunes , ocorreriam quando esta proibição fosse violada. Realmente, 

nos anos subseqüentes, confirmou-se a participação de mecanismos imunológicos na gênese de várias 

doenças humanas e muitos modelos experimentais de auto-agressão imunológica foram criados nos 

laboratórios.

 Burnet propôs uma origem somática para a variabilidade genética necessária para criar um 

grande número de clones linfocitários. Esta idéia não tinha pontos de apoio no conhecimento genético 

da época. Na realidade, este problema só foi  resolvido no final da década de 80, principalmente 

pelos trabalhos de Tonegawa e seus colaboradores sobre rearranjos e junção de segmentos gênicos.

Figura 3.6: A Teoria de Seleção Clonal de Burnet em seus aspectos essenciais. Clones de linfócitos 
gerados ao acaso reagiriam, em uma primeira fase, com auto-componentes e seriam eliminados, 
gerando a “auto-tolerância”. Os linfócitos sobreviventes constituiriam o sistema imune e, caso 

encontrassem o antígeno correspondente, se expandiriam (expansão clonal)  e produziriam 
anticorpos.

Na década de 60, surgiram também os achados de Miller, assim como Burnet, um australiano, sobre o 

timo. Misterioso até o presente, o timo mostrava então a sua importância na gênese da reatividade 

imunológica, desde que a sua remoção no período perinatal, e só então, implicava em deficiências 

imunológicas severas. A intensa linfopoiese observada no timo de animais jovens era, portanto, 



importante na gênese da competência imunológica. O timo revelava ainda um aspecto curioso: a 

grande maioria dos linfócitos produzidos em seu interior são destruídos sem sair do timo.

 Para Burnet, estes achados permitiram uma interpretação original, conveniente e aceita até 

o presente. O timo seria o órgão gerador da competência imunológica a partir de precursores 

importados desde a medula óssea. No seu interior seriam gerados mutantes (somáticos) em grande 

número (a geração da diversidade necessária). Por serem gerados ao acaso, os mutantes incluiriam 

muitos clones auto-reativos ("proibidos") que, ao serem inativados (a explicação da destruição de 

linfócitos no interior do timo), tornariam o sistema imune do animal tolerante aos componentes do 

organismo (Figura 3.7 ).

Figura 3.7: Segundo Burnet, a geração da competência imunológica e da tolerância aos auto-
componentes ocorreria no interior do timo. Criadas nos anos 1960, tais idéias ainda formam a coluna 

dorsal do pensamento imunológico mais tradicional.

 Caracterizou-se também nesta época a existência de dois tipos distintos de linfócitos: um 

tipo que, como sugeria Burnet, se originava do timo (linfócitos T ) e um segundo tipo denominado 

linfócitos B. Descobriu-se que, em aves, os linfócitos B se originam em um órgão linfóide especial, 

associado à cloaca, denominado bursa de Fabricius. A remoção cirúrgica da bursa no período 

perinatal ou a inibição de seu desenvolvimento pela injeção de testosterona em ovos embrionados, 

resulta em aves incapazes de formar anticorpos. Isto levou, por algum tempo, à suposição de que 

existiriam dois compartimentos distintos no sistema imune (um T e um B) cada um dispondo de um 

órgão central ( respectivamente, timo e bursa).

 Durante alguns anos, procurou-se, sem sucesso, um órgão linfóide em mamíferos que 

desempenhasse funções análogas às desempenhadas pela bursa. A interpretação deste problema 

mais aceita atualmente é bem distinta. A produção de linfócitos B em mamíferos ocorre, na maioria 



das espécies estudadas, na própria medula óssea, embora em outras, haja uma linfopoiese B intensa 

no intestino delgado. A existência da bursa em aves poderia ser devida a outros fatores como, por 

exemplo, a necessidade de ter ossos leves, para permitir o vôo e, portanto, ocos, vazios de medula 

óssea.

 As experiências de Claman e colaboradores foram importantes na caracterização da 

participação de linfócitos T nas respostas imunes. Trabalhando com a reconstituição da competência 

imunológica de animais irradiados pela transferência de linfócitos de doadores compatíveis normais 

(Figura 3.8 ), observaram que quando linfócitos colhidos de diversos órgãos foram utilizados, os 

colhidos do timo ou da medula óssea eram incapazes de restaurar a competência. Mas uma mistura 

destes dois tipos de linfócitos se mostrou tão eficiente para a restauração quanto linfócitos de 

baço, do sangue ou de gânglios (Tabela 3.2 ). Isto caracterizava a existência de dois tipos de 

linfócitos, denominados B (de Bone marrow) e T (de Timo).

Figura 3.8: Restauração da competência imunológica de animais irradiados letalmente pela 
transferência adotiva de linfócitos de baço.

A cooperação entre linfócitos T e B, incluindo a participação de macrófagos e células dendríticas,

tornou-se o tema central da investigação imunológica básica nos anos 70 e 80 e constitui  a maior 

parte d que se convencionou chamar Imunologia celular .



Tabela 3.2 Eficácia da transferência adotiva de linfócitos para restaurar a competência 

imunológica de animais irradiados

          Origem dos linfócitos                                                                   Eficácia

           sangue ou linfa                                                                 sim
        baço ou linfonodos                                                              sim
          medula óssea                                                                    não
                 timo                                                                            não
       medula óssea + timo                                                             sim

 3.7 Os quatro pilares da visão clonal

 O esquema geral proposto por Burnet prevalece inabalado. Suas discrepâncias e contradições 

são interpretadas como problemas menores que encontrarão explicações adequadas no devido tempo. 

Na verdade, este arcabouço teórico permanece sólido porque as idéias de Burnet representam uma 

síntese das descobertas bioquímicas e dos sucessos empíricos da Imunologia construída a partir de 

quatro princípios:

 1.  a idéia da especificidade herdada, originalmente, da Química, através da Teoria dos 

  Germes de Pasteur e expandida pelo trabalho de Landsteiner com haptenos;

 2. a noção de memória imunológica , uma reatividade progressiva pela qual o organismo 

  responde mais intensamente a um segundo contato com o mesmo antígeno, uma idéia 

  que, de mecanismo de funcionamento de algumas vacinas, se converteu numa regra 

  geral de operação do sistema imune;

 3. o horror autotoxicus de Ehrlich: a reatividade imunológica está dirigida às substâncias 

  estranhas ao corpo, mas evita reações com elementos do próprio corpo;

 4. a idéia de seleção , originada na Teoria da Seleção Natural de Darwin, segundo a qual o 

  sistema imune se adapta continuamente ao ambiente.

Na Teoria Clonal de Burnet, o sistema imune, se afastava das preocupações puramente bioquímicas e 

ganhava um contorno biológico, embora ainda muito impreciso. Sob a influência do neo-darwinismo, 

Burnet colocava o acaso (mutações) na origem do sistema imune e o punha em relação com o 

ambiente sem sequer estabelecer relações com o organismo a que pertence. É uma visão em que o 



sistema imune como que "habita" o corpo e sobre o mesmo exerce vigilância, sem realmente se 

integrar a ele. Não existem na Teoria Clonal preocupações em relacionar os clones linfocitários uns 

com os outros, da mesma forma que, no neo-darwinismo, a preocupação preponderante é relacionar 

"características adaptativas" do organismo com o meio, mais do que relacionar as diversas 

"características" do organismo entre si.

 Na Teoria Clonal, o sistema imune reconhece o desconhecido enquanto desconhece o próprio 

corpo. Não existe exatamente a discriminação entre o que é próprio e o que é estranho porque o 

próprio, isto é, o corpo jamais chega a ser conhecido em condições fisiológicas, exceto durante a 

indução da tolerância aos auto-componentes. Existe apenas o reforço de uma reatividade 

fragmentada contra detalhes igualmente fragmentados do ambiente. As explicações imunológicas 

continuaram, portanto, essencialmente bioquímicas e apenas metaforicamente biológicas. A 

Imunologia não esconde suas origens.

 Não é surpreendente que a Teoria nascida desta trajetória contradiga fenômenos biológicos 

cotidianos como a tolerância adquirida por animais adultos a componentes de sua dieta ou o fato da 

mãe não rejeitar o próprio filho (um organismo "estranho"). Os fenômenos imunológicos naturais 

envolvendo a mucosa gastrointestinal, desde o primeiro relato de Dakin em 1829, faziam parte deste 

lado obscuro da teoria: o de suas falhas conceituais. Não é surpreendente também que, em cerca de 

30 anos de existência, a Teoria Clonal haja recebido muitas críticas e objeções e requerido 

reformulações constantes. Isto gerou uma série de paradoxos e contradições. Nesta abordagem 

inicial, citaremos apenas duas críticas importantes, que deram origem a muitos desenvolvimentos não 

previstos na Imunologia dos anos 60.

 3.8 Genes Ir : O controle genético da atividade imunológica

 Um dos problemas mais sérios encontrados pelas versões mais simples da Teoria foi a 

descoberta de que algumas respostas imunes estão sob um controle genético estrito. Por volta de 

1970, vários modelos experimentais mostraram que a reatividade imunológica específica a vários 

tipos de antígenos, como polímeros sintéticos de aminoácidos, alo-antígenos e pequenas doses de 

antígenos naturais (ovoalbumina, ovomucóide, etc.), é geneticamente controlada. Nestes modelos, a 

reatividade (alta ou baixa) a um dado antígeno depende de um único gene dominante, denominado 

gene Ir , para Immune response gene (Figura 3.9 ).



 Por si só, a existência destes genes contradiz a idéia de que a competência para executar 

respostas imunes seja gerada ao acaso, como ocorreria com as mutações intratímicas propostas na 

Teoria Clonal. Além disto, descobriu-se que a maioria dos genes Ir, que controlam as respostas 

imunes, estavam ligados a genes que controlam a compatibilidade de transplantes de tecidos 

alogênicos. Em sua maioria, os genes Ir caracterizados nesta fase, fazem parte do MHC (Major 

Histocompatibility Complex), o complexo gênico que codifica os principais "antígenos" responsáveis 

pela compatibilidade ou rejeição de transplantes. Por que a reatividade imunológica específica 

(reagir, por exemplo, à ovoalbumina) estaria ligada a estes genes e não aos genes que codificam as 

cadeias dos anticorpos ou de receptores usados pelos linfócitos T transformou-se em um enigma que 

a Imunologia demorou 15 anos para resolver e só recentemente foi  elucidado. Como veremos em 

capítulos subseqüentes, os genes do MHC estão envolvidos no "processamento" e "apresentação" de 

peptídeos extraídos de antígenos aos linfócitos T.

Figura 3.9: O controle genético da reatividade imunológica. Diferentes raças isogênicas de animais 
demonstram "alta" ou "baixa" reatividade a um dado antígeno e, por cruzamentos adequados entre 
elas, pode-se demonstrar que um único gene dominante controla a "alta" reatividade. Este gene é 

denominado gene Ir. A maioria dos  genes Ir  foram localizados no MHC, um complexo gênico 
importante na compatibilidade de transplantes.

 3.9 A restrição por compatibilidade

 Os genes do MHC mostraram estar envolvidos não apenas no controle da reatividade 

imunológica a um espectro particular de antígenos, mas também nas relações entre as células do 



sistema imune. Isto foi  descoberto em experiências de reconstituição da competência imunológica 

de animais irradiados pela transfusão de linfócitos T e B, semelhantes às ilustradas na Figura 3.7 . 

Kindred e Shreffler mostraram que, para reconstituir a competência imunológica, os linfócitos T e B 

utilizados precisavam provir de doadores MHC-compatíveis, isto é, capazes de receber transplantes 

um do outro. Linfócitos T e B colhidos de doadores MHC-incompatíveis não cooperavam entre si. 

Havia uma restrição imposta pela compatibilidade do MHC.

 As interações celulares envolvidas nas respostas imunes estavam sendo elucidadas. Sabia-se 

que macrófagos "processavam" de alguma maneira os antígenos que captavam e os "apresentavam" 

aos linfócitos T específicos que eram, então, ativados. Isto podia ser demonstrado em vários 

sistemas in vitro. Nestes sistemas, mostrou-se que os macrófagos e os linfócitos T, para cooperar, 

precisavam ser também MHC-compatíveis.  Anos mais tarde, chegamos a compreender que eram os 

produtos dos genes Ir que participavam destas interações e determinavam ("restringiam") quais 

células poderiam cooperar (ver Capítulo 8 , "Processamento e apresentação").

 3.10 A necessidade de interações celulares

 Outro problema enfrentado pela Teoria Clonal foi a constatação de que todos os fenômenos 

imunológicos dependem de interações celulares. A formação de anticorpos, por exemplo, depende de 

interações entre linfócitos B e T (ver Tabela 3.2 ), macrófagos e outras células acessórias. Clones 

isolados se desenvolvendo independentemente uns dos outros não contribuiriam para compreender 

esta necessidade de interações entre os linfócitos.

 Em sua versão original, a Teoria de Seleção Clonal apontava o timo como o órgão gerador dos 

mutantes responsáveis pela diversificação da reatividade imunológica. Como foi  sendo constatado 

nos anos 1960-70, os linfócitos gerados no timo, linfócitos T, não formam diretamente os anticorpos, 

apenas auxiliam (ou suprimem) sua formação. Por outro lado, as experiências de Gowans mostravam 

que a drenagem do conduto torácico de ratos causa uma forte queda na concentração de linfócitos 

circulantes e, concomitantemente, uma profunda imunodeficiência, com queda inclusive da formação 

de anticorpos. O pequeno linfócito recirculante parecia ser a variedade linfocitária mais afetada 

pela drenagem. 

 Na Austrália, Miller demonstrou que a retirada do timo de camundongos logo após o 

nascimento, causava imunodeficiência acompanhada de uma queda da taxa de pequenos linfócitos 

circulantes. Tudo apontava para os pequenos linfócitos T originários do timo como o substrato da 



imunocompetência. Finalmente, as experiências de Claman (Figura 3.7 ) mostravam que linfócitos T e 

B colaboravam da produção de anticorpos.

 Em 1970, Rajewsky, Jerne e colaboradores mostraram que uma molécula antigênica precisa 

possuir no mínimo dois determinantes antigênicos diferentes para ser imunogênica. Anos antes, 

Benacerraf e Ovary haviam demonstrado que a especificidade da memória imunológica induzida com 

conjugados hapteno-proteína dependia da proteína portadora e não do hapteno. Animais injetados

dinitrofenil-ovoalbumina (DNP-Ova) davam uma resposta secundária (mais intensa) de anticorpos 

anti-DNP (e anti-Ova) se re-injetados com DNP-Ova. Quando, porém reinjetados com DNP-

hemocianina (DNP-KLH), estes animais faziam uma segunda resposta primária (menos intensa) anti-

DNP. Rajewsky e Jerne mostraram que, por exemplo, se um animal fosse injetado com DNP-Ova, 

depois, separadamente, com KLH nativa e só então com DNP-KLH, ele faria uma resposta secundária 

anti-DNP, demonstrando possuir "memória" para uma molécula que estava sendo injetada pela 

primeira vez (Tabela 3.3 ).

Tabela 3.3   Desencadeamento de respostas secundárias a conjugados hapteno-proteína

primária                 (intermediária)                  secundária                       resposta anti-DNP

DNP-Ova                        -                                 DNP-Ova                                  +++

DNP-Ova                        -                                 DNP-KLH                                   +

       -                            KLH                              DNP-KLH                                   +

DNP-Ova                      KLH                              DNP-KLH                                  +++

 A idéia desenvolvida nesta época foi  que determinantes antigênicos da proteína, 

reconhecidos por linfócitos T e os determinantes haptênicos, reconhecidos por linfócitos B, 

mediavam a "cooperação"  T-B que desencadeava a ativação dos linfócitos B e a produção de 

anticorpos (Figura 3.10 ). Como veremos mais adiante, esta era uma visão equivocada, mas ela tornava 

clara a importância de interações celulares para a ocorrência de fenômenos imunológicos.



Figura 3.10:  Explicação sugerida para os resultados de experiências como os mostrados na Tabela 
3.4. A cooperação entre linfócitos T e B ocorreria porque ambos se ligariam a determinantes 

diferentes da mesma molécula. Hoje sabemos que esta interpretação é incorreta. Os determinantes 
ligados pelos linfócitos T são geralmente criados pela digestão parcial da proteína portadora 

("processamento") no citoplasma de células "apresentadoras". (ver "Processamento e apresentação")

 3.11 Jerne e os anti-anticorpos

 Em 1974, Niels Jerne adicionou um componente muito importante ao debate imunológico, ao 

chamar a atenção para o fato de que os anticorpos são capazes de reagir uns com os outros (através 

de determinantes que ele chamou idiotípicos) e, sugerir que esta conectividade interna era 

importante na operação do sistema imune. Através de reações idiotipo-anti-idiotipo (isto é, 

anticorpo-anti-anticorpo) todos os anticorpos do organismo poderiam estar unidos em uma rede 

muito complexa. Por isto, estas idéias ficaram conhecidas como a Teoria da Rede Idiotípica. As 

regiões variáveis dos anticorpos (imunoglobulinas) contêm, além dos sítios combinatórios (que Jerne 

chamou paratopos ) que se combinam aos determinantes antigênicos (epitopos ), estruturas 

chamadas idiotopos (epitopos associados a paratopos) complementares a paratopos de outros 

anticorpos formados pelo mesmo organismo (Figura 3.11 ).

 Três aspectos da Teoria da Rede a tornam muito diferente e, na verdade, incompatível com a

Teoria de Seleção Clonal. Primeiro, a Teoria da Rede permitiu, pela primeira vez na Imunologia, uma 

abordagem verdadeiramente sistêmica . É uma Teoria sobre o conjunto global de linfócitos em 

interação, sobre o sistema imune e não sobre clones linfocitários isolados, como é a Teoria de 

Seleção Clonal.

 O segundo aspecto, apesar de não enfatizado pelo próprio Jerne, parece evidente: a idéia de 

uma rede idiotípica, isto é, de uma conectividade interna entre os elementos do sistema imune é 

incompatível com a noção de discriminação self-nonself, incompatível com o horror autotoxicus . A 

conectividade idiotípica é uma forma fisiológica de auto-reatividade , uma demonstração de que nem 



sempre a reação de linfócitos e anticorpos com um auto-componente é destrutiva. Neste aspecto, a 

Teoria da Rede acomoda mais confortavelmente descobertas paradoxais para a Teoria Clonal. Por 

exemplo, é natural que, fisiologicamente, existam linfócitos naturalmente ativados que reagem com 

auto-componentes. O problema da auto-reatividade destrutiva precisa encontrar uma solução na 

organização do sistema imune e não, simplesmente, na proibição da existência de clones auto-

reativos.

 Há um terceiro aspecto importante da proposta de Jerne amplamente confirmado desde 

1974. Como ilustrado na Figura 3.12 , existem duas variedades de anticorpos anti-idiotípicos. Uma 

variedade, chamada 2a, "reconhece" o idiotipo; outra, chamada 2b , é "reconhecida" pelo idiotipo. 

Estes anticorpos (anti-idiotipo 2b) foram chamados por Jerne de imagens internas do antígeno (do 

epitopo). Na Teoria de Seleção Clonal, o sistema imune é composto de clones desconexos entre si, 

cada qual respondendo independentemente a um epitopo. A presença de anticorpos capazes de reagir 

com um epitopo X é atribuída simplesmente ao acaso, ou melhor, à imensa diversidade de anticorpos 

disponíveis a cada organismo. Jerne sugeria, embora de forma incompleta, que o sistema imune tem 

uma organização mantida através da conexão de seus elementos, algo que resiste a mudanças. Na 

Teoria da Rede, a existência de anticorpos anti-X no organismo não é gratuita, não surge por acaso, 

mas sim é uma indicação de que em algum outro anticorpo do mesmo organismo existe algo 

semelhante a X - uma "imagem interna" de X.

Figura 3.11: A base da conectividade idiotípica segundo Jerne. Os anticorpos não apenas 
"reconhecem" epitopos em materiais antigênicos, como também são "reconhecidos" por outros 

anticorpos do mesmo organismo através de seus idiotopos.

Nestes aspectos, a Teoria da Rede é polarmente oposta à Teoria de Seleção Clonal. Na Teoria Clonal, 

o reconhecimento de antígenos é feito por diferença (entre a estrutura do antígeno e a do 

organismo); na Teoria da Rede, o reconhecimento é feito por semelhança .  Na Teoria Clonal, o 



organismo reconhece o que é nonself; na Teoria da Rede, o que é "self-like", o que se "confunde"  com 

o self.

Figura 3.12: A rede idiotípica segundo Jerne (1974). Existem dois tipos de anticorpos idiotípicos, um 
dos quais (anticorpo-2beta) é a imagem interna do antígeno por ter idiotopos semelhantes aos 

epitopos do antígeno.

 3.12 Reconsiderando Metchnikoff

 Neste particular, a idéia de uma rede idiotípica que opera por assimilação indistintamente de 

materiais próprios e estranhos se assemelha à abordagem de Metchnikoff, que insistia nas 

similaridades entre os processos imunológicos e a captação de alimentos por células dos organismos 

mais diversos. O que Metchnikoff antevia era um plano geral de construção do organismo animal. O 

que a rede idiotípica nos sugere é que existe uma organização no sistema imune através de uma rede 

complexa de elementos relativamente simples, multiconectados e que, de alguma forma, a 

organização do sistema imune se apoia nesta conectividade idiotípica.

 Pela visão tradicional da História da Imunologia, não existia nenhum conflito entre a "Teoria 

humoral", defendida pela escola alemã, e a "Teoria celular da imunidade", defendida por 

Metchnikoff. A nosso ver, isto não faz justiça ao pensamento original de Metchnikoff que descrevia 

a imunidade nos vertebrados superiores com base na embriologia comparada, vendo-a como uma 

adaptação de mecanismos de nutrição já existentes em animais mais primitivos.

 Há uma diferença fundamental entre, por um lado, imaginar um sistema de defesa do 

organismo, que é, de certa forma, separado dele como um exército pode ser separado do povo que 

defende e, por outro lado, imaginar que a defesa deriva da mesma rede de processos que 

continuamente (auto-) desmonta e (auto-)constrói o organismo. Além disto, a proposta de 



Metchnikoff implica em um plano de organização dos animais, generalizações que englobam desde os 

seres unicelulares, à multiplicidade das formas dos invertebrados, aos mamíferos e às aves. Em 

algum sentido, o que defenderemos em capítulos subseqüentes tem semelhanças com o que propunha 

Metchnikoff. Fica aqui, portanto, um tributo ao primeiro imunobiologista.



4. Conceitos básicos

______________________________

 4.1 Reconhecimento imunológico específico

 O conceito fundamental da Imunologia, sem o qual ela não se sustentaria, mas que 

tentaremos gradualmente reformular, é o reconhecimento específico . Por um lado, esta é uma noção 

clara e direta: indica que o sistema imune é capaz de identificar e reagir a materiais estranhos ao 

corpo, e que esse reconhecimento se faz de uma forma especial, particular, para cada material 

estranho. Especificidade significa exclusividade. Quando uma reação imunológica acontece fora das 

condições que a especificam, diz-se que houve uma reação cruzada , no sentido de uma linha cruzada 

no telefone, algo indevido.

 O sentido coloquial do termo reconhecer implica em aceitar algo como familiar, previamente 

conhecido. Mas, no "reconhecimento imunológico”, o sistema imune reconhece o desconhecido .  Ao 

mesmo tempo que responde a materiais estranhos, o sistema imune parece ignorar a presença dos 

próprios componentes do organismo e não reagir aos mesmos, evitando a auto-destruição 

imunológica. Em Imunologia, portanto, "reconhecer" significa exatamente o oposto do significado 

coloquial do termo reconhecer.

 O termo específico , no sentido de especial, particular, exclusivo também sugere algo que 

não deveria. Ao contrário do que o termo sugere, nas situações naturais, é impossível encontrar-se 

um (único) anticorpo específico para um dado antígeno: existem sempre centenas, milhares de 

anticorpos diferentes , todos capazes de reagir, com graus variáveis de afinidade, com o mesmo 

antígeno, mesmo que o antígeno testado seja muito simples. Todos estes anticorpos são 

"específicos". Reciprocamente, cada anticorpo, mesmo produzido ou purificado com a mais absoluta 

homogeneidade no laboratório, é capaz de reagir com uma multiplicidade de antígenos diferentes. 

Se, pelo termo específico se entende algo particular, exclusivo, então, específico é exatamente o 

que o reconhecimento imunológico não é. Existe sempre uma multiplicidade de elementos envolvidos 

em todos os fenômenos imunológicos. Uma regra ocultana fisiologia do sistema imune é que qualquer 

componente (celular ou molecular)"específico" do sistema pode ser substituído eficazmente por 

muitos outros e, usualmente, o é.



 Considerações deste tipo estão ausentes dos livros-texto de Imunologia porque elas 

confundem exatamente os conceitos que a Imunologia admite como não problemáticos, e que servem 

de apoio para a definição de seus problemas. Na Imunologia tradicional, não se discute se o 

reconhecimento imunológico é específico ou que qualidades caracterizam um material como 

"estranho". Todos já sabem que o reconhecimento específico de materiais estranhos se dá e 

trabalham para elucidar como ele se processa. Esta é a base de certeza sobre a qual se erguem as 

dúvidas que a Imunologia procura responder e, como vimos na discussão das "Origens das certezas", 

estas noções têm raízes muito antigas.

 4.2. A diversidade clonal

 Um primeiro fato espantoso na descrição do sistema imune é a multiplicidade de seus 

componentes. Pela análise da quantidade de DNA nuclear, pode-se calcular que um organismo 

complexo, como o humano, utilize cerca de 150 mil proteínas diferentes em sua constituição, 

incluindo todas as enzimas, hormônios, proteínas estruturais, etc. Em comparação, calcula-se que de 

10 a 100 milhões de variedades de moléculas de imunoglobulinas (Igs, anticorpos) e igual número de 

receptores de linfócitos T (TCRs) possam ser produzidos por um ser humano. Haveria, portanto, 

cerca de mil vezes mais variedades de anticorpos e TCRs que de todos os outros componentes do 

organismo juntos!

 Um segundo aspecto espantoso nesta descrição, previsto por Burnet em 1960 ao propor a 

Teoria de Seleção Clonal, é que à esta diversidade molecular corresponde uma diversidade celular 

equivalente. Para sintetizar um milhão de variedades de imunoglobulinas, o organismo utiliza um 

milhão de variedades de linfócitos.  Diferentemente das demais células do corpo, em sua maturação, 

os linfócitos utilizam processos especiais de rearranjo e junção de segmentos gênicos que os tornam 

geneticamente (nucleicamente) diferentes uns dos outros.

 A geração dessa enorme diversidade de linfócitos é a característica mais importante dos 

processos imunológicos e o que torna o sistema imune peculiar entre outros sistema biológicos. Se 

tivéssemos que examinar um organismo marciano, ou um invertebrado terrestre, à procura de um 

sistema imune, deveríamos procurar exatamente por células móveis como linfócitos, individualmente 

diferentes, com seu genoma rearranjado, diferentemente de outras células do mesmo organismo



Figura 4.1: Os receptores clonais de membrana dos linfócitos B (os BCR) são anticorpos (Igs, 
imunoglobulinas). NOs linfócitos T, são TCRs, estruturalmente semelhantes às Igs. Tanto Igs quanto 
TCRs possuem regiões variáveis. Cada linfócito expressa exclusivamente uma variedade de BCR (Ig) 
ou TCR como receptor, e difere do linfócito seguinte pela seqüência de aminoácidos presente nas 

regiões variáveis. Uma regra da estrutura do sistema imune, portanto, é: um linfócito, um receptor.

 Como já mencionado, há dois tipos principais de linfócitos, denominados B (de Bone marrow) 

e T (de Thymus). (Figura 4.1 ) Cada linfócito B sintetiza uma variedade de BCR (Ig); cada linfócito T, 

uma variedade de receptor (TCR). Cada linfócito exibe na membrana cerca de 100 mil cópias do 

receptor particular que adquiriu a capacidade de sintetizar após os rearranjos de seu genoma. Se 

ativado, o linfócito pode se multiplicar e se expandir em um clone, um conjunto de células idênticas. 

Caso contrário, o linfócito, exibindo seu BCR (sua Ig) ou seu TCR, permanece em repouso. Os 

linfócitos B que assim permanecem têm uma vida curta; a situação dos linfócitos T é menos 

conhecida. A principal característica estrutural do sistema imune é, portanto, a multiplicidade de 

receptores distintos, produzidos em clones linfocitários individualmente distintos.

 4.3 Dois estados linfocitários

 Uma segunda característica importante de linfócitos é que eles podem existir em dois 

estados:

 - um estado de repouso , onde o tamanho da célula é pequeno, a atividade metabólica é 

  mínima e existem poucos receptores de membrana para citocinas (fatores de 

  crescimento);

 - um estado ativado (linfoblastos ),no qual o linfócito aumenta de tamanho, incorpora 

  nucleotídeos, exibe receptores de membrana para citocinas e pode, ele próprio, 

  secretar citocinas que atuam sobre outras células.



 Os linfócitos emergem dos órgãos primários, onde são originalmente gerados - medula óssea 

(B) e timo (T) - no estado de repouso, como pequenos linfócitos. Uma parcela muito significativa 

destes linfócitos se desintegra em poucas horas, ou dias, sem chegar a ser ativados. Esta parcela 

pode atingir a 90% dos linfócitos B ; para os linfócitos T, a situação é menos clara, mas acredita-se 

que de 30 a 50%dos linfócitos T emergentes sejam também células de vida breve e morram sem ser 

ativados. Para os linfócitos emergentes, a ativação significa a diferença entre a vida e a morte. 

Todos os eventos importantes na vida do linfócito, tais como a expressão de receptores para 

fatores de crescimento (citocinas), a secreção destes fatores, a mitose, a mudança do tipo de 

molécula secretada e a diferenciação em plasmócitos (nos linfócitos B) só ocorre a partir de 

linfócitos ativados. Esta ativação, como discutiremos a seguir, depende de interações celulares.

Figura 4.2.  Linfócitos podem existir em dois estados: em repouso e ativados. A ativação depende de 
interações com outras células incluindo outros linfócitos previamente ativados.

 

 4.4 A necessidade de "processamento" e "apresentação"

 O contato com materiais estranhos ao corpo, por si só, é incapaz de promover a ativação de

linfócitos . A ativação depende de interações com outros linfócitos e/ou com células chamadas

"acessórias" (Figura 4.3 ).

 Há muitos anos sabe-se que linfócitos B e T "reconhecem" antígenos por processos 

diferentes. Os linfócitos B podem captar materiais por união direta aos BCR (às moléculas de 

imunoglobulinas , anticorpos) expressos, como receptores, em sua membrana. Mas, contra-

intuitivamente, os linfócitos B não são ativados quando isto ocorre. Esta é uma ligação de alta 

afinidade, que não depende do metabolismo celular e pode se processar mesmo em linfócitos B 

resfriados a 4°C, nos quais o metabolismo se reduz a níveis muito baixos. Em contraste, os linfócitos 

T são incapazes de ligar materiais como moléculas de antígeno em sua forma nativa diretamente aos 

receptores clonais (TCR) que expressam na membrana. Para que esta ligação ocorra, o material 



precisa ser apresentado aos linfócitos T incorporado na membrana de outras células conhecidas 

como células “apresentadoras”. Quando esta ligação efetivamente ocorre, os linfócitos T são 

ativados.

Figura 4.3: Linfócitos B e T têm requisitos diferentes para sua ativação. Os BCR (Ig) nos linfócitos 
B são capazes de se ligar a moléculas de proteínas em sua configuração nativa. Por sua vez os 

receptores (TCR) nos linfócitos requerem que estas proteínas sejam antes reduzidas a peptídeos 
("processadas") e conjugadas a produtos do MHC e colocadas (“apresentadas”) na membrana de 

células “apresentadoras”.

 Entre as células que operam como apresentadoras para os linfócitos T responsáveis pela 

ativação dos linfócitos B (conhecidos por linfócitos T auxiliares, ou Th, ou CD4+), estão:  diversas 

variedades de células conhecidas como dendríticas ; os macrófagos de vários tecidos; células da 

parede vascular (endoteliais) durante as reações inflamatórias;  enterócitos e linfócitos B.

 4.5 Ativadores policlonais

 Algumas substâncias de origem microbiana ou vegetal são ativadores policlonais de linfócitos.  

Mas estas substâncias não devem necessariamente seus efeitos à ligação com os BCR ou TCR. Elas 

podem atuar em outros receptores da membrana capazes de ativar uma parcela significativa dos 

linfócitos em repouso. Exemplos de ativadores policlonais são a concanavalina A e os 

lipopolissacárides (LPS) de bactérias gram-negativas (respectivamente, ativas em linfócitos T e B).

 Este contato se faz através de um receptor que é expresso em muitos clones e, portanto, a 

ativação é dita “policlonal” , não específica. No entanto, moléculas de LPS são antigênicas e podem 

contactar olinfócito através das imunoglobulinas de membrana que, então, podem "focalizar" as 

moléculas de LPS sobre seu receptor. O resultado, é que concentrações altas de LPS são ativadoras 

policlonais enquanto que concentrações mais baixas parecem ativar especificamente os linfócitos 

porque apenas as células que “focalizam” moléculas de LPS são ativadas. Estas são, exatamente, as 

células que expressam anticorpos específicos. A ativação, porém, se faz através do receptor de LPS.



Figura 4.4: O contato do antígeno com imunoglobuinas receptoras na (mIgM) membrana do linfócito 
B não ativa o linfócito. Ao contrário, o contato com LPS é ativador. Os anticorpos podem, porém, 

“focalizar” moléculas de LPS sobre seu receptor e, assim, facilitar a ativação pelo LPS dos linfócitos 
que captaram especificamente  o antígeno.

 4.6 O MHC e a apresentação

 Muito se aprendeu nos últimos anos sobre a ativação dos linfócitos T. Para sumarizar uma 

longa história: constatou-se que, para fazer a apresentação (Figura 4.3 ), as células apresentadoras

precisavam estar metabolicamente ativas, isto é, necessitavam processar de alguma forma o 

antígeno. Em segundo lugar, as células apresentadoras precisavam ser da variedade genética já 

familiar aos linfócitos T em seu organismo de origem. Células apresentadoras colhidas em linhagens 

de animais apenas ligeiramente diferentes fracassam totalmente em apresentar o antígeno. As 

diferenças genéticas cruciais entre as linhagens foram finalmente atribuídas a um complexo gênico 

já bem conhecido, porque ser muito importante na compatibilidade de transplantes, chamado MHC 

(major histocompatibility complex).

 Como seu nome indica, o MHC é um “complexo” gênico, um "pacote" de genes situados muito 

próximos em um cromossoma. Os genes que constituem o MHC comandam a síntese de diversos tipos 

de produtos. Para as interações ativadoras dos linfócitos T auxiliares (CD4+), os produtos mais 

importantes do MHC são os chamados produtos de classe II . Os produtos de classe II do MHC são 

expressos apenas nas células apresentadoras, principalmente em linfócitos B e macrófagos. Pelo 

entendimento atual, os linfócitos denominados T auxiliares (CD4+) interagem com os produtos de 

classe II nas células apresentadoras e os linfócitos T ditos citotóxicos/supressores (CD8+) 

interagem com produtos de classe I do MHC. Os produtos de classe I do MHC, ao contrário dos de 

classe II, são expressos por todas as células do corpo, inclusive linfócitos e macrófagos.



Figura 4.5: Produtos de classe I são expressos em todas as células do corpo e permitem a interação 
com linfócitos T CD8+. Por sua vez, os produtos de classe II do MHC são expressos apenas em 

"células apresentadoras" e permitem a interção com linfócitos T CD4+ (ou T-auxiliares). Os produtos 
de classe I possuem apenas uma cadeia (a) codificada por genes do MHC e se expressam unidos à 
b2-microglobulina, que é codificada em outro cromossoma. Os produtos de classe II possuem duas 

cadeias (a e b) codificadas por genes do MHC. Produtos de classe I e II são expressos em 
conjugação a peptídeos resultantes do processamento de materiais captados pela célula.

 Nos anos 1980, o envolvimento dos genes do MHC foi  elucidado em seus principais aspectos 

moleculares. O "processamento" dos antígenos envolve uma digestão parcial feita em 

compartimentos intracelulares nas células apresentadoras. Em seguida, o material, agora 

transformado em peptídeos, retorna à membrana da célula apresentadora conjugado a produtos de 

classe II do MHC . O que é apresentado e reconhecido pelo linfócito T, portanto, é um conjugado de 

peptídeos derivados do antígeno com produtos do MHC. Não surpreende, então, que os linfócitos T 

sejam incapazes de ligar moléculas antigênicas nativas, antes de seu processamento pelas células 

apresentadoras.

 Recapitulando, as características do sistema imune mencionadas até agora são: a 

multiplicidadede receptores celulares (Ig e TCR) expressos clonalmente nos linfócitos; a existência 

de um estado derepouso e um estado ativado; que a maioria dos linfócitos não ativados tem uma vida 

breve; a necessidade de processamento e apresentação para ativação dos linfócitos T, o 

envolvimento de produtos do MHC neste processo.

 4.7 A resposta imune específica

 De acordo com a Teoria de Seleção Clonal, que domina o pensamento tradicional em 

Imunologia, a atividade imunológica consiste, em essência, na expansão, por mitose, de clones 

linfocitários ativados pelo antígeno específico (Figura 4.6 ).



Figura 4.6 : O esquema tradicional de ativação de linfócitos pelo antígeno resultando no 
aparecimento de células formadaonrtaicso drpe os e de "células de memória".

Durante esta expansão, a maioria dos clones de linfócitos B se diferenciaria em células 

especializadas para a secreção de imunoglobulinas, denominadas plasmócitos. Alguns linfócitos B 

ativados (linfoblastos), retornariam a um estado de repouso e ficariam dotados de uma vida mais 

longa, constituindo assim "células B de memória". Entre os linfócitos T, também se formariam 

"células T de memória". (Figura 4.6 ). Face a um contato subseqüente com o mesmo antígeno, as 

"células B e T de memória" interagiriam e promoveriam respostas mais intensas, mais rápidas e 

duradouras (Figura 4.7 ). A base do funcionamento das vacinas, por exemplo, seria o estabelecimento 

de células de memória, possibilitando respostas imunes de tipo secundário, ou anamnéstico, como se 

o sistema imune "recordasse" experiências anteriores.

 4.8 A tolerância imunológica

 A Teoria de Seleção Clonal dá ênfase ao fato de que, normalmente, o sistema imune não faz

respostas imunes específicas contra componentes do próprio organismo. O sistema seria 

imunologicamente "tolerante" a estes materiais. Se estas respostas (auto-imunes) ocorressem, 

surgiriam doenças autoimunes ou de auto-agressão. Exemplos de doenças de auto-agressão são o 

lupus eritematoso disseminado, a miastenia gravis, a doença de Graves, lesões digestivas, 

dermatológicas e oculares graves, entre muitas outras.

Em suas versões iniciais, a Teoria de Seleção Clonal proibia a existência de clones de linfócitos auto-

reativos. Com o decorrer dos anos, porém, tornou-se evidente que estes clones podem existir em 

organismos sadios. As versões mais modernas da Teoria, portanto, admitem que estes clones 



existem, mas que sua ativação é inibida. O mecanismo dessa inibição é ainda objeto de calorosas 

discussões.

Figura 4.7: Respostas imunes primária e secundária como observadas pela subida da concentração 
(“título”) de anticorpos específicos no soro . As respostas secundária são mais rápidas, mais intensas 

e mais duradouras. Tais diferenças constituem a racional das vacinações na profilaxia de doenças 
infecciosas.

 Experiências mais recentes sobre a tolerância imunológica aos componentes do próprio 

organismo contradizem a idéia de que esta tolerância dependa da inibição (ou destruição) de clones 

auto-reativos. Organismos normais, sadios, são capazes de produzir auto-anticorpos, isto é, 

anticorpos que reagem com seus próprios componentes. Isto não ocorre de maneira episódica, 

acidental. Cerca de um quinto dos linfócitos de um organismo normal, não imunizado artificialmente e 

aparentemente não sofrendo de doenças infecciosas, estão ativados ("naturalmente"  ativados). Como 

estes linfócitos (linfoblastos) se distinguem dos linfócitos "em repouso" pelo tamanho, eles podem 

ser separados por gradientes de centrifugação. Quando se pesquisa a que população pertencem os 

linfócitos que formam os auto-anticorpos se descobre que eles são muito mais freqüentes entre os 

linfócitos naturalmente ativados que entre os linfócitos em repouso.

 Assim, a explicação da tolerância aos auto-componentes requer um mecanismo que inclua a 

existência de linfócitos auto-reativos naturalmente ativados. Em condições naturais, os linfócitos 

autoreativos estão ativados, são linfoblastos. No entanto, eles não estão se multiplicando como 

ocorre nas respostas imunes a materiais estranhos.



Figura 4.8: Efeitos antagônicos do antígeno osso bcrelo nes linfocitários de acordo com a Teoria de 
Seleção Clonal, conforme as condições de apresentação (ainda parcialmente não esclarecidas), 

poderia ocorrer tanto a expansão clonal, dando origem às respostas imunes e à memória imunológica, 
ou, o seu inverso, a tolerância imunológica, com a supressão ou destruição dos clones específicos. 

Atualmente reconhece-se uma terceira possibilidade, ilustrada no painel central, na qual o contato 
com o antígeno ativa clones linfocitários, mas não os expande. Isto é o que parece ocorre na reação a 

auto-componentes.

 Existem, portanto, sérias dificuldades para manter a base atual de certeza da Imunologia.  

As respostas imunes não dependem, necessariamente, de uma grande expansão de uns poucos clones 

linfocitários antígeno-específicos, e a tolerância a auto-componentes (ou a aloenxertos) não depende 

da ausência de clones específicos ativados. Precisamos de uma outra base de certeza. Qualquer que 

seja a abordagem usada para descrever os fenômenos imunológicos, é indispensável conhecer os 

componentes essenciais do sistema imune: os receptores clonais (Igs e TCRs), os produtos do MHC e 

os processos de ativação linfocitária. Estes serão os assuntos dos capítulos seguintes.

Figura 4.9: Auto-anticorpos naturais. Cerca de 20% dos linfócitos encontrados em organismos 
normais estão "naturalmente ativados", são linfoblastos. A grande maioria dos linfócitos auto-
reativos está incluída nestas células, o que mostra que há uma auto-reatividade fisiológica. Em 
animais recém nascidos, a porcentagem de linfócitos ativados auto-reativos é ainda mais alta.



5. Imunoglobulinas

________________________

 5.1 Muitos tipos de imunoglobulinas

 A Imunologia adquiriu sua face atual através de modificações iniciadas na década de 60. Na 

década de 80, o progresso da genética molecular e a invenção de métodos para produzir anticorpos 

homogêneos (monoclonais) permitiram a solução de alguns de seus enigmas mais importantes, como a 

estrutura das Ig e TCR e a elucidação dos mecanismos genéticos especiais responsáveis por sua 

produção.

 As tentativas iniciais de caracterizar fisico-quimicamente os anticorpos revelaram que eles 

eram substâncias muito heterogêneas. Na eletroforese, embora a maioria dos anticorpos 

apresentem uma mobilidade de gama-globulinas, outros migram como beta- ou, mesmo, alfa-

globulinas. No fracionamento por ultra-centrifugação, a maioria dos anticorpos aparece como 

moléculas de 7S mas alguns medem 10S ou 19S. Os anticorpos são, portanto, heterogêneos em carga 

elétrica e tamanho molecular. Paralelamente, eles revelam também uma grande heterogeneidade em 

suas propriedades biológicas: alguns anticorpos são capazes de atravessar a placenta, outros não; 

alguns ativam enzimas do plasma (o sistema complemento) levando à lise (desintegração) de células, 

outros não; alguns induzem reações de hipersensibilidade (alérgicas), outros não. Durante alguns 

anos, a nomenclatura imunológica tornou-se caótica. Para sanar estas dificuldades, um comitê da 

Organização Mundial de Saúde resolveu denominar por imunoglobulinas (abreviado Ig) todas as 

globulinas presentes no plasma e/ou nas secreções que demonstrassem atividade de anticorpos.

 Inicialmente as três classes, ou isotipos , mais abundantes de imunoglobulinas no plasma 

foram caracterizados:

 IgG - correspondendo às "gamaglobulinas";

 IgA - correspondendo à b2A da eletroforese;

 IgM- correspondendo à b2M da eletroforese.

anos mais tarde, dois isotipos adicionais, menos abundantes, foram caracterizados:

 IgE - o isotipo responsável pelas reações alérgicas;

 IgD - um dos isotipos presentes como receptores na membrana de linfócitos B.



 Os isotipos de imunoglobulinas (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE) foram caracterizados, portanto, 

por critérios imunoquímicos, por reagirem com anti-soros isotipo-específicos preparados em outras 

espécies animais. É possível preparar em coelhos, cavalos ou cabras anticorpos isotipo=específicos 

para imunoglobulinas humanas ou de camundongo; por exemplo: coelho anti-IgG humana ou cabra 

anti-IgM de camundongo. Um anticorpo anti-IgG, purificado adequadamente, não reagirá com 

moléculas de IgM. Mais modernamente, o uso de anticorpos monoclonais (ver seção final) 

revolucionou esta metodologia.

 5.2 A molécula de IgG

 A IgG é o isotipo mais abundante no plasma e a maioria de nossos conhecimentos sobre a 

estrutura dos anticorpos baseou-se na análise da estrutura da IgG de coelhos e da IgG humana. A 

estratégia bioquímica seguida para analisar a estrutura de moléculas de proteínas, antes do 

desenvolvimento dos métodos modernos de sequenciamento, consistia em cindir a molécula em 

elementos menores, quer por redução de pontes S-S, quer pela ação controlada de enzimas 

proteolíticas como a papaína ou a pepsina.

 O tratamento de moléculas de IgG com agentes redutores mostrou que a molécula, com 

cerca de 150 kd, se cindia em dois tipos de cadeias: um com cerca de 50 kd, denominado Heavy (H, 

pesada ), outro com cerca de 25 kd , denominado Light (L, leve ). Parecia, então, que a molécula era 

formada de duas cadeias H e duas L (desde que: 2 x 50 + 2 x 25 = 150) (Figura 5.1 ).

 Por sua vez, a digestão controlada com papaína, uma enzima do mamão, produziu dois tipos de 

fragmentos, ambos com cerca de 50 kd, mas com diferenças marcantes: um tipo de fragmento que, 

no coelho, formava cristais e foi  chamado de "fragmento cristalizável" ou Fc e um segundo tipo de 

fragmento, duas vezes mais abundante que o Fc, que era incapaz de cristalizar. Diferentemente do 

Fc, este segundo tipo de fragmento era capaz de se ligar ao antígeno específico contra o qual os 

anticorpos haviam sido produzidos. Ao contrário dos anticorpos nativos, estes fragmentos eram 

incapazes de formar precipitados com o antígeno. Eles se ligavam, porém, ao antígeno, pois impediam 

sua subseqüente precipitação pelo anticorpo nativo. Isto sugeria que eles haviam retido apenas uma 

das duas valências presentes na molécula do anticorpo nativo. Este segundo tipo de fragmento foi, 

portanto, denominado de fragmento "antigen-binding" (capaz de ligar-se ao antígeno) ou Fab (Figura 

5.1 ).



Figura 5.1: Ação da redução, da papaína e da pepsina sobre a IgG. 

Sob a ação da pepsina, a molécula de IgG reduzia seu peso molecular de 150 kd para cerca de 100 kd, 

retinha a capacidade de precipitar o antígeno (mantendo, portanto, suas duas valências), mas perdia 

algumas de suas propriedades importantes como, por exemplo, não conseguia mais ativar o sistema 

complemento para a lise celular nem atravessar a placenta ou produzir reações de hipersensibilidade. 

Era como se a porção da molécula responsável por estas propriedades biológicas houvesse 

desaparecido. Este fragmento, de cerca de 100 kd, destituído das propriedades biológicas típicas da 

molécula inteira, foi  denominado de F(ab')2: era como se ele fosse formado de dois fragmentos 

semelhantes aos Fab, ainda unidos um ao outro (Figura 5.1 ). Restava determinar as relações entre as 

cadeias (H e L) e os fragmentos (Fc e Fab) obtidos das moléculas de IgG. Isto foi  conseguido 

preparando-se, em cabras, anticorpos contra as cadeias pesadas (anti-H) e contra as cadeias leves 

(anti-L) e testando os mesmos contra os fragmentos Fc e Fab.

 Como mostrado na Tabela 5.1 , o soro de cabra anti-cadeia pesada (anti-H) reagia tanto com 

o Fab como com o Fc, enquanto que o soro anti-cadeia leve (anti-L) não reagia com o Fc.

                  Tabela 5.1:  Relações entre cadeias e fragmentos da IgG

Reação com anti-soros                 IgG                     Fc                     Fab

            anti-H                               sim                     sim                    sim               

            anti-L                                sim                     não                   sim



 Com base nestas informações, Rodney Porter propôs um modelo para a estrutura da IgG que, 

em linhas gerais, é o modelo aceito até hoje, como mostrado na Figura 5.2.

Figura 5.2: O modelo de Porter para a molécula de IgG, com dois sítios combinatórios por molécula.

 Anos mais tarde, Valentine usando o microscópio eletrônico, observou imunocomplexos 

formados por anticorpos anti-dinitrofenil (anti-DNP) e bis-DNP-octametanóico, uma pequena 

molécula contendo dois radicais DNP. As formas dos imunocomplexos sugeriam figuras geométricas 

simples (triângulos, quadrados, pentágonos, etc.) com pequenas ramificações nos vértices (Figura 

5.3 , esquerda). Valentine propôs que as formas resultavam da formação de imunocomplexos 

contendo moléculas de anticorpo em forma de "Y" unidas por moléculas (invisíveis ao microscópio) de 

bis-DNP-octametanóico. Para testar sua hipótese, ele digeriu os anticorpos com pepsina, para 

remover a porção Fc da molécula, e repetiu a experiência: as formas observadas corresponderam à 

sua expectativa, os prolongamentos nos vértices desapareceram (Figura 5.3 , direita).

 

Figura 5.3: Anticorpos anti-DNP purificados combinados a um hapteno bivalente (bis-DNP-
octametanoico) formam complexos sugeriam figuras geométricas simples com prolongamentos nos 

vértices (esquerda) que desaparecem pelo tratamento com pepsina (direita).



Ficava estabelecida, assim, uma forma em "Y" para a molécula (monomérica) dos anticorpos. 

Aprendeu-se mais tarde que as moléculas de IgM encontradas no soro são pentâmeros e as 

moléculas de IgA presentes nas secreções são dímeros desta estrutura básica.

 5.3 Os isotipos das cadeias leves

 Outros achados importantes da mesma época foram feitos com as proteínas de Bence-Jones,

que são proteínas patológicas que aparecem na urina de alguns pacientes com mieloma múltiplo. O 

mieloma múltiplo é um plasmocitoma, um tumor maligno de plasmócitos - as células que secretam as 

imunoglobulinas encontradas no plasma, na linfa e nas secreções. Estes pacientes geralmente exibem 

no plasma grandes concentrações de uma imunoglobulina homogênea, que é o produto dos plasmócitos 

neoplásicos e, algumas vezes, proteínas com uma característica peculiar na urina: floculam ao 

aquecimento, como ocorre com a albumina mas, diferentemente desta, dissolvem-se à medida que o 

aquecimento prossegue.

 Desde cedo descobriu-se que as proteínas de Bence-Jones (BJ) eram relacionadas às 

imunoglobulinas. Anticorpos preparados, em coelhos, contra estas proteínas reagiam com 

imunoglobulinas de pessoas normais. Curiosamente, porém, testados contra outras proteínas BJ (de 

outros pacientes) reagiam ora fortemente, ora não reagiam de todo. Havia dois tipos de soros: 

proteínas BJ que reagiam com um tipo de soro, não reagiam com o outro. Ambos os soros, porém, 

reagiam com imunoglobulinas normais.

 A solução deste enigma é que as proteínas BJ são dímeros de cadeias leves das 

imunoglobulinas secretadas pelos plasmócitos neoplásicos e há dois tipos de cadeias leves nas 

imunoglobulinas normais, que hoje chamamos pelas iniciais dos pesquisadores que caracterizaram 

estas cadeias: kappa (k) e lambda (l). Todos os seres humanos normais produzem imunoglobulinas 

contendo cadeias kappa e imunoglobulinas contendo cadeias lambda; em uma mesma molécula as 

cadeias são ambas kappa ou ambas lambda. Os plasmócitos que sofrem a transformação maligna, 

portanto, secretam imunoglobulinas que contêm cadeias kappa ou lambda. Anticorpos preparados 

contra estas proteínas reagem com imunoglobulinas normais e também com outras proteínas BJ que 

contiverem o mesmo tipo de cadeias leve, mas não reagirão com as que contiverem cadeias leves do 

outro tipo.



 As estruturas primárias das cadeias kappa e lambda são bastante diferentes. As analogias 

entre cadeias kappa humanas e cadeias kappa de camundongo são maiores que as analogias entre 

cadeias kappa e cadeias lambda humanas.

 5.4 Os isotipos de cadeias pesadas

 Um segundo desenvolvimento importante foi a caracterização de mais dois isotipos de 

imunoglobulinas: a IgE e a IgD. Estas imunoglobulinas existem em concentrações bem baixas no soro, 

o que dificultou a sua caracterização inicial.  Suspeitava-se da existência da IgE, pois o anticorpo 

responsável pelas reações anafiláticas em algumas espécies animais e pela sensibilidade alérgica 

humana tinha propriedades diferentes das imunoglobulinas conhecidas: IgG, IgA e IgM. Anos depois, 

a IgE e a IgD foram caracterizadas pela identificação de imunoglobulinas de mielomas que eram de 

isotipos desconhecidos. Após a identificação destas imunoglobulinas com anti-soros isotipo-

específicos, comprovou-se a participação da IgE nas reações de hipersensibilidade. A IgD, por sua 

vez, foi  identificada como uma imunoglobulina presente, principalmente, na membrana de linfócitos B 

recém emergidos da medula óssea.

 Além da caracterização dos isotipos principais comprovou-se, em várias espécies animais, a 

existência de subclasses (variações nos isotipos). A IgG humana, por exemplo, existe em 4 

subclasses denominadas IgG1 a IgG4. A IgA, por sua vez, existe em duas subclasses, chamadas IgA1 

e IgA2. Diferenças nas propriedades das diversas subclasses foram também identificadas. Nas IgGs 

humanas,apenas a IgG2 não atravessa a placenta para atingir a circulação fetal e apenas a IgG3 não 

reage com a proteína A do estafilococo; a IgA1 é a subclasse de IgA presente no soro, enquanto que 

a IgA2 é a IgA predominante nas secreções e assim por diante.

 5.5 Alotipos

 Os diversos isotipos (e subclasses) de imunoglobulinas são expressos em todos os indivíduos 

da espécie, exceto quando há defeitos congênitos. Por exemplo, todos os seres humanos normais 

formam IgG3 e IgA2. Existem, porém, pequenas variações que, muitas vezes, consistem da troca de 

apenas um, ou poucos aminoácidos nas cadeias de um dado isotipo. Estas variações, presentes apenas 

em alguns indivíduos da espécie, constituem variações análogas aos grupos sanguíneos, que dependem 

de pequenas variações nas membranas de hemácias.



 Imunoglobulinas de um dado isotipo colhidas de um indivíduo e injetadas em outro indivíduo 

da mesma espécie podem induzir a formação de anticorpos dirigidos contra estas pequenas variações 

na estrutura das imunoglobulinas. Estes anticorpos são denominados anti-alotípicos (allos = outro, 

diferente).

 Os alotipos de imunoglobulinas existem tanto nas cadeias leves quanto nas cadeias pesadas. 

Na espécie humana, por exemplo, existe um alotipo de cadeias leve kappa, denominado Km (antes 

Inv) que consiste em variações no aminoácido presente na posição 191 da cadeia kappa (que tem 214 

aminoácidos). Indivíduos que sejam homozigóticos para o alotipo Km-1, se injetados com 

imunoglobulinas contendo cadeias kappa com o alotipo Km-3, por exemplo, formarão anticorpos (anti-

alotípicos) anti-Km-3 . Nas cadeias pesadas de moléculas de IgG, existem outros alotipos, 

denominados grupos Gm (G-marker). As moléculas de IgA, por sua vez, expressam alotipos Am (A-

marker).

 5.6 Idiotipos

 Isotipos são variedades de imunoglobulinas presentes em todos os membros da espécie 

animal. Por exemplo, todos os seres humanos possuem IgG no soro e IgA no muco intestinal. Alotipos, 

por sua vez, são variedades alélicas de imunoglobulinas que estão presentes em apenas alguns 

membros da espécie. Idiotipos são variações pertinentes à individualidade da molécula de 

imunoglobulina (idios = individual, especial, particular). Os determinantes idiotípicos estão situados 

nas regiões variáveis da molécula, onde se processa a ligação de moléculas antigênicas (Figura 5.5 ). 

Os isotipos dependem de estruturas presentes nas regiões constantes das cadeias leves k ou l 

( kappa ou lambda) e das cadeias pesadas m, d , g, e  ou  a  (mu, delta, gama, épsilon ou alfa, que 

ocorrem na IgM, IgD, IgG, IgE ou IgA). Os alotipos dependem de pequenas variações tanto nas 

porções constantes, como nas variáveis, de cadeias leves e pesadas. Os idiotipos, por sua vez, 

dependem de variações nas regiões V (variáveis) da molécula, associadas ao local de combinação com 

os antígenos. Podem estar associados às cadeias pesadas ou leves e freqüentemente dependem de 

ambas as cadeias e desaparecem se as mesmas forem separadas.

Figura 5.4 : Localização de variações isotípicas, alotípicas e idiotípicas na molécula de imunoglobulina.



Assim como podemos identificar imunoquimicamente os isotipos, por meio de anticorpos específicos 

(por ex., anti-IgG) e podemos identificar os alotipos por anticorpos anti-alotípicos (por ex., anti-

Km-1), identificamos os idiotipos com anticorpos anti-idiotípicos (por ex., anti-Tl5). A denominação 

T15 foi dada a um idiotipo comum em anticorpos anti-fosforilcolina formado por camundongos da 

cepa Balb/c. O problema especial com os idiotipos, que ainda discutiremos amplamente, é que 

existem anticorpos que chamamos auto-anti-idiotípicos , isto é, anticorpos que reagem com idiotipos 

produzidos anteriormente pelo próprio organismo. São anti-anticorpos. Como estes anti-anticorpos 

são também anticorpos, formam-se anti-anti-anticorpos e assim sucessivamente. Este tipo de 

problema foi  suscitado pela primeira vez por Niels Jerne, em 1974, enunciando o que viria a se 

conhecer como a "Teoria da Rede Idiotípica", na qual as conexões idiotipo-anti-idiotipo constituem a 

base da organização do sistema imune.

 5.7 A troca de isotipos

 Todas as imunoglobulinas existem em duas formas distintas: uma ancorada à membrana de 

linfócitos B em repouso, outra secretada por linfoblastos e, principalmente, plasmócitos resultantes 

da ativação linfocitária. A diferença entre as formas de ancoragem e as formas secretadas consiste 

na existência, ou não, de um segmento hidrofóbico com cerca de 50 aminoácidos próximo ao extremo 

carboxiterminal das cadeias pesadas. O segmento é mantido, ou não, nas cadeias pesadas pela edição 

diferencial do RNA-mensageiroou pelo término da transcrição em pontos diferentes da fita de DNA 

(no caso da IgA). As formas secretadas, que não possuem este segmento, escapam livres para dentro 

do retículo endoplásmico e, por suas vesículas, são transportadas para a membrana, de onde escapam 

para o meio extracelular. As formas de ancoragem permanecem ancoradas às membranas desde sua 

emergência no retículo endoplásmico (Figura 5.5). É curioso notar que, desde sua emergência no 

retículo endoplásmico até seu afloramento na membrana plasmática, as moléculas de imunoglobulinas 

não fazem contato com o citoplasma.

Ao emergirem na linfopoiese medular, os linfócitos expressam IgM na membrana e, logo após, uma 

mistura de IgM e IgD. Ao serem ativados, sofrem a troca de isotipos e passam a secretar IgM 

(pentamérica) ou uma das subclasses de IgG, ou IgE, ou IgA. Qual isotipo de imunoglobulina é 

produzido parece depender da variedade de citocinas às quais o linfócito B é exposto durante a 

ativação. A interleucina-4 (IL-4), por exemplo, parece essencial para a produção do isotipo IgE.



 

Figura 5.5: As diferenças entre as formas de membrana e as formas secretadas de imunoglobulinas 
dependem da presença ou ausência respectivamente de um pequeno segmento hidrofóbico que 
"ancora", ou não, as cadeias  pesadas na membrana do retículo endoplásmico e na membrana 

plasmática.

Uma pequena parcela dos linfócitos B ativados pode regredir a uma forma de repouso, de vida mais 

longa (cerca de 20 dias). Durante este período, os linfócitos expressam na membrana as formas de 

ancoragem de subclasses de IgG ou moléculas de IgE ou IgA.

Figura 5.6: Diferenças entre as formas de membrana e formas secretadas de Imunoglobulinas. Na 
troca de isotipos, ocorre uma mudança no gene da cadeia pesada. Com esta mudança, a célula  troca 

uma forma de imunoglobulina "ancorada" à membrana por uma forma secretada. Pode ocorrer 
simultaneamente uma mudança do isotipo da Ig: a célula passa a secretar uma subclasse de IgG (IgE  
ou IgA) da forma secretada (pentamérica) de IgM. Na IgM secretada é um pentâmero da unidade 

básica, enquanto que a forma de ancoragem é um monômero.



 5.8 Importância da IgA

 Nos últimos 20 anos, muitas informações foram obtidas sobre as propriedades biológicas dos

anticorpos. Mas é bastante provável que nossas idéias nesta área venham a se modificar 

significativamente no futuro imediato. Descobriu-se, muito recentemente, que a lamina própria do 

tubo intestinal, principalmente no duodeno e no jejuno proximal, contém uma imensa quantidade de 

células produtoras de anticorpos (plasmócitos), das quais a grande maioria secreta imunoglobulinas 

de isotipo IgA para a luz do intestino. Estas células podem ser muito mais numerosas que o total de 

células secretando imunoglobulinas de outros isotipos em todos os órgãos do sistema imune! Esta 

constatação pode nos obrigar a uma revisão de conceitos sobre a importância relativa dos diversos 

isotipos, dentro em breve.

 

Figura 5.7: A montagem da molécula de IgA secretória tem três etapas. Nos plasmócitos associados 
às mucosas, ocorre a montagem de um dímero de IgA com uma cadeia J. Na segunda etapa, o dímero 

é secretado e reage com um receptor (poli-imunoglobulina) na membrana de um célula epitelial. O 
conjunto é interiorizado e o receptor é clivado enzimaticamente. A porção que permanece ligada à 
IgA recebe o nome de "peça de secreção”. Este conjunto é transportado através do citoplasma e 

secretado na face apical da célula epitelial onde passa ao muco que reveste a superfície da mucosa.

 A IgA secretória (ou sIgA) é um dímero (contém 2 moléculas de IgA) unidas por uma cadeia 

especial, denominada J e, além disso, contém uma outra proteína, denominada "peça de secreção". Ao

contrário da cadeia J, que é produzida pelo mesmo plasmócito que secreta a IgA, a "peça de 

secreção" é um produto da célula epitelial que a molécula de IgA deve atravessar para atingir o muco 

que reveste a mucosa. Ao ser sintetizada pela célula epitelial, a molécula da qual se origina a "peça 

de secreção" é exposta na face voltada para a lamina própria, onde ela capta uma molécula (depreca) 

de IgA secretada por um plasmócito da vizinhança. Este complexo macromolecular é endocitado e 

transportado para a face apical da célula, onde ele é cindido, liberando para o muco a molécula de 



sIgA, no qual o receptor da célula epitelial está agora transformado em "peça de secreção". (Figura 

5.7 )  É provável que as moléculas de sIgA, por seu conteúdo em carboidrato, flutue na interface 

entre o muco e a luz intestinal.  A formação de um filme molecular de sIgA nesta posição seria um 

revestimento muito eficiente da superfície da mucosa que a simples deposição destas moléculas na 

luz intestinal.

Figura 5.8: Há muitos linfócitos no epitélio intestinal; em sua maioria,linfócitos T. Freqüentemente 
estes linfócitos estão recobertos por células especiais  (células M) que são muito ativas na 

pinocitose de materiais da luz intestinal. Na lamina própria do intestino, logo abaixo do epitélio, 
existem muitos linfócitos T e B além de macrófagos e plasmócitos secretando IgA.

 

Figura 5.9: No plasma e na linfa, a IgG é o isotipo mais abundante mas, nas mucosas, predomina a 
IgA em sua forma secretória.

 O interesse na "imunologia das mucosas" vem crescendo nos últimos anos, mas sempre como 

um capítulo a parte, distinto das manifestações "sistêmicas" da atividade imunológica. Em nosso 

modo de ver, esta é uma atitude inadequada, embora tenha sólidas raízes históricas. A separação 



das mucosas do restante do sistema imune torna-se ainda mais estranha quando se considera que a 

IgA, e não a IgG, é o isotipo mais abundante de imunoglobulinas (Figura 5.9 ).

 Segundo o raciocínio tradicional em imunologia, voltado para a defesa do corpo, o maior 

número de células secretoras de IgA deveria estar concentrado nas zonas de maior risco. No 

intestino, esta região de maior risco deveria corresponder ao intestino grosso, onde se concentra a 

grande maioria da flora intestinal. No entanto, é no intestino delgado, na verdade, no duodeno e no 

jejuno proximal, que estas células aparecem em maior número (Figura 5.10 ). Esta é a região onde são 

absorvidos peptídeos e outros produtos da digestão de proteínas. A preservação da identidade 

imunológica está, possivelmente, mais relacionada a estes peptídeos que à defesa anti-microbiana.

Figura 5.10: Distribuição de células secretoras de imunoglobulinas 
e da flora bacteriana ao longo do intestino.

 5.9 Imunoglobulinas monoclonais

 A invenção da técnica de produção de imunoglobulinas monoclonais por Kohler e Milstein, em

1975, revolucionou a Imunologia. Em reconhecimento a isto, eles foram contemplados com o prêmio 

Nobel de Medicina em 1984, juntamente com Niels Jerne que, além de suas importantes 

contribuições teóricas, foi  também o criador da técnica de plaqueamento para a enumeração de 

células secretoras de anticorpos (PFCs).

 Um dos grandes obstáculos à elucidação da natureza e da estrutura dos anticorpos foi a 

enorme heterogeneidade dos anticorpos naturais. Mesmo os anticorpos formados contra um único 

determinante antigênico (epitopo) são muito heterogêneos. Todos são "específicos", em maior ou 

menor grau, para o determinante, mas têm estruturas químicas diferentes e se ligam ao mesmo com 

diferentes graus de afinidade. Ao se combinarem ao antígeno, todas estas moléculas estão fazendo a 

mesma coisa, mas este é o único evento que as une: cada uma teria muitas possibilidades de 



combinação com outros materiais e, provavelmente, reagiria com muitos componentes do organismo 

que a produziu.

 O termo especificidade , portanto, diz respeito às regras de observação imunológica, não às 

regras naturais de operação do sistema imune. A especificidade reside na mente e no treinamento 

do imunologista, nos procedimentos que ele executa, não nos anticorpos (ou linfócitos) que ele utiliza 

como reagentes, como "ferramentas de observação". Por exemplo, anticorpos funcionam como 

reagentes muito específicos na tipagem de hemácias para o grupo ABO, necessária às transfusões 

de sangue. Mas estes anticorpos, usados como reagentes específicos, não foram induzidos pela 

injeção de hemácias, eles são anticorpos "naturais" para a formação dos quais colaboram muitos 

antígenos de alimentos, da flora bacteriana além da própria dinâmica do sistema imune. Eles não 

foram induzidos especificamente, mas servem como reagentes específicos.

 Esta elevada especificidade dos métodos imunológicos pode nos levar, indevidamente, a supor 

que a operação do sistema imune está baseada em reações igualmente específicas. Estas suposições 

errôneas são reforçadas pela imagem equivocada que a imprensa leiga dissemina sobre a natureza 

dos processos imunológicos. O sistema imune, porém, assim como o sistema nervoso, opera com um 

enorme grau de redundância, usando múltiplos elementos que são equivalentes no desempenho das 

mesmas funções. Grande parte dos anticorpos naturais, por exemplo, são multiespecíficos, capazes 

de reagir com muitos antígenos diferentes.

 Não saberíamos nada disso sem a técnica de produzir imunoglobulinas monoclonais. Uma 

técnica que permite a obtenção de anticorpos homogêneos, uma coleção de moléculas absolutamente 

idênticas, produzidas por um único clone de plasmócitos imortalizados por fusão com uma célula 

neoplásica. Tal clone pode, em tese, ser mantido indefinidamente em cultura de tecidos: os 

hibridomas.

 5.10 A fusão celular e os hibridomas

 Imunoglobulinas monoclonais são obtidas pela fusão de plasmócitos normais que estão 

sintetizando imunoglobulinas (anticorpos) com células de plasmocitomas (células tumorais) que 

perderam esta capacidade, mas podem ser mantidas indefinidamente em cultura de tecidos. Além 

disto, o plasmocitoma utilizado na fusão é um mutante que, por haver perdido uma enzima (chamada 

HGPRT), não consegue sobreviver em presença da droga aminopterina. Células normais sobrevivem 



em meio com aminopterina porque sintetizam o DNA por uma via metabólica que utiliza a HGPRT. 

(Figura 5.11 )

 Mutantes HGPRT-deficientes (HGPRT(-)) são obtidos por crescimento em meio contendo a 

droga 8- azoguanina que, por meio da HGPRT, é incorporada ao DNA formando moléculas defeituosas 

que levam à destruição celular. Estes mutantes, que perderam a enzima HGPRT, por não 

incorporarem a 8-azoguanina,sobrevivem e são isolados para uso nas fusões celulares.

 Para a fusão, mutantes HGPRT(-) e plasmócitos normais são cultivados em um meio especial 

contendo hipoxantina, aminopterina e timidina (abreviado HAT) e expostos a polietilenoglicol (PEG) 

que promove a fusão celular. A hipoxantina e a timidina facilitam a ação da HGPRT. Depois de algum 

tempo de cultura, ocorrem fusões e se formam híbridos entre células normais e os mutantes 

deficientes em HGPRT. As células normais sobrevivem em presença da aminopterina contida no meio 

HAT mas, como células normais que são, não conseguem se reproduzir rapidamente em cultura. As 

células HGPRT(-) que não se fundiram, morrem em presença de aminopterina. Apenas os híbridos, 

que sobrevivem em aminopterina por possuírem a HGPRT (das células normais) e se reproduzem 

rapidamente em cultura (como células neoplásicas) crescem exuberantemente, podem ser isolados e 

transferidos para outros frascos de cultura. O anticorpo que a célula normal estava produzindo, em 

muitos casos, continua a ser produzido pelo híbrido. Desta maneira, é obtido um hibridoma 

secretando um anticorpo (uma imunoglobulina) monoclonal (Tabela 5.2 ).

Tabela 5.2: Sobrevivência de células normais, híbridos e mutantes HGPRT(-) 

em meio HAT com aminopterina

Célula   multiplica       sobrevive em meio   multiplica em meio

                         em cultura?       com aminopterina?      em meio HAT?

normal           não       sim     não

híbrido          sim       sim     sim

tumor           sim       não     não



Figura 5.11: Efeitos da aminopterina e da 8-azoguanina na sobrevivência de células normais e células 
mutantes deficientes na enzima HGPRT.As células normais sobrevivem em aminopterina (por 

possuírem HGPRT) e morrem em 8-azoguanina porque a incorporam ao DNA com ajuda da HGPRT. Os 
mutantes HGPRT(-) morrem em presença da aminopterina pois não conseguem sintetizar DNA, mas 
sobrevivem em presença da 8-azoguanina pois, pela ausência da HGPRT, não a incorporam ao DNA.



6. Linfopoiese

___________________

 6.1 Linfopoiese e hemopoiese

 A formação dos linfócitos - linfopoiese - envolve questões comuns à formação de outras 

células sanguíneas (hemopoiese), como a de entender porque uma célula segue um dado trajeto de 

diferenciação. Além disso, a produção dos linfócitos depende de processos especiais de rearranjo de 

segmentos gênicos (exons) não contíguos, processos que ocorrem apenas em linfócitos e são 

responsáveis pela geração da diversidade clonal.

Figura 6.1 Hemopoiese linfopoiese na medula óssea e no timo. Sobre a influência de fatores do 
microambiente, células tronco se diferenciam em células progenitoras que dão origem às hemácias, 

granulócitos, monócitos, plaquetas e linfócitos. As dimensões das barras pontilhadas sugerem o 
tamanho das populações dos diversos tipos celulares no interior da medula óssea (ou do timo) e na 

periferia.

 Nos mamíferos, logo após o nascimento, praticamente toda a formação de células sanguíneas 

se concentra na medula óssea. Linfócitos T, gerados no timo, dependem de precursores medulares. 

Todas as linhagens celulares presentes no sangue dos mamíferos descendem de uma célula 

precursora comum, chamada célula tronco (stem cell) dotada de duas propriedades essenciais:

 a- auto-renovação: dar origem a células idênticas, indiferenciadas;

 b - diferenciação em células (progenitoras) de linhagens diferentes.



Na diferenciação, a célula vai se tornando progressivamente mais comprometida com um trajeto 

irreversível de mudanças até que a diferenciação atinge um estágio terminal, uma forma da qual a 

célula não pode regredir, nem prosseguir adiante (Figura 6.2 ). Os linfócitos são uma exceção a esta 

regra pois podem regredir do estado adulto para um estágio, de linfoblastos, menos diferenciados.

Ao longo da diferenciação, os diferentes tipos celulares podem se multiplicar.  A proliferação e a 

diferenciação (passagem de um tipo celular para outro) dependem da estimulação de receptores para

citocinas ("fatores de crescimento e diferenciação") que guiarão a célula ao estágio seguinte.

 A multiplicação e a diferenciação dos diferentes tipos celulares dependem de influências do 

microambiente da célula, da presença de múltiplas citocinas agindo sobre receptores de membrana 

numa rede de grande complexidade. A sequencia de etapas na diferenciação celular envolve eventos 

iniciados na membrana (ligação de substâncias a receptores) que promovem modificações no 

citoplasma e, então, no núcleo, levando à expressão de novos genes. Aparecem novos receptores de 

membrana que possibilitam a ocorrência de novos eventos na membrana e assim sucessivamente (ver 

Capítulo 9 ).

Figura 6.2 A diferenciação celular procede em estágios nos quais a célula expressa sucessivamente 
diferentes receptores para fatores de crescimento (estimulantes de proliferação) e de 

diferenciação (que mudam o tipo celular).

 6.2 Unidades formadoras de colônias

 Os conhecimentos sobre hemopoiese derivam, em grande parte, de experiências de 

reconstituição da hemopoiese em animais irradiados letalmente através da transfusão de diferentes 

tipos celulares.  Uma técnica engenhosa, desenvolvida por Till e McCulloch no início dos anos 60, 

consiste em transfundir apenas um pequeno número de células; esta transfusão, embora insuficiente 

para salvar o animal da morte por anemia, gera colônias (focos) de hemopoiese no baço que podem 

ser vistas e contadas a olho nu. Pode-se, assim, enumerar quantas unidades formadoras de colônias 

(CFU, colony forming unity) existem no inoculo (Figura 6.3 ). Admite-se que cada uma destas colônias 

deriva de uma única célula tronco (stem cell), multipotencial.



 Cada colônia contém células de apenas uma dentre quatro linhagens celulares: eritróide, 

neutrofílica granulóide, eosinofílica granulóide ou megacariocítica. (Figura 6.1 ). Sabemos hoje, 

graças às experiências de Wolf e Trentin que o tipo de diferenciação seguido pela célula tronco 

depende do estroma (matriz extracelular) com o qual a célula está em contato. O transplante de 

estroma de medula óssea para o baço faz com que as células-tronco que aí  se dividem se 

diferenciem, predominantemente, em granulócitos, enquanto que as células que se dividem no 

estroma do baço se diferenciam, predominantemente, para a linhagem eritróide.

Figura 6.3: A contagem de "colony forming units", CFUs). Animais irradiados letalmente recebem 
uma reduzida quantidade de células hemopoiéticas que colonizam o baço. Após alguns dias, colônias 

que  podem ser contadas a olho nu. Cada colônia contém apenas um tipo celular (hemácias, leucócitos 
ou plaquetas) e, provavelmente, deriva da reprodução de uma única célula tronco. Por precaução, no 

entanto, diz-se que cada colônia foi produzida por uma CFU.

 Há fatores importantes no estroma, além das substâncias que denominamos "fatores de 

diferenciação", no desencadeamento destes eventos. Algumas citocinas são capazes de ligar-se a 

estruturas da matriz extracelular e, nesta situação, atuar sobre células de maneira diferente do que 

fazem quando livres em solução. Isto talvez explique algumas das influências da matriz na 

diferenciação celular. Existem também "fatores" provindos de locais distantes: a eritropoietina, por 

exemplo, que favorece a diferenciação de hemácias quando a oxigenação dos tecidos cai, é formada 

nos rins.

 Múltiplos "fatores de diferenciação" já foram isolados e caracterizados mas, in vivo, eles 

não agem isoladamente, seus efeitos são equilibrados com diversos outros fatores agindo 

simultaneamente. A Tabela 6.1 mostra a sensibilidade de diferentes células precursoras a "fatores" 

já caracterizados. Por exemplo, a IL-3 age sobre todos os precursores, exceto os de 

megacariócitos. Acredita-se que a IL-3, atuando junto com outros fatores, seja responsável pela 



proliferação celular que acompanha a diferenciação. O GM-CSF age sobre precursores das séries 

granulocítica (neutrófilos e eosinófilos) e monocítica. Já os fatores G-CSF e M-CSF agem com 

exclusividade sobre precursores de granulócitos neutrófilos ou monócitos, respectivamente.

Tabela 6.1: Sensibilidade de diferentes tipos celulares a "fatores" de diferenciação

Fator   hemácia  granulócito  monócito  eosinófilo  megacariócito

IL-3        +          +         +          +            -

GM-CSF       -          +         +          +             -

G-CSF        -          +         -          -             -

M-CSF       -         -         +          -             -

CSF = "Colony Stimulating Factor"; G= granulócito; M= monócito;IL-3 = interleucina 3.

 Experiências in vitro sugerem que a concentração destes fatores seja também um fator 

determinante na diferenciação. Células indiferenciadas postas em presença de concentrações 

relativamente altas de GM-CSF dão origem a granulócitos e monócitos, enquanto que concentrações 

mais baixas dão origem apenas a monócitos.

 6.3 Origem dos linfócitos

 Os linfócitos T e B possuem um precursor comum (Figura 6.1 ) do qual se diferenciam células

progenitoras-B (pró-B) que permanecem na medula e células progenitoras-T (pró-T) que imigram para 

o timo (Figura 6.4).

Figura 6.4: Esquema simplificado da linfopoiese na medula óssea e no timo. Cada um dos estágios de 
diferenciação é caracterizado pelo aparecimento de certas moléculas na membrana (Figuras 6.6 e 

6.7). A linfopoiese T envolve duas linhagens com receptores clonais distintos, conhecidas como alfa-
beta e gama-delta.



Experimentalmente, estas diferentes etapas de diferenciação podem ser acompanhadas com 

anticorpos marcados (por ex., fluorescentes) dirigidos para moléculas expressas na membrana do 

linfócito em diferentes estágios de diferenciação. Tais moléculas são usadas, portanto, como 

marcadores de diferenciação. Muitos de tais marcadores são designados pela sigla CD (cluster of 

differentiation) significando que eles estão expressos em moléculas, geralmente glicoproteínas de 

membrana, que surgem em diferentes fases da diferenciação celular. Assim, CD2, CD3 e CD7, por 

exemplo, são marcadores do desenvolvimento de linfócitos T. Vários destes marcadores possuíam 

outras designações ao serem descobertos (por ex., CD7 = Thy.1). Há ainda outros marcadores para 

os quais a designação CD ainda não foi  estendida; por. ex.: há um marcador importante da maturação 

de linfócitos B, por exemplo, denominado B220. São inconvenientes da nomenclatura que só acordos 

internacionais podem sanar.

Figura 6.5: A linfopoiese B. De células progenitoras linfóides diferenciam-se células pró-B que já 
possuem cadeias µ (cadeias pesadas de IgM) no citoplasma (Golgi) mas não na membrana celular. 

Destas surgem células pré-B que já possuem cadeias µ e cadeias leves (geralmente kappa), mas não 
expressam estas imunoglobulinas na membrana. A seguir, surgem os linfócitos B jovens, que além

das imunoglobulinas de membrana, expressam também produtos de classe II do MHC (denominados 
Ia).

Histologicamente, os linfócitos B e T são indistinguíveis uns dos outros. Em seu estado de repouso, 

mais usual, são células pequenas (7-10 μ), com pouco citoplasma e baixa atividade metabólica.

 A distinção entre linfócitos B e T pode ser feita pela caracterização de marcadores de 

membrana . O marcador mais característico de linfócitos B, presente em todos os linfócitos B jovens 

e adultos, é a presença das imunoglobulinas (Ig) que atuam como seus receptores clonais (Figura 

6.4 ).

 Reciprocamente, o marcador de membrana mais característico dos linfócitos T é o seu 

receptor clonal, conhecido por TCR (T Cell Receptor). As moléculas de TCR aparecem sempre 



associadas a um complexo de 5 outras proteínas, conhecidas como o complexo CD3, que é também 

característico de todos os linfócitos T jovens e adultos. Em outros termos, o marcador equivalente 

às imunoglobulinas nos linfócitos T é o complexo TCR/CD3 (Figura 6.6 ).

 São os receptores clonais (Ig e TCR) presentes na membrana dos linfócitos que diferenciam 

um linfócito do linfócito seguinte e o fazem capaz de ligar-se apenas a certos tipos de estruturas 

moleculares (Tabela 6.2 ). A diversidade linfocitária depende da diversidade destes receptores 

clonais. Tanto linfócitos B como T possuem muitos outros receptores de membrana que podem ser 

usados como marcadores de subtipos linfocitários, alguns característicos de estágios da 

diferenciação celular. Os linfócitos B, por exemplo, possuem receptores para C3b, um componente 

de um conjunto de enzimas do plasma (sistema complemento ) importante em reações inflamatórias e 

na ativação linfocitária. Anticorpos anti-receptor de C3b, por exemplo, podem distinguir linfócitos B 

de linfócitos T, que não o possuem. Além das imunoglobulinas, o receptor de C3b, caracterizado por 

Bianco e Nussenzweig, foi o primeiro marcador utilizado para identificar linfócitos B.

Figura 6.6: A linfopoiese T. Células pró-linfóides, na medula óssea dão origem a células pró-T que 
migram para o timo e aí se diferenciam em dois tipos, segundo o tipo de cadeias usadas na 
constituição de seus TCR (receptores clonais): alfa-beta ou gama-delta. Na diferenciação 

intratímica, as cadeias gama-delta rearranjam primeiro, depois rearranjam as cadeias alfa-beta. 
Aparentemente, células que não conseguem expressar as cadeias gama-delta expressam cadeias 

alfa-beta. Os linfócitos T periféricos adultas na maioria são alfa-beta; mas há muitos linfócitos T 
gama-delta na pele e nas mucosas. Em ambas as células, surgem a seguir moléculas "acessórias", CD3 
e CD7. Nas células alfa-beta, surgem ainda moléculas de CD4 e CD8 e. Nesta fase, os timócitos são 

denominados "duplo-positivos". As células gama-delta não expressam CD4 ou CD8 (são "duplo 
negativas"). Após esta fase, as células perdem um destes marcadores, tornando-se CD4+/CD8- (T 

auxiliares) ou CD4-/CD8+ (T supressores/ citotóxicos).



Um segundo tipo importante de moléculas presentes em todos os linfócitos B já diferenciados e 

ausente de linfócitos não ativados são os produtos de classe II do MHC . Estas moléculas, também 

chamadas Ia, são importantes na "apresentação" de peptídeos ao reconhecimento pelo complexos 

TCR/CD3 de linfócitos T (Figura 6.6 ).  A designação Ia é uma abreviação de "I-region associated 

antigen", derivada do estudo dos genes Ir (“Immune response genes”), genes caracterizados nos 

anos 70 como responsáveis pela alta ou baixa reatividade imunológica a certos antígenos (ver 

Capítulo 3 ).

 No camundongo, há 4 genes de classe II no MHC (A-alfa, A-beta , E-alfa e E-beta). As 

células "apresentadoras" co-expressam dímeros A-alfa/A-beta e E-alfa/E-beta. Em humanos, há 14 

genes de classe II. Além de mais numerosos, esses genes podem ser expressos em uma variedade 

maior de combinações alfa/beta (ver Capítulo 7 ).

 Em aves, uma parte importante da diferenciação de linfócitos B se passa em um órgão 

linfóide associado à cloaca, denominado bursa de Fabricius . Nos mamíferos, a diferenciação 

completa dos linfócitos B se faz na medula óssea, de onde eles emergem já maduros.

Figura 6.7: Transcrição, edição e tradução do material genético em células eucarióticas. O processo 

envolve a remoção de trechos do transcrito de RNA correspondentes aos introns ("edição"). Nos 

linfócitos, e não em outras células, antes da etapa da transcrição ocorrem eventos (rearranjos de 

segmentos gênicos) que dão origem às cadeias dos genes correspondentes aos receptores clonais 

(BCR e TCR). 

 6.4 Rearranjos gênicos: mecanismos especiais de linfócitos

 Como nas demais células eucarióticas, o DNA de linfócitos contém porções (introns ) que não 

são traduzidas em peptídeos, intercaladas entre os segmentos gênicos (exons ) que são traduzidos. 

Um primeiro transcrito de RNA, contendo introns e exons, é "editado" pela remoção das sequências 

dos introns (Figura 6.8).



Figura 6.8: Os rearranjos gênicos ocorrem em linfócitos em ciclo mitótico. 
Não ocorrem em linfócitos em repouso.

Os linfócitos dispõem, além disso, de mecanismos de rearranjo de segmentos gênicos (exons) não 

contíguos que não são encontrados nas demais células do corpo. Através destes mecanismos, são 

montadas as regiões variáveis das moléculas de imunoglobulinas, os BCR (Ig) e dos receptores clonais 

(TCR) dos linfócitos T (Figura 6.9). Grande parte do conhecimento hoje disponível sobre este 

processo especial de rearranjo de exons não contíguos deriva do trabalho de Tonegawa e seus 

associados, premiado Nobel em 1987.

Figura 6.9: Na linfopoiese, como nas etapas que ocorrem nas demais células eucarióticas, ocorre o 
rearranjo e a junção dos segmentos gênicos (V,J,C) que dão origem aos genes dos BCR (Ig) e TCR, 

contendo as regiões variáveis(V) e constantes(C). Nas cadeias pesadas, entre os segmentos V e os J, 
existem ainda segmentos D.  Esta figura ilustra a produção de uma cadeia leve.

Como vimos, os linfócitos podem existir em dois estados distintos: um estado de repouso (pequenos 

linfócitos) e um estado ativado (linfoblastos, grandes e médios linfócitos). A grande maioria 

(80-95%) dos linfócitos existe em estado de repouso. Os linfócitos B adultos que emergem 

diariamente da medula óssea (20 a 30 milhões de células por dia no camundongo) são pequenos 

linfócitos em repouso que, em sua maioria, morrem em poucos dias ou mesmo horas, antes de serem 

ativados.



Tabela 6.2 

Os pequenos linfócitos constituem também a maioria das células encontradas nos órgãos linfóides 

periféricos, como o baço e os gânglios. Cerca de 20% das células nucleadas da medula óssea são 

pequenos linfócitos. Mas os processos genéticos especiais expressos nos linfócitos operam apenas 

quando os linfócitos são ativados e entram em ciclo mitótico. Para que os rearranjos gênicos 

ocorram, a dupla fita de DNA precisa estar desenrolada e permitir a ancoragem das enzimas 

responsáveis pelas mudanças.

Figura 6.10: Os genes que codificam os anticorpos existem em três conglomerados gênicos, em 3 
cromossomas diferentes: os genes que codificam as cadeias pesadas (H), das cadeias leves kappa e 

das cadeias leves lambda.

Em humanos e camundongos a formação de anticorpos envolve rearranjos em 2 ou 3 conglomerados

gênicos situados em cromossomas diferentes (Figura 6.10 ). A ocorrência de divisões celulares 

durante a linfopoiese B na medula pode estar marcada por uma sequencia definida de rearranjos 

gênicos. Na primeira mitose, haveria o rearranjo DH-JH; na segunda mitose, se completariam os 



rearranjos da cadeia pesada (VHDH-JH); na 3ª, haveria o rearranjo da cadeia kappa; o rearranjo da 

cadeia lambda só ocorreria se o rearranjo kappa não fosse funcional (Figura 6.11 ).

 6.6 Os linfócitos T

 Os linfócitos T diferem dos linfócitos B muitos pontos importantes: no processo de geração, 

no mecanismo de ativação e em sua vida média no organismo. Contrariamente aos linfócitos B, que 

emergem maduros (adultos) da medula óssea e são "selecionados" nos órgãos periféricos, o processo 

de "seleção" dos linfócitos T ocorre, em sua maior parte, durante sua "educação", dentro do timo, 

sobre linfócitos T ainda em formação (timócitos). Células pró-T migram da medula óssea ou do fígado 

fetal e ingressam no córtex do timo. Estas células expressam novos marcadores de membrana, por 

exemplo, CD7 (antes denominado Thy-1), que permanece presente em todas as etapas subseqüentes 

da diferenciação de células T. Dentro do timo, a diferenciação se processa do córtex para a medula 

tímica. Os linfócitos T adultos que conseguem passar à periferia emergem da medula tímica (Figura 

6.6 ).

Figura 6.11: Sincronia das mitoses com os rearranjos gênicos.

Nas etapas seguintes da diferenciação no córtex, as células T, agora denominadas timócitos jovens 

se multiplicam intensamente. Durante estas mitoses, elas sofrem os rearranjos gênicos que 

permitem a construção de seus receptores clonais (TCR). Nesta etapa, é gerada uma variedade de 

TCR tão ampla quanto a das Ig utilizadas pelos linfócitos B (Tabela 6.2 ). Nos linfócitos T, os TCR 

passam a ser expressos na membrana em associação com proteínas de um complexo conhecido por 

complexo CD3. Nesta etapa, não são ainda expressas moléculas de CD4 ou CD8 (moléculas que 

desempenham funções acessórias nas interações do complexo TCR-CD3) e as células são, por isto 

mesmo, ditas "duplo negativas" (CD4-/CD8-) (Figura 6.8 ).



 A molécula do TCR é um heterodímero possuindo domínios constantes (C) e variáveis (V) que 

guardam analogias com as moléculas de imunoglobulinas. Tanto em humanos como em camundongos, há 

dois tipos de TCR expressos em linhagens distintas de linfócitos T: há os que expressam TCR com 

cadeias gama-delta (gd) e os que expressam cadeias alfa-beta (ab), as conhecidas originalmente. As 

células T gd são as primeiras a aparecer no timo e pensou-se inicialmente que, ao maturar, elas se 

transformassem em células T ab, as células T mais comuns nos órgãos linfóides periféricos como o 

baço e os linfonodos. Pensa-se atualmente que as células T ab e T gd constituam linhagens distintas 

de células T. Um forte argumento a este favor, é o aparecimento de taxas normais de células T gd 

na pele, e na mucosa digestiva e genital de camundongos nude (atímicos), que são totalmente 

desprovidos de células T ab. Em camundongos normais, porém, as células mais abundantes no interior 

do timo são células T ab. Em ungulados, a porcentagem de células T gd é bem maior. Em 

camundongos, a grande maioria dos linfócitos T intestinais são T gd, enquanto que em seres humanos 

eles são Tab.

 Na etapa seguinte, as células Tab passam a expressar, simultaneamente, moléculas de CD4 e 

CD8 e são conhecidas como células "duplo positivas" (CD4+/CD8+). As moléculas de CD4 e CD8 são 

importantes nas interações ativadoras dos linfócitos T, onde atuam como co-receptores: enquanto o 

paratopo da molécula de TCR se liga ao complexo MHC-peptídeo, as moléculas de CD4 e CD8 se ligam 

diretamente a porções invariantes dos próprios produtos do MHC. Na etapa seguinte da 

diferenciação, as células "duplo positivas"  perdem um destes marcadores, tornando-se CD4+/CD8- 

ou CD4-/CD8+. As primeiras desempenharão as funções de linfócitos T-auxiliares; as últimas, de 

linfócitos Tab supressores/citotóxicos. Alguns linfócitos Tgd também expressam moléculas de CD8, 

mas este é um ponto ainda parcialmente obscuro atualmente.

 Acredita-se que o processo de seleção dos linfócitos T que efetivamente emergirão do timo 

ocorre a partir desta etapa. A grande maioria dos linfócitos T formados no timo, cerca de 19 em 

cada 20, morrem sem deixar o órgão.

 A seleção ocorre quando os linfócitos T jovens interagem com células "apresentadoras" no 

interior do timo e há etapas "positivas" e "negativas" de seleção. Um certo limiar de afinidade entre 

o complexo TCR-CD3 e os complexos MHC-peptídeos nas células "apresentadoras" do timo parece 

essencial talvez para que a célula receba um suprimento indispensável de citocinas. Algumas células 

são, então, "positivamente" selecionadas. Por outro lado, afinidades muito elevadas reteriam a célula 



no timo por um tempo excessivo e estas células seriam "negativamente" selecionadas. Desta forma, 

sairiam do timo como linfócitos T adultos, células com um grau moderado de afinidade.

 Como mencionamos, o TCR aparece sempre associado a um conjunto de no mínimo 5 outras 

proteínas, conhecido como o complexo CD3. Por isso, muitas vezes nos referimos ao complexo 

molecular que atua como o verdadeiro receptor clonal do linfócito T como TCR-CD3. Reciprocamente, 

a presença do TCR parece essencial para o aparecimento do complexo CD3 na membrana: existe uma 

linhagem de células mutantes (Jurkat) que têm defeitos na síntese das cadeias alfa ou beta do TCR 

e, como consequência, não expressam CD3 na membrana, embora tenham CD3 no citoplasma e níveis 

normais de mRNA para CD3.

 As proteínas caracterizadas no complexo CD3 até a data (denominadas gama, delta, épsilon, 

zeta e eta) existem tanto em humanos como em camundongos e estão associadas entre si  e com o 

TCR por ligações não-covalentes. As cadeias gama, delta e épsilon são relacionadas estruturalmente, 

enquanto que a cadeia zeta é um homodímero unido por pontes dissulfeto. Um dos eventos mais 

precoces da ativação do linfócito T parece ser a fosforilação de componentes do complexo CD3.



7. Histocompatibilidade

__________________________________

 

 7.1 Relações entre a transplantação de tecidos e a imunologia básica.

 O desenvolvimento da Imunologia moderna foi  marcado por dois períodos de intensa 

atividade, nos quais descobertas fundamentais foram feitas. No primeiro, 1955-1965, a visão sobre 

o significado dos linfócitos para os fenômenos imunológicos mudou radicalmente.

 Na visão descrita por Virchow em 1858, linfócitos eram produzidos nos gânglios linfáticos e 

lançados na linfa de onde passariam ao sangue para uma curta vida, não muito diferente da vida dos 

leucócitos. As experiências de Gowans, iniciadas em 1956, mostraram que ratos que tinham a linfa do 

conduto torácico cronicamente drenada tornavam-se linfopênicos e imunodeficientes. A competência 

imunológica destes animais podia ser restaurada pela reinfusão de linfócitos. Havia, portanto, 

linfócitos recirculantes, células de vida mais longa do que propunha Virchow.

 As idéias que fundamentam a Imunologia moderna tiveram origem neste período. É de 1955 a 

Teoria da Seleção Natural da Formação dos Anticorpos, de Jerne e de 1957, a primeira versão da 

Teoria de Seleção Clonal, de Burnet (uma modificação fecunda das idéias de Jerne). São também 

deste período a caracterização da existência de linfócitos B e T como células distintas e os 

primeiros trabalhos sobre a função do timo (e da bursa de Fabricius, em aves). Expostos ao antígeno 

específico, linfócitos T de animais imunizados transformam-se em blastos e se multiplicam mas não 

produzem anticorpos, criando uma problemática nova para a Imunologia. Além disso, aprendeu-se que 

a produção de anticorpos para a maioria dos antígenos requeria a cooperação entre linfócitos T e B.

 O segundo período de intenso progresso, entre 1965 e 1975, foi  marcado por descobertas 

inesperadas que uniram em uma só problemática duas áreas da pesquisa biomédica até então 

separadas: a imunobiologia e a biologia da transplantação de tecidos. Tais descobertas ocorreram no 

estudo dos genes que controlam a reatividade imunológica. O primeiro destes genes foi  descrito por 

Levine e Benacerraf no estudo da reatividade de cobaias a poli-L-Lisina (PLL). 

 Inicialmente realizados em cobaias, estes estudos logo passaram a ser feitos com linhagens 

isogênicas de camundongos (ver Apêndice 1), já então disponíveis em grande variedade. Estudando a 

reatividade de um painel de linhagens de camundongos, McDevitt descobriu que camundongos C3H/

He diferiam de camundongos C3H.SW na reatividade a polímeros sintéticos de aminoácidos.  Estas 



duas linhagens diferem uma da outra apenas por uma região cromossômica conhecida como MHC 

(Major histocompatibility Complex) por conter os genes mais importantes na compatibilidade de 

tecidos transplantados entre animais da mesma espécie. As linhagens C3H/He e C3H.SW formam um 

par congênico-resistente diferindo pelo MHC (ver Apêndice 1). Isto sugeriu a McDevitt que os genes 

responsáveis pela reatividade aos polímeros sintéticos de aminoácidos se localizavam numa região 

próxima ao MHC. Experiências nesta direção logo conduziram à caracterização de "genes de Imune-

resposta" (genes Ir ) controlando a reatividade a polipeptídeos sintéticos que estavam, não apenas 

próximos, mas sim no interior do MHC. Meses depois, Vaz e Levine, trabalhando com camundongos e 

Green e Benacerraf, trabalhando com cobaias, mostraram que havia genes Ir no controle também da 

resposta imune a proteínas. Tratava-se de um fenômeno geral, operando na base da ativação 

linfocitária.

 Quase simultaneamente, Kindred e Shreffler mostraram que linfócitos T e B cooperam 

apenas quando têm o mesmo MHC. Os linfócitos poderiam provir de linhagens com múltiplas 

diferenças genéticas, mas cooperavam bem se compartilhassem o MHC. Este fenômeno, conhecido 

como "a restrição por compatibilidade" ou "restrição pelo MHC " só foi  elucidado no final da década 

de 80 e depende do que passou a se chamar "processamento e apresentação " como será discutido no 

próximo capítulo.

 Até este período, não havia uma conexão direta entre a Imunologia básica e o estudo da 

transplantação de tecidos. O estudo dos transplantes de tecidos animais foi  iniciado, curiosamente, 

no trabalho com tumores experimentais de camundongos, ainda no começo do século. O objetivo da 

maioria das investigações, como usual na Imunologia, era o desenvolvimento de vacinas. Alguns 

tumores transplantados entre animais geneticamente não-idênticos eram rejeitados e havia a 

esperança de se desenvolver uma vacina contra o câncer. O trabalho nesta área mostrou-se 

decepcionante por duas razões principais.  Primeiro, chegou-se à conclusão de que a rejeição dos 

tumores poderia ser devida a antígenos presentes nos tecidos normais do doador e não 

exclusivamente a antígenos presentes nos tumores. Em segundo lugar, animais injetados com células 

tumorais mortas e que formavam anticorpos contra elas, poderiam tornar-se mais suscetíveis, em 

vez de mais resistentes, ao crescimento de um inóculo subseqüente do mesmo tumor, um fenômeno 

que ficou conhecido em Imunologia como facilitação (enhancement).

 Estas frustrações arrefeceram o interesse em Imunologia dos tumores por muitas décadas, 

mas tiveram o grande efeito de despertar o interesse no estudo sistemático da transplantação de 



tecidos normais. Datam deste período os trabalhos de Little criando linhagens homogêneas de 

camundongos que tornaram possíveis, nos anos 40-50, os trabalhos de Gorer e, finalmente, a 

carreira pioneira e inicialmente solitária, de Snell.

Figura 7.1 : Genes de histocompatibilidade (H-1, H-2) e seus produtos expressos na membrana 
celular. Células de um animal que expresse o alelo “a” do loco H-1 transplantadas para animais que não 

o expressam (por ex., animais homozigóticos para o alelo “b” do lócus H-1) provocariam respostas 
imunes para o produto do alelo “a” que causariam a rejeição das células.

 7.2 A descoberta do MHC

 Snell foi  o fundador da imunogenética da transplantação de tecidos. Trabalhando com 

camundongos, ele produziu um grande número de linhagens isogênicas (inbred) por cruzamentos 

sucessivos entre irmãos.

 Um cálculo simples de probabilidade indica que, após 20 cruzamentos sucessivos entre 

irmãos, apenas 5%

dos genes (dos loci) permaneceriam heterozigóticos. Atualmente, a linhagem mais antiga de 

camundongos (DBA/2J) já conta com mais de 200 destes cruzamentos.

Figura 7.2: Camundongos de linhagens isogênicas foram e continuam sendo de valor inestimável na 
pesquisa imunológica. Camundongos isogênicos são homogeneamente homozigóticos, enquanto que os 



híbridos F1 de duas linhagens isogênicas são também homogêneos (homogeneamente 
heterozigóticos).  Já o cruzamento de animais F1 gera animais F2 geneticamente heterogêneos.

 Gorer havia demonstrado que camundongos formam anticorpos contra antígenos presentes 

em hemácias e outras células de camundongos de outra linhagens durante a rejeição dos 

transplantes. Usando tais métodos e diretamente a rejeição de transplantes de pele, Snell queria 

conhecer os "antígenos de transplantação" ou antígenos de histocompatibilidade (antígenos H). Seu 

projeto era caracterizar os genes H (genes de compatibilidade histológica) através de cruzamentos 

e retrocruzamentos adequados.

Figura 7.3 : As "leis" da transplantação. Primeira lei: transplantes isogênicos (dentro da mesma 
linhagem) são aceitos. A segunda lei: transplantes alogênicos (entre duas linhagens) são rejeitados. A 
terceira lei: híbridos F1 de duas linhagens isogênicas aceitarão transplantes de ambas as linhagens 

parentais. Haveria uma 4ª lei, que surge da 3ª, dizendo que s F1 aceitarão transplantes  Fn (qualquer 
geração)- são receptores universais. A 3ª e a 4ª "leis" derivam do mesmo fato: todos os genes de 

histocompatibilidade são expressos na geração F1 (são todos genes co-dominantes).

 Ao estudar a transplantação de pele entre camundongos resultantes de cruzamentos e 

retrocruzamentos destas linhagens, Snell enunciou "leis" da transplantação de tecidos alogênicos, 

isto é, entre linhagens isogênicas diferentes da mesma espécie animal. A Figura 7.3 ilustra as 3 

primeiras "leis".



Figura 7.4 : Como seria a rejeição de transplantes da linhagem parental (linhagem A) para a geração 
F2 se existisse um único gene de histocompatibilidade, H-1/, que admite alelos a e b (as linhagens 

seriam a/a ou b/b).

 A Figura 7.4 ilustra a transplantação de tecidos de uma linhagem isogênica (linhagem A) para 

a geração F2 de seu cruzamento com outra linhagem (linhagem B) se existisse um único gene H (gene 

H-1) com alelos a/a na linhagem A e alelos b/b na linhagem B: 3/4 dos animais da geração F2 

aceitariam o transplante. A Figura 7.5 ilustra o que ocorreria se existissem 2 genes H não ligados, 

H-1 (com alelos a/a e b/b) e H-2 (com alelos x/x e y/y). Ocorreria que (3/4) x (3/4) dos animais 

aceitariam o transplante. Isto é, a porcentagem de rejeições de transplantes parentais pela geração 

F2 é proporcional ao número de genes H independentes. Com apenas 1 gene H, o transplante seria 

aceito por 3/4 dos animais; com 2 genes, seria aceito por (3/4) x (3/4); com 3 genes, por 

(3/4)x(3/4)x(3/4) e, portanto, com n genes, por (3/4)n animais.

Figura 7.5 : Rejeição de transplantes da linhagem parental para a geração F2 se existissem dois 
genes H, sendo a raça A H-1a/H-1a; H-2x/H-2x e a raça B H1b/H-1b; H-2y/H-2y. Ocorreria que 1/4  
dos animais rejeitariam o transplante por diferenças no gene H1 e 1/4 por diferenças no gene H-2. 

Assim (3/4)x(3/4), ou 9/16 animais aceitariam o transplante.



Podemos, então, utilizar o raciocínio inverso: realizar transplantes da geração parental para um 

grande número de animais da geração F2 resultantes do cruzamento de duas linhagens isogênicas, 

determinar a porcentagem de transplantes rejeitados e, a partir destas cifras, calcular o número (n) 

de genes H controlando a compatibilidade de transplantes realizados entre as duas linhagens, pois 

esta porcentagem é (3/4)n.

 Esta experiência foi  efetivamente realizada múltiplas vezes. Seu resultado precisa ser 

descrito em etapas. Na primeira etapa, 1/4 dos transplantes (25%) sofriam uma rejeição rápida (10 

dias), enquanto que 3/4 (75%) permaneciam aceitos. Se a experiência fosse interrompida nesta 

etapa, a conclusão seria: existe apenas 1 gene de histocompatibilidade. Com o correr dos dias, 

porém, ocorriam mais e mais rejeições. Por exemplo, 40% dos animais haviam rejeitado o transplante 

aos 20 dias; 60% aos 30 dias e assim sucessivamente até que, ao fim de 6 meses, praticamente 

nenhum dos animais F2 ainda portava o transplante parental sem o rejeitar. Um nível assim tão alto 

de rejeição indica que existem múltiplos genes H no camundongo, tantos que é praticamente 

impossível fazer com que transplantes da geração parental para a geração F2 sejam 

permanentemente aceitos.

Tabela 7.1
Porcentagem de rejeições de transplantes parentais para a geração F2
___________________________________________________

  Número de locos    F2 que aceitam o transplante
  H independentes     fração   %

___________________________________________________
   1      (3/4)1   75
   2      (3/4)2   57
   3      (3/4)3   42
   4      (3/4)4   31
   ...      .........   .....
   9      (3/4)9   8
   ...      .........   ......
   13      (3/4)13  2
   15      (3/4)15  1

_____________________________________________________

Mas o que se observa na primeira etapa da experiência, na qual 25% dos transplantes sofreram uma 

rejeição rápida (10 dias), é também revelador. Isto indica que, entre os múltiplos genes H do 

camundongo, existe um gene "forte", "maior". Animais que diferem em alelos deste gene rejeitam 



rapidamente o transplante. Animais que possuem alelos compatíveis deste gene "forte", ainda assim, 

rejeitam o transplante, mas o fazem mais lentamente. Este gene mais "forte", responsável pelas 

rejeições rápidas, é o que denominamos hoje em dia o complexo principal de histocompatibilidade 

("Major Histocompatibility Complex") abreviado MHC .

 7.3 H-2: o MHC do camundongo

 O "gene forte" é, na verdade, um complexo gênico , genes intimamente ligados que, por sua

proximidade, são herdados quase sempre como um "pacote", como se fossem um só gene. Descobriu-

se que se trata de um complexo gênico pela descoberta de raras recombinações, que ocorrem em 

cerca de 5 cruzamentos em 1000 (0,5%), capazes de fazer com que características codificadas pelo 

mesmo "alelo" (o termo correto aqui é haplotipo) sejam separadas e herdadas por indivíduos 

diferentes. Um esquema da estrutura genética fina do MHC do camundongo, conhecido como 

complexo H-2, é mostrado na Figura 7.6 . A região H-2 do cromossoma 17 do camundongo é dividida 

em 4 sub-regiões denominadas K, I , S e D.

 Cada uma destas sub-regiões contém de um a vários segmentos gênicos (Tabela 7.2 ).

Tabela 7.2

Sub-regiões e segmentos gênicos do complexo H-2

____________________________________________________

  Subregiões   Segmentos gênicos  Classe dos produtos

____________________________________________________

        K     K    I

        I    Aβ , Aα , Eβ , Eα  II

        S       Slp, Ss, Bf, C2  III

        D     D, L    I

____________________________________________________

Estes segmentos gênicos codificam produtos moleculares de diferentes classes, designadas I, II e 

III. Os produtos de classe I e II são proteínas da membrana celular, como representado na parte 

superior da Figura 7.6 . Os produtos de classe III são componentes de um sistema de enzimas do 

plasma denominado sistema complemento e não fazem parte da membrana celular.



Tabela 7.3
Distribuição celular de produtos de classe I e II do MHC

__________________________________________________________
   Classe      Expressos em

__________________________________________________________
   I ( H-2)    Todas as células nucleadas
   I (Qa/Tla)   Fases da diferenciação de alguns linfócitos
   II     Células apresentadoras (*)

___________________________________________________________
 (*) linfócitos B, células dendríticas, macrófagos, endotélio ativado, enterócitos,
  epitélio tímico, espermatozóides.

Os produtos de classe I do complexo H-2 (K,D,L) consistem de uma única cadeia polipeptídica com 

cerca de 43 kd, aos quais se une uma molécula menor, conhecida por b2-microglobulina (β2m) que é 

codificada em um outro cromossoma. A β2m existe também livre no plasma. Os produtos de classe I 

do H-2 são expressos na membrana de todas as células nucleadas do camundongo, mas não são 

expressos em hemácias. Por outro lado, os produtos de classe I codificados na região Qa/Tla são 

expressos apenas em algumas células e apenas em alguns estágios da diferenciação celular. Por 

exemplo, a denominação Tla é uma abreviatura de "thymus-leukemia antigen" porque estas moléculas 

são expressas em timócitos, mas não em linfócitos T adultos e, além disso, durante leucemias, podem 

reaparecer em linfócitos periféricos. Similarmente, os produtos de genes Qa aparecem em algumas 

células da medula óssea durante a hemopoiese e depois desaparecem. Há indicações de que estes 

mesmos antígenos aparecem em células fetais e, o que é muito importante, em uma grande variedade 

de células neoplásicas. Atualmente, há sugestões de que os linfócitos T gama-delta se liguem a 

peptídeos conjugados a produtos de genes Qa.

 Os produtos de classe II são formados por duas cadeias distintas, ambas codificadas por 

genes do complexo H-2. Os produtos são denominados I-A (expressão dos genes Aβ e Aα) e I-E (dos 

genes Eβ e Eα) e têm uma distribuição muito mais restrita que os produtos de classe I do complexo 

H-2. Moléculas de I-A e I-E são expressas nas células apresentadoras de antígenos aos linfócitos T 

auxiliares: linfócitos B, células dendríticas, macrófagos, células endoteliais "ativadas", células do 

epitélio tímico (Tabela 7.3) e algumas outras células, entre as quais, curiosamente, estão os 

espermatozóides.



Figura 7.6: O MHC do camundongo: o complexo H-2 contendo 4 sub-regiões (K,I,S D) e 11 segmentos 
gênicos. Destes segmentos gênicos, 3 codificam produtos de classe I (K,D,L) e 4 codificam produtos 
de classe II, (A-α, A-β, E-α e E-β). Os produtos de classe I e II são expressos na membrana celular. 

Os produtos de classe III são componentes do sistema complemento e não se expressam na 
membrana. À direita do complexo H-2, existe um conglomerado de outros segmentos gênicos de 

classe I designados Qa/Tla, que contém cerca de 30 elementos. Estão presentes ainda no complexo 
H-2, genes que a Figura não mostra (por ex.: há um gene codificando uma neuraminidase; o gene de 

uma citocina (TNF-α, etc.)

 7.4 HLA: o MHC humano

 O conhecimento sobre a imunogenética do complexo H-2 do camundongo facilitou muito a 

compreensão da estrutura genética do MHC humano, o complexo HLA. Como ilustrado na Figura 7.7, 

existem duas pequenas diferenças na organização do H-2 e do HLA: no complexo HLA, todos os 

genes de classe I (denominados HLA-A, HLA-B e HLA-C) estão agrupados à direita (não existe um 

gene semelhante ao H-2K do H-2); em segundo lugar, existe uma variedade maior de genes de classe 

II, denominados HLA-DP, HLA-DZ, HLA-D0, HLA-DX, HLA-DQ e HLA-DR (Figura 7.8 ).



Figura 7.7. Comparação do MHC do camundongo (H-2) com o MHC humano (HLA). Há 4 genes de 
classe II no M (Aα, Aβ , Eα e Eβ) e as células "apresentadoras" co-expressam dímeros A-α/A-β Eα/
E-β. No HLA, há 14 genes de classe II. Além de mais numerosos, estes genes podem ser expressos 
em uma variedade maior de combinações alfa/beta.

Figura 7.8 Os genes e os produtos de classe I e II do complexo HLA. Os produtos de classe I são 
expressos na membrana em combinação com a β-2-microglobulina.

 No complexo HLA, os produtos de classe II , são mais numerosos que no complexo H-2 do 

camundongo. Além disso, as cadeias a de um tipo, por ex., DP, podem ser conjugadas a cadeias b DP, 

DQ, ou DR tornando a variedade de produtos finais muito maior.

 Dois problemas relacionados ao sistema HLA são de grande importância imunológica. O 

primeiro, que discutiremos sumariamente ainda neste capítulo, é o interesse em realizar 

transplantes de órgãos e tecidos com finalidades terapêuticas. Com a notável exceção de 

transplantes entre gêmeos univitelinos, a transplantação na espécie humana é sempre realizada 

entre indivíduos alogênicos e, portanto, na ausência de intervenções terapêuticas, eles são 

invariavelmente rejeitados após um período mais ou menos longo. Um corolário deste problema é a 



gestação vivípara e a natureza dos mecanismos que, normalmente, impedem a rejeição do feto, desde 

que a placenta pode ser vista como um enxêrto alogênico implantado na mucosa uterina. 

 O segundo problema, que discutiremos depois, é a relação entre certos haplotipos HLA e a 

incidência de doenças auto-imunes humanas (por exemplo, a freqüente associação do HLA-B27 com a 

espondilite anquilosante).



8. O processamento e a apresentação

____________________________________________

 8.1 Diferenças entre linfócitos T e B

 Nos livros-texto de Imunologia de alguns anos atrás, há esquemas semelhantes ao da Figura 

8.1 mostrando a estimulação de um linfócito por seu antígeno específico. A figura sugere que o 

linfócito seria ativado pelo antígeno, sofreria um número variável de divisões celulares (expansão 

clonal) e, então, se diferenciaria em plasmócitos secretando anticorpos. Uma parcela das células 

estimuladas reverteria a um estado de repouso para constituir uma população de "células de 

memória" responsáveis pela reatividade aumentada ("secundária") em contatos subseqüentes com o 

mesmo antígeno. Esta proposta era a base da Teoria de Seleção Clonal, de Burnet, e foi feita nos 

anos 60, quando não eram conhecidos ainda os linfócitos T e B. Nesta época, existiam apenas 

"linfócitos". Não surpreende que variações desta figura aparecessem em todos os textos de 

Imunologia mais antigos. O que aprendemos sobre os processos de ativação linfocitária nos últimos 

anos, porém, sugere que este esquema contém incorreções fundamentais.

Figura 8.1 : O esquema tradicional de ativação de linfócitos pelo antígeno resultando no 
aparecimento de células formadoras de anticorpos e de "células de memória". Este esquema, 
derivado da Teoria de Seleção Clonal, contém várias incorreções, como a sugestão de que os 

antígenos são capazes de estimular diretamente os linfócitos B.

A incorreção mais básica é a sugestão de que o antígeno seja capaz de ativar diretamente linfócitos 

para a produção de anticorpos. Embora capazes de ligar moléculas de antígeno às moléculas de IgM 



que possuem na membrana, os linfócitos B não são ativados por esta ligação. O processo mais comum 

(T-dependente) de ativação de linfócitos B requer a presença de linfócitos T auxiliares (CD4+). 

 Por sua vez, os linfócitos T são incapazes de ligar moléculas de antígeno em sua configuração 

nativa e requerem que estas moléculas sejam previamente processadas e apresentadas por outras 

células. Vários tipos de células podem operar como apresentadoras de antígenos para os linfócitos T-

auxiliares. Entre estas células, estão os próprios linfócitos B. A captação de antígenos pelos 

linfócitos B, portanto, é uma etapa importante em seu processo de ativação, porque os antígenos 

captados são processados e recolocados (apresentados) na membrana, transformados em peptídeos 

e conjugados a outras moléculas da membrana (produtos do MHC). Linfócitos T-auxiliares podem, 

então, interagir com estes peptídeos e, neste processo, levar à ativação do linfócito B.

 A participação de linfócitos B e T nas interações ativadoras, portanto, é diferente. Enquanto 

os anticorpos na membrana do linfócito B ligam-se às moléculas na sua conformação nativa 

tridimensional, os receptores da célula T (TCR) exigem que estas moléculas sejam fisicamente 

alteradas (processadas) em outras células e conjugadas a produtos do MHC para se ligarem a elas.

 Como vimos, há dois tipos principais de linfócitos T, designados auxiliares (Th) e 

supressores /citotóxicos (Ts/Tc), e identificados pelos marcadores CD4+ e CD8+, respectivamente. 

Durante as interações celulares envolvendo linfócitos Ts, as moléculas de CD8 ligam-se às moléculas 

de produtos de classe I do MHC presentes na membrana de todas as células nucleadas do organismo. 

Nos linfócitos Th, porém, as moléculas de CD4 têm afinidade por produtos de classe II do MHC e 

esses produtos são expressos apenas nas células ditas apresentadoras (linfócitos B, macrófagos, 

vários tipos de células dendríticas, enterócitos, células do trato genital, etc.).  Há, portanto, um 

grupo restrito de células capazes de atuar com alvos de linfócitos Th. Por outro lado, todas as 

células do corpo são "apresentadoras" para linfócitos T CD8+ (supressores/citotóxicos). Há razões 

para considerar separadamente o processamento e a apresentação ligados a ativação de linfócitos 

Th e Ts/Tc. Usualmente, o termo células "apresentadoras" refere-se apenas aos linfócitos Th.

 As células "apresentadoras", como macrófagos e células dendríticas, captam a maioria dos 

antígenos que penetram no organismo. Elas ingerem e parcialmente digerem os antígenos, gerando 

peptídeos que são, então, conjugados a produtos de classe II do MHC. É o conjugado formado entre 

"produto de classe II - peptídeo" que se liga ao receptor (TCR) do linfócito Th. Além da ligação do 

TCR com o conjugado "peptídeo-produto do MHC", há ligações diretas entre moléculas de CD4 e os 

produtos de classe II do MHC, além de outras ligações estabilizadoras (Figura 8.2 ).



Figura 8.2 : Linfócitos T-CD4+ ligam-se a produtos de classe II/peptídeos nas células 
apresentadoras. Linfócitos T-CD8+ ligam-se a produtos de classe I/peptídeos em qualquer célula 
nucleada. Moléculas acessórias (CD4 e CD8) interagem diretamente com os produtos do MHC de 

classe II e classe I), respectivamente,

Estas ligações parecem essenciais para a ativação do linfócito Th, que requer ainda a presença de 

interleucina-1 (IL-1) (ver Capítulo 11, "O contexto ativador") fornecida por células dendríticas, 

macrófagos e, em menor quantidade, pelo linfócito B. Na verdade, as células apresentadoras mais

eficientes expressam uma forma de IL-1 que permanece fixa à membrana. Se ativado, o linfócito T 

auxiliar passa a secretar outras citocinas (IL-2,IL-3,IL-4, etc.) necessárias à ativação do linfócito 

B.

Tabela 8.1: Moléculas acessórias que se ligam a produtos do MHC

Classe de                   Atividade                  Produto do MHC                  Células em que se

linfócito T               imunológica                    ao qual se liga                   expressa o produto

CD4                         auxiliar                            classe II                      células apresentadoras

CD8                 supressora-citotóxica             classe I                      todas as células nucleadas

 8.2 O processamento

 Quando em repouso, o linfócito B expressa um número relativamente pequeno de receptores 

para citocinas na membrana. Este número aumenta muito quando o linfócito B é induzido pelo 

entrelaçamento (cross-linking) dos anticorpos de membrana por ligação a outras moléculas 

(moléculas de antígenos, por exemplo). Concomitantemente, o linfócito B passa a hiper-expressar os 

produtos de classe II do MHC. Isto o torna um alvo mais provável para linfócitos Th. O contato 



direto do linfócito T auxiliar somado à presença de IL-3, IL-4 e talvez outras citocinas transformam 

o linfócito B em um linfoblasto, que pode se dividir algumas vezes gerando linfoblastos que, então, 

pela ação de outras citocinas, se diferenciam em plasmócitos secretando grandes quantidades de 

imunoglobulinas. Os plasmócitos são células terminais, não podem se diferenciar em outras células e 

Figura 8.3 : Linfócitos B ligam moléculas de antígeno, mas isto é insuficiente para ativá-los. 
Linfócitos T requerem o "processamento e apresentação" do antígeno por outras células. A figura 

mostra produtos do MHC de classe II aos quais se ligam os linfócitos T-CD4+ (auxiliares). (ver 
Figura 8.2 ).

 A idéia de que o antígeno é reconhecido por sua "estranheza" é, portanto, controversa, na 

medida em que um dos passos cruciais do processo de reconhecimento antigênico é a desmontagem 

do antígeno em fragmentos (ou seja, a descaracterização de sua estranheza) e a posterior 

apresentação destes fragmentos ao linfócito T, unidos a moléculas inteiramente familiares ao 

sistema imune: produtos do MHC.

 Estes fragmentos, os peptídeos, em geral, possuem de 10 a 20 aminoácidos, mas alguns 

podem ser menores, outros muito maiores. Algumas moléculas de proteína podem ser apresentadas 

sem qualquer degradação, sem que se formem peptídeos.

 Uma macromolécula antigênica pode dar origem a diversos fragmentos antigênicos 

diferentes e muitos deles se originam de regiões da molécula que não estavam expostas em sua 

configuração original (nativa) e, portanto, estavam fora do acesso dos anticorpos que ligaram a 

macromolécula à célula processadora. Assim, o processamento não só descaracteriza a estranheza 



original como extrai do material estranho uma estranheza que não estava presente. Além disto, ao 

englobar o complexo antígeno-anticorpo formado na membrana, a célula processadora produz 

também peptídeos resultantes da digestão do anticorpo e de produtos do MHC. A este nível, não há 

como diferenciar entre os peptídeos das duas origens nem entre eles e os peptídeos resultantes do 

processo natural de renovação dos componentes moleculares da célula processadora.

 Os peptídeos se ligam às moléculas do MHC ainda no citoplasma da célula apresentadora e, ao

emergir na membrana, o produto do MHC já carrega o peptídeo encaixado. Todos os cristais de 

HLA-A2 (um produto de classe I do MHC humano) até hoje estudados possuíam um peptídeo 

encaixado. A estabilidade molecular dos produtos do MHC parece depender da sua união com os 

peptídeos. Nas moléculas de classe I, a presença de moléculas de β2-microglobulina ( que 

representa as cadeias β nas moléculas de classe II), é essencial para que todo o conjunto possa ser 

expresso na membrana da célula e a união prévia com o peptídeo é necessária para que a ligação com 

a β2-microglobulina ocorra. Tem sido também impossível unir in vitro cadeias a e b de produtos de 

classe II e sugere-se que isto possa ser devido à ausência do encaixe prévio do peptídeo que ocorre 

nos dois primeiros domínios (α1 e αα2) da cadeia α . A união da cadeia b seria o detalhe final 

tornando a molécula apta a ser transportada para a membrana plasmática. Análises da cinética da 

interação peptídeos-produtos de classe II mostram um ritmo de dissociação bastante lento e 

evidências cristalográficas também indicam uma estabilidade muito grande desta combinação uma 

vez estabelecida. Por outro lado, a associação dos peptídeos aos produtos de classe II é também 

muito lenta, exigindo um contato prolongado dos reagentes, se possível, em concentrações elevadas. 

Isto sugere que a formação do complexo ocorra dentro de uma vesícula, no citoplasma da célula 

apresentadora e não na superfície da membrana, onde a eficácia do processo seria muito menor. 

Atualmente, já há outras evidências de que este compartimento intracelular realmente existe.

 8.3 A cadeia invariante e seu papel no processamento

 Um desenvolvimento recente e importante para a compreensão destes fenômenos foi a 

caracterização do papel desempenhado por uma molécula, denominada cadeia invariante . Ao 

contrário dos produtos de classe I e II, que apresentam um alto grau de polimorfismo genético, este 

produto não varia nos diferentes tipos de MHC; daí  seu nome. A cadeia invariante é codificada por 

um gene que não está ligado ao MHC (cromossoma 18 em camundongos, cromossoma 5 em humanos). 



Ela se liga às cadeias nascentes de produtos de classe II no retículo endoplásmico e inibe a ligação 

de peptídeos ali presentes a estes produtos. O mesmo não acontece com produtos de classe I que 

tendem, então, a formar conjugados com peptídeos presentes no meio intracelular (Figura 8.4 ). A 

cadeia invariante parece ser importante também em favorecer o transporte dos produtos de classe 

II até o interior de vesículas endocíticas, provindas da membrana celular e contendo, portanto, 

materiais presentes no meio extracelular ligados ou não a receptores da membrana. No interior 

desta vesícula, o complexo formado entre a cadeia invariante e o produto de classe-II se dissocia e 

este último se torna acessível a peptídeos ali presentes.

 A conseqüência deste mecanismo é que os produtos de classe I expressos na membrana 

celular de todas as células tendem a estar conjugados a peptídeos que se originaram no meio 

intracelular, enquanto que os produtos de classe II, expressos nas células apresentadoras, tendem a 

se ligar a peptídeos presentes nas vesículas endocíticas e podem ter uma origem extracelular 

(Tabela 8.2 ).

Figura 8.4 : A participação da cadeia invariante do MHC durante o processamento. Ao contrário da 
molécula de classe I, a molécula de classe II entra na via endocítica ainda ligada à cadeia invariante. 

É provavelmente no endossoma, devido ao pH e à presença de enzimas, que a cadeia invariante se 
desliga do produto de classe II permitindo a ligação de peptídeos.

 8.4 Peptídeos imunogênicos e não imunogênicos

 Neste processo de união de produtos do MHC com peptídeos, muitos complexos diferentes 

são formados pela mesma célula apresentadora que, então, apresenta uma grande variedade de 

conjugados às células em sua vizinhança. Alguns destes peptídeos conjugados são oriundos do 

antígeno, outros dos anticorpos, outros ainda de moléculas não relacionadas. Para a célula 



apresentadora, o peptídeo não tem remetente nem destinatário. A identidade do peptídeo é apenas 

sua seqüência de aminoácidos.

Tabela 8.2: Consequências da união da cadeia invariante com produtos de classe II

Produtos              União com               Local de formação      Origem provável

  do MHC       cadeia invariante              dos conjugados          dos peptídeos

classe I                   não                  retículo endoplásmico         intracelular

classe II                 sim                   vesículas endocíticas         extracelular

  Se assim é, o que faz com que certos peptídeos sejam mais "imunogênicos" que 

outros? O que

torna animais de certas raças isogênicas "bons" ou "maus" respondedores a um destes peptídeos? A 

explicação tradicional era a de que os animais "maus-respondedores" tinham uma falha, um "buraco" 

em seu repertório de linfócitos Th, tornando-os incapazes de responderem "bem" a determinados 

antígenos pela ausência dos linfócitos T correspondentes. Os conhecimentos atuais sobre a 

estrutura dos produtos do MHC permitem uma outra interpretação: a diferença entre "bons" e 

"maus-respondedores" pode ter origem na formação dos conjugados dos peptídeos com os produtos 

do MHC.

 Os produtos de classe I do MHC (por exemplo, a moléculas de HLA-A2) são constituídos de 

uma cadeia α (45 kd) com 3 domínios (α1, α2, α3) de estrutura homóloga aos domínios das 

imunoglobulinas. Esta cadeia a está associada a uma cadeia β (a molécula de β2 -microglobulina) 

que, como mencionamos, parece essencial para a expressão da molécula na membrana celular.

 Os produtos de classe II do MHC possuem também duas cadeias (α e β) que, 

diferentemente dos produtos de classe I, são de dimensões similares. Cada uma possui  dois 

domínios: α1, α2, β1,β2. As porções finais das cadeias α e β estão ancoradas à membrana por 

segmentos hidrofóbicos e as moléculas penetram até o citoplasma da célula. A ancoragem de 

produtos de classe I na membrana é diferente e é feita exclusivamente pelo domínio α3. A cadeia 

β (a molécula de β 2-microglobulina), embora próxima à membrana, não está diretamente associada 



à ela. Na cristalografia por raios-X a molécula de HLA-A2 revelou possuir uma reentrância no topo, 

semelhante a uma cesta ou bolso que se supõe seja o ponto de encaixe do peptídeo. Esta cesta é 

formada pelos domínios α1 e α2. Oito segmentos destes dois domínios se combinam para formar 

uma fita β-pregueada formando o fundo da cesta, enquanto que os lados da cesta são constituídos 

por duas α-hélices, também dos domínios α1 e α2.

 Embora esta forma em cesta sugira ser aí  o ponto de encaixe do peptídeo, a sugestão mais 

forte deriva da natureza dos aminoácidos encontrados nesta região. A grande maioria dos resíduos 

variáveis dos produtos do MHC, responsáveis pelo seu enorme polimorfismo genético (pela existência 

de numerosas variedades alélicas destes produtos), estão na região da cesta. Alguns dos resíduos 

variáveis aparecem no fundo da cesta (nas fitas β-pregueadas), outros em suas paredes (nas α-

hélices), sugerindo que estes resíduos fazem contato com o peptídeo. Há também resíduos variáveis 

nos "lados" exteriores das hélices ou mesmo próximos a elas, fazendo pensar que estariam em 

posição de interagir com o receptor (TCR) do linfócito T.

 E não é apenas lógico como também interessante constatar que é exatamente a região 

polimórfica dos produtos do MHC o sítio de ligação dos peptídeos e, posteriormente, do receptor do 

linfócito T. Isto nos fornece uma explicação alternativa para a existência dos "bons"  e "maus"-

respondedores a antígenos. Se estas raças têm sítios de ligação (do peptídeo) diferentes (isto é, 

MHC diferentes), a afinidade de ligação dos peptídeos variará de acordo com o MHC do indivíduo. 

Esta hipótese foi  confirmada pelos trabalhos de Buus e colaboradores com raças isogênicas de 

camundongos. Um painel de peptídeos foi  testado em sua afinidade de combinação com produtos de 

classe II do MHC extraídos de animais "bons" e "maus"- respondedores. Houve uma correlação entre 

uma alta afinidade de combinação de um dado produto de classe II (por ex., I-Ak) com um dado 

peptídeo da lisozima (peptídeo 46-61) e uma "boa-reatividade" à lisozima.

 Esta seletividade dos produtos do MHC em ligar peptídeos não explica, isoladamente, a "alta" 

ou "baixa"  reatividade porque há peptídeos que se ligam muito bem e não induzem respostas altas. 

Segundo Buus e colaboradores, haveria também uma influência do repertório de linfócitos T.

 Um dos problemas mais intrigantes da Imunologia moderna foi  entender de que forma 

produtos do MHC (produtos dos genes Ir) influenciam a magnitude ou mesmo determinam a 

possibilidade de ocorrência de respostas imunes específicas. A dinâmica do "processamento" de 

antígenos, agora elucidada, explica o fenômeno da "restrição pelo MHC" por dois mecanismos 



distintos. Primeiro, o MHC influencia não apenas a interação do linfócito T com o peptídeo como 

também, previamente, os tipos de peptídeos que, no citoplasma da célula apresentadora, podem se 

unir aos produtos do MHC; segundo, os peptídeos que não fizerem esta união com um mínimo de 

afinidade não serão sequer trazidos à membrana e não serão "apresentados" ao linfócito T. Por esta 

perspectiva, existe uma etapa de "processamento" antigênico que se passa no citoplasma da célula 

apresentadora, na qual o antígeno é digerido em fragmentos, e estes , então, submetidos a uma 

seleção interna por sua capacidade de união aos produtos do MHC. Uma espécie de tradução do 

externo no estranho interior, no sentido de que o antígeno é primeiro desmontado, destituído de sua 

estranheza original e transformado numa linguagem interna de peptídeos (o estranho interior). Em 

seguida, ele é selecionado segundo critérios de relevância próprios ao organismo (capacidade de 

união ao MHC) e, finalmente, "apresentado" ao sistema imune. Esta "apresentação" é feita em união 

com moléculas familiares ao sistema (produtos do MHC), porém, modificando-as. Estas moléculas, 

sim, são tornadas “estranhas”. O sistema imune percorre um trajeto do externo sem sentido (o 

antígeno) para o estranho interior (o complexo peptídeo-produto do MHC), repleto de significado.



9. O contexto ativador

___________________________________

 Nos últimos anos, o desencadeamento de fenômenos imunológicos, antes encarados como 

resultantes da interação de linfócitos específicos com o antígeno, se deslocou para um contexto 

ligado à biologia celular. A interação de células apresentadoras com linfócitos T durante a 

"apresentação de antígenos", não pode ser dissociada do "processamento e apresentação" de 

componentes do próprio organismo. Peptídeos derivados dos auto-componentes, na realidade, 

competem por produtos do MHC com peptídeos derivados de antígenos. Quantitativamente, a 

reciclagem de componentes celulares torna a "apresentação"  de auto-componentes muito mais 

freqüente e comum que a de peptídeos derivados de antígenos. Assim, o "processamento/

apresentação" de antígenos pode ser visto como um detalhe de mecanismos gerais de montagem/

desmontagem de componentes celulares aos quais, episodicamente, antígenos são incorporados. O 

que descrevemos usualmente como "mecanismos de defesa" são interações celulares que, ou são 

incorporadas à fisiologia do organismo, em sua rotina metabólica, ou se transformam em franca 

patologia.

 Neste e nos próximos capítulos, três aspectos importantes deste "contexto" necessário à 

ativação dos linfócitos são abordados, ressaltando sua complexidade e, ao mesmo tempo, sua 

harmonia: a importância das citocinas na ativação celular; o papel de moléculas de adesão 

importantes em colocar os linfócitos e outras células em condições de interagir e, finalmente, os 

mecanismos de morte celular , que muitas vezes resultam destas interações.

 9.1 A pluralidade de citocinas

 Nos últimos anos, houve um enorme progresso na descrição de componentes celulares e

moleculares destas interações. Cerca de 100 ações celulares diferentes foram atribuídas a 

interação com citocinas . Felizmente, não há uma citocina distinta para cada uma destas ações: 

muitos fenômenos dependem da atuação harmônica de muitas citocinas e/ou da sequência de seu 

aparecimento. Como ilustrado na Figura 9.1 , muitas variedades de relações entre células e citocinas 

já foram descritas. A ativação e a diferenciação dos linfócitos, etapas essenciais dos fenômenos 

imunológicos, dependem da presença de várias destas citocinas.



Figura 9.1: A maioria das citocinas é secretada por tipos diferentes de células e tem atividades 
biológicas muito variadas;. Muitas destas atividades envolvem a promoção ou inibição da proliferação 

e diferenciação celulares; as mesmas atividades podem ser ativadas por citocinas diferentes; as 
ações de cada citocina dependem da presença de outras citocinas.

 As primeiras citocinas de interesse imunológico foram descritas, nos anos 60, como 

"fatores"  solúveis que linfócitos secretam sob a ação de lectinas . As lectinas foram originalmente 

descritas como proteínas de origem vegetal dotadas de ações definidas sobre células animais (como 

a fitohemaglutinina de um tipo de feijão, que aglutina hemácias). Como definidas atualmente, lectinas 

são proteínas de origem vegetal, bacteriana ou animal que se ligam a polissacarídeos.

 Cerca de 10 anos antes, "fatores" semelhantes haviam sido descritos no crescimento de 

neurônios ou liberados por células infectadas por vírus (interferons) ou ainda importantes na 

formação de colônias de células hemopoiéticas. Portanto, tais "fatores de crescimento" surgiram 

simultaneamente em muitas áreas de pesquisa.

 Tem se tornado cada vez mais evidente que citocinas e "fatores de crescimento" que 

receberam seu nome por desempenharem uma determinada função (por ex., "fator de necrose 

tumoral"  (TNF) ou "fator de crescimento epitelial" (EGF)), na realidade, exercem muitas outras 

ações no organismo na dependência do "contexto" em que surgem . Em outras palavras, estas 

substâncias são multifuncionais .  A denominação interleucina ( interleuquina, interleukin), abreviada 

IL, por exemplo, consagrada pelo uso (por ex., IL-1, IL-2, etc.) e se refere à ação de fatores 

liberados por leucócitos sobre outros leucócitos. A IL-2, antes descrita como um "fator de 

crescimento" para linfócitos T (era chamada TCGF, T-cell growth factor), age também sobre 

linfócitos B e macrófagos e ainda sobre o crescimento de células da glia no sistema nervoso. 

Reciprocamente, a IL-4, antes denominada BSF-1 (B-cell stimulating factor 1), age também sobre 

linfócitos T, granulócitos e macrófagos. A IL-1 estimula queratinócitos, condrócitos, fibroblastos, 



atua sobre o sistema nervoso e sobre células endoteliais.  "Fatores" elaborados por células não 

linfóides, como a neuroleucina (neuroleukin), que é isolada de músculos denervados e da glândula 

salivar, é um potente estimulador da maturação de linfócitos B e os conduz à secreção de 

imunoglobulinas. A neuroleucina também pode ser sintetizada por linfócitos T tratados com lectinas. 

A IL-6, que tem várias ações inflamatórias e efeitos sobre os linfócitos B, é sintetizada por 

fibroblastos e outras células. Há, portanto, uma dependência intensa e recíproca entre células 

linfóides e não-linfóides.

 Um outro conjunto de moléculas importante nesta interdependência são os chamados 

neuropeptídeos , substâncias com potentes ações farmacológicas secretadas por neurônios, tais 

como a substância P envolvida na geração dos fenômenos dolorosos (P deriva de Pain, dor), a b-

endorfina e o VIP (vasoactive intestinal peptide), importante na fisiologia vascular do pulmão e 

outros órgãos. Estas substâncias, além de agirem sobre neurônios, agem sobre células endoteliais, 

condrócitos, fibroblastos, células musculares lisas e linfócitos.

 A designação citocina , portanto, representa uma nova categoria de substâncias a se juntar 

aos hormônios (como a insulina, a tireoxina, etc.), os autacóides (histamina, prostaglandinas, etc), os

neurotransmissores (acetilcolina, dopamina, etc) e neuropeptídeos (VIP, substância P, etc), todas 

substâncias secretadas por uma célula com ações sobre outras células no organismo.

 Como atualmente definidas, as citocinas são glicoproteínas secretadas que agem de forma 

não enzimática sobre outras células em baixas concentrações (nanomolar, picomolar). Nem mesmo 

esta simples definição deixa de ter exceções: há formas de citocinas (por ex.,IL-1a) que não são 

secretadas e algumas citocinas, como a IL-2 e a IL-1b, agem sobre a própria célula que as secretou 

(ação autócrina ). Muitas citocinas atuam sobre mais que uma variedade de receptor celular: 

geralmente um é descrito como "baixa afinidade" e outro, de "alta afinidade", este último, muitas 

vezes,formado pela união de outra proteína ao receptor de "baixa afinidade".

 Um elemento adicional de complexidade, reconhecido recentemente, é a interação entre 

citocinas e a matriz extracelular . A aderência de células a proteínas da matriz extracelular 

(fibronectina, colágeno, proteoglicanos, etc) muitas vezes as induz a secretar citocinas. 

Reciprocamente, a ação de citocinas modifica a expressão de moléculas de adesão pelas células. 

Componentes da matriz podem apresentar citocinas a células e a adesão celular pode influenciar a 

maneira com que as células respondem às citocinas.



 Na definição do contexto de atuação das citocinas é importante considerar a presença de 

outras citocinas. Fisiologicamente, as citocinas agem em conjunto, e parte de nossas dificuldades 

atuais deriva da insistência em estudá-las uma a uma. Por exemplo, o TGF-β (transforming growth 

factor beta) estimula o crescimento de fibroblastos na presença de PDGF (platelet derived growth 

factor), mas inibe este mesmo crescimento na presença do EGF (epidermal growth factor). Por outro 

lado, as ações de um fator dependem do estado de desenvolvimento da célula: o mesmo TGF-β 

estimula a formação de colágeno por condrócitos de embriões jovens e inibe esta formação em 

embriões mais desenvolvidos. Isto pode depender da presença de outras citocinas nestes estágios 

embrionários. A IL-4 pode estimular ou inibir o crescimento de uma variedade de células durante a 

hemopoiese na dependência da presença da IL-3. A ação do TNF-α (fator de necrose tumoral alfa), 

um dos mais potentes mediadores das reações inflamatórias, depende da presença da IL-1 e do IFN-

ν (interferon gama). Esta dependência é complexa, pois o TNF-α libera IL-1 e a própria IL-1 libera 

mais IL-1 de algumas células. 

 A base celular e molecular do "contexto" de ação em conjunto das citocinas pode ser também 

muito complexa. A ação de uma citocina em um receptor celular pode alterar a distribuição ou 

expressão de receptores para outras citocinas. O PDGF altera a distribuição e a afinidade dos 

receptores para o EGF. Por outro lado, fatores muito relacionados em função podem ser muito 

diferentes em sequências de aminoácidos, se atuam através do mesmo receptor. Por exemplo, as 

duas formas de IL-1, denominadas IL- 1α e IL-1β, agem no mesmo receptor embora tenham apenas 

25% de homologia. Esta homologia está, em parte, presente nas porções (C-terminais) implicadas nas 

ações biológicas das IL-1. O EGF e o TGF-α podem ambos reagir com o receptor de EGF (EGF-R).

 

Figura 9.2 : O contexto ativador depende da secreção de citocinas e da expressão 
de moléculas de adesão.

 Como veremos no Capítulo 10, o contexto de ação das citocinas depende ainda de uma grande

variedade de moléculas de adesão que permitem às células se ligar a outras células e à matriz 

extracelular. Como a expressão de tais moléculas de adesão na superfície celular depende da 



ativação celular e esta, da presença de citocinas, torna-se evidente o caráter circular do contexto 

que conduz à ativação dos diversos tipos celulares.

 9.2 Aspectos gerais da ativação celular

A ativação celular deve ser entendida como uma sequência de alterações quantitativas e qualitativas 

do metabolismo celular, desencadeadas primariamente por interações com os receptores da 

membrana plasmática. O contato celular íntimo pode ser ajudado pelo desenvolvimento de 

microvilosidades na membrana celular. Através da interdigitação destas microvilosidades, a área de 

contato entre duas células se amplia muito (Figura 9.3 ).

 Na área de contato, receptores da membrana celular são acionados. Muitos destes 

receptores são proteínas com trechos extensos que penetram o citoplasma (domínios 

citoplasmáticos) e aí fazem contato com enzimas que desencadeiam as fases secundárias da ativação 

(Figura 9.4 ). Estas modificações enzimáticas, por sua vez, atuam ainda sobre outras proteínas que 

destravam processos nucleares levando à expressão de novos produtos celulares e/ou modificações 

da intensidade da expressão de outros produtos (ver Figura 9.7 ).

Figura 9.3: Células ativadas podem desenvolver microvilosidades na membrana que permitem o íntimo 
contato entre duas células por interdigitação . As microvilosidades medem 200 nm de diâmetro. Isto 

é também importante na "secreção dirigida" de citocinas i(Figura 9.11).

As fases secundárias da ativação dependem de enzimas que fosforilam (e desfosforilam) proteínas

em aminoácidos especiais (tirosino-quinases, tirosino-fosfatases). Alguns receptores da membrana, 

como os receptores clonais dos linfócitos T (TCR) e as imunoglobulinas que atuam como receptores 



em linfócitos B virgens (mIgM e mIgD) possuem domínios citoplasmáticos muito curtos e não 

promovem diretamente as modificações ativadoras no citoplasma. Nestes casos, o receptor está 

associado a outras proteínas que fazem esta conexão com as enzimas do citoplasma. Por exemplo, o 

TCR está sempre associado a um complexo de proteínas, conhecido como complexo CD3, estas sim 

com extensos domínios citoplasmáticos que são fosforilados nas fases iniciais da ativação via TCR.

Figura 9.4: A ativação linfocitária envolve várias proteínas de membrana. No linfócito T, moléculas 
do complexo CD3 ou CD4 transmitem ao citoplasma modificações enzimáticas que podem resultar na 

ativação da célula (setas). Algo semelhante pode se dar nos linfócitos B através de proteínas 
denominadas Ig-β  e IgM-α. Outras moléculas estabilizam a ligação do TCR ao peptídeo 

apresentado pelo produto do  MHC na célula apresentadora como, por exemplo, os
pareamentos CD4:::MHC-II ; LFA-1:::ICAM-1; LFA-3:::CD2.

 Moléculas de adesão podem estar implicadas na ativação celular através da sua associação a 

quinases e fostatases (enzimas que fosforilam e desfosforilam proteínas criando um mecanismo de 

transmissão de sinais para o núcleo da célula).

 As porções citoplasmáticas de moléculas de CD4 e CD8 estão associadas a tirosino-quinases. 

Por outro lado, a molécula de adesão CD45 está associada a uma tirosino-fosfatase que age sobre as 

tirosino-quinases de CD4 e CD8. Há indicações recentes de que também as Ig nos linfócitos B estão 

associadas a proteínas (Ig-β  e IgM-α) que, como o CD3 nos linfócitos T, são mediadoras da 

ativação citoplasmática (Figura 9.4 ).

 O componente crítico nas fases iniciais da ativação é o fosfatiditil-inositol 4,5-bi fosfato 

(abreviado InsP2) que existe em minúsculas quantidades na membrana celular. A ocupação dos 



receptores adequados na membrana celular ativa uma fosfodiesterase da membrana (fosfolipase C, 

ou PLC) que age sobre o InsP2 e gera dois produtos importantes nas etapas subseqüentes da 

ativação celular: o inositol 1,4,5-trifosfato (ou InsP3) e o diacilglicerol (DAG).

 O InsP3 liberta Ca++ de reservatórios citoplasmáticos, provavelmente do retículo 

endoplásmico e eleva a concentração de Ca++ no citoplasma. Isto ativa proteíno-quinases cálcio-

dependentes. As proteíno-quinases fosforilam várias proteínas celulares alterando suas 

propriedades. Entre as proteíno-quinases, está a proteíno-quinase C (PKC), uma enzima que é ativada 

por união com o DAG, que eleva a afinidade da enzima por Ca++. Durante a ativação, a PKC se desloca 

do citoplasma para a membrana celular. Durante a ativação da PKC, é possível que se forme um 

complexo contendo 4 moléculas: a PKC, DAG, Ca++ e uma molécula de fosfolipídio. Dos fosfolipídios 

de membrana, a fosfatidil-serina é o mais efetivo em ativar a PKC.

Figura 9.5: Ativação de linfócitos T  n vitro. Diversos tipos de perturbações iniciadas pelo contato 
do TCR com o conjugado peptídeo-MHC em células apresentadoras ou anticorpos dirigidos contra 
uma de várias proteínas de membrana, determinam a ativação e o deslocamento de enzimas (PKC, 

proteíno-quinase C) do citoplasma para a membrana; isto resulta na fosforilação de várias proteínas 
e culmina em ações sobre o núcleo celular.

 Entre as proteínas fosforiladas pela PKC durante a ativação de linfócitos T estão o receptor 

de IL-2 (abreviado IL-2R) e as cadeias gama e delta do complexo CD3. São também fosforiladas 

enzimas envolvidas nas trocas H+/Na+. Isto tem como consequência uma elevação do pH celular 

evento já registrado em outras ocasiões que favorecem a mitose. Lectinas mitogênicas, como a 

concanavalina-A (Con-A) e a fitohemaglutinina (PHA), por exemplo, atuam sobre estas enzimas e 

provocam um aumento do pH celular (Figura 9.6 ).



 Os dois produtos da hidrólise do InsP2, portanto, colaboram para a ativação da PKC 

diretamente (DAG) ou provocando uma elevação da concentração de Ca++ ([Ca++]). 

Experimentalmente, a [Ca++] celular pode ser elevada por exposição a ionóforos de Ca, substâncias 

que determinam a entrada de Ca++ na célula. Uma elevação suficiente da [Ca++] pode ativar 

irreversivelmente a PKC pela ativação de uma protease dependente de Ca++, denominada calpaína. O 

DAG pode ser substituído por ésteres forbólicos, como o TPA (tetradecanoil-forbol-13-acetato) ou 

o PMA (forbol-miristoilacetato), substâncias que agem também como promotores da transformação 

neoplásica. O TPA substitui o DAG e ativa diretamente a PKC

Figura 9.6: Os dois produtos da hidrólise do InsP2 colaboram na ativação da proteíno-quinase C 
(PKC). to a elevação da concentração de Ca++ (conseguida por ionóforos), quanto a presença de 

ésteres forbólicos, semelhantes ao DAG, podem ser usadas para ativar linfócitos T in vitro.

A Figura 9.7 mostra um esquema da ativação celular iniciada pelo contato da célula com elementos de 

seu microambiente, por exemplo, substâncias (citocinas) secretadas por outras células em sua 

vizinhança ou o contato direto com a membrana de outras células.

Figura 9.7: A ativação de uma célula, levando-a, por exemplo, a secretar citocinas, se dividir, ou a se 
diferenciar (uma seqüência coordenada de eventos que muda um tipo celular em outro) se faz pela 

concatenação de mudanças na membrana, no citoplasma e no núcleo.



 9.3 O ciclo celular

 Um dos resultados importantes da ativação celular, no caso dos linfócitos, é o 

desencadeamento da divisão celular. Por esta razão, culturas de linfócitos são amplamente 

empregadas para elucidar aspectos básicos da mitose. Para entrar em mitose, a célula precisa 

replicar fielmente seu material genético e duplicar seus demais componentes, caso contrário o 

tamanho celular diminuiria a cada mitose. A vida celular, dividida em fases de repouso e fases de 

multiplicação, pode ser representada no ciclo celular (Figura 9.8 ) O ciclo está dividido em 4 fases, 

denominadas M (mitose), G1, S (síntese de DNA) e G2 (entre o término da síntese de DNA e a 

mitose). A fase G1 é a fase de duração mais variável, de acordo com o tipo celular: células de 

crescimento lento têm um período G1 mais longo, células de crescimento muito rápido praticamente 

não têm G1. As células precursoras da medula óssea têm o ciclo celular mais curto conhecido para 

células dos vertebrados, 18 horas. Células do epitélio intestinal requerem 40-48 horas, as do epitélio 

brônquico, 220 horas. Algumas células, como os linfócitos, entram em uma fase "dormente"  (Go) onde 

não estão em ciclo nem morrendo e de onde podem reentrar em ciclo. Células em Go interrompem 

completamente a síntese de DNA.

Figura 9.8: O ciclo celular está dividido em 4 fases: M(mitose), G1, S (síntese de DNA) e G2. A 
regulação dos processos de expressão gênica parece depender da ativação de proteínas denominadas 



ciclinas Sabia-se que as ciclinas são ativadas em G2; recentemente, demonstrou-se que elas são 
ativadas também em G1, em um ponto denominado "Start", no qual a célula fica predestinada a se 

dividir.

 Para reiniciar o processo de síntese, a célula requer a presença de fatores estimuladores em 

seu microambiente (por ex., citocinas) até um ponto da fase G1 denominado "Start" a partir do qual 

o encadeamento de eventos que culminarão na mitose é irreversível, mesmo na ausência de 

estimulação adicional. Supõem-se, hoje em dia, que no ponto "Start" são sintetizadas ciclinas que daí 

em diante conduzem a maquinaria celular à mitose.

 As ciclinas ativam proteíno-quinases e, através delas, uma variedade de outras proteínas 

celulares importantes na conexão entre a maquinaria metabólica da membrana e do citoplasma com 

os processos de expressão gênica no núcleo (Figura 9.9 ). Há um grande interesse atual sobres as 

ciclinas do ponto "Start" porque elas podem estar envolvidas no desenvolvimento do câncer. O 

produto de um gene localizado na banda q3 do cromossoma 11 humano implicado na geração de um 

tumor benigno da paratireóide foi  identificado com sendo uma ciclina. Anormalidades na região llq3 

do genoma já haviam sido notadas no câncer de mama e em leucemias.

 O retinoblastoma humano, um tumor de retina de incidência muito rara, foi um dos primeiros

tumores onde se comprovou a importância de fatores genéticos. Em 1987, o gene responsável, 

denominado Rb (retinoblastoma), foi clonado. A perda ou inativação deste gene está envolvida na 

geração de outros tumores, além do tumor de retina: tumores de mama, do pulmão e talvez outros. 

Resultados recentes indicam que o produto do gene Rb é uma proteína que conecta a maquinaria 

bioquímica da célula aos processos que regulam a ativação gênica. Quando o ciclo celular é ativado, o 

produto do gene Rb (proteína Rb) desencadeia as modificações nucleares necessárias para iniciar a 

mitose. Em células em Go ou G1, a proteína Rb não está fosforilada e, nesta forma, parece capaz de 

suprimir o crescimento celular; quando ela é fosforilada por proteíno-quinases, esta ação supressora 

desaparece. A natureza exata da supressão exercida pela Rb-proteína ainda é obscura, mas é 

possível que ela se deva à ligação a um fator de transcrição denominado E2F. Ela parece se ligar 

também ao produto do oncogene myc, que é parte de um complexo de proteínas que regula a 

transcrição. A idéia, portanto, é que a Rb-proteína está normalmente ligada ao E2F e outros fatores 

de transcrição, mas perde esta ligação quando é fosforilada e, então, o ciclo celular é ativado. No 

retinoblastoma, as pessoas geneticamente afetadas teriam uma forma defeituosa do gene Rb 



deixando os fatores de transcrição permanentemente livres. Proteínas oncogênicas de vírus parecem 

capazes de competir com o E2F pela ligação com a Rb-proteína.

Figura 9.9: As ciclinas representam elos importantes entre as atividades do citoplasma 
e do núcleo celular.

 9.4 O pareamento celular

 A adesão célula-célula pode ser encarada como o aspecto mais básico da constituição dos

organismos multicelulares. Obviamente, a manutenção da forma dos diversos órgãos e tecidos 

depende da adesão celular. Um aspecto menos óbvio é que o desenvolvimento do organismo, as 

transformações sofridas por cada célula são determinadas por interações desta célula com outra ou 

com estruturas da matriz extra-celular. A adesão célula-célula é iniciada pelo pareamento de 

moléculas de membrana complementares. Este pareamento determina modificações em uma ou ambas 

as células através de processos bioquímicos que vão da membrana ao núcleo e de volta à membrana. 

Esta "ativação" celular e a adesão que a desencadeou são tratadas como fenômenos distintos mas, na 

realidade, são duas faces de um mesmo fenômeno.

 Um dos fenômenos iniciais na adesão célula-célula é o desencadeamento mútuo da formação 

de "calotas" (mutual "capping") resultante da convergência das moléculas que se pareiam para uma 

mesma região das células. Esta convergência ocorre porque o pareamento intercelular de um pequeno 

número de moléculas complementares reduz a energia livre necessária a formação de pares 

adicionais, acabando por criar uma adesão intercelular estável (Figura 9.10 ). Uma adesão 

intercelular estável pode resultar no desenvolvimento de microvilosidades que aumentam muito a 

área de contato entre as células (Figura 9.3 ). A adesão célula-célula se inicia através de um par de 

moléculas complementares, mas, uma vez estabelecido o pareamento inicial, pontes intercelulares de 

moléculas de outra natureza, que também apresentam complementaridades, podem se formar, e 

usualmente se formam ( Figura 9.10 ).



Uma variante importante deste processo pode surgir quando uma das moléculas pareadas, ao se 

parear com moléculas na outra célula, muda de forma e adquire afinidade para moléculas presentes 

na mesma membrana. Por exemplo, as moléculas de TCR e CD4 não estão associadas nos linfócitos T 

isolados, mas quando o complexo TCR-CD3 se liga ao complexo MHC-peptídeo em uma célula 

apresentadora, o TCR muda de forma e aumenta sua afinidade para moléculas de CD4. Moléculas de 

CD4 unidas ao TCR então se ligam a porções invariantes do complexo MHC-peptídeo na célula 

apresentadora, estabilizando a adesão. Isto tem também consequências na ativação do linfócito T já 

que as moléculas de CD4 estão ligadas a uma tirosino-quinase do citoplasma (p56lck), similar à 

tirosino-quinase associada ao complexo CD3 denominada (p59lyn).(ver Figura 9.4 )

Figura 9.10: Um pareamento inicial e instável de pequeno número de moléculas complementares reduz 
a energia livre para o encontro de pares adicionais de moléculas do mesmo tipo, ou de tipos 

diferentes. O pareamento inicial pode resultar na “ativação" de outras moléculas capazes de 
estabelecer um pareamento mais estável por expor a célula pareada a substâncias ativadoras 

secretadas pela outra célula (como citocinas) ou substâncias presentes naquela vizinhança.

 A adesão célula-célula pode resultar na ativação de uma ou ambas as células aderidas por 

dois mecanismos distintos. O primeiro é ocupação direta dos receptores de membrana com 

repercussões nas enzimas do citoplasma e da membrana. O segundo é a "secreção dirigida", pela qual 

uma célula secreta produtos ativos nos estreitos "bolsos" formados pela aposição das duas 

membranas ( Figura 9.11 ). Usualmente pensamos na ocupação dos receptores da membrana por 

ligantes solúveis presentes na vizinhança da célula. Mas há razões para supor que moléculas que 

permanecem como parte integral da membrana de outra célula podem funcionar como estimuladoras. 

O que ocorre com o fator de crescimento epitelial (EGF) serve de exemplo.



 O EGF é uma proteína pequena (53 aminoácidos) que ao interagir com seu receptor (EGF-R) 

na membrana de células epiteliais, faz com que este ative tirosino-quinases citoplasmáticas 

desencadeando processos que eventualmente culminam na mitose da célula. O EGF é sintetizado 

como uma grande molécula, denominada pré-pró-EGF (com cerca de 1200 aminoácidos), do qual o EGF 

deriva por proteólise. Além da seqüência do EGF, o pré-pró-EGF contém 8 outras sequências 

similares ao EGF. Uma outra citocina denominada TGF-α (transforming growth factor-alfa) também 

existe em uma forma solúvel (com 50 aminoácidos) e numa proteína de membrana mais longa (pró-

TGF-α) de onde o TGF-α deriva por proteólise.

Figura 9.11. A secreção dirigida. Produtos de uma célula são secretados em “bolsos” formados entre 
as membranas das células pareadas e não ao redor de toda a célula. Na secreção dirigida, a célula 
secretora precisa reorientar o aparelho de Golgi peri-nuclear através de uma estrutura conhecida 

como centro organizador de microtúbulos (MTOC-microtubule organizing center)

 O TGF-α pode se ligar ao EGF-R e ativar a célula como se fosse o EGF. Na realidade, não se sabe 

se o TGF-α possui um receptor próprio. Aqui  chegamos ao ponto importante: experiências de 

transfecção recentes demonstram que o próprio pró-TGF-a interage com o EGF-R. Isto é 

importante, porque uma grande variedade de citocinas têm precursores ligados à membrana. Fica 

criada a possibilidade de que a adesão e a ativação sejam indissociáveis como fenômenos biológicos. 

Macrófagos, por exemplo, quando ativados, hiper-expressam uma forma de interleucina-1 (IL-1α) 

que permanece ancorada à membrana e é molecularmente diferente da forma secretada (IL-1-β). O 

contato de linfócitos T auxiliares com a IL-1α é uma das razões pelas quais o contato celular direto 

é importante na ativação linfocitária.



 9.5 A adesão de linfócitos T-CD4+ e linfócitos B

 Diversos pares de moléculas complementares participam da união entre linfócitos T 

auxiliares (CD4+) e linfócitos B que pode culminar na proliferação e diferenciação do linfócito B em 

plasmócitos secretando imunoglobulinas, apenas alguns dos quais estão sumarizados na Tabela 9.1 .

Tabela 9.1: Pareamentos moleculares entre linfócitos B e linfócitos T auxiliares

    Linfócito B                                                        Linfócito T CD4+

            Ig                                                                         -

MHC classe II / peptídeo                                               TCR

MHC classe II (porção invariante)                                   CD4

ICAM-1, ICAM-2                                                             LFA-1

LFA-3                                                                               CD2

O pareamento B-T é precedido da captação de algum material (antígeno, auto-componente ou 

idiotipo) pelas Ig de membrana do linfócito B. Proteínas presentes no material captado e 

internalizado são processadas e apresentadas na membrana como peptídeos conjugados a produtos 

de classe II do MHC. Durante este processo (a "indução"), produtos de classe II do MHC passam a 

ser hiper-expressos na membrana do linfócito B. A primeira adesão estável entre os linfócitos T e B 

depende do pareamento LFA-1::: ICAM-1 ou ICAM-2, mas este pareamento não ocorre sem que 

antes haja um pareamento instável entre o TCR e o complexo MHC/peptídeo que, aparentemente, 

altera a configuração de moléculas de LFA-1, aumentando sua afinidade para ICAM-1 e ICAM-2. 

Este mesmo sinal provoca uma associação de moléculas de LFA-1 com moléculas de talina presentes 

no citosol. Esta ligação envolve o citoesqueleto do linfócito T no processo de adesão, uma 

modificação que se tornará importante, horas depois, na "secreção dirigida" de citocinas sobre a 

membrana do linfócito B. Pode ser que o sinal inicial dado pela interação TCRMHC/ peptídeo envolva 

a ativação da proteina-quinase-C (PKC), pois o tratamento de linfócitos T com forbol miristoil-

acetato (PMA), um ativador da PKC, provoca a ligação do LFA-1 da membrana com a talina do citosol.

 O sinal inicial da interação TCR-MHC/peptídeo é insuficiente para reorientar o complexo de 

Golgi  e o MTOC (microtubule organizing center), necessários à "secreção dirigida" de citocinas pelo 

linfócito T, sem a qual a ativação do linfócito B não ocorrerá. Para que isto ocorra, novos pares TCR-

MHC/peptídeo devem se formar. Neste ponto, ocorre um aumento da afinidade do TCR pelas 



moléculas de CD4, até então livres na membrana. Após a associação ao TCR, as moléculas de CD4 se 

ligam a porções invariantes do MHC. Isto não apenas estabiliza a adesão, como ativa tirosino-

quinases associadas ao CD4.

 A ativação do linfócito B depende da "secreção dirigida" de citocinas, um evento mais tardio 

que requer a permanência do pareamento dos dois linfócitos por várias horas e a reorientação do 

aparelho de Golgi do linfócito T.

 9.6 Dois tipos de linfócitos T auxiliares?

 Na história da medicina experimental, diversas vezes um achado patológico forneceu as 

pistas iniciais para achados fisiológicos importantes. No caso dos linfócitos T, pode haver ocorrido 

isto recentemente. No estudo da leishmaniose experimental em camundongos, descobriu-se que 

certas raças, embora capazes de infiltrar as lesões no ponto de inoculação com muitos linfócitos T 

CD4+, eram muito mais susceptíveis que outras. Quando as citocinas secretadas pelos linfócitos T 

CD4+ colhidos de raças susceptíveis e resistentes foram comparadas, constatou-se que, neste 

aspecto, as raças eram também muito diferentes (Figura 9.12 ).

Figura 9.12: Linfócitos Th1 e Th2. Depois de experiências confirmatórias, na leishmaniose e em 

outros sistemas experimentais, propôs-se a existência de dois sub-tipos de linfócitos T auxiliares 

(T-helpers), designados Th1 e Th2, ambas CD4+ capazes, porém, de secretar citocinas diferentes. 

Os linfócitos Th1secretariam IFN-g e IL-2, principalmente, enquanto que os linfócitos TH2 

secretariam principalmente IL-4,IL-5 e IL-10. Isto faria com que estes dois sub-tipos de linfócitos 

CD4+ pudessem se regular, mutuamente, desde que o IFN-g inibe a secreção de IL-4 e IL-5 e IL-10 

e, reciprocamente, a IL-10 inibe a secreção de IFN-g  e IL-2 (Figura 9.12 ). 

 Através da secreção de IFN-g , os linfócitos Th1 estariam envolvidos, principalmente, no 

auxílio a outros linfócitos T, através da IL-2, e a macrófagos, através do IFN-g . Por sua vez, os 

linfócitos Th2 estariam envolvidos, principalmente, no auxílio a linfócitos B, através da IL-4 e da 

IL-5. É preciso notar que linfócitos B também podem ser ativados via IL-2, e isto faz com que tanto 

células Th1 quanto Th2 possam ativá-los. A resistência dos camundongos à leishmaniose 

experimental seria devida aos linfócitos Th1, que ativariam os macrófagos infectados pelas 

leishmanias, causando sua destruição, enquanto que os camundongos das raças suscetíveis 

infiltrariam as lesões com linfócitos Th2, ineficientes neste processo de defesa.



 Os linfócitos Th1 e suas citocinas seriam os mais envolvidos na produção de lesões de 

hipersensibilidade de tipo retardado (tipo IV), como as que ocorrem na tuberculose (ver Capítulo 18,

pag.178). Por sua vez, através da produção de IL-4 e IL-5, os linfócitos Th2 seriam muito 

importantes na troca de isotipos (ver Capítulo 5 ) que conduz à síntese de IgG1 e, principalmente, 

IgE. Muito recentemente, técnicas de engenharia genética ("knock out" de genes) permitiram obter 

camundongos sem os genes da IL-4. Em tais animais, a síntese de IgG1 foi  muito reduzida e a síntese 

de IgE completamente abolida. As experiências de "knock out" dos genes da IL-4 foram muito 

significativas tendo em vista que o "knock out" de genes da IL-2, uma citocina que desempenha um 

papel central na fisiologia dos linfócitos T, resultou em camundongos que não demonstraram 

anormalidades maiores, pelo menos até serem adultos jovens.

Figura 9.12 Linfócitos Th1 e Th2

 9.7 Linfócitos T CD8+: supressão e citotoxicidade

 Em camundongos produzidos após o "knock out" do gene da b2-microglobulina, a ausência da 

β2-microglobulina resulta, portanto, em animais desprovidos de produtos de classe I do MHC pois a 

β2 microglobulina é uma proteína necessária à expressão dos produtos de classe I do MHC (Capítulo 

7). Surpreendentemente, estes animais, exceto por algumas anormalidades nos níveis de citocinas 

secretados e no nível de imunoglobulinas naturais, são aparentemente normais. Aumentos 

significativos na suscetibilidade a vírus, ou a tumores espontâneos, por exemplo, não foram 

observados.

 Isto nos conduz a um outro tipo de problema ainda não resolvido pela Imunologia: o papel 

fisiológico dos linfócitos CD8+. A tendência mais usual nas abordagens introdutórias à Imunologia 

qualifica a atividade dos linfócitos T CD8+ como antagônica à de linfócitos CD4+. Além disto, duas 

funções são atribuídas a estes linfócitos: a supressão e a citotoxicidade. A supressão teria sua 

razão de ser justificada na necessidade de controlar a magnitude das respostas imunes específicas, 

enquanto que a citotoxicidade seria justificada pela necessidade de destruir células parasitadas por 



vírus e células neoplásicas que apresentassem neo-antígenos de membrana. Estas expectativas, como 

veremos a seguir, carecem de uma fundamentação experimental adequada até o presente.

 Embora a ação citotóxica de linfócitos T CD8+ contra, por exemplo, alvos alogênicos possa 

ser facilmente demonstrada por ensaios in vitro, nunca foi  possível demonstrar que estas células são 

os elementos cruciais para a rejeição de transplantes alogênicos in vivo. Pelo contrário, em 

experiências diretas, nas quais linfócitos alo-reativos foram isolados em um separador celular (cell 

sorter) e então transferidos para hospedeiros portando um transplante de pele, foram CD4+ e não 

CD8+ os linfócitos capazes de acelerar a rejeição do transplante. Na realidade, transplantes de pele 

rejeitados sofrem uma morte isquêmica, resultado de lesões ao endotélio alogênico que, quando 

ativado, passa a hiper-expressar produtos de classe II do MHC e se tornam alvos para linfócitos T 

CD4+ alo-reativos. A ação supressora dos linfócitos T CD8+ é complicada por um fator adicional: a 

existência de linfócitos Tgd além de células NK (natural killer cells, ver Capítulo 11 ) que são também 

CD8+.

 9.8 Células formadoras de placa

 Uma técnica, em particular, merece uma menção em separado, porque sua invenção mudou as

perspectivas de análise das células envolvidas nas atividades imunológicas. Criada nos anos 60 por 

Niels Jerne, a técnica de detecção e enumeração in vitro de células secretando anticorpos (células 

formadoras de placas ou PFC s, plaque-forming cells) está sumarizada na Figura 9.13.

Figura 9.13: Enumeração de células secretoras de anticorpos (PFCs) ilustrada na imunização de 
camundongos contra hemácias de carneiro. Dias após a imunização, o baço (ou outro órgão linfóide ) é 
transformado em uma suspensão celular à qual são misturadas as hemácias, ágar-ágar e uma diluição 
de soro fresco de cobaia (ou coelho) como fonte de complemento. Após a gelificação do agár, células 

do baço e hemácias imobilizadas na rede do gel, são incubadas por algumas horas numa a 37°C. As 
células secretoras de anticorpos anti-hemácias reagem com as hemácias à sua volta e as sensibilizam 
para a lise pelas enzimas do sistema complemento. Quando elas são lisadas, pequenos orifícios claros 



(as "placas") aparecem no gel vermelho e podem ser contados para a enumeração das células 
secretoras de anticorpos presentes na suspensão de células linfóides.

Diversas modalidades da técnica foram desenvolvidas através dos anos. Em sua proposta inicial, 

Jerne já demonstrava a possibilidade de distinguir células formadoras de anticorpos IgM de células

secretoras de anticorpos de outros isotipos, por exemplo, IgG. As primeiras, PFCs de IgM, são 

enumeradas em placas "diretas", como na descrição da Figura 9.13 . As PFCs criadas por anticorpos 

IgG requerem a incorporação de uma anticorpo anti-IgG (por exemplo, coelho anti-IgG de 

camundongo) na mistura de reagentes. Esta diferença se deve à maior eficiência dos anticorpos IgM 

em induzir a lise das hemácias. Outras modificação da técnica permitem enumerar apenas as células 

formadoras de anticorpos de um dado isotipo, por exemplo, IgG2a ou enumerar todas as células 

secretoras de imunoglobulinas independente de sua especificidade.



10. A migração de linfócitos1

__________________________

 10.1 O fluxo de linfa

 O sangue e a linfa, os fluidos circulantes que permeiam todos ou quase todos os tecidos são 

as partes mais internas do organismo. Flutuando no sangue ou na linfa, uma célula está 

potencialmente em todos os lugares e em nenhum lugar do corpo. Algumas das células aí presentes, 

como as hemácias, transportam gases respiratórios; outras, como os leucócitos neutrófilos, passam 

um período fugaz na circulação e deixam os vasos para morrer nos tecidos horas depois. O 

comportamento dos linfócitos é diferente. Em contraste com as hemácias e leucócitos, eles não são 

células terminais. A maioria dos linfócitos recém-produzidos são células que entram em circulação 

em repouso metabólico e têm vida curta, mas que podem deixar o estado dormente (Go) em que se 

encontram e entrar novamente em ciclo mitótico.

 Para que isto ocorra, os linfócitos precisam entrar em contacto com citocinas produzidas em 

interações ativadoras. Tais interações não podem se dar na circulação, pois envolvem a adesão 

celular e o encadeamento preciso de uma série de eventos. A maioria das interações ativadoras 

ocorre no interior de órgãos linfóides ou no tecido linfóide associado às mucosas, principalmente na 

mucosa do intestino delgado, mas, em condições anormais, podem ocorrer também em áreas 

inflamadas de qualquer tecido.

 A circulação de sangue e a circulação de linfa estão integradas de uma maneira muito 

característica que, nos mamíferos e na maioria das aves, envolve a filtração da linfa em órgãos 

especiais: os linfonodos ou gânglios linfáticos. A circulação linfática está esquematizada nas Figuras 

10.1 a 10-3 .

 A linfa é coletada dos tecidos por vasos linfáticos que têm uma extremidade fechada (em 

"dedo de luva"). O líquido extracelular (a "linfa dos tecidos") penetra nestes vasos movida por 

diferenças de pressão (Figura 10.2). Quando uma região se inflama, fibras de colágeno da parede dos 

vasos linfáticos e ancoradas nos tecidos se contraem e, como resultado, abrem os vasos linfáticos 

1  Este capítulo inclui  algumas anotações feitas durante o curso sobre "Inflamação"  ministrado pelos 
Professores Henrique Lenzi e Jane Lenzi em julho/89 na FIOCRUZ, Rio de Janeiro.



aumentando muito o diferencial de pressão e, portanto, o fluxo de linfa. Por exemplo, no cão em 

repouso, a pressão no vaso linfático que ascende a perna é praticamente nula; alguns minutos depois 

de mergulhar a perna em água a 45-50°C, a pressão de linfa se eleva a 200mm de água, e o fluxo de 

linfa aumenta cerca de 30 vezes. Nas reações inflamatórias o organismo "lava"  a região inflamada 

com plasma e células, usando vasos sanguíneos (vênulas) como torneiras e vasos linfáticos como ralos.

Figura 10.1: A coleta de linfa nos tecidos é feita por vasos linfáticos de contornos irregulares com 
uma extremidade cega (fechada), dotados de válvulas que asseguram o sentido centrípeto do fluxo 

de linfa. A linfa coletada nos tecidos é conduzida a linfonodos pelos vasos aferentes. Durante a 
inflamação aguda, fibras colágeno mantêm os vasos linfáticos locais abertos mesmo contra uma 

pressão aumentada nos tecidos. Isto aumenta muito o fluxo de líquido para o interior dos linfáticos.

 A circulação da linfa vinda dos tecidos atravessa uma cadeia de linfonodos (Figura 10.2 ) 

antes de ser retornada à circulação venosa (Figura 10.3 ). A linfa se forma nos tecidos onde 

constitui  o líquido extracelular (Figura 10.1 ). Dos tecidos, a linfa é coletada em vasos linfáticos 

(Figura 10.2 ), atravessa os linfonodos e é devolvida à circulação sanguínea através do conduto 

torácico.

Figura 10.2. Esquema geral da circulação do sangue e da linfa.



Figura 10.3: Esquema da estrutura de linfonodos e vasos linfáticos.  O linfonodo é dividido em 3 
grandes regiões: córtex, paracórtex e medula. Geralmente há vários vasos aferentes e apenas um 

vaso eferente que conduz a outro linfonodo e assim sucessivamente até que a linfa seja retornada à 
circulação venosa pelo conduto torácico. Os vasos linfáticos são dotados de válvulas que asseguram o 

fluxo de linfa no sentido centrípeto.
 Os diferentes tipos de células do sistema imune se distribuem em diferentes regiões dos 

linfonodos(Figura 10.4 ). Os macrófagos, por exemplo, forram os seios marginais onde desemboca a 

linfa dos vasos aferentes e, em menor concentração, existem por todo o linfonodo. Os linfócitos B 

estão concentrados no córtex, em folículos, onde, quando ativados, dão origem aos chamados centros 

germinativos. As células dendríticas formam um "domo" nos folículos do córtex. Os plasmócitos, ao 

se diferenciarem, deslocam-se da córtex para os cordões da medula do linfonodo. Os linfócitos T, 

por sua vez, estão concentrados no paracórtex, onde se localizam as veias de epitélio alto (HEV , 

high endothelial venules) através das quais os linfócitos retornam da circulação sanguínea ao tecido 

linfóide. Com exceção do baço, todo o tecido linfóide possui HEVs com características que tornam 

possível a aderência e a passagem de linfócitos (Figura 10.7 ).

Figura 10.4: Os diferentes tipos células linfóides, macrófagos e células dendríticas 
ocupam regiões estratégicas nos linfonodos.



 10.2 A migração de linfócitos B para as mucosas

 Os linfócitos B, ao contrário dos linfócitos T, emergem da medula como células maduras e

imunocompetentes. Daí, eles povoam os órgãos linfóides secundários. Neste estágio, os linfócitos

apresentam na membrana moléculas de imunoglobulinas de isotipo IgM e IgD.

 A ativação e diferenciação final destes linfócitos em células secretoras de imunoglobulinas 

dos diversos isotipos ocorre nos órgãos secundários. Uma observação importante é que o isotipo 

produzido varia de acordo com o local em que o linfócito B é ativado. Esta observação foi  importante 

na descoberta de que os linfócitos migram seletivamente entre os órgãos linfóides secundários. 

Enquanto que os linfócitos B localizados no baço e linfonodos secretam preferencialmente IgM 

(pentamérica) e IgG, aqueles localizados no tecido linfóide associado às mucosas secretam 

preferencialmente sIgA (IgA associada a um componente secretor).

Figura 10.5: : O contato com antígenos por vias mucosas provoca preferencialmente 
o aparecimento de linfoblastos IgA que migram para as mucosas.

 Em 1964, Gowans e Knight relataram que linfoblastos comprometidos com a síntese de IgA, 

quando injetados na circulação de ratos, migravam seletivamente para o intestino. Vários trabalhos 

vieram posteriormente confirmar a existência de um tráfego constante de linfoblastos 

comprometidos com a síntese de IgA entre o tecido linfóide associado às mucosas do corpo. 

Montgomery e colaboradores, alimentando coelhas grávidas com pneumococos que haviam sido 

dinitrofenilados (DNP-pneumococos), mostraram o aparecimento de anticorpos IgA anti-DNP no 

colostro e no leite destes animais.

 Em 1982, Butcher e colaboradores propuseram um modelo para a migração linfocitária, 

explicando a preferência dos linfócitos recirculantes por determinados sítios. Segundo eles, as 

vênulas pós-capilares que possuem um endotélio alto, cubóide (HEV, high endothelial venules) das 



placas de Peyer e outros sítios nas mucosas seriam estruturalmente diferente das HEV dos 

linfonodos periféricos. Por sua vez, os linfócitos expressariam receptores de superfície (receptores 

de migração) para estes determinantes específicos das diferentes células endoteliais, direcionando 

seu tráfego seletivamente para a mucosa ou o tecido linfóide periférico. A aquisição dos receptores 

de migração pelos linfócitos recirculantes se daria no seu sítio primário de ativação e seria 

provavelmente concomitante com o comprometimento isotípico do linfócito B.

Figura 10.6: A presença de moléculas de adesão diferentes nos linfoblastos IgG e IgA faz com que 
eles tenham localizações diferentes no tecido linfóide.

A presença, nos linfonodos mesentéricos, de moléculas de adesão comuns às HEV das mucosas e

das HEV dos linfonodos periféricos sugere uma regulação da expressão destas moléculas órgão-

específicas por citocinas e outros aspectos do microambiente local. Uma observação importante é a 

de que o processo pelo qual os linfócitos se localizam no baço não envolve este mecanismo, já que 

neste órgão os capilares venosos terminam diretamente no parênquima sem a presença de uma 

barreira endotelial pós-capilar.

 10.3 A migração de Linfócitos T

 Da medula óssea, emigram células precursoras (pró-T) que penetram seletivamente o timo, 

onde passam por um processo de maturação tornando-se células imunocompetentes. A entrada de 

tais células no timo depende da presença, nas suas membranas, de receptores de migração (homing 



receptors) capazes de interagir especificamente com o endotélio tímico. As células precursoras, 

então, aderem ao epitélio e migram, através da parede capilar, até o parênquima do órgão. Algumas 

moléculas de superfície são candidatas a desempenhar um papel importante nesta migração, entre as 

quais o marcador CD7 (Thy-1).

Figura 10.7 : Moléculas de CD7 expressas nas células pró-T da medula óssea, podem guiá-las até o 
endotélio do timo. No interior do timo, a linfopoiese T é acompanhada pela expressão de L-selectina 

que opera como um "homing receptor" nas  HEV de linfonodos.

 No processo de diferenciação intratímico, como vimos na discussão da linfopoiese (Capítulo 

6 ), estas células pró-T mudam a configuração de suas membranas, perdem algumas moléculas e 

expressam outras que servem como marcadoras de estágios de sua diferenciação em linfócitos T 

maduros. Entre estas, está a L-selectina que opera como um receptor de migração para o linfócito 

(Figura 10.9 ).

 Os linfócitos T maduros, uma vez ativados, podem também recircular. Esta recirculação 

ocorre num grau muito menor que aquele observado entre os linfócitos B maduros, mas 

provavelmente os mecanismos utilizados para a migração seletiva de ambos são os mesmos.

 Ao emergirem do timo, os linfócitos T expressam outras moléculas de membrana que, por um 

lado, marcam seu estágio de diferenciação e, por outro, os tornam capazes de novas interações 

celulares.



Figura 10.8 : Geração, diferenciação e amadurecimento de linfócitos T. Células pró-T geradas na 
medula óssea, passam por um estágio de timócitos, linfócitos T imaturos e, finalmente, se 

diferenciam em três tipos de linfócitos T maduros: um utiliza cadeias gama-delta no TCR, migra para 
a pele ou para o  intestino onde permanecem sem recircular; outros dois tipos, utilizam cadeias alfa-

beta no receptor clonal e se diferenciam pela presença de moléculas acessórias (CD4 ou CD8).

 

Tabela 10.1: Principais antígenos de superfície em linfócitos T maduros

Antígenos     Características

TCR   receptor clonal, interação com MHC classe II/peptídeo

CD3   complexo acessório, associado ao TCR

CD2   interage com LFA-3 na célula apresentadora (APC)

CD4   Marcador de linfócito T auxiliar (interação com MHC classe II)

CD8   Marcador T supressor/citotóxico(interação com MHC classe I)

LFA-1   interage com ICAM-1 nas HEV

L-selectina   receptor de migração, liga-se às adressinas de HEV em linfonodos

 10.4 As vênulas de endotélio alto (HEV)

 Como mencionamos, uma característica importante do processo migratório de linfócitos é sua

relação com o endotélio de vênulas especiais, denominadas "veias de endotélio alto" ou HEV (de high

endothelial venules).



MISS

Figura 10.9: Características do endotélio das vênulas de epitélio alto (HEV) - ausência de 
desmossomos e gap junctions os diferenciam do endotélio plano da maioria das vênulas.

 Em 1964, Gowans e Knight demonstraram, in vivo, que os linfócitos recirculantes aderem e 

atravessam seletivamente o endotélio "alto"(cubóide) das vênulas pós-capilares dos órgãos linfóides 

(em inglês, HEV, high endothelial venules) e não ao endotélio plano dos demais capilares e vênulas.

 Ao contrário do que mostram os esquemas que ilustram a adesão de células circulantes ao 

endotélio, a superfície das células endoteliais não é plana, como parece. Imagens de microscopia 

eletrônica mostram que a membrana endotelial é rugosa, repleta de vilosidades que apresentam uma 

grande superfície à luz vascular. Estas irregularidades da superfície endotelial são particularmente 

acentuadas em duas situações:

 - fisiologicamente, nas HEV;

 - no endotélio plano ativado, durante reações inflamatórias. linfócitos

Figura 10.10: A importância das HEV na migração de linfócitos pode ser ilustrada por experimentos 
in vitro. Quando linfócitos marcados com fluoresceína são colocados sobre cortes de linfonodos, 

80-85% da fluorescência se concentra sobre as áreas contendo HEVs, embora estas áreas 
representes 4-5 % da área do corte. Neutrófilos, por sua vez, não aderem às HEVs.



A morfologia cubóide das HEV retarda o fluxo sanguíneo e, com isto, favorece a colisão entre os

leucócitos e o endotélio. A atividade metabólica destas células endoteliais é também mais elevada 

que a do endotélio plano (níveis de atividade esterásica e de incorporação de sulfato, por exemplo). 

As HEV apresentam ainda moléculas de adesão não encontradas no endotélio plano, como uma 

molécula atualmente designada MECA-325, provavelmente uma "adressina vascular" que permite a 

adesão seletiva de linfócitos.

Figura 10.11: A distribuição de HEVs no organismo se limita aos linfonodos e ao tecido linfóide 
associado às mucosas. O baço não possui HEVs,  a despeito do intenso tráfego de linfócitos 

que ali se processa.

Há duas hipóteses relativas à origem das HEV. De acordo com a primeira, estas células constituem

uma linhagem diferenciada de células endoteliais que se estabelecem em determinadas regiões das 

vênulas, vindas de outras regiões ou mesmo de precursores quiescentes. De acordo com a segunda 

hipótese, elas se diferenciariam do endotélio vascular plano induzidas por fatores associados às 

reações imunes locais ou ao estímulo inflamatório crônico. Dois grupos de evidência privilegiam a 2ª 

hipótese: em cobaias e em humanos, o "endotélio alto" aparece em vênulas de regiões cronicamente 

inflamadas e a remoção cirúrgica dos vasos linfáticos aferentes em linfonodos de ratos provoca, no 

endotélio pós-capilar, a perda de seu aspecto cubóide e sua capacidade de mediar a passagem de 

linfócitos, revertendo para um endotélio plano em 2-3 semanas (Figura 10.12 ).



Figura 10.12: O endotélio alto (HEV) de linfonodos se transforma em endotélio plano após remoção 
cirúrgica dos vasos linfáticos que chegam ao linfonodo bloqueando o fluxo aferente de linfa. Por 
outro lado, as células endoteliais planas em um local de inflamação crônica tendem a adquirir a 

morfologia cubóide das HEV.

 Fisiologicamente, ocorre uma contínua migração de linfócitos B (da medula) e linfócitos T (do 

timo) para os órgãos linfóides secundários. Há também um tráfego incessante de células maduras 

entre os linfonodos e os tecidos. Esta migração depende da presença de receptores (homing 

receptors ) na membrana de linfócitos que se ligam especificamente a moléculas ("adressinas") 

presentes no "endotélio alto" (HEV) das vênulas pós-capilares dos órgãos linfóides. Esta ligação 

específica ("homing receptors":::adressinas) entre linfócitos e HEVs precisa ser estabilizada por 

outras moléculas também presentes na membrana dos linfócitos. Os "homing receptors" linfocitários 

pertencem à família das selectinas, proteínas que, como as lectinas, se ligam a açúcares. Tanto o 

linfócito, quanto a célula endotelial podem expressar selectinas, denominadas, respectivamente, L-

selectina e E-selectina. A E-selectina se liga a um polissacarídeo leucocitário designado sLex, 

enquanto a L-selectina se liga a glicoproteínas do endotélio (ainda designadas "adressinas 

vasculares") relacionadas às mucinas.



Figura 10.13 Pareamentos leucócito-endotélio. 

Molécula                     no leucócito                          Molécula                      no endotélio
                        em repouso         ativado                                           em repouso    ativado (ou HEV)

                                                        pareamentos iniciais (instáveis)
sLex                            +                        +        :::::::::::::::: E-selectina              -               +++
L-selectina              +                      ++       ::::::::::::::: adresssina               ++              ++

                                              pareamentos finais (estáveis)
VLA-4                        +                        ++          ::::::::::::::::::: VCAM-1                   -                     +++
LFA-1                         +                        +           ::::::::::::::::::: ICAM-1                    +                    +++
LFA-1                         +                        +           :::::::::::::::::::: ICAM-2                  ++                   ++

Dois tipos de ligações promovem a ligação do linfócito às HEV. A primeira, instável, se faz por meio 

das selectinas que se unem a açúcares (L-selectina na adressina vascular e E-selectina no açúcar 

sLex). A segunda, mais estável, se faz quando VLA-4 e LFA-1(intregrinas) se ligam aos CAMs (família 

das Ig, ver adiante) da célula endotelial (VCAM-1, ICAM-1 e ICAM-2). Células de endotélio alto 

(HEV) e células do endotélio plano inflamado, que passam a expressar VCAM-1 e a hiper-expressar 

ICAM-1 e ICAM-2, fazem ligações essencialmente idênticas.

 Dois mecanismos são propostos para explicar o movimento de linfócitos através do endotélio.  

Há pesquisadores que propõem um mecanismo chamado emperilopoiese através do qual o linfócito

atravessaria a barreira endotelial sendo endocitado pela própria célula endotelial similarmente ao 

que ocorre nas células M das placas de Peyer. Outros trabalhos argumentam que a migração se daria 

por entre as células endoteliais (via intercelular ), já que as células do endotélio alto (HEV) não 

possuem os desmossomos e "gap junctions" que as unam às células vizinhas. Além disto, o gama-

interferon (IFN-g) secretado pelos linfócitos T agiria aumentando ainda mais estes espaços 

intercelulares nos sítios inflamados cronicamente. Uma terceira alternativa é a ocorrência 

concomitante dos dois processos de migração, principalmente em momentos de intenso aporte de



Figura 10.14: Duas hipóteses para passagem dos linfócitos pelas HEV. Em uma delas, o linfócito  
passaria pelo citoplasma da célula endotelial, por um mecanismo denominado emperilopoiese.

 10.5 Moléculas de adesão: um conceito em construção

 Para que a ativação linfocitária ocorra, os linfócitos devem estar nos locais corretos, nos 

momentos apropriados. Para que isto aconteça, eles precisam deixar os órgãos primários onde são 

gerados, recircular no sangue e na linfa para, enfim, se localizarem em um órgão linfóide periférico, 

nas mucosas do corpo, ou em um local de inflamação. Nestes locais, para serem ativados, os 

linfócitos precisam ainda estabelecer uma íntima adesão com outras células. Tanto o deslocamento 

de linfócitos dos órgãos primários aos órgãos secundários ("homing"), quanto a saída da circulação 

(por ex., nas reações inflamatórias), quanto a adesão ativadora de uma célula a outra dependem da 

presença de moléculas de adesão complementares nos dois tipos celulares.

 Além disto, como trataremos mais adiante ainda que superficialmente, os leucócitos 

polimorfonucleares (PMN) neutrófilos são também células em contínuo deslocamento da medula 

óssea para os tecidos. Ao contrário dos linfócitos, os PMN são células de vida muito breve (6-8 

horas) logo após deixar a circulação sanguínea. A adesão dos PMN ao endotélio, um dos eventos mais 

precoces e característicos das reações inflamatórias agudas se faz através de moléculas de adesão 

que, em parte, são compartilhadas pelos linfócitos.



Figura 10.15: Moléculas de adesão: selectinas, integrinas e moléculas da superfamília das 
imunoglobulinas (IGG-SF) desenhadas aproximadamente em escala. Note as diferenças entre, por um 

lado, TCR e produtos do MHC, que têm domínios pareados e as demais moléculas, que têm domínios 
não-pareados (com exceção de CD8, que tem um domínio pareado). Note também que as moléculas de 
TCR e do MHC são as menores e, portanto, requerem uma maior proximidade celular para atuar como 

adesivas.

Três categorias principais de moléculas de adesão são atualmente conhecidas. Muitas destas 

moléculas fazem parte da superfamília das imunoglobulinas (ou IGG-SF, immunogobulin gene 

superfamily), composta de moléculas que possuem domínios estruturais típicos das imunoglobulinas, 

como os TCR e os produtos do MHC (Figura 10.15 ). As outras duas famílias são: as integrinas e as

selectinas .

 A super-família das imunoglobulinas (IGG-SF) é composta de moléculas com um "domínio" 

característico: um trecho de 90-100 aminoácidos arrumados em um sanduíche de duas placas de 

filamentos β anti-paralelos que, usualmente é estabilizado por uma ponte dissulfeto no seu centro. 

Das moléculas pertencentes à super-família, apenas as Ig e os TCR encontrados em linfócitos de 

vertebrados possuem regiões variáveis (regiões V) montadas, como vimos, pelo rearranjo de 

segmentos gênicos durante a linfopoiese. Estas moléculas são expressas clonalmente . As demais 

moléculas da superfamília das Ig podem ter uma distribuição muito mais ampla. Algumas existem, por 



exemplo, no sistema nervoso de insetos (NCAM, fasciculina); outras, como os produtos do MHC, 

embora sem possuir regiões V, são importantes na ativação linfocitária.

Tabela 10.2: Super-família das Ig

                     Moléculas                Expressão celular

                         Ig                        linfócitos B

                        TCR                      linfócitos T

                        CD3                      linfócitos T

                        CD4                      linfócitos T auxiliares

                        CD8                      linfócitos T supressores

                        MHC classe I       todas as células

                        MHC classe II      células apresentadoras

                        CD2 (LFA-2)         linfócitos T

                        LFA-3 (CD58)       linfócitos B

                        ICAM-1 (CD54)     muitas células

                        ICAM-2                muitas células

                         VCAM-1               muitas células

 As integrinas (Tabela 10.3 ) são proteínas com 120-180 kd, formadas por cadeias designadas 

αe β.  Até o presente (1992), foram descritos 14 subtipos de cadeias a e 8 subtipos de cadeias b. A 

maioria das integrinas é expressa em uma variedade de células e cada célula expressa uma variedade 

de integrinas. Uma classificação divide as integrinas em tissulares, que utilizam cadeias β1 e 

integrinas leucocitárias , que utilizam cadeia β2. Entre as integrinas tissulares (β1) estão moléculas 

denominadas VLA, expressas tanto em linfócitos e leucócitos, quanto no endotélio, células epiteliais, 

fibroblastos, etc.

 A designação VLA procede de Very Late Antigen porque estas substâncias foram 

descobertas em culturas de linfócitos de longa duração (semanas). Entre as integrinas leucocitárias 

(β2) estão o LFA-1, expresso em linfócitos, macrófagos e granulócitos (que se liga à ICAM-1 e 

ICAM-2) e o Mac-1, expresso em macrófagos e granulócitos (que se liga a produtos da cascata do 

complemento como iC3b).



Tabela 10.3: Algumas integrinas

Sub-tipo                Cadeia β            Moléculas             Expressão celular

Leucocitárias             b2                  LFA-1              leucócitos, linfócitos T

                                                       Mac-1               leucócitos, linfócitos T

Tissulares                 b1                   VLA-4              leucócitos, endotélio, epitélio, etc.

                                                        VLA-5              leucócitos, endotélio, epitélio, etc.

 A nomenclatura das integrinas está sendo organizada atualmente e muitas novas moléculas 

estão sendo descobertas. Ressaltaremos apenas alguns aspectos importantes descobertos até o 

momento. Provavelmente, haverá uma simplificação como a que ocorreu com as selectinas.

 Recentemente (1992), três selectinas , antes descritas com várias designações, foram 

designadas L-selectina, P-selectina e E-selectina (Tabela 10.4 ). Como vimos, a L-selectina é uma 

molécula importante na destinação ("homing") de linfócitos para os linfonodos. A E-selectina é uma 

molécula importante na migração leucocitária, expressa no endotélio plano durante a inflamação 

aguda e constitutivamente nas HEV. A P-selectina é expressa no endotélio plano inflamado e também 

em plaquetas. Como sugerido na Figura 10.14 , as 3 selectinas têm estruturas semelhantes com um 

domínio que se repete na porção extracelular e terminam por um domínio semelhante a lectinas, isto 

é, capaz de se ligar a polissacarídeos.

Tabela 10.4: Selectinas

Nome atual                       Nomes antigos                     Expressão celular

L-selectina                       Mel-14, LAM-1                      linfócitos, leucócitos

E-selectina                       ELAM-1                                endotélio inflamado

P-selectina                       CD62, PADGEM, GMP-140     endotélio, plaquetas

Um sumário das famílias de moléculas de adesão é mostrado na Tabela 10.5 . A adesão celular inicia e 

participa de muitos fenômenos que acompanham o deslocamento celular e a ativação linfocitária. Há 

modificações significativas nos tecidos (remodelagem), desencadeadas pela infiltração de células 



circulantes tanto em situações que ocorrem fisiologicamente (como no desenvolvimento embrionário 

e em certas fases do crescimento), quanto acidentalmente (por traumatismos, infecções, reações 

inflamatórias agudas e crônicas desencadeadas por meios muito variados). Além dos linfócitos, os 

leucócitos polimorfonucleares, monócitos e plaquetas também são importantes nestas modificações.

Tabela 10.5: Famílias de moléculas ativas nas interações linfocitárias

Famílias  Moléculas   Expressas em   Regiões V  Expressão clonal

  Ig    linfócitos B   sim   sim

  TCR    linfócitos T   sim   sim

IGG-SF  complexo CD3   linfócitos T   não   não

  MHC classe I   todas as células  não   não

  MHC classe II   cel.apresentadoras  não   não

Integrinas  leucocitárias (β2)  linfócitos, leucócitos  não   não

  tissulares (β1)  muitas células   não   não

Selectinas  L, E e P-selectinas  leucócitos, linfócitos  não   não

     endotélio, plaquetas não   não

 10.6 O endotélio plano e a inflamação

 Devemos aos italianos os primeiros relatos de que células sanguíneas são capazes de aderir à

parede dos vasos, atravessá-la e migrar para os tecidos - algo que pode ser observado facilmente, 

através de microscópios com pequeno aumento, na membrana transparente da cauda de girinos 

(larvas de rã). Em 1824, Dutrochet confirmou estas observações, ampliadas na Alemanha por 

Virchow, ao relacionar a passagem dos leucócitos através dos capilares ao processo inflamatório.

No final do século XIX, ocorreram intensas discussões sobre o mecanismo da aderência e migração 

leucocitária através dos vasos. Surgiu uma calorosa controvérsia entre a escola Alemã e a Francesa, 

como já havia ocorrido em relação ao fenômeno da imunidade. Conheim, patologista alemão, afirmava 

que a adesão celular era promovida por "alterações moleculares na parede dos vasos", enquanto que 

Metchnikoff, no Instituto Pasteur de Paris, enfatizava a importância dos neutrófilos e das 

influências quimiotáticas nestas células, direcionando a aderência e a migração. O que o futuro 

demonstraria é que, na interação leucócito-endotélio, participam fatores vindos de ambos os 

componentes.



 A interação leucócito-endotélio é importante na migração de células precursoras (de 

linfócitos T, macrófagos, mastócitos) desde a medula óssea para os tecidos. É importante também 

na migração de linfócitos maduros de um órgão ou tecido linfóide para outro (por exemplo, de um 

linfonodo a outro ou de linfonodos para as mucosas). É importante ainda em interações patológicas, 

como nas metástases que se deslocam de um tumor primário e se localizam preferencialmente em 

alguns tecidos ou na reação inflamatória aguda, onde ocorre um grande aporte de células sanguíneas 

em direção ao tecido inflamado.

 A migração de leucócitos para os tecidos pode ser dividida em várias fases: 1- marginação 

dos leucócitos (rolagem) dentro do lume vascular e adesão à parede endotelial; 2 - estabilização da 

adesão; 3- diapedese (passagem através da parede do vaso); 4- migração extravascular dos 

leucócitos.

 A adesão de leucócitos ao endotélio depende do pareamento de moléculas complementares 

presentes na superfície das células endoteliais e dos leucócitos, capazes de promover uma primeira 

ligação, instável, do leucócito ao endotélio. Posteriormente, ocorrem ligações entre outros pares de 

moléculas que estabilizam a ligação do leucócito ao endotélio. Como vimos, tais moléculas pertencem 

a várias "famílias".

Figura 10.16: A marginação de leucócitos pode ser facilmente observada na membrana transparente 
da cauda de girinos imobilizados em um lâmina de microscópio por um algodão molhado posto sobre a 

cabeça. Os animais sobrevivem aparentemente intactos por 10-15 minutos. Nas fases iniciais da 
inflamação desencadeada pelo contato com o vidro, os leucócitos são percebidos como moedas 

rolando sobre o endotélio. Mais tarde, os leucócitos estacionam (marginação) e iniciam a passagem 
para fora das vênulas (diapedese).

 As células endoteliais não são um cenário passivo da migração leucocitária, mas sim parceiras 

ativas dos leucócitos neste processo. Por exemplo, o tratamento do endotélio com IL-1 determina, 

em algumas horas, o aumento da adesividade de leucócitos, enquanto que o tratamento direto dos 

leucócitos com IL-1 não os tornam mais aderentes ao endotélio.



 Na inflamação aguda, o endotélio plano adjacente a uma lesão tissular torna-se mais adesivo 

e mais permeável, embora mantenha seu aspecto plano. Tais modificações na morfologia e/ou na 

expressão de moléculas pelas células endoteliais incluem:

 - expressão de novas moléculas de superfície (Tabela 10.6 );

 - aumento da permeabilidade pelo aparecimento de interrupções na monocamada celular;

 - hipertrofia das células endoteliais que adquirem aspecto cubóide;

 - aumento do metabolismo e do número de organelas citoplasmáticas.

Há duas fases distintas na ativação do endotélio plano. A primeira fase é fugaz, pode ser 

desencadeada por uma variedade de mediadores de ação rápida (histamina, trombina, leucotrieno C4, 

etc) e, após poucos minutos ou mesmo segundos, resulta na expressão de PAF e P selectina na 

membrana endotelial. A união da P-selectina com carboidrato leucocitários faz uma primeira ligação, 

instável, durante a qual o PAF pode ativar o leucócito, que passa a hiper-expressar L-selectina e 

muda ("ativa") suas moléculas de integrinas (VLA-4, LFA-1) que se tornam mais capazes de parear 

com moléculas na célula endotelial.

Tabela 10.6: Marcadores e citocina endoteliais presentes no 

endotélio plano normal e ativado

Moléculas   Endotélio normal  Endotélio ativado

P-selectina    -    +++ (fugaz)

E-selectina    -    +++

ICAM-1    +    +++

 Por sua vez, a expressão destas moléculas no endotélio (VCAM-1, ICAM-1 e ICAM-2) 

depende da ação de citocinas. Várias citocinas secretadas por linfócitos, macrófagos e outras 

células podem desempenhar este papel e, ainda, agir sobre os leucócitos, aumentando a adesividade 

(Tabela 10.7 ).



Tabela 10.7: Principais citocinas ativas no aumento da 

adesividade

citocinas  Origem   Alvo

    endotélio    leucócitos

IL-1   tecido lesado        +   -

TNF   linfócitos T        +   +

INF-ν  linfócitos T        +   -

LT   linfócitos T        +   +

iC3b   sist. complemento  +   -

Estas citocinas alteram não só a adesividade mas outras propriedades do endotélio ligadas à

coagulação e às reações imunológicas (Tabela 10.8 ).

Tabela 10.8: Propriedades do endotélio alteráveis por citocinas

- permeabilidade e endocitose

- secreção de IL-8

- propriedades anti-coagulantes na superfície (trombomodulina, fatores similares à

 heparina, fator ativador de plasminogênio-TPA)

- propriedades coagulantes na superfície (fatores de coagulação e um inibidor do TPA)

- participação no metabolismo de mediadores vasoativos (relaxamento e contração

 vascular)

- hiper-expressão de moléculas de adesão já expressas no endotélio normal (ex., ICAM-2)

- expressão de novas moléculas de adesão (ex., VCAM-1)

- expressão de produtos de classe II do MHC

A IL-1, o TNF e a linfotoxina (LT) (ver Capítulo 11 ) são as principais citocinas envolvidas nestes 

efeitos. Outros efeitos estão descritos na Tabela 10.9 . Há uma sequência definida na ação destas 

citocinas. A secreção de IL-1 e TNF é precoce e ocorre principalmente na inflamação aguda. O TNF 

é capaz de induzir a síntese de IL-1 pela própria célula endotelial. Já o g -interferon aparece na fase 

crônica da



inflamação envolvendo o surgimento das vênulas de endotélio alto (HEV), o aumento da expressão de 

ICAM-1 e a aderência e extravasamento de linfócitos no foco inflamatório (Tabela 10.10 ).

Tabela 10.9: Efeitos de IL-1, TNF e LT no endotélio afetando a inflamação

expressão de novos produtos    E-selectina,VCAM-1,PAF*

hiper-expressão de produtos já expressos  ICAM-1,ICAM-2

aumento da secreção     PGI2

síntese e secreção de novos produtos   IL-8,IL-1,PDGF,CSFs

* O PAF (Platelet Activating Factor) permanece na membrana endotelial.

O PAF (Platelet Activating Factor), um fosfolipídio, produzido pelo endotélio permanece ligado à

membrana, ao contrário do PAF produzido por plaquetas, que é secretado para o meio.

Tabela 10.10: Ações das citocinas na inflamação

Citocina  Fase   Ações

IL-1   Precoce - adesividade de monócitos e neutrófilos ao endotélio;

    - expressão de E-selectina pelo endotélio;

    - síntese de IL-1 pelo endotélio.

ν-interferon  Tardia   - indução de produtos de classe II do MHC;

    - aumento da expressão de ICAM-1 pelo endotélio;

    - modificações morfológicas no endotélio (HEV);

    - aumento da adesividade de leucócitos ao endotélio.

IL-2   Tardia   - estímulo da síntese de TNF e LT por linfócitos T.

 10.7 A expressão de produtos de classe II do MHC pelo endotélio

 O endotélio ativado (por ex., com INF-g ) expressa produtos de classe II do MHC. Células 

endoteliais, quando ativadas com IL-2 in vitro, podem secretar IL-1.  Por um lado, a expressão de 

produtos de classe II do MHC e a secreção de IL-1 são requisitos para uma célula funcionar como 

"apresentadora" para linfócitos T-auxiliares. Por outro lado, o INF-g e a IL-2, desencadeadores 

deste processo, são produtos dos linfócitos T. Isto sugere fortemente que o endotélio ativado possa 



funcionar como célula apresentadora para linfócitos T. Esta interação entre o endotélio ativado e os 

linfócitos T pode facilitar o tráfego de linfócitos T do sangue para os tecidos e este aporte 

aumentado de novos linfócitos pode gerar um efeito em cascata amplificando a resposta inflamatória 

(Figura 10.16 ).

Talvez o efeito mais interessante da expressão destas moléculas no endotélio seja, no entanto, seu 

papel na rejeição de alo-enxertos. Uma das etapas cruciais no sucesso da transplantação é a 

vascularização do enxerto, necessária à sua integração no organismo receptor. Por outro lado, os 

produtos de classe II do MHC são os alo-antígenos mais importantes na compatibilidade entre as 

células transplantadas e os linfócitos T do hospedeiro. Pode ser, então, que o processo de 

vascularização

(angiogênese), que certamente envolve a produção de linfocinas ativadoras do endotélio, constitua 

uma etapa onde é determinado o sucesso ou fracasso de um transplante, em um curioso equilíbrio: 

deve haver a ativação endotelial, necessária à angiogênese, mas ela não deve ultrapassar os limites 

em que a infiltração pelos linfócitos T do hospedeiro começa a ser lesiva ao transplante.

 10.8 A migração de neutrófilos na inflamação

 Os neutrófilos são as primeiras células mobilizadas na inflamação aguda, enquanto que os 

macrófagos e linfócitos são células características da inflamação crônica. Na formação de 

granulomas, na fase crônica da inflamação, ocorre uma diminuição do número de neutrófilos 

paralelamente ao aumento de macrófagos e linfócitos. O macrófago (monócito) é a célula mais 

persistente, enquanto que os mastócitos aparecem e desaparecem rapidamente. Os linfócitos T e 

plasmócitos são células tardias que surgem com o aparecimento das modificações morfológicas do 

endotélio (HEV) na fase crônica. Os linfócitos T modulam as dimensões dos granulomas que ocorrem 

na esquistosomose, ao redor dos ovos retidos nos tecidos.

Tabela 10.11: Cinética de aparecimento das células na inflamação

1º - neutrófilos

2º - neutrófilos e monócitos (e mastócitos)

3º - linfócitos e fibroblastos



Fisiologicamente, há uma interação entre o endotélio e os neutrófilos que estão na microcirculação, 

principalmente no pulmão. Esta coleção marginal de neutrófilos não está propriamente aderida ao 

endotélio, mas movimenta-se pelas margens da microcirculação. Tal interação fisiológica de 

retardamento da movimentação leucocitária muda dramaticamente na inflamação aguda, onde há:

 - aderência dos neutrófilos ao endotélio pela ligação selectinas::: adressinas;

 - estabilização da adesão por integrinas (por ex.: LFA-1:::ICAM-1);

 - diapedese e migração dos neutrófilos através da parede capilar.

O aumento na capacidade de adesão se deve a muitos fatores. Por exemplo, a aderência dos 

neutrófilos é cátion-dependente. Várias outras substâncias podem influenciá-la, tais como:

 - nucleotídeos cíclicos (AMP- e GMP-cíclicos);

 - produtos da lipooxigenase;

 - produtos de plaquetas;

 - fatores plasmáticos.

Figura 10.17: A ação de várias substâncias liberadas pelos próprios leucócitos aumenta sua 
adesividade ao endotélio. O próprio conteúdo dos grânulos dos neutrófilos pode promover a 

agregação. Esta, por sua vez , facilita o contato dos neutrófilos com o endotélio.

A ativação dos neutrófilos por agentes quimiotáticos resulta na sua degranulação e esta, por sua vez, 

na liberação de substâncias que diminuem a carga elétrica negativa da membrana (Figuras 10.16 e 

10.17 ). São reduzidas assim as forças repulsivas entre os neutrófilos e o endotélio e são facilitadas 

uniões através de forças de van de Waals que unem as duas superfícies celulares.



Figura 10.18: A diminuição da carga elétrica negativa dos neutrófilos pela ação de substâncias 
liberadas pelos próprios grânulos dos leucócitos pode facilitar a aderência ao endotélio.

Uma das evidências de que a diminuição das cargas negativas do endotélio facilita a adesão de 

neutrófilos é que o tratamento das células endoteliais com neuraminidase, que remove os sítios 

eletricamente negativos de ácido siálico na superfície celular aumenta a adesividade. Há autores que

argumentam, porém, que a remoção destes sítios poderia também expor partes ocultas de 

glicoproteínas da superfície, tornando-as receptores eficazes para os neutrófilos.

 Os grânulos dos neutrófilos contêm proteínas capazes de promover a adesão ao endotélio. A 

principal destas proteínas é a lactoferrina. Os produtos da lipooxigenases e da ciclooxigenase são 

também importantes: os leucotrienos C4 e D4 (LTC4 e LTD4) aumentam a permeabilidade vascular, 

enquanto que a prostaglandina I2 (PGI2) e a tromboxana A2 (TXA2) agem sobre o tônus vasomotor.

 A ligação da adrenalina ao receptor b na célula endotelial estimula a produção de PGI2 que, 

por sua vez, inibe a expressão de laminina pelos neutrófilos dificultando sua adesão. Já o PAF e 

outros quimiotáticos são fatores produzidos pela célula endotelial que facilitam a adesão dos 

neutrófilos.

 A L-selectina é o receptor usado pelos neutrófilos para aderir ao endotélio do sítio de 

inflamação e também é o mesmo utilizado pelos linfócitos para se ligar ao endotélio plano inflamado e 

às HEV dos linfonodos periféricos. O que impede os neutrófilos de se ligarem às HEV no endotélio 

não inflamado dos linfonodos periféricos? Três hipóteses tentam responder a esta questão:

 1. Podem haver domínios diferentes na molécula da L-selectina de neutrófilos e linfócitos.

 2. Pode existir um "segundo sinal" para linfócitos nas HEV.

 3. Podem existir ligações estabilizadoras específicas para linfócitos nas HEV.



A terceira hipótese nos parece a mais provável: a combinação de integrinas usadas por leucócitos e 

linfócitos são diferentes. Por exemplo, o VLA-4 do linfócito se liga à molécula de VCAM-1, enquanto 

que o LFA-1 do leucócito se liga à molécula ICAM-1.

 10.11 Como o neutrófilo atravessa o entotélio

 Após a fase inicial de aderência à célula endotelial, os neutrófilos emitem pseudópodos e 

migram através das junções intercelulares. Os receptores neutrofílicos para laminina facilitam este 

processo já que a membrana basal do endotélio está repleta de laminina. Esta proteína da membrana 

basal está envolvida também na quimiotaxia e adesão de células metastáticas que chegam pela 

corrente sanguínea. É ainda controverso se a migração neutrofílica, por si só, causa injúria vascular 

grave. Estudos in vitro demonstram que ela não acarreta aumento da permeabilidade vascular a 

macromoléculas. Provavelmente, se há lesões, elas são restritas e transitórias.

 Durante a migração do leucócito pelos tecidos ocorre a liberação de proteases ácidas e 

neutras que digerem o trajeto migratório. A proteólise da superfície endotelial e oxidantes 

derivados dos neutrófilos podem inativar o inibidor plasmático da alfa-1 protease, permitindo que a 

elastase neutrofílica ataque a membrana endotelial (Figura 10.18 ).

Figura 10.19: Fases da migração do leucócito pelas junções endoteliais. Há fase inicial, instável, 
mediada especialmente pelo pareamento de selectinas; uma fase de estabilização mediada por 

integrinas (VLA-4,LFA-1) e uma fase com o auxílio de outras integrinas que atuam como receptores 
de laminina da membrana basal do vaso. A membrana basal é digerida por proteases secretadas pelo

leucócito.

 10.9 A migração dos monócitos

 A vida média dos monócitos no sangue é muito mais longa que a dos neutrófilos e eles não 

formam um "pool" periférico significativo. Os monócitos circulantes são células em trânsito 



destinadas a se tornarem macrófagos teciduais de vida longa. A atividade dos macrófagos é 

discutida mais extensamente no capítulo seguinte. Como os neutrófilos, eles sofrem marginação e 

agregação e parecem atraídos por produtos neutrofílicos. A adesão de monócitos ao endotélio 

também parece ser mediada por glicoproteínas de superfície. Monócitos também secretam fatores 

potencialmente citotóxicos e alteradores da função endotelial como, por exemplo, proteases e 

derivados do oxigênio.

 Outros produtos de secreção importantes no processo de adesão e migração dos monócitos/

macrófagos são:

 - citocinas (monocinas) que agem na parede vascular;

 - fator angiogênico;

 - fator com atividade de G-CSF;

 - alfa-interferon (inibe a proliferação do endotélio, eleva PGI-2);

 - IL-1 (estimula a atividade pró-coagulante do endotélio).

Além de sua importância na formação dos granulomas (inflamação crônica), as interações entre os 

monócitos/macrófagos e o endotélio vascular estão envolvidas numa série de desordens 

inflamatórias crônicas. A aterosclerose associada à hipercolesterolemia é uma delas.

 Não discutiremos aqui a migração dos linfócitos para regiões de inflamação crônica. Os 

linfócitos são células de aparecimento tardio nos focos inflamatórios (linfócitos T e plasmócitos). 

Surgem quando fatores liberados no processo de inflamação crônica modificam o endotélio, 

tornando-o semelhante ao endotélio dos órgãos linfóides (HEV) ao qual, então, aderem e atravessam.

 10.10 Conclusões

 1.  Normalmente, no fenômeno da migração leucocitária, atribui-se ao leucócito não só o papel 

ativo de migrar através da corrente sanguínea e selecionar o seu sítio de localização como também o 

de agente responsável pela diapedese através do endotélio. Ao endotélio caberia o papel de um mero 

substrato, de matriz sobre a qual os leucócitos aderem e caminham. No fundo, esta é uma noção 

paralela àquela que confere aos materiais externos a responsabilidade pela operação do sistema 

imune. O corpo, seus tecidos e sistemas, seriam incapazes de desencadear autonomamente mudanças 

relevantes na sua estrutura e operação, requerendo, para isto, a ação decisiva de um elemento 



externo. O que os trabalhos mais recentes (e alguns menos recentes) têm demonstrado, no entanto, 

é que, se o leucócito é capaz de selecionar seu sítio de localização no endotélio através de 

receptores de migração, ao endotélio cabe escolher, através de moléculas indevidamente chamadas 

de acessórias, quais células são relevantes para os processos que estão em curso naquele local, 

naquele momento. E se a citocinas leucocitárias podem aumentar a adesividade ou mesmo lesar o 

endotélio, as células endoteliais secretam quimiotáticos, agentes degranuladores de leucócitos, 

substâncias que facilitam ou dificultam a adesão e o trânsito leucocitário.

 A migração leucocitária, então, longe de ser uma viagem de células pré-destinadas, é muito 

mais um processo de interação mútua no qual leucócitos e endotélio participam ativamente através 

da secreção de citocinas, através de modificações morfológicas e pela expressão de moléculas de 

superfície, capazes de interagir umas com as outras.

 2. As células migrantes adquirem seus receptores de migração a partir de processos que 

ocorrem nos órgãos ou tecidos de origem. Da mesma maneira, o endotélio apresenta características 

morfológicas favoráveis à adesão destas células a partir de fenômenos prévios ocorridos nos tecidos 

vizinhos. Estes fenômenos incluem desde lesões tissulares desencadeadoras de processos 

patológicos (como na inflamação) até eventos fisiológicos, como a migração de células que chegam 

constantemente aos linfonodos. Se a drenagem linfática for interrompida, as células endoteliais dos 

linfonodos perdem suas características de "endotélio alto" (HEV) e diminuem a expressão de 

ICAM-1 na superfície. Como em todo processo fisiológico, então, a interação leucócito-endotélio tem 

efeitos mútuos.

Quando nos referimos ao organismo como um sistema autônomo, queremos dizer que ele determina 

autonomamente a sequência de suas modificações estruturais. Isto não significa que tais 

modificações estruturais não sejam perturbadas ou influenciadas por agentes externos. Tampouco 

significa que se possa separar a operação "natural" do corpo do conjunto destas influências. As 

condições naturais (fisiológicas) de operação de um sistema biológico não são as condições 

"germfree" ou "antigen-free"  onde se tenta recuperar seu funcionamento isolado original.  Estas 

condições artificiais servem apenas para demonstrar a capacidade de operação autônoma do corpo. É 

exatamente a contaminação microbiana que se evita na condição "germfree" que revela potenciais 

adormecidos do sistema. Por exemplo, os isotipos e clonotipos de imunoglobulinas usados por animais 

"germfree" e convencionais são diferentes. As condições fisiológicas de funcionamento dos sistemas 



biológicos são aquelas em que a integração destes com o meio ocorre dentro dos limites de 

compensação do sistema ou seja, sem perda de autonomia ou identidade.

 3. O mecanismo pelo qual as células leucocitárias participam do processo inflamatório é uma 

variante do mecanismo fisiológico utilizado cotidianamente pelos leucócitos em sua adesão ao 

endotélio e também pelos linfócitos e células precursoras da medula no seu trânsito e localização nos 

órgãos linfóides. A observação do aparecimento de células de "endotélio alto"  nos processos 

inflamatórios crônicos é uma comprovação desta adaptação. Isto não diminui  a fronteira entre a 

fisiologia e a patologia, apenas nos retira de uma visão teleológica de que estes mecanismos existem 

para proteger e defender o corpo através dos processos inflamatórios e nos permite vê-los como 

operações fisiológicas com as quais o corpo distribui e recircula suas células.



11. Mecanismos imunológicos de destruição celular

_________________________________________

 11.1 A destruição celular fisiológica

 Completando a tríade de capítulos iniciada com a discussão do contexto da ativação 

linfocitária, vamos examinar agora os mecanismos imunológicos de destruição celular. A visão usual 

da Imunologia está ligada à defesa contra infecções pela destruição de células invasoras (células de 

micoorganismos e parasitas) ou, como nas infecções virais, de células do próprio corpo infectadas 

pelos vírus. Ao considerar estes mecanismos de destruição celular, convém notar que a dinâmica 

fisiológica de organismos multicelulares complexos requer uma contínua destruição de células, 

coordenada com a reposição de novos componentes. Isto ocorre rotineiramente no tecido linfóide, no 

tecido hemopoiético e nos epitélios de revestimento da pele e das mucosas. A destruição de células 

ocorre também em larga escala no desenvolvimento embrionário, nos processos de regeneração e 

cicatrização e nas reações inflamatórias severas. Os mecanismos imunológicos de destruição de 

parasitas e de células infectadas por vírus derivaram destes processos fisiológicos de destruição.

Figura 11.1 Necrose ou morte acidental, por exemplo, por lesões na membrana. A célula incha por 
descompensação osmótica e, então, se desfaz; as organelas são destruídas. Pode haver danos às 

células vizinhas pelos produtos liberados na desintegração.

 11.2 Apoptose

 A apoptose é um mecanismo fisiológico de morte celular que opera durante o crescimento 

embrionário e durante toda a vida do organismo, importante para a manutenção do tamanho e da 



forma de diversos órgãos. A ação de muitos hormônios depende do desencadeamento deste tipo de 

morte celular. Por exemplo, a destruição de timócitos jovens pela ação de corticóides liberados pela 

glândula supra-renal. Em todas estas situações, as células que morrem atravessam uma série 

previsível de transformações conhecida como apoptose . A apoptose foi identificada em 1987 por 

Andrew  Wyllie como uma espécie de suicídio celular que ajudaria no controle das populações de 

células. O que ocorre na apoptose é bem diverso do que ocorre na morte acidental da célula, à qual 

nos referimos como necrose .

Figura 11.2 Apoptose ou auto-destruição. No estágio inicial, a célula se encolhe, mantendo intactas as 
organelas; depois, a célula se divide em vários "corpos frágeis", que são fagocitados por macrófagos 

e/ou células vizinhas. Não há dano às células adjacentes.

 Na apoptose, a célula promove sua desintegração com sua própria energia metabólica, tanto 

que, se seu metabolismo é experimentalmente bloqueado ela não consegue morrer da maneira que 

morreria. Na apoptose, a célula se encolhe e como que se "empacota" internamente em fragmentos 

facilmente digeríveis, causando um mínimo de perturbação em células vizinhas quando finalmente se 

desintegra. O "empacotamento" do material nuclear que precede a morte por apoptose permite 

determinar que a célula não morreu por necrose, pois quando o material nuclear é separado por 

eletroforese, ele mostra fragmentos regulares com cerca de 150 pares de base nucleotídicas, 

formando uma imagem "em escada". 

 A apoptose dura poucas horas. A célula predestinada se encolhe e se separa das vizinhas, 

enquanto o núcleo de divide em fragmentos regulares. Algum tempo depois, ela se divide em 

múltiplos" corpos frágeis" que são englobados por macrófagos ou células vizinhas (Figura 11.2 ).

 Bioquimicamente, a apoptose se divide em duas fases. Na primeira fase ("predestinação"), a 

célula sintetiza as enzimas de que necessitará para sua auto-destruição. Entre estas enzimas estão 



uma nuclease, que segmenta o DNA, e uma transglutaminase, que cria uniões entre várias estruturas 

da célula, formando os "pacotes". Se o metabolismo é bloqueado nesta fase, a apoptose se 

interrompe.

 Os mecanismos que desencadeiam a "predestinação" são obscuros. Os eventos que 

desencadeiam a fase final de morte da célula predestinada parecem ser formas incompletas dos 

eventos que "ativariam" a célula em condições normais. Por exemplo, a apoptose pode ser 

desencadeada por um evento que leva a uma elevação do Ca++ intracelular desacompanhado dos 

eventos que elevariam a concentração de outras moléculas necessárias à ativação celular (ver 

Capítulo 9 ).

 As células já divididas em fragmentos expressam marcadores, possivelmente açúcares 

ausentes das células normais, que as fazem facilmente identificáveis por células como macrófagos. 

Por exemplo, uma molécula conhecida como vitronectina surge na membrana de neutrófilos 

moribundos e permite sua fagocitose por macrófagos que os destroem. Este processo tem grande 

importância na regulação da inflamação aguda.

 

Figura 11.3 : Pode ser que o desencadeamento da apoptose dependa de uma incompletude do 
processo de ativação celular. Quando falham etapas iniciais, é possível que a célula possa retornar ao 

estado anterior, mas que a falha de uma etapa mais tardia, conduza a célula já comprometida à 
morte por apoptose.

 Na destruição de células infectadas por vírus acredita-se que atuem linfócitos T CD8+, 

conhecidos por T-citotóxicos, que, como veremos abaixo, inserem moléculas de perfurinas na 

membrana, causando sua lise osmótica. No entanto, quando o DNA das células-alvo da ação citotóxica 

é examinado por eletroforese, ele mostra a "escada" típica da morte por apoptose. Este é um 

problema ainda em aberto, mas sabe-se que a maquinaria genética da célula-alvo precisa ser sadia 



para que a morte ocorra: são conhecidas linhagens celulares mutantes resistentes à ação de células 

T-citotóxicas.

 A morte por apoptose pode ser particularmente importante na destruição de timócitos 

jovens. Se o timócito se liga com afinidade demasiadamente elevada a uma célula apresentadora 

dentro do timo, ele pode ser destruído por apoptose. Por sua vez, timócitos que desenvolveram TCR 

que condicionam uma ligação demasiadamente baixa às células apresentadoras também morreriam, 

possivelmente pela ausência de citocinas necessárias para a diferenciação. Por este mecanismo, 

apenas os timócitos cujos TCR possibilitassem ligações de afinidade intermediária conseguiriam 

atingir a maturação e sair do timo para os órgãos periféricos.

É possível que o desencadeamento da apoptose se deva a uma mecanismo incompleto de ativação 

celular, pela ausência de uma etapa particular na sequência de etapas necessárias à ativação (Figura 

11.3 ).

 Recentemente, dois genes foram relacionados com a indução de apoptose em linfócitos: fas e 

bcl-2. O gene fas codifica uma proteína de 35 kDa expressa em células linfóides e não-linfóides. 

Esta proteína, quando ligada por um anticorpo monoclonal, é capaz de transmitir sinais para o 

interior da célula desencadeando os mecanismos apoptóticos. Animais com defeito no gene fas 

desenvolvem uma síndrome autoimune caracterizada por intensa linfoproliferação de linfócitos T 

anômalos (CD4-CD8-) e pela produção de auto-anticorpos semelhantes aos encontrados no Lupus 

Eritematoso Sistêmico. Estes animais são conhecidos como camundongos lpr (lymphoproliferation). 

Acredita-se que o gene fas tenha um papel fisiológico na seleção negativa ocorrida no timo durante o 

processo de maturação dos linfócitos T; um processo que, como já mencionamos, envolve uma morte 

massiva de células por apoptose.

 O gene bcl-2, ao contrário do gene fas, atua como um repressor dos mecanismos apoptóticos. 

A hiper-expressão deste gene em linhagens hematopoiéticas in vitro evita a morte destas células 

mesmo se todos os fatores de crescimento a elas necessários (IL-3, GM-CSF, IL-4, etc) forem 

retirados do meio de cultura. Bcl-2 parece interferir no processo de morte celular de maneira 

seletiva: ele não interfere na progressão do ciclo celular mas bloqueia a clivagem do DNA que ocorre 

no início da apoptose. Diferentemente do produto do gene fas que é uma proteína de membrana, a 

localização da proteína bcl-2 é citoplasmática (talvez mitocondrial). Sua expressão está muito 

aumentada em zonas de intensa proliferação linfocitária como os centros germinativos dos 

linfonodos (ver Capítulo 10) e está praticamente ausente em regiões onde as células se encontram 



em diferenciação final e, portanto, morrendo (os centrócitos da zona basal dos linfonodos ou os 

linfócitos T do córtex tímico, p. ex.). Da mesma maneira que se cogita um papel fisiológico para o 

gene fas na seleção negativa dos linfócitos T, acredita-se que o gene bcl-2 exerce, no timo, um papel 

de resgate dos linfócitos T na seleção positiva (ver Capítulo 6).  Obviamente, a hiper-expressão de 

bcl-2 pode estar envolvida nas patologias neoplásicas onde as células proliferam descontroladamente 

e os mecanismos de morte celular estão travados.

 11.3 Mecanismos de lesão da membrana celular

 Como vimos, a morte de uma célula pode resultar de mudanças que ocorram no seu interior.  

Mas ela pode resultar também de influências externas sobre a célula, que desencadeiam mudanças 

irreversíveis na membrana plasmática. Três tipos distintos de lesão da membrana são descritos:

 1. Substâncias com ação detergente são capazes de dissolver a membrana, por 

desorganização da dupla camada lipídica. Inclui-se nesta categoria a lisolecitina, que pode ser gerada 

nos tecidos pela ação de enzimas como a fosfolipase A. Neste caso, a lise não é osmótica.

 

Figura 11.4 : A ação lítica do sistema complemento e a citotoxicidade de linfócitos T por meio de 
perfurinas têm em comum o estabelecimento de "poros" na membrana da célula- alvo, através dos 

quais a célula perde o controle de sua osmolaridade. Aqui se ilustra a polimerização de várias 
moléculas de perfurina na membrana da célula-alvo, causando sua lise osmótica. No caso do sistema
complemento, vários componentes diferentes (C5b6789), ativados em uma cascata enzimática, se 

reúnem sobre a membrana para formar o MAC (membrane attack complex; ver adiante neste 
Capítulo) que forma um "poro" montado pela polimerização da perfurina. Amebas patogênicas usam 
também moléculas  semelhantes à perfurina para destruir células alvo. A Figura 11.4 ilustra a ação

citotóxica celular.



 2. A ação de componentes do sistema complemento (ver adiante) que, ativados pela reação

antígeno-anticorpo, ou por outros meios, abrem orifícios na membrana plasmática por onde passam

livremente íons e outras moléculas pequenas, mas não moléculas maiores, como as de proteínas 

(Figura 11.3 ). Como as proteínas não saem e a saída de íons não consegue ser contrabalançada por 

transporte ativo, entra água muito rapidamente na célula que incha e, literalmente, explode. A lise 

não ocorre se a célula é mantida, por exemplo, em um meio contendo dextrana de peso molecular 

40.000 daltons, mas ocorre em dextrana de 10.000 daltons.

 Perfurinas são proteínas componentes de sistema análogos ao sistema complemento que, no

entanto, funcionam inseridos na membrana de células dotadas de atividades citotóxicas como 

macrófagos, vários tipos de linfócitos e as chamadas "natural killer cells" (células NK). Perfurinas 

também abrem orifícios na membrana e causam lise osmótica da célula-alvo. Há moléculas 

semelhantes a perfurinas em amebas patogênicas e outros protozoários, o que sugere que se trata 

de um mecanismo ancestral de destruição celular.

 3. Certos vírus, como o vírus Sendai, abrem na membrana orifícios menores que os abertos 

pelo sistema complemento. A lise, neste caso, também é osmótica, mas pode ser evitada por 

dextranas de 10.000 daltons ou mesmo por sacarose.

 11.4 Ações citotóxicas de linfócitos

 Há três modalidades de ações citotóxicas mediadas por linfócitos:

 1.  Como revelado por experiências in vitro, linfócitos T citotóxicos (CD8+) destroem células-

alvo após se fixarem sobre a membrana. A secreção de perfurinas é uma "secreção dirigida", isto é, 

se faz para dentro de "bolsos" formados pela aderência do linfócito à célula-alvo e não ao redor de 

todo o linfócito (ver Figura 9.11 ). Para que a lise ocorra, o linfócito e a célula alvo precisam ser MHC 

compatíveis, porque a aderência do linfócito depende da ligação do TCR ao conjugado MHC-peptídeo 

na célula-alvo. No caso especial da rejeição de um alo-transplante MHC-incompatível, a situação é 

mais complexa do que se supunha inicialmente pois as células T citotóxicas (CD8+) têm um papel 

menos importante que as células T auxiliares (CD4+). Mas há testes in vitro nos quais células T 

citotóxicas destroem células-alvo alogênicas. Não se compreende ainda como isto ocorre, isto é, se a 

ligação se faz aos peptídeos apresentados pela célula alogênica, aos próprios produtos do MHC 

alogênico ou a ambos. Dados recentes, obtidos por camundongos desprovidos de genes de classe I do 

MHC, produzidos por engenharia genética, mostram que tais animais são totalmente desprovidos de 



células T CD8+. Surpreendentemente, tais animais são normais em muitos aspectos. A citotoxicidade 

mediada por células T, portanto, não é indispensável à vida, nem à defesa contra vírus.

 2. Linfócitos podem também se "armar" com anticorpos e destruir células que apresentem na

membrana os antígenos aos quais os anticorpos se unam. Este processo é conhecido por ADCC 

(antibody dependent cell citotoxicity) e é diferente da lise mediada por anticorpos e complemento, 

pois requer o contato direto de linfócitos com as células-alvo. Provavelmente, os linfócitos 

"armados" para a ADCC são linfócitos B que possuem receptores de membrana para o Fc de 

imunoglobulinas. A ADCC pode ser inibida por soros anti-imunoglobulinas que não interferem na 

citotoxicidade exercida por linfócitos T. Linfócitos assim "armados" costumam ser chamados de 

"killer cells" (células K) para distingui-los das "natural killer cells" (células NK), descritas a seguir.

 3. Há uma terceira variedade células citotóxicas, denominadas "natural killer cells" (células 

NK ), porque foram identificadas matando células tumorais na ausência de anticorpos ou de 

linfócitos T específicos para o tumor. A ação das células NK não é inibida por soros anti-

imunoglobulinas (como é a ADCC) nem requer compatibilidade MHC (como a ação de linfócitos T 

CD8+). Discute-se ainda se a ação NK é exercida in vivo da mesma forma que pode ser demonstrada 

in vitro . Camundongos nude, que não possuem linfócitos T, exibem uma taxa de aparecimento de 

tumores espontâneos idêntica a de animais normais mas, como discutido abaixo, camundongos com a 

mutação beige , que não possuem células NK, exibem uma taxa muito mais elevada de tumores 

espontâneos, sugerindo que células NK, e não células T CD8+, são importantes na destruição de 

células neoplásicas.

 11.5 As células NK

 A atividade de células NK é muito influenciada por citocinas, tais como interferons. A 

infecção de camundongos com o vírus da coriomeningite linfocítica (LCMV) eleva a atividade NK, com 

um pico aos três dias de infecção e retorno ao normal após 8 dias. As concentrações de interferon 

seguem uma curva exatamente paralela, sugerindo que a secreção do interferon é responsável pelo 

aumento da atividade NK.

 Há muito interesse na relação entre vírus, interferons e resistência a tumores. Na síndrome 

de Chediak-Higashi, uma lesão congênita humana rara, há grânulos anormais nos granulócitos, 

pigmentação anormal da pele e suscetibilidade elevada a infecções. Os pacientes afetados, 

geralmente, morrem de infecções piogênicas na primeira infância. Os sobreviventes a esta fase 



morrem de desordens proliferativas parecendo tumores linfóides. Há alguns anos, constatou-se que 

linhagens de camundongos portadores da mutação beige têm anormalidades semelhantes à síndrome 

de Chediak-Higashi. Esta mutação é herdada como uma característica recessiva, afeta os 

melanossomas e as funções dos lisossomas, causando defeitos na pigmentação e na destruição de 

materiais fagocitados.

 Tanto em pacientes de Chediak-Higashi, como em camundongos beige, a atividade de células 

NK está muito abaixo dos níveis normais, o que não ocorre com a atividade de macrófagos ou de 

linfócitos T. Leucemias transplantáveis induzidas por drogas ou por vírus crescem com mais 

facilidade em camundongos beige (bg/bg) que em controles normais da mesma ninhada (bg/+),

 Há tumores com graus variáveis de suscetibilidade à ação das células NK e a base destas

diferenças é desconhecida. A suscetibilidade parece crescer com o alongamento do prazo de cultura 

in vitro das células tumorais, e muitas células que são NK-resistentes quando recém-colhidas 

tornam-se suscetíveis com o tempo. Quando tumores suscetíveis às células NK são injetados em 

camundongos beige, eles crescem mais rápido e dão mais metástases. Isto não ocorre com tumores 

NK-resistentes. No entanto, após a infecção com o vírus da coriomeningite linfocítica, que aumenta a 

atividade NK através dos níveis de interferon, a resistência a ambos os tipos de tumores se eleva, 

tanto em camundongos beige quanto em camundongos normais. A resistência mediada pelas células 

NK se exerce precocemente, alcançando um nível máximo 3 dias após o estímulo inicial. Isto sugere 

que elas possam ser importantes na defesa contra tumores espontâneos.

 Várias linhas de pesquisa sugeriram que as células NK atacam, preferencialmente, tumores 

onde a expressão de produtos de classe I do MHC é reduzida. Como mencionado acima, 

recentemente, foram produzidos camundongos desprovidos de genes de classe I do MHC por 

técnicas de "knock out" gênico. Células obtidas deste camundongos mostraram ser muito sensíveis à 

ação de células NK in vitro. Não está claro, porém, se estes animais têm células NK e, se as têm, 

porque elas não geram lesões indiscriminadas no organismo.

 

 11. 6 Lisossomos e a destruição de microorganismos

 O termo lisossomo é uma denominação geral para enquadrar uma variedade de formas de 

organelas que mudam de acordo com o estado funcional da célula. O chamado lisossomo primário é 

aquele que ainda não participou dos processos de digestão intracelular. Os grânulos característicos 

dos leucócitos polimorfonucleres neutrófilos são lisossomos primários.



 Os lisossomos primários podem fundir suas membranas com as membranas de vacúolos 

fagocíticos (fagossomas) formando fagolisossomas, que é onde a digestão intracelular realmente 

ocorre. Os fagolisosomas são também chamados de lisosomos secundários.

Muitas vezes, os lisossomos se fundem em vesículas (vacúolos) autofágicas formadas pela célula na 

ausência de fagocitose e destroem mitocôndrias, porções do retículo endoplásmico e do aparelho de 

Golgi. Finalmente, tanto na fusão com vesículas autofágicas quanto na fusão com fagossomas, ao final 

do processo, restam lisossomas contendo resíduos da digestão geralmente de natureza lipídica e 

conhecidos como "corpos residuais".

 Cerca de 25 enzimas, entre outras substâncias, já foram identificadas em lisosomos, entre 

elas: fosfatases ácidas, arilsulfatases, esterases, betaglucoronidases além da lisozima. A sequência 

de acontecimentos metabólicos envolvendo a morte de microrganismos fagocitados e englobados em

fagolisosomas pode depender, ou não, destas enzimas, mas elas são sempre importantes na digestão 

dos corpos bacterianos.

 Na morte microbiana após a fagocitose é muito importante um aumento do metabolismo 

aeróbico da célula e a ativação do desvio (shunt) da hexose mono fosfato, que conduzem a uma 

grande liberação de água oxigenada (H2O2). Neste processo, é também importante uma enzima 

lisossomal abundante nos grânulos dos polimorfonucleares neutrófilos denominada mieloperoxidase.

 Há um defeito metabólico congênito humano que resulta numa síndrome denominada doença 

granulomatosa crônica e afeta gravemente a resistência a infecções, levando à morte antes da 

adolescência. Nesta doença, a produção intracelular de H2O2 após a fagocitose está comprometida. 

Os leucócitos destes pacientes podem destruir bactérias como Lactobacilos, mas não Serratias. Há 

uma correlação entre a suscetibilidade destas bactérias e sua capacidade de sintetizar uma enzima 

denominada catalase, que desdobra H2O2 e elimina sua toxicidade. Por não sintetizar catalase, os 

Lactobacilos se "suicidam" no interior do vacúolo com a H2O2 que seu próprio metabolismo produz. 

Bactérias como Serratias, por outro lado, produzem catalase e sobrevivem no interior dos vacúolos 

de pacientes com a doença granulomatosa crônica. Mas mesmo Serratias são destruídas em vacúolos 

de células normais, que produzem um excesso de H2O2 após a fagocitose, um excesso que as 

bactérias não conseguem detoxificar.

 O estudo da doença granulomatosa crônica, portanto, sugeriu que um dos principais 

processos de destruição intracelular de bactérias consiste em facilitar a intoxicação das bactérias 

por um produto do próprio metabolismo bacteriano - a H2O2 - ativando trajetos metabólicos da 



célula para produzir H2O2 que se adicione a H2O2 produzida pela bactéria no interior do vacúolo 

fagocítico. Macrófagos ativados podem produzir 25 vezes mais H2O2 que macrófagos em repouso.

 11.7 Os macrófagos

 Macrófagos são parasitados por uma série de microrganismos e parasitas não encontrados 

em polimorfonucleares, provavelmente por serem células de vida mais longa, no citoplasma das quais 

estes microorganismos e parasitas podem se reproduzir. Entre as bactérias, encontram-se as 

micobactérias causadoras da tuberculose e da lepra, listérias, salmonelas e brucelas; entre os 

protozoários, o Toxoplasma gondii, o Trypanosoma cruzi e as Leishmanias.

 O mecanismo de resistência microbiana à destruição após a fagocitose varia de acordo com a 

espécie de micróbio. Alguns, como o Toxoplasma gondii, conseguem evitar o aumento do metabolismo 

aeróbico dos macrófagos. Cepas virulentas do Mycobacterium tuberculosis produzem uma catalase 

muito ativa, enquanto que o Mycobacterium lepræmurium sobrevive à ação de enzimas lisosomais. O 

Trypanosoma cruzi, após a fagocitose, consegue se libertar do fagossomas e penetrar no citoplasma 

do macrófago, onde não pode mais ser agredido.

 Usualmente pensamos em macrófagos apenas como células fagocíticas, mas há muitas razões 

para os considerarmos também como células secretoras pois, quando ativados, eles liberam 

numerosas substâncias para os tecidos, que exercem efeitos, inclusive citotóxicos, sobre outras 

células.

 Entre as proteases neutras liberadas por macrófagos para os tecidos estão o ativador de 

plasminogênio, a colagenase, a elastase. O ativador de plasminogênio o transforma em plasmina. A 

plasmina, por sua vez, atua em três cascatas enzimáticas: na cascata do sistema complemento 

(ativando C1 e C3), na cascata da coagulação (ativando o fator de Hageman) e na cascata da 

fibrinolisina, que gera muitos produtos para os quais macrófagos exibem receptores na membrana. 

 O fator de Hageman ativa a pré-calicreína, que se transforma na calicreína. A calicreína, por 

sua vez, produz peptídeos inflamatórios a partir de precursores no plasma (por exemplo, a 

bradicinina a partir do bradicinogênio plasmático). A inflamação resultante, atrai mais macrófagos 

para a região. A ativação do sistema complemento e a degradação do colágeno geram também 

produtos quimiotáticos para macrófagos. A elastase digere fibrilas de elastina e destrói  a estrutura 

vascular ou atua em cartilagens, aumentando a inflamação nas artrites. Estes fatores podem 

interagir ciclicamente, aumentando muito a inflamação. Existem em macrófagos, porém, muitas 



moléculas que atuam como inibidores enzimáticos. Os macrófagos secretam, por exemplo, alfa-2-

macroglobulina, que é capaz de inibir o ativador de plasminogênio, a plasmina, a colagenase, a 

elastase e a calicreína. Outro inibidor importante é a alfa-1-anti-tripsina.

 Existem ainda interações mais complexas que a simples modulação de fatores inflamatórios e 

antiinflamatórios. As interações de macrófagos com o sistema complemento, por exemplo, são muito

complexas. Macrófagos sintetizam vários componentes dos sistema complemento, que são, então, 

secretados para o plasma. Há pelo menos dois tipos de receptores para componentes ativados do 

complemento na membrana de macrófagos. Quando estes componentes são ligados aos receptores, 

eles são endocitados e destruídos por proteases. A ligação destes componentes na membrana, por 

sua vez, afeta o comportamento dos macrófagos. A ligação dos fragmentos C3a ou C5a (que são 

ativos sobre mastócitos e, por isso, chamados "anafilotoxinas") ativa ainda mais os macrófagos, mas 

a ligação de um componente da via alternativa (Bb) inibe a migração e induz o espalhamento dos 

macrófagos. Através de receptores para C3b, operando junto com receptores para o Fc da IgG, os 

macrófagos ligam e fagocitam complexos antígeno-anticorpo e este processo pode ser favorecido 

por citocinas secretadas por linfócitos T. Quando o pH de uma região inflamada baixa, o macrófago 

passa a secretar proteases ácidas que, além de agirem no colágeno e na membrana basal de vasos, 

degradam componentes do complemento, anticorpos e cininas, atuando assim nas condições 

inflamatórias que agem nos seus próprios processos secretórios. Os macrófagos secretam também 

água oxigenada, superóxido e radicais oxidrila que oxidam enzimas, quebram moléculas de proteínas, 

lipídios e ácidos nucleicos.

 11.8 As cascatas enzimáticas do plasma

 A ativação celular pode ser acompanhada pela ativação de sistemas de enzimas presentes no

plasma. Usualmente, estas moléculas existem como pró-enzimas. A ativação de faz "em cascata", isto 

é, a ativação de uma pró-enzima resulta na ativação de um número muito maior de moléculas da pró-

enzima seguinte, de forma que em poucos segundos ou minutos, milhões de moléculas ativas podem 

ser geradas como consequência da ativação inicial de uma única molécula enzimática.

 Um exemplo destas cascatas, particularmente importante na Imunologia, é a cascata do 

complemento que é, usualmente, estudada em separado. No entanto, várias cascatas enzimáticas do 

plasma usam produtos comuns e, portanto, são simultaneamente ativadas como ilustrado na Figura 

11.4 . Produtos destas cascatas e produtos celulares, como citocinas e moléculas de adesão, 



interagem reciprocamente e exercem grande influência sobre os fenômenos imunológicos. A 

operação destas cascatas enzimáticas tem vários elementos em comum (Tabela 11.2 ).

Figura 11.5 : A interação entre as diversas cascatas enzimáticas do plasma. O Fator de Hageman 
(Fator XIIa) pode ser ativado por contato com uma superfície negativa, num processo que depende 

de duas outras proteínas: a pré-calicreína e o cininogênio de alto peso molecular. Por sua vez, quando 
ativado, o Fator de Hageman dispara a cascata da coagulação pela via intrínseca (convertendo o 
Fator XI no Fator XI-a) e a cascata das cininas, pela conversão da pré-calicreína em calicreína 

plasmática (que cliva o cininogênio de alto peso molecular). Ele também ativa o sistema fibrinolítico, 
convertendo o plasminogênio em plasmina. A plasmina, por sua vez, além de sua ação fibrinolítica, 

ativa a cascata do complemento (tanto pela formação de C1s, como convertendo C3 em C3b). Por sua 
vez, a calicreína plasmática ativa a pró-renina plasmática a renina, causando a formação de 

angiotensina I a partir do angiotensinogênio ( angiotensina I é depois convertida a angiotensina II 
pela enzima conversora da angiotensina, ECA). Assim, a ativação do fator de Hageman pode resultar 
na ativação simultânea de 5 cascatas de enzimas plasmáticas: complemento, coagulação, calicreína/

cinina, renina/angiotensina e fibrinólise. 
(Adaptado de J.A.Guimarães, Ciência e Cultura 33: 1458 (1981))

 

 11.9 A cascata do complemento

 As diversas cascatas enzimáticas do plasma têm elementos comuns, além de características

comuns de forma que, provavelmente, nunca são ativadas independentemente umas das outras. Há 

motivos, porém, para considerar em separado a cascata do complemento.

 Primeiramente, por motivos históricos. A descoberta da lise (destruição) do vibrião da cólera

injetado no peritôneo de cobaias imunizadas foi  um achado importante. Inicialmente, isto sugeriu 

que os anticorpos eram capazes de dissolver microorganismos patogênicos pois isto era visível, 



evidente. Mais tarde concluiu-se que a lise não era diretamente causa pelos anticorpos, mas sim por 

um "fator" presente no soro fresco de animais imunes e normais. Este "fator", era pois um 

"complemento" necessário para que a lise ocorresse e foi denominado fator complemento .

Tabela 11.1 : Características da operação das cascatas enzimáticas

1. Precursores protéicos presentes na forma de pró-enzimas ou pró-fatores.

2. Processos de ativação e inativação consistindo de proteólise parcial.

3. Enorme ampliação do evento bioquímico final.

4. Componentes ativados têm vida-média curta.

5. Formação de complexos multimoleculares.

6. Inibidores enzimáticos muito ativos em maior concentração na fase líquida.

7. Constantes cinéticas da ação enzimática favorecem a inibição do produto ativo.

 

Figura 11.6 : A ativação da cascata do complemento pela via clássica . O componente inicial (C1) é 
ativado pelo Fc de moléculas de anticorpo. Os fragmentos C2a-C4b ligados à membrana da célula alvo 

constituem a C3-convertase. Os fragmentos C3a e C5a têm várias ações inflamatórias e 
quimiotáticas. C3b serve de ponto de ligação de macrófagos e, unido a C2a-C4b, constitui a C5-

convertase.

Expostas a anticorpos específicos e, então, ao complemento, não apenas bactérias, mas também 

hemácias e outras células, são prontamente destruídas. Examinadas ao microscópio eletrônico, as 



membranas destas células mostram os "poros" característicos da lise osmótica desencadeada pelo 

complemento.

 Nos anos subseqüentes, descobriu-se que o "fator"  era, na realidade, um sistema composto 

de vários componentes diferentes, inicialmente 4 componentes, denominados C1,C2,C3 e C4. 

Compreendeu-se em seguida que estes fatores interagiam em uma sequência definida que, 

infelizmente, não era a ordem seguida na nomenclatura, mas sim C1,4,2,3. Pouco mais tarde, outros 5 

fatores, denominados C5, C6, C7, C8 e C9, foram caracterizados como necessários para a ação lítica 

do complemento.

Figura 11.7 : A ativação da cascata do complemento pela via alternativa , comentada no texto, 
também inclui a formação de C3-covertases e da C5 convertase.

 A lise da célula-alvo depende da formação de poros na membrana criados pela inserção de 

moléculas de uma forma ativada de C5 unida aos últimos 4 componentes (C5b6789), um conjunto 

denominado MAC (de Membrane Attack Complex). Antes da formação do MAC, porém, vários 

eventos de importância imunológica derivam da ativação da cascata do complemento, dos quais 

mencionaremos apenas, e brevemente, a cisão (conversão) dos componentes C3 e C5. A conversão do 

componente C3 pode ser alcançada por duas vias enzimáticas diferentes denominadas a "via clássica" 

e a "via alternativa", mostradas nas Figuras 11.5 e 11.6.



Figura 11. 8 : A cascata do complemento tem dois pontos cruciais: a formação da C3- convertase e da 
C5-convertase. A C3 convertase gera um peptídeo inflamatório (C3a) e C3b, uma molécula com várias 
ações imunológicas importantes que tem receptores na membrana de macrófagos e linfócitos B. Por 
sua vez, a C5 convertase gera C5b que inicia a formação do complexo de ataque à membrana e C5a 

que, além de agir sobre mastócitos (degranulação) tem ações vasculares diretas e é o agente 
quimiotático mais potente para neutrófilos; finalmente, o C5a ativa os neutrófilos que atrai, 

desencadeando o shunt respiratório, a liberação de enzimas lisosomais e a síntese de leucotrieno B4.



12. Para explicar os fenômenos imunológicos

 Até aqui fizemos dois tipos de excursões ao território da Imunologia. Nos primeiros 

capítulos, visitamos a história da Imunologia (“Origens remotas”, “Origens recentes”) na busca de 

entender porque os imunologistas consideram a atividade imunológica como “defensiva” contra 

infecções e porque a Imunologia atual tem uma índole bioquímica e tecnológica. Até aqui, fizemos 

dois tipos de excursões ao território da Imunologia.  Depois, fizemos uma descrição sumária dos 

componentes celulares e moleculares do sistema imune e das interações que apóiam sua organização. 

Vamos agora atravessar uma terra estranha. Insistiremos em perguntas pouco usuais. Faremos uma 

excursão à Biologia do Conhecer .

12.1  O conflito de duas visões

 Do que trata a Biologia do Conhecer ? Porque esta curiosa denominação? O que há de comum 

entre o nosso conhecer e a atividade biológica? De que falamos quando mencionamos “o conhecer”? 

Está claro que esta atividade, “o conhecer”, se apóia na atividade biológica. Mas de que maneira? Em 

algum ponto de seu trabalho Maturana afirma: "Nada é mais difícil de dar valor e respeitar quanto 

aquilo que nos dizem e é tão fundamental que, depois de ouvido, nos parece óbvio."

 Em vez de encarar o enorme conjunto de moléculas com regiões variáveis produzidas na 

atividade biológica como um suprimento de elementos específicos destinados a reagir com materiais 

estranhos ao corpo, faremos uma outra afirmação: diremos que esta diversidade é, de alguma forma, 

necessária à organização que perpetua a operação do sistema imune. Esta organização surge através 

de um mecanismo auto-montável e auto-mantido. Não nos preocupemos agora em saber como 

organismo lida com materiais "estranhos". Deixemos de lado o "reconhecimento imunológico 

específico"; vamos admitir que materiais externos ao corpo são incorporados aos mesmos processos 

que o organismo usa para reciclar seus próprios componentes celulares e moleculares; que os 

materiais estranhos são assimilados por estes mesmos processos fisiológicos a despeito de sua 

estranheza anterior. Afinal, a distinção entre processos fisiológicos e imunológicos existe apenas 

em nossas descrições, ambos são comentários que fazemos sobre o viver.

 Pode parecer difícil pensar desta nova forma porque nos parece evidente que o sistema 

imune é capaz de formar anticorpos que reagem com materiais estranhos ao corpo em quantidades 

muito maiores do que forma anticorpos para auto-componentes. Os anticorpos podem discrimina 
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entre substâncias muito parecidas, parecem ser muito específicos. Como conciliar estas duas classes 

de afirmações? Como posso, por um lado, aceitar que o organismo incorpora materiais próprios e 

estranhos em um mesmo processo e, por outro lado, aceitar que ele discrimina (separa entre) 

materiais próprios de estranhos?

 O conflito entre estas duas visões está em nossas descrições. Maturana afirma que 

freqüentemente fazemos uma confusão de domínios de descrição. Há um modo de ver no qual vemos 

que o sistema imune discrimina materiais próprios de materiais estranhos e reage especificamente 

aos materiais estranhos, produzindo anticorpos e linfócitos específicos. Esta é a descrição usual. 

Mas, poderá a atividade imunológica, em si mesma, fazer estas mesmas distinções que nós, como 

seres humanos, fazemos?

 Na atividade imunológica, células (linfócitos, macrófagos, etc) e moléculas (imunoglobulinas,

receptores celulares, citocinas, moléculas de adesão, etc) participam de redes complexas de 

interações que podemos analisar de várias maneiras. Por outro lado, observamos a ocorrência de 

mudanças no comportamento imunológico do organismo como um todo, como as mudanças que 

ocorrem na imunização contra doenças infecciosas, na reatividade alérgica ou na rejeição de 

transplantes. Queremos unir estes dois modos de ver, entender como as células e moléculas que 

participam da atividade imunológica (algo que observamos no domínio da estrutura do sistema imune) 

participam também das mudanças que vemos ocorrer no organismo como um todo (algo que 

observamos no domínio das interações do organismo no meio em que vive). Maturana afirma que, na 

busca desta união, podemos incorrer em uma confusão de domínios de descrição. O que quer ele 

dizer com isto?

12.2  Conhecer o conhecer

 Maturana afirma que precisamos conhecer como nós, seres humanos, e os seres vivos em 

geral, somos capazes de "conhecer" alguma coisa. Há uma circularidade vertiginosa nesta intenção 

de "conhecer o conhecer", como ele explicava, em uma palestra recente em Santiago do Chile:

  "Os cientistas praticam a ciência como observadores que explicam o que observam.

  Nós, seres humanos, já nos encontramos como observadores observando quando

  começamos a observar nosso observar numa tentativa de descrever e explicar o que

  fazemos. Isto é, nos encontramos já na linguagem, fazendo distinções na linguagem,
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  quando começamos a refletir na linguagem sobre o que fazemos e como nós fazemos 

  o que fazemos quando operamos como animais que usam a linguagem. Em outras 

  palavras, acontece conosco que já somos sistemas vivos que usam a linguagem 

  fazendo o que fazemos, incluindo nossas explicações, quando começamos a explicar o 

  que fazemos. E nós já estamos na experiência de observar quando começamos a 

  observar nosso observar. Observar é aquilo que fazemos como observadores quando 

  distinguimos na linguagem os diferentes tipos de entidades que trazemos à baila 

  como objetos de nossas descrições, explicações e reflexões no decorrer de nossa 

  participação nas diferentes conversações em que estamos envolvidos em nossa vida 

  diária."

Quer dizer, para responder nossas perguntas, não poderemos evitar a consideração de problemas 

mais amplos. O que acontece conosco quando conversamos ou lemos um texto? Usualmente 

entendemos que estamos trocando "informações". Maturana tem uma outra maneira de abordar 

estes problemas.

 Suas perguntas não podem deixar de estar ligadas à Filosofia do Conhecer (à Epistemologia). 

Mas ele insiste em caminhar no sentido biológico destes problemas porque o "conhecer", 

necessariamente, também está ligado à nossa constituição como seres vivos e como seres humanos 

que utilizam a linguagem. Usualmente, estes problemas são adiados ao dizermos que armazenamos 

"informações" no sistema nervoso. Neste caso, porém, como ficaria a descrição dos seres vivos que 

não possuem um sistema nervoso? Por acaso uma planta ou um protozoário não exibem 

comportamentos que desafiam nosso entendimento? Não mostram um “conhecer”? Maturana afirma 

que:

  " Os sistemas vivos são sistemas cognitivos e viver, como um processo, é um

  processo de cognição. Esta afirmação é válida para todos os organismos, com e sem 

  um sistema nervoso."

Ele pergunta: "O que é observar?" "Como nossa biologia está envolvida em nossas observações?" "O 

que é explicar algo?" "O que torna uma explicação científica?" Com estas perguntas, ele nos leva a 

definir como operamos seres vivos, o que fazemos como seres humanos quando operamos como 

observadores na linguagem, no conversar. Ele nos convida, afinal, a reavaliar a própria natureza das 

realidades que experienciamos. Isto é feito, porém, através de um prisma biológico, fundado em 

nossa estrutura como seres vivos.
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 Em outro trecho da palestra citada acima, ele disse:

  "Refletindo sobre o que o observador faz, ou encaramos suas capacidades cognitivas

  como propriedades inexplicáveis, ou as encaramos como fenômenos que precisam ser

  explicados mostrando como eles surgem da biologia do observador como um ser 

  humano."

Este trecho aponta para a existência de dois caminhos explicativos. Qual deles escolheremos?

 Conta Maturana que houve uma fase em sua carreira na qual ele se preocupava com dois 

problemas fundamentais. Como um neurobiólogo cujos trabalhos por pouco não ganharam o prêmio 

Nobel nos anos 60, ele estudava a percepção de cores e sua relação com a estrutura da retina. Como 

professor de Biologia, ele estava gravemente preocupado com a incapacidade de responder à 

pergunta "O que é um ser vivo?". Parecia-lhe insatisfatório descrever os seres vivos em termos de 

propriedades, dizer que eles se reproduzem, se movem, metabolizam, etc. Acabaríamos com uma 

enorme lista sempre incompleta. Faltava uma definição da vida, em si  mesma, como um fenômeno. 

Faltava o entendimento de como os seres vivos se constituem. 

 Por volta de 1970, ele compreendeu que estas duas perguntas eram uma só. "O que é a 

percepção?" e "O que é viver?" são duas faces da mesma pergunta. "O que é a percepção?" e "O que 

é viver?" se tornam a mesma pergunta quanto entendemos que conhecer é viver, e viver é conhecer. 

Ou seja, quando encaramos a atividade dos organismos como um processo cognitivo. Aceitar que 

"conhecer é viver" é fácil. Mas o que significa: "viver é conhecer". Tudo o que vive "conhece"? Em 

que sentido viver é conhecer?

 Viver é desempenhar com sucesso a tarefa de continuar vivo. Esta tarefa envolve múltiplas 

interações do ser vivo com o meio em que vive. Podemos admitir que, nestas interações, o meio, de 

diversas maneiras, é "percebido" pelo ser vivo. Etimologicamente, a palavra “percepção”, vem de per 

capiere (por captação , pegar alguma coisa). Por percepção (de uma imagem, um som, um cheiro, uma 

forma) queremos significar que o ser vivo apanha coisas no mundo, saca bocados em um mundo que 

está lá para ser percebido. Na visão oferecida por Maturana, o conceito de percepção deixa de ser 

um bom conceito, exatamente porque ele traz consigo a idéia deste mundo exterior, objetivo, onde 

captamos coisas. Na visão que ele oferece, nossa biologia se envolve de forma diferente na 

constituição da realidade.

 O que chamamos percepção é algo sempre eventual, episódico. No lugar antes ocupado pela 

percepção de eventos, Maturana enfatiza a continuidade indispensável do processo biológico. 
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Obrigatoriamente, viver é um processo incessante no qual um contínuo de mudanças mantém o ser 

vivo adaptado às suas circunstâncias, e estas também são continuamente cambiantes. Não se trata 

de responder a estímulos eventuais. O contínuo de mudanças que caracteriza o ser vivo está sempre 

estruturalmente acoplado ao contínuo de mudanças do ambiente que ele habita. Continuar vivo é 

manter esta congruência através de uma seqüência de mudanças estruturais que regenera 

incessantemente o ser vivo. Estamos habituados à idéia de regeneração (re-geração) aplicada a 

partes de um ser vivo, como o rabo de uma lagartixa ou os ramos de uma árvore. Maturana introduz 

o conceito de autopoiese (auto-construção) para indicar que viver é um processo incessante de auto-

regeneração (auto-geração) global. Este processo (autopoiético) não pode ser dissociado da 

seqüência de mudanças que o ambiente desencadeia no ser vivo (e o ser vivo desencadeia no 

ambiente).

 Neste sentido, "perceber o mundo" tem o sentido de "viver" e não necessariamente o 

sentido de estar imerso em um mundo objetivo que pode ser separado do ser vivo. Viver e conhecer 

podem ser vistos como dois aspectos do mesmo processo. Por isto, Maturana se refere ao seu 

trabalho como a Biologia do Conhecer .

 É evidente que, ao sugerir uma mudança na idéia de que habitamos um mundo objetivo 

independente de nossas observações, Maturana se envolve com problemas filosóficos. Ele insiste, 

porém, que este é também um problema biológico porque são os seres vivos que conhecem o mundo e 

sem conhecer não existe mundo algum. Torna-se imperativo conhecer o conhecer dos seres vivos, 

para conhecer o mundo. Ele não está se referindo ao "conhecimento humano"; quando se refere ao 

conhecer exibido por uma planta ou um protozoário, ele também aponta para as bases biológicas do 

entendimento humano. Para isto, porém, ele redefine o que entendemos por linguagem. Este é um 

aspecto crucial em seu trabalho, que só poderemos abordar superficialmente aqui. Quero apenas 

adiantar que, para Maturana, a realidade não é nem objetiva, independente de nós, nem subjetiva, 

pessoal, pois os objetos que a constituem são configurados na linguagem, uma empreitada coletiva.

 Há uma opção entre dois caminhos explicativos de nossa experiência ao conhecer o mundo. 

Num destes caminhos, o tradicional, não é necessário levar em conta a biologia do observador para 

afirma a existência de uma realidade objetiva: as coisas são como são, seja lá como forem, 

independentemente de nossas observações. Maturana chama a este o caminho da "objetividade sem 

parêntesis". No segundo caminho explicativo, nos damos conta de que a configuração da realidade 

brota da biologia do observador e, portanto, torna-se indispensável estudar as relações entre esta 
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biologia e o conhecer desta realidade. Este é o caminho da "objetividade entre parêntesis". Estes 

dois caminhos explicativos implicam em tipos diferentes de perguntas cognitivas. " O que é ver?"  ou 

"O que é reconhecer imunologicamente um antígeno?" são perguntas que levam a desdobramentos 

diferentes segundo o caminho explicativo que escolhermos.

12.3  A Imunologia e a Biologia do Conhecer

 Há muitos anos  me interesso por temas da Imunologia que me parecem ter duas qualidades 

incompatíveis: são negligenciados pelos imunologistas, mas me parecem da maior importância. Cedo 

percebi que, para abordar estes problemas, teria que lidar com assuntos mais gerais que a 

Imunologia. A mera tentativa de abordar estes temas gerais parece implicar alguma presunção da 

minha parte, como se eu tivesse algum talento especial. Não me sinto assim. Durante os últimos anos, 

discuti  exaustivamente estas opiniões. Buscava uma compreensão da atividade imunológica como um 

todo. A Biologia do Conhecer me pareceu, afinal, o modo de ver que eu buscava. Neste pequeno livro 

e ,particularmente, neste capítulo, faço a tentativa ambiciosa de servir a duas causas. Por um lado, 

quero apresentar a Biologia do Conhecer . Por outro, quero fazê-lo usando a Imunologia como 

exemplo. Sinto-me mais seguro ao falar de minha própria área de trabalho. Além disso, o "conhecer 

imunológico", exatamente por ser menos familiar que o "conhecer psicológico" pode ser abordado 

pela Biologia do Conhecer sem as dificuldades criadas pelas pressuposições que cada um de nós tem 

sobre como "conhecemos" as coisas. Ao mesmo tempo, a maneira como definimos ou compreendemos 

o "conhecer imunológico" deriva da maneira como definimos ou compreendemos o "conhecer". Por 

isto examinamos em mais detalhe a noção de "informação" (Capítulo 14).

 Como vimos, a Imunologia é uma ciência recente. Surgiu ao final do século passado, validada e

validando uma nova forma de Medicina. Surgiu como consequência e como parte indispensável da 

Teoria dos Germes, a tentativa de Pasteur de explicar a origem das doenças. Generalizada na Teoria 

das Causas Específicas das Doenças, esta Teoria tornou-se a coluna dorsal da Medicina 

contemporânea.

 Apesar de sua hegemonia, a Teoria das Causas Específicas é insatisfatória. Há uma forma 

especial de ignorância difundida entre os imunologistas profissionais, e na sociedade em geral, sobre 

os mecanismos das doenças e a defesa imunológica. Os mecanismos básicos de operação do sistema 

imune não são conhecidos e sempre que nos referimos a eles, o fazemos em termos metafóricos - 

"fazendo de conta" que células e moléculas “nos defendem”, ou seja, atuam com uma deliberação 
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defensiva. Por outro lado, conhecemos cada vez mais minuciosamente os componentes e sub-

componentes que participam da atividade imunológica. Em um trabalho recente, o geneticista 

evolutivo Susumo Ohno escreveu: "Na Imunologia atual, sabemos tudo, e não compreendemos nada!".

 Desde que não compreendemos como se constitui  a atividade imunológica, não sabemos como 

intervir previsivelmente na maioria das situações. As vacinas em uso humano e veterinário foram 

todas desenvolvidas empiricamente, muitas outras falharam no estágio experimental.  Não sabemos 

porque umas funcionam, outras não. A Imunologia não pode prometer vacinas à sociedade porque não 

sabe como inventá-las. Os progressos recentemente obtidos sobre mecanismos celulares e 

moleculares da atividade imunológica não conseguem alterar este panorama, porque não estão 

articulados em um quadro coerente. Continuamos a agir empiricamente. Por exemplo, um método 

moderno eficaz no tratamento de algumas doenças auto-imunes, a injeção de altas doses de 

imunoglobulinas, age por mecanismos totalmente obscuros. As doenças autoimunes são 

diagnosticadas por métodos não imunológicos, pelas lesões que causam, pois não sabemos distinguir 

um sistema imune sadio de um doente. A facilitação dos transplantes renais por transfusões de 

sangue é utilizada sem que entendamos como isto se passa. Não entendemos porque as gestantes não 

rejeitam os fetos e suas placentas como se fossem transplantes alogênicos. Uma parcela das 

proteínas que ingerimos como alimentos penetra a circulação em forma antigenicamente intacta, mas 

a importância que isto pode ter na operação global do sistema imune é negligenciada. Não 

compreendemos quase nada sobre a suscetibilidade individual às infecções ou ao

desenvolvimento de alergias.

 Este é um quadro bem diferente do apresentado nos livros-texto de Imunologia. A decisão 

de não polemizar estes temas se deve, em parte, à relutância dos biologistas experimentais em 

discutir "teorias", embora isto seja corriqueiro na Física e outras áreas da ciência. Mais 

fundamentalmente, porém, o problema se deve à inexistência de uma Teoria suficientemente ampla e

poderosa sobre a natureza dos fenômenos biológicos. A Imunologia não dispõe de sua Teoria porque 

ela também está ausente da Biologia atual.  Não dispomos de uma Teoria adequada sobre a doença 

porque não dispomos de uma Teoria sobre o viver sadio, sobre a biologia normal.

 A introdução de uma Teoria que redefina a Imunologia, portanto, passa por uma redefinição 

dos fenômenos biológicos em geral, tanto pela definição dos seres vivos, quanto por uma reavaliação 

do processo evolutivo. Em minha opinião esta Teoria já está disponível no trabalho de Maturana e 
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seus colaboradores sobre a Biologia do Conhecer . Por isto, introduzo estes capítulos tão diferentes 

dos que os precederam.

12.4  A metáfora defensiva

 Freqüentemente falamos dos seres vivos em termos antropomórficos. Fazemos de conta que 

o corpo é sábio, no sentido em que concebemos a sabedoria. A atividade biológica, porém, constitui 

uma forma diferente de "conhecer". Podemos dizer que um embrião sabe crescer para formar uma 

estrela do mar, um canário ou um tigre. Dizemos que a trepadeira sabe se enrolar em seu suporte e 

que o protozoário sabe procurar seu alimento. Mas nossa referência a este saber, este conhecer 

biológico, é imprecisa e nebulosa. Precisamos esclarecer esta diferença entre o "conhecimento 

humano" e este "conhecer" que caracteriza a atividade dos sistemas vivos. Que relevância tem isso 

para a Imunologia?

 Quando dizemos que o sistema imune “nos defende”, que identifica e elimina materiais 

estranhos em meio aos milhares de componentes do corpo, estamos usando, deliberadamente ou não, 

uma metáfora , um "faz de conta". Não existe uma entidade inteligente planejando e desenvolvendo 

estratégias defensivas contra invasores antigênicos no âmago do sistema imune. As modificações 

que o sistema atravessa surgem como decorrências inevitáveis de sua estrutura celular e molecular. 

Tais mudanças estruturais ocorrem “como se” o corpo se defendesse e, usualmente, resultam na 

eliminação de materiais estranhos sem causar danos excessivos à estrutura do organismo. Mas elas 

não derivam de um planejamento da defesa. A defesa não é intencional .

 O corpo existe sempre de uma maneira determinada por sua estrutura , em congruência com 

suas circunstâncias (em acoplamento estrutural com o meio), mantém sua organização e sua 

adaptação através de uma seqüência particular de mudanças estruturais. Algumas destas mudanças 

se passam durante a existência do indivíduo, muitas outras se passaram durante a filogênese, numa 

longa e ininterrupta seqüência de acontecimentos desde a origem da vida. Os seres vivos são seres 

históricos, no sentido que representam o resultado de uma longa sequência de modificações 

estruturais.

 Por um lado, a atividade imunológica parece uma maneira de "conhecer" o mundo. Por outro 

lado, aprendemos a decompô-la em elementos celulares (linfócitos) cada um dos quais desempenha 

ações muito mais singelas. Por um lado, a atividade imunológica parece dotada de uma 

intencionalidade defensiva, parece capaz de reter a memória de acontecimentos passados; por outro 
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lado, encontramos os linfócitos e seus produtos moleculares envolvidos em uma dinâmica estrutural 

na qual a variedade dos resultados é muito mais limitada. No domínio dos linfócitos, tudo se resume 

a ativações e inibições celulares. Como podem estas simples ações celulares resultar em uma 

atividade que nos parece inteligente e recorda o passado?

12.5  Mecanismos & significados

 Podemos criar descrições semânticas, baseadas no significado do que o sistema imune 

realiza, enfatizar seus propósitos defensivos. Podemos também buscar descrições estruturais . Que

estrutura precisa ter o sistema imune para se comportar como se comporta?

 Células e moléculas especiais participam dos fenômenos imunológicos: moléculas com regiões

variáveis (regiões V ) formadas por linfócitos. Diferentemente da grande maioria de moléculas de 

proteínas formadas pelo organismo, durante a emergência dos linfócitos surgem moléculas com 

trechos onde a sequência de aminoácidos é variável, isto é, varia de linfócito para linfócito. Isto se 

deve a processos especiais de rearranjo do genoma que ocorrem na linfopoiese e não em outras 

células. Por isto, os linfócitos são diferentes de todas as demais células do organismo: têm o genoma

rearranjado, nascem individualizados, cada qual porta como receptores de membrana cem mil cópias 

de uma mesma molécula que exibe regiões V recém-inventadas.

 No domínio estrutural , queremos descrever a atividade imunológica como um mecanismo 

genético/celular/molecular tal que, ao operar, dará origem a todos os fenômenos imunológicos. 

Neste domínio, é necessário descrever sua organização, isto é, descrever os componentes essenciais 

e as relações essenciais entre estes componentes, sem as quais não ocorreriam os fenômenos 

imunológicos.

 Por outro lado, estamos também interessados na participação que o sistema imune tem nas 

interações do organismo no meio em que vive. Este, porém, é um domínio de descrição diferente.  

Precisamos, porém, manter estes dois domínios. separados. Num domínio, descrevemos linfócitos e 

seus produtos moleculares, células são ativadas, inibidas, destruídas. Tudo o que ocorre neste 

domínio são modificações celulares e moleculares. No outro domínio, descrevemos as interações do 

organismo em seu meio e mudanças que o organismo atravessa nestas interações (imunidade, alergia, 

agressões auto-imunes etc). 

 Usualmente fundimos estes dois domínios em um só domínio e concluímos que são as 

interações com o meio que determinam as modificações estruturais na atividade imunológica. De 
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acordo com a Biologia do Conhecer, isto não pode se passar assim, pois não existem interações 

instrutivas e o organismo muda de acordo com sua própria estrutura. Uma análise de alguns 

fenômenos imunológicos pode ajudar a esclarecer este ponto.

12.6  O sistema imune parece responder especificamente a materiais que é incapaz de 

 processar e apresentar?

 Contrariamente à visão mais popular da reatividade imunológica, o contato com materiais 

estranhos ao corpo é incapaz de promover, diretamente, a ativação de linfócitos. Vimos, no Capítulo 

4 , que a ativação de linfócitos depende de interações com outros linfócitos e/ou com células 

apresentadoras . Linfócitos B e T "reconhecem" antígenos de maneiras diferentes. Os linfócitos B 

podem captar materiais por união direta de epitopos às moléculas de imunoglobulinas (anticorpos) 

expressas, como receptores, em sua membrana . Os linfócitos B, no entanto, não são ativados quando 

isto ocorre. Em contraste, os linfócitos T são incapazes de ligar materiais como moléculas de 

antígeno, em sua forma nativa, diretamente aos receptores clonais (TCR) que expressam na 

membrana. Para que esta ligação ocorra, o material precisa ser apresentado aos linfócitos T 

incorporado na membrana de células apresentadoras. Quando esta ligação efetivamente ocorre, os 

linfócitos T são ativados. Entre as células que operam como apresentadoras para os linfócitos T-

CD4+ (auxiliares na ativação dos linfócitos B) estão os próprios linfócitos B, macrófagos, células 

dendríticas e algumas outras células.

 As células apresentadoras necessitam processar o antígeno e conjugar os peptídeos 

resultantes deste processamento a produtos do MHC (Capítulos 7 ).  Para as interações ativadoras 

dos linfócitos TCD4+, os produtos mais importantes do MHC para tal processo são produtos de 

classe II, expressos apenas nas células apresentadoras. O que é apresentado ao linfócito T é um 

conjugado de peptídeos derivados do material processado com produtos do MHC (Capítulo 8 ).

 Podemos agora mostrar, com um exemplo imunológico, como não existem interações 

instrutivas e que o sistema imune atua de acordo com sua estrutura.

 Nas respostas imunes específicas a polissacarídeos ou a haptenos, como o grupamento 

dinitrofenil (DNP) ou peniciloil, anticorpos são formados para materiais que não são processados 

nem apresentados, isto é, trechos da molécula do antígeno que não são transformados em peptídeos 

e não formam conjugados com produtos do MHC. Estes anticorpos surgem como resultado da 

apresentação de peptídeos derivados do processamento da proteína (proteína portadora) à qual 
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estavam associados os polissacarídeos ou o hapteno (Figura 12.1 ). Na operação do sistema imune 

ocorre algo semelhante a um dito popular: "Atira no que vê, acerta no que não vê."

 Por se passarem desta forma, os processos imunológicos não podem ser e não são 

especificados diretamente por interações com materiais estranhos. O sistema imune não "responde" 

aos epitopos que contata. As "respostas imunes específicas" (T-dependentes) derivam de processos 

mais básicos de processamento ligados à contínua montagem e desmontagem de materiais celulares. 

Estes processos já operavam antes do encontro com o antígeno. O linfócito T reage com um detalhe 

que o linfócito B "não viu", mas apresentou.

 Figura 12.1: Para que sejam ativados, os linfócitos B requerem o "auxílio" de  linfócitos T-auxiliares 
(CD4+) que não se ligam ao antígeno nativo mas sim a peptídeos resultantes do "processamento"  do antígeno 
conjugados a produtos do MHC. Não há uma relação direta entre a especificidade do material captado 
pelos anticorpos do linfócito B e a especificidade da interação ativadora do linfócito T auxiliar com o 
conjugado peptídeo-MHC. Muitas vezes os anticorpos são formados para regiões da molécula antigênica que não 
são processados/apresentados, por exemplo, anticorpos anti-polissacarídeos ou anti-haptenos. Os epitopos da 
proteínas muitas vezes são conformacionais e são destruídos durante o processamento.  O painel da direita 
mostra que a imunoglobulina secretada (o anticorpo) não tem nenhuma relação direta com o peptídeo que tornou 
possível a ativação do linfócito B que a secretou. O sistema atira no que vê e acerta no que não vê.

 O painel central da Figura 12.1 ilustra também um pouco da complexidade da interação entre 

os linfócitos T e B. O peptídeo resultante do processamento é um pequeno detalhe no conjunto de 

pareamentos moleculares que ali  se completam. É um acidente intrometido no conjunto de interações 

moleculares que perpetuam a ativação linfocitária. Mas há uma ironia no que ocorre depois, como 

mostra o painel da direita na Figura 12.1 . Quando a interação com o linfócito T efetivamente resulta 

na ativação do linfócito B, os anticorpos produzidos serão dirigidos aos detalhes inicialmente 

captados pelo linfócito B e não a detalhes dos peptídeos apresentados aos linfócitos T, que são os 
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responsáveis pela ativação . Há um vão entre as ações do linfócito B e as ações do linfócito T. Neste 

vão está a organização do sistema imune, a conjugação de ações de linfócitos T aos linfócitos B e aos 

demais componentes do sistema.

 Há uma sabedoria embutida neste processo. Por um lado, o mecanismo de ativação dos 

linfócitos T é resguardado do contato com materiais que chegam do exterior ao organismo. Por 

outro, o organismo gera continuamente uma grande variedade de linfócitos B, uma diminuta parcela 

da qual é aproveitada ao sabor das interações do organismo. Este aproveitamento não depende 

diretamente do material contatada pelo linfócito B, mas sim do resultado do processamento/

apresentação de peptídeos dele derivado. Devido a tal estratégia, no encontro com vírus, micróbios 

e parasitas, o sistema imune desmonta e despreza a experiência evolutiva as estruturas 

configuradas configurada pela experiência do invasor e a reduz a uma organização prévia e anterior, 

isto é, o desmembra em peptídeos. Esta organização prévia e anterior (as relações mantidas entre o 

conjunto dos linfócitos B e o conjunto dos linfócitos T) constitui a atividade imunológica. 

 Baseado na proposta de Maturana sobre a Biologia do Conhecer, atividade imunológica pode 

ser descrita como uma rede fechada de regulação de produções celulares e moleculares na qual 

estados relativos de ativação linfocitária podem apenas conduzir a outros estados relativos de 

ativação linfocitária. Nesta perspectiva, o sistema não distingue "antígenos"  de "auto-componentes". 

Para o sistema não há fora, nem dentro. Como observadores do sistema imune, nós, seres humanos, 

podemos facilmente perceber um lado de fora e um lado de dentro, mas, para tanto, temos que nos 

colocar em uma posição externa ao sistema. Esta distinção é impossível para os componentes do 

próprio sistema. Assim sendo, o sistema não pode ser "estimulado", não "responde" a nada. Para o 

sistema não existem "respostas imunes específicas" nem estados de "tolerância imunológica", como 

existem para o imunologista que o descreve. Para o imunologista, o sistema opera como se 

executasse respostas imunes. Mas, do ponto de vista de sua estrutura, existem apenas estados 

relativos de ativação linfocitária que conduzem a outros estados relativos de ativação linfocitária.

 Uma pergunta se coloca de imediato: se o sistema imune opera como tal rede fechada, como

explicar o desempenho imunológico do organismo que leva à eliminação de materiais estranhos? Como 

pode uma rede fechada, para a qual não existe "fora" nem "dentro", atuar como se detectasse a 

presença de materiais externos (estranhos) ao corpo? Como pode a organização do sistema imune 

ter conseqüências defensivas para o corpo sem que ela tenha um propósito defensor? Como acertar 

no que não foi visto?
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 12.7  Conseqüências defensivas sem um propósito defensor

 A atividade imunológica depende de uma associação entre mecanismos de geração de 

diversidade molecular (regiões V) e mecanismos associativos de sobrevivência celular, que dependem

8

desta diversidade. Linfócitos que emergem no organismo estão em estado de repouso e  são ativados 

por associação com outros linfócitos previamente ativados, formando uma rede complexa 

multiconectada que auto-determina suas ações. Como veremos, as associações entre os linfócitos são 

criadas pela conectividade idiotípica e por mecanismos de pluralização que operam durante o 

processamento/apresentação.

 A história individual (epigênese) da atividade imunológica depende da seqüência particular de 

mudanças estruturais desta rede de conexões entre componentes desencadeadas pela sua própria 

dinâmica interna e também por suas  interações com o meio onde ela ocorre. O "meio" em que a 

atividade imunológica se dá é o próprio organismo do qual ela faz parte; este organismo inclui  seus 

componentes e também materiais que, de uma forma ou de outra, o invadem, tais como materiais 

derivados de alimentos, vírus, micróbios e parasitas. O meio em que o organismo opera é um meta-

meio para atividade imunológica e, como tal, só interfere em sua operação indiretamente.

 Mas voltemos à nossa pergunta. Como podem existir relações entre a atividade imunológica, 

que se dá no domínio estrutural, que não admite interações instrutivas, e o domínio das interações 

do organismo, onde um observador o descreve executando respostas imunes específicas. Tomo como 

exemplo uma infecção viral, mas o mecanismo se aplica a toda uma variedade de elementos invasores 

do organismo, desde bactérias a restos moleculares de alimentos imperfeitamente digeridos .

 Para penetrar em células do organismo, os vírus se ligam inicialmente a moléculas da 

membrana celular, que nesta ocasião operam como se fossem "receptores" do vírus. Há muitos 

exemplos em que os “receptores virais” são moléculas da superfamília das imunoglobulinas. Por 

exemplo, o vírus da dehidrogenase láctica murino, utiliza produtos de classe II do MHC como 

receptores; todas as variedades conhecidas do vírus da influenza utilizam a molécula de ICAM-1 

como receptor; o vírus ao qual se atribui a AIDS, o HIV, utiliza moléculas de CD4 na membrana de 

linfócitos T-auxiliares humanos como receptores.
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Figura 12.2: A produção de auto-anticorpos naturais para componentes de membrana, incluindo outros auto-
anticorpos, pode ter conseqüências protetoras. Imaginemos que um vírus (V) utiliza como "receptor"  uma 
proteína de membrana (1) que interage com um segundo componente do organismo (2). Em sua fisiologia, o 
organismo produz anticorpos (Ig-1 e Ig-2) que interagem com estes componentes e também interagem  entre si 
(painel esquerdo). Estes dois tipos de imunoglobulinas protegerão o organismo da penetração de um vírus (V) 
que utilize o auto-componente-1 como "receptor": a Ig-p2 por competir com o vírus pelo receptor; e a Ig-1, 
porque se combina diretamente ao vírus. A presença de Ig-1  e Ig-2 constitui uma proteção "natural"  ao vírus. 
Por outro lado, desde que a chegada do vírus altera as interações entre Ig-1 e Ig-2 com seus ligantes, podem 
surgir alterações nas concentrações de Ig-1 e Ig-2 que tornem o organismo "especificamente imunizado"  ao 
vírus.

 Fisiologicamente, o sistema imune produz imunoglobulinas que reagem com componentes do 

próprio organismo (auto-anticorpos). A Figura 12.2 , por exemplo, mostra um componente de 

membrana (componente 1) reagindo com um componente livre (componente 2). Além disso, a Figura 

12.2 mostra imunoglobulinas (Ig-1 e Ig2) que reagem com estes componentes, além de reagirem 

entre si.  Notar ainda, que a Ig-1 tem estrutura semelhante a estruturas presentes no componente-1 

e Ig-2 partilha detalhes estruturais com o componente-2 (o que Jerne chamava de "imagens 

internas").

 Este não é um exemplo apenas imaginado. O vírus da dehidrogenase láctica (LDH) do 

camundongo usa produtos do MHC como receptores; muitos anticorpos anti-TNP (anti-trinitrofenil) 

de camundongos Balb/c funcionam como "imagens internas" de um produto de classe II do MHC 

(denominado Ia-7) expresso por estes camundongos. Assim, auto-anticorpos anti-anti-MHC, (anti-
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anti-Ia7), que são comuns entre os anticorpos "naturais" de camundongos Balb/c, podem funcionar 

como anticorpos protetores em infecções pelo vírus LDH.

 Esta proteção não é "antecipatória", não precisa prever, e não prevê, a estrutura de cada um 

dos invasores do corpo. Ela se baseia na organização de processos internos do organismo, que 

"copiam" moléculas de membrana em idiotipos de imunoglobulinas. Estes processos não têm 

"funções"  protetoras, mas têm conseqüências protetoras e, por isto, são mantidos na deriva 

filogenética (Capítulo 15 ) .

12.8  A falácia das interações instrutivas

 Tudo o que acontece na atividade imunológica é determinado por sua estrutura , surge como 

uma mudança estrutural. Tais mudanças surgem, quer no curso de sua própria dinâmica interna, quer 

quando componentes interagem entre si, quer desencadeadas pelas interações com o organismo. 

Nada externo à atividade imunológica pode especificar (determinar, dirigir) o que vai  ocorrer com 

ela, porque isto já está especificado (determinado, dirigido) pela estrutura que esta atividade possui 

naquele momento.

 Dada à sua grande plasticidade estrutural, muitas mudanças diferentes são possíveis a cada

momento e as interações com o meio desencadeiam mudanças estruturais diferentes. Mas estas 

modificações não são determinadas pelo meio. Não existem interações instrutivas.

 Desde 1955-57, como sugerido inicialmente por Jerne, depois por Burnet, os imunologistas 

admitem que interações com materiais externos ao corpo não podem induzir (especificar, 

determinar) o que vai  ocorrer na atividade imunológica. Por um lado, os imunologistas sabem que as 

moléculas que a atividade imunológica utiliza como receptores (Ig e TCR) são especificadas 

(determinadas, criadas) pela própria operação do organismo e que estes receptores celulares 

precisam existir antes da interação com materiais externos. Por outro lado, eles admitem que são os 

materiais externos ao sistema imune (os antígenos) que “selecionam” as células e moléculas com as 

quais vão interagir e, ao fazê-lo, ora estimulam, ora inibem o crescimento de clones linfocitários. 

Pensam os imunologistas que, através destas interações seletivas, o corpo se imuniza a materiais 

estranhos e adquire tolerância imunológica (cessa de responder), por exemplo, aos seus próprios 

constituintes.

 Se assim fosse, a atividade imunológica seria moldada (criada, determinada, especificada), 

unilateralmente, por suas interações com o meio. Sua estrutura  seria instruída pelo "meio" em que a 
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atividade imunológica se dá, isto é, pelo organismo. a atividade imunológica teria uma organização 

aberta . Embora cada célula fosse "selecionada" por meio de moléculas receptoras específicas, esta 

"seleção" seria especificada (determinada, causada) pelas interações do sistema no seu "meio".

 Na Teoria da Rede Idiotípica, de 1974, Jerne sugere liminarmente que o conjunto de células 

sobre o qual esta "seleção"  opera não é especificado (determinado) exclusivamente pelas interações 

destas células com materiais externos ao organismo, mas, sim, depende de interações (idiotípicas) 

entre os próprios componentes (células e moléculas) d a atividade imunológica. Ao criar o conceito 

de idiotipos funcionando como imagens internas de materiais antigênicos, Jerne nos encaminhou 

para teorias onde é impossível separar estes dois lados do problema. Visto por este ângulo, a 

atividade imunológica não só é afetado por suas interações com o meio, mas também é afetado por 

uma dinâmica que lhe é interna.

 Queremos compreender como linfócitos são ou deixam de ser ativados ou como 

imunoglobulinas e fatores inflamatórios são ou deixam de ser produzidos. Precisamos saber como 

estas atividades brotam das próprias interações entre os componentes d a atividade imunológica. 

Temos insistido em explicar estas atividades como conseqüências da penetração de materiais 

estranhos no corpo, mas imunoglobulinas são produzidas e linfócitos são ativados mesmo na ausência 

de qualquer contato com antígenos (em animais "antigen-free").

12.9  As metáforas funcionais

 Usualmente, nossas referências aos aspectos globais da atividade imunológica são feitas de 

forma esquiva, por metáforas que, impropriamente, adquirem um valor explicativo. Estas metáforas 

não constituem explicações, não propõem mecanismos capazes de gerar os fenômenos que 

pretendem explicar. Quando dizemos que neurônios na mucosa olfativa "reconhecem" odores, ou que 

linfócitos "reconhecem" antígenos, parecemos entender algo mais sobre estes fenômenos, mas 

estamos dizendo apenas que os neurônios ou linfócitos são ativados nestas circunstâncias.

 As descrições funcionais são metáforas que não nos ajudam a conhecer a organização dos 

sistemas biológicos. Descrever um automóvel como "um meio de transporte" não esclarece se ele se 

move com patas ou rodas, se utiliza energia química ou a energia do vento para se mover. Dizer que o 

sistema imune é um sistema que defende o corpo contra a penetração de materiais estranhos não 

esclarece como este "reconhecimento" se dá, que estrutura o sistema deve ter para interagir com 

materiais estranhos; não nos ajuda a compreender sua organização, sua estrutura. A detecção de 
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materiais estranhos é uma decorrência da organização do sistema, não o contrário. A organização do 

sistema imune não deriva da necessidade de reconhecer materiais estranhos. Na realidade, nenhuma 

característica biológica deriva de uma necessidade (ver Capítulo 14 ).

 Enquanto vemos o sistema imune como um sistema de defesa, podemos adiar a possibilidade 

de explicá-lo, porque esta "função de defesa" não exige, em princípio, uma descrição da organização 

de um sistema. A defesa poderia derivar da ação de linfócitos isolados uns dos outros. Na realidade, 

é exatamente esta a visão defendida pela Teoria de Seleção Clonal. As doenças autoimunes e as 

alergias também podem ser explicadas pela ação de clones isolados. A cooperação entre clones 

surgiria apenas para "ajudar"  ou "suprimir"  u “regular” as respostas específicas. Esta atitude deriva 

diretamente da Teoria dos Germes , de Pasteur. A Imunologia não esconde suas raízes históricas. 

 Se, por um lado, a metáfora de defesa não ajuda a definir os mecanismos que constituem a 

atividade imunológica, por outro lado, ela cria os paradoxos que atormentam a Imunologia 

contemporânea. Destes paradoxos, o mais incômodo é a auto-reatividade fisiológica. Há linfócitos 

ativados reativos com auto-componentes em organismos sadios. Porque estas células não atacam os 

tecidos e promovem lesões autoimunes?

Tais linfócitos surgem mesmo em camundongos mantidos desde o nascimento em ambientes livres de 

macromoléculas estranhas ("antigen-free"), algo contrário à idéia de que os linfócitos só são 

ativados em presença de materiais estranhos. 

 Omitidos, sob o tapete, estão outros paradoxos que os imunologistas contemporâneos 

mencionam apenas de passagem ou deixam de fora dos livros didáticos: a tolerância oral em animais 

adultos; a facilitação de transplantes renais por transfusões do sangue do doador; a gravidez 

vivípara saudável em presença de linfócitos maternos capazes de destruir tecidos fetais; a 

associação de certas características do MHC com a ocorrência de doenças autoimunes; entre 

outros.

 Há um enorme contraste entre a descrição metafórica que os imunologistas fazem d a 

atividade imunológica como um conjunto de linfócitos voltados para a detecção do que é estranho e a 

descrição que Maturana faz da atividade do sistema nervoso. Enquanto os imunologistas sugerem que 

linfócitos individuais, como componentes do sistema imune, têm propriedades de "reconhecimento" 

similares às do sistema nervoso, Maturana, famoso como neurobiólogo, nos diz que os elementos 

estruturais do funcionamento do sistema nervoso não foram ainda definidos:
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  " Neurônios são a unidade anatômica do sistema nervoso, mas não são os elementos

  estruturais de seu funcionamento. Os elementos estruturais do funcionamento do

  sistema nervoso não foram ainda definidos e, quando eles o forem, se tornará claro 

  que eles precisam ser expressos em termos de invariantes de atividades relativas 

  entre neurônios, de alguma maneira incorporados em invariantes de relações de

  interconexões e não em termos de unidades anatômicas separadas."

Na Imunologia, a despeito de um grande progresso na definição das células e moléculas envolvidas 

nos fenômenos imunológicos, termos mal definidos permanecem sendo usados. Sem mudar de 

terminologia, freqüentemente mudamos de domínios de descrição, ora falamos de fenômenos 

moleculares, ora da resistência de organismos inteiros a infecções. Precisamos urgentemente de 

uma linguagem mais clara, que não confunda domínios de descrição diferentes. Esta é uma das 

razões pelas quais a abordagem de Maturana aos fenômenos biológicos é bem-vinda: suas propostas, 

embora radicais, são feitas em linguagem muito clara.

12.10  A especificidade das observações imunológicas

 Não resta dúvida que, quando utilizados como reagentes bioquímicos, os anticorpos podem 

participar de reações muito específicas, tal como ocorre em testes diagnósticos e muitas outras 

aplicações médicas e biológicas. Nestes casos, porém, a especificidade reside na maneira de 

observar os fenômenos imunológicos, não nos anticorpos. 

 Quando, por exemplo, um soro anti-A é usado para identificar hemácias A+, o teste é 

específico, mas os anticorpos anti-A não são específicos para as hemácias A+ : eles reagirão com 

muitas outras estruturas que contenham os mesmos polissacarídeos, ou polissacarídeos semelhantes, 

tais como bactérias, ou grãos de pólen. Na verdade, o soro anti-A é colhido de pessoas de grupo 

sanguíneo B, que nunca entraram em contacto com hemácias A+.

 Como observamos as imunoglobulinas atuando como reagentes específicos in vitro admitimos,

indevidamente, que elas operam também assim in vivo. Mas quando estudamos ,in vitro, as reações de

imunoglobulinas "normais" (produzidas por animais ainda não manipulados experimentalmente), com 

outras imunoglobulinas produzidas pelo mesmo organismo ou com componentes do organismo, tais 

como colágeno, tireoglobulina, etc, observamos que há muitas imunoglobulinas reagindo umas com as 

outras ou com auto-componentes.
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 Estas reações são, usualmente (mas não sempre), de menor afinidade que as observadas em

animais deliberadamente hiperimunizados com antígenos, mas é razoável que assim seja, porque os 

métodos de hiperimunização foram condicionados para produzir altos títulos de anticorpos de 

afinidade elevada. Em condições menos artificiais, é freqüente encontrarmos imunoglobulinas "multi-

específicas", isto é, que reagem, em grau variáveis, com muitas outras imunoglobulinas e com vários 

auto-componentes. Esta ausência de uma especificidade estrita pode ser também observada com 

linfócitos T “naturalmente” ativados.

 Temos em mãos, portanto, um problema de cuja solução depende toda a visão daquilo que 

constitui  os fenômenos imunológicos. Como vimos acima, podemos optar entre dois caminhos 

explicativos. Por um lado, podemos dizer que o corpo detecta materiais estranhos, que os fenômenos 

imunológicos são específicos e existem, basicamente, para nos proteger da invasão destes materiais

estranhos . Por outro lado, temos a constatação de que as imunoglobulinas (os linfócitos T e também 

as células apresentadoras), se observadas em condições mais próximas de condições "naturais", não 

são assim tão específicas, revelando um alto grau de entrelaçamento interno. Podemos optar em dar

importância a estas reações menos intensas e mais plurais.

 Voltemos, então, a ressaltar o que é mais importante: a especificidade não reside nos 

componentes do sistema imune, mas sim na forma de observar os fenômenos imunológicos. Se 

colhermos imunoglobulinas de animais artificialmente imunizados e as dirigirmos para o antígeno 

imunizante, elas nos parecerão muito específicas e de alta afinidade. Se colhermos imunoglobulinas 

de animais não imunizados e as dirigirmos a outras imunoglobulinas ou a componentes do organismo, 

elas se mostrarão capazes de reagir com tais moléculas, embora mais fracamente e com uma 

especificidade mais frouxa.

 As interações de que a atividade imunológica participa não determinam sua estrutura. As 

interações de um sistema não podem determinar, especificar o que vai  acontecer com o sistema . 

Isto está determinado pela estrutura do sistema. Não existem interações instrutivas, isto é, 

interações que causem mudanças na organização invariante do sistema; as interações desencadeiam 

apenas mudanças permitidas pela estrutura do sistema.

12.11  A teleonomia

 A atividade imunológica atua, enfim, parece reconhecer materiais estranhos ao corpo de 

forma específica, mas esta maneira de ver deriva da forma como montamos a maioria de nossas 
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observações. Temos, porém, a opção de deslocar nossa atenção das interações com materiais 

externos para as relações que constituem a atividade imunológica. Neste domínio, a especificidade 

se dilui.

 Nesta passagem de um domínio de descrição a outro, nossa confusão mais comum reside em 

encarar as relações dos componentes da atividade imunológica uns com os outros como se elas 

ocorressem no mesmo domínio em que ocorrem as interações do organismo com materiais externos. 

Isto não se passa assim. Neste modo de ver, voltado para as interações do organismo, "manter uma 

organização invariante" não é uma preocupação importante porque, neste modo de ver, a atividade 

imunológica é algo dado, definido por propriedades, entre as quais está a propriedade de reagir 

especificamente com materiais estranhos e assim defender o corpo. Na visão alternativa, o 

problema central é mostrar como a atividade imunológica se constitui, porque as interações de que 

ela participa se darão como resultado desta constituição.

 Na perspectiva "estímulo-resposta", não faz sentido buscar um mecanismo gerador, 

constitutivo da atividade imunológica porque, nesta perspectiva, a atividades imunológica surge 

apenas como respostas clonais específicas, isto é, opera quando acionada por estímulos (antigênicos) 

externos. Não faz sentido perguntar como pode a atividade imunológica "se organizar" porque, nesta 

visão, não existe uma organização invariante, mas sim uma coleção desarticulada de clones de 

linfócitos que só funcionam quando estimulados. A atividade imunológica não e vista como uma 

atividade autônoma, não tem organização, deriva de um sistema "aberto", com uma entrada (para 

estímulos) e uma saída (para respostas específicas). Nesta visão, a estrutura do sistema é 

determinada (especificada, moldada) pelo meio externos e não pelo "fechamento" de sua própria 

organização. Assim sendo, o problema de explicar a atividade imunológica, de descrever suas 

relações com o organismo, não chega sequer a ser posto. As preocupações se concentram nas 

"funções" defensivas e se desviam de sua organização.

 Na perspectiva que propomos, precisamos definir uma organização a atividade imunológica. 

Esta atividade pode ter consequências defensivas, mas ela não é criada para ter funções defensivas. 

Em nossa preocupação com as funções d a atividade imunológica, estamos vendo o problema pelo 

avesso: é a defesa que resulta da organização, não ao revés. A teleonomia é dispensável.
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13. A organização do sistema imune

13.1  A falta de uma Teoria imunológica adequada

 A teoria da Seleção Clonal é uma teoria sobre as atividades específicas de clones de 

linfócitos. Tais atividades são manifestações da independência dos linfócitos, que reagem cada qual 

com o que lhe diz respeito e não tem nada a dizer sobre a interdependência dos linfócitos. As 

conexões entre linfócitos se fazem apenas através de elementos externos, quando linfócitos T e B 

são pareados para iniciar ou suprimir (regular) respostas imunes específicas. Nesta teoria, os 

linfócitos estão voltados para fora do corpo e não para o organismo, não uns para os outros. Se não 

ocorrem atividades específicas, não há mais nada a que teoria possa descrever. Os fenômenos que 

envolvem linfócitos são específicos ou inespecíficos e estes últimos não estão, propriamente, dentro 

da Imunologia.

 A segunda teoria mais importante, conhecida como teoria da Rede Idiotípica não chegou a 

ser aceita pelos imunologistas em seus aspectos mais importantes. Ela assinalava a importância de 

uma organização entre os linfócitos para que o sistema opere como uma unidade coesa, e propunha 

que esta organização se estabelece através de conexões chamadas idiotipo-anti-idiotipo, mas não 

chegou a indicar como isto se manteria. Ouviu-se Jerne dizer que, ao propor sua teoria sobre a 

Seleção Natural da Formação dos Anticorpos, em 1955, ele havia "acertado no prego", mas que 

Burnet com sua modificação clonal da teoria, em 1957), havia "acertado na cabeça do prego". Algo 

semelhante talvez se passe com a teoria da Rede Idiotípica (1974); falta-lhe algo. E porque lhe falta 

algo, ela mantém conceitos da teoria clonal que não poderia manter, tais como a discriminação entre 

"self" e "nonself" e a noção de “respostas imunes específicas” . É irônico que assim seja, pois em sua 

Teoria de 1955, Jerne já frisava que os fenômenos imunológicos são muito menos específicos do que 

usualmente admitido.

 Existe, portanto, um vácuo teórico na Imunologia contemporânea. Tem sido impossível aos 

imunologistas fazer referências mais concretas a esta organização dos elementos do sistema imune, 

que parece tão necessária. As discussões oscilam entre os abundantes progressos na caracterização 

de componentes celulares e moleculares e referências vagas a um “sistema imune” que não sabemos o 

que seja ou como se constituiria. Os imunologistas não sabem definir, clinica ou experimentalmente, 

se o sistema imune de um organismo está ou não operando normalmente. Pela análise do sistema 

imune, é impossível dizer se existe ou não uma “agressão autoimune” em curso; sabemos apenas 

registrar que a agressão autoimune a este ou aquele órgão ou tecido já se iniciou ao constatar que 



existem lesões histológicas. Por exemplo, no lupus eritematoso, encontramos anticorpos anti-DNA 

ligados às células e este é um recurso diagnóstico. Todos os organismos normais formam alguns 

anticorpos anti-DNA, mas como se forma um excesso destes anticorpos? Esta impotência existe 

porque, por um lado, se ignora como articular os elementos do “sistema imune” uns com os outros e, 

por outro lado, não sabemos também o que esperar como resultado desta articulação.

 De acordo com a Biologia do Conhecer, de Maturana, o sistema imune é um sistema de 

organização fechada , uma rede de processos de produção de componentes que, por suas interações 

(de ativação, de inibição, de multiplicação e destruição celular), é capaz de regenerar a rede de 

processos que a produziu. Neste modo de ver, podemos substituir a pergunta usual "Como pode o 

sistema imune reconhecer materiais estranhos e permanecer tolerante aos auto-componentes?", 

pela pergunta: "Como pode o sistema imune criar e manter uma estrutura tal que o faz reagir a 

materiais estranhos e aos auto-componentes de maneiras diferentes?" Isto equivale a trocar uma 

dúvida semântica por um problema estrutural. Na nova perspectiva, não precisamos nos confundir 

com a presença de linfócitos B e T auto-reativos ativados em organismos sadios. O que atualmente 

se chama de  “auto-reatividade” é o próprio “sistema imune”, a expressão de suas operações. 

 Mas ainda precisamos explicar como e quando esta auto-reatividade é perturbada, criando 

fenômenos de auto-agressão imunológica e complicações de doenças infecciosas. Ainda precisamos 

esclarecer as diferenças entre a fisiologia e a patologia imunológica em termos estruturais. 

Caminharemos gradualmente nesta direção.

13.2  Elementos para a organização do sistema imune

 As principais características estruturais do sistema imune são:

- uma imensa diversidade de receptores: Ig em linfócitos B, TCR em linfócitos T;

 - uma expressão clonal: cada linfócito expressa um tipo de receptor exclusivo;

 - dois estados linfocitários: um estado de repouso e um estado ativado;

 - a maioria dos linfócitos em repouso tem vida breve;

 - linfócitos são ativados por citocinas geradas em interações com células acessórias

  ou outros linfócitos já ativados;

 - linfócitos emergentes são resgatados de um desaparecimento precoce por interações

  ativadoras.



As operações básicas do sistema imune são:

 - a geração da diversidade dos receptores clonais;

 - o processamento e a apresentação de peptídeos aos linfócitos T;

 - a ativação recíproca de linfócitos T e B e células acessórias.

A evolução de nossa compreensão sobre a organização do sistema imune está caricaturada nas 

Figuras 13.1 a 13.3 , desde descrições puramente clonais, até uma proposta de organização fechada

baseada em ligações idiotipo-anti-idiotipo.

Figura 13.1: A atividade imunológica descrita como respostas específicas dirigidas à eliminação do 
antígeno (cerca de 1970). A participação de produtos do MHC ainda não era conhecida. Um antígeno 
é captado simultaneamente por linfócitos B e T que reconheceriam determinantes diferentes na 
mesma molécula. O linfócito B dá origem a plasmócitos que forma anticorpos que facilitam a 
captação
do antígeno por macrófagos, que o digerem.

Após a teoria da Rede Idiotípica (Jerne, 1974). as reações idiotipo-anti-idiotipo foram incorporadas 

ao ponto de vista dominante, mas somente como recursos acessórios de controle (“regulação”) da 

magnitude e qualidade de respostas imunes específicas, que permanecem sendo as atividades 

fundamentais do sistema imune. De uma imunologia preocupada com antígenos e anticorpos, passou-

se a outra, preocupada com antígenos, anticorpos e anti-anticorpos, mais complexa em detalhes, mas 

essencialmente idêntica à antecessora.

 Por sua vez, em um sistema imune de organização fechada, de acordo com Maturana, a idéia 

de discriminação self-nonself perde completamente o sentido e as reações idiotipo-anti-idiotipo 

servem para  demonstrar que a reatividade imunológica não é constituída de “respostas imunes” a 

“estímulos antigênicos”. As conexões idiotípicas são anteriores à entrada de qualquer antígeno e o 



referencial de funcionamento do sistema é o próprio sistema (os idiotipos de todos os receptores 

linfocitários e anticorpos). A ligação do material antigênico aos elementos do sistema (anticorpos, 

TCR) ocorre, então, porque o sistema trata materiais externos, ou peptídeos deles derivados, da 

mesma forma que trata os elementos com os quais ele já interagia, os idiotipos.

Figura 13.2: Um esquema igualmente simplificado produzido 20 anos depois, onde os produtos do MHC 
(processamento e a apresentação) participam do processo de ativação dos linfócitos T. O esquema permanece, 
porém, centrado no antígeno e aberto como se a ativação linfocitária ocorresse em função do reconhecimento 
de materiais estranhos ao corpo.

13.3  O processamento como gerador de conectividade

 O processamento e a apresentação acrescentam um novo argumento à esta discussão. Assim

como os anticorpos são incapazes de distinguir entre epitopos e idiotopos, também os receptores 

clonais dos linfócitos T (TCR) são incapazes de distinguir um peptídeo derivado da digestão 

intracelular de um antígeno, da digestão de uma imunoglobulina ou outra molécula vinda da membrana 

celular. Para o linfócito T, este peptídeo não tem remetente nem destinatário.

 Nem todos os fragmentos de moléculas produzidos na digestão intracelular se ligam aos 

produtos do MHC. Alguns se combinam com uma afinidade muito baixa e não chegam a ser 

apresentados na membrana celular. Os produtos do MHC determinam, então, que tipo de fragmentos 

serão levados à superfície celular e aí  apresentados aos linfócitos T auxiliares. Dessa maneira, no 

processamento/apresentação o material antigênico é desmontado, destituído de sua estranheza por 

um processo de digestão intracelular e apresentado aos linfócitos T dentro de moléculas do self: os 

produtos do MHC. O "self" é o referencial para o funcionamento imunológico e, ao nível das 

interações celulares, não há possibilidade de distingui-lo do estranho (nonself).



Figura 13.3: O sistema imune de organização fechada. Os materiais processados e apresentados incluem tanto 
complexos Ag-Ac formados com materiais externos (antígenos), quanto formados com auto-componentes e 
ainda complexos idiotipo-anti-idiotipo.  A organização é dita fechada porque ela pode operar na ausência de 
contatos com materiais externos. Note que a circularidade do circuito se manteria mesmo na ausência de 
antígenos, pois além de antígenos, os auto-componentes e as próprias imunoglobulinas são também processadas/
apresentadas.  Quando ativados, os linfócitos passam a apresentar um número aumentado de receptores para 
citocinas e passam também a secretar citocinas. A secreção de citocinas e outras modificações celulares 
importantes na ativação dos linfócitos, por sua vez, requerem a ocorrência de interações ativadoras com outras 
células, e para que essas interações ocorram, deve haver um processamento prévio de materiais apresentados 
aos linfócitos. Neste processo, não existe discriminação (separação) entre materiais internos e externos ao 
organismo ("self" e "nonself").

 No sistema imune normal, a maioria dos linfócitos (80-85%) está em repouso. A maioria 

destas células em repouso são células de vida fugaz, que não sobrevivem mais que algumas horas ou 

dias. A minoria restante de linfócitos é ativada em conseqüência de interações com outros linfócitos 

e células acessórias. De acordo com a história vivida pelo sistema, tanto em função de sua dinâmica 

interna, quanto em função do encontro com elementos do meio externo, o sistema muda 

continuamente de estrutura, desenvolve sua individualidade através das interações celulares que vão 

surgindo.

 O que o sistema imune é , a cada instante, definido por estados relativos de ativação, pela 

coleção de linfócitos que estão ativados. Para que tal identidade seja definida, é necessário 



conhecer os processos que geram conexões entre linfócitos até então não relacionados e 

possibilitam, então, sua ativação.

 Três processos de produção estão acoplados para gerar estas regras de mudança. O primeiro 

é a contínua geração de clones linfocitários pelos processos especiais de rearranjo gênico que só 

são

encontrados em linfócitos (Ig e TCR). Milhões de clones linfocitários diferentes são gerados a 

partir de alguns genes herdados por esquemas mendelianos simples.

 O segundo processo, a sobrevivência associativa , desempenha um papel semelhante à regra

de Hebb para o sistema nervoso, uma regra de reforço pelo uso (ou perda pelo desuso) que diz: 

"neurônios que disparam juntos, reforçam suas conexões". Da grande quantidade de linfócitos que 

emerge continuamente do tecido linfóide, apenas uma pequena porcentagem sobrevive mais que 

algumas horas ou dias. A pequena parcela de linfócitos sobreviventes é constituída por aqueles que 

estabelecem conexões com células previamente incorporadas ao sistema, pois, nestas interações, são 

geradas citocinas e outras condições essenciais de crescimento celular.

 A sobrevivência associativa faz com que a história vivida pelo sistema, a seqüência particular 

de transformações estruturais, de reforço de algumas conexões e desaparecimento de outras, seja 

indissociável da própria estrutura do sistema. Desta seqüência depende a forma particular de 

desempenho do sistema. Materiais "self"  e "nonself" são processados/apresentados rotineiramente, 

de maneira não episódica, como parte de processos gerais de reciclagem de componentes celulares. 

O processamento/apresentação de auto-componentes em conjugação com produtos de classe I do 

MHC é parte da atividade metabólica de todas as células e não apenas das células apresentadoras 

que auxiliam a atividade dos linfócitos CD4+. Nestas últimas, no entanto, a apresentação se faz 

também em conjugação com produtos de classe II do MHC. Neste processo, peptídeos do "self" 

competem com peptídeos de origem externa para a conjugação. Os produtos do MHC estão entre as 

proteínas mais rapidamente recicladas na membrana celular, mesmo em células em repouso. Esta 

reciclagem se acelera intensamente em linfócitos ativados, que passam também a expressar uma 

quantidade muito mais elevada de produtos do MHC. Nos linfócitos B, a captação de um material 

pelas imunoglobulinas de membrana, fazendo um entrecruzamento (cross-linking) das mesmas, 

resulta na despolarização da membrana celular e na hiper-expressão de produtos do MHC.

 Desde os anos 60 e 70, quando foi  comprovada a estrutura clonal do sistema imune, como 

sugerido por Burnet na Teoria de Seleção Clonal, todas as propostas sobre a natureza das 



interações entre linfócitos, como seria de se prever, se basearam na especificidade clonal. Se o que 

distingue os linfócitos uns dos outros é a especificidade de seus receptores clonais (Ig e TCR), as 

conexões entre eles devem depender, primariamente, de ligações específicas entre Ig e/ou TCR 

(Figura 13.1 ). A própria Teoria da Rede Idiotípica se apóia exclusivamente nas interações 

linfocitárias entre Ig e TCR. No entanto, quando linfócitos B processam/apresentam materiais 

externos e/ou endógenos eles abdicam, temporariamente, de sua especificidade clonal, pois passam a 

apresentar na membrana um conjunto heterogêneo de moléculas: uma coleção de peptídeos pareados 

a produtos do MHC. O prosseguimento do processo de ativação do linfócito B depende, neste 

momento, de interações mediadas por alguns destes elementos heterogêneos apresentados na 

membrana, não mais da homogeneidade das imunoglobulinas antes utilizadas como receptores.

 Por um lado, isto pluraliza as interações. Cada linfócito B apresenta múltiplos peptídeos 

conjugados a produtos do MHC que podem ser conectados por múltiplas células ou moléculas do 

sistema imune (por exemplo, por muitos linfócitos T , ou imunoglobulinas diferentes). Talvez as 

interações linfocitárias envolvam sempre muitas células simultaneamente e não duas ou três como 

costumamos imaginar.

 Por outro lado, surge aí  um terceiro processo que participa da organização do sistema imune: 

o processamento/apresentação pode gerar novos padrões de conexão entre linfócitos. Quando 

linfócitos B totalmente não relacionados captam o mesmo tipo de molécula antigênica através de 

epitopos diferentes, eles processam esta molécula usando as mesmas enzimas e apresentam seus 

peptídeos conjugados às mesmas moléculas do MHC. Assim, eles passam a expor na membrana 

conjuntos similares de conjugados peptídeo/MHC e, portanto, tornam-se alvos da mesma população 

de linfócitos T (Figura 13.4 ). Uma relação entre os linfócitos B se estabelece pela simples razão de 

que eles operam da única maneira que poderiam operar.

 Neste ponto, há todo um conjunto de fatores, ainda obscuros, que podem contribuir para o 

que acontece. Não se sabe ao certo se as porções (os epitopos) das moléculas que se ligam às 

imunoglobulinas ficam protegidas do processamento e, portanto, não geram peptídeos. Alguns 

resultados atuais sugerem isto, outros sugerem o contrário. Materiais captados pelas células 

apresentadoras podem já chegar a elas na forma de complexos com imunoglobulinas. Enfim, muitas 

conjecturas e sugestões de experimentos interessantes poderiam ser feitas a partir daí.



Figura 13.4: A apresentação de peptídeos pelos linfócitos B pluraliza as conexões entre linfócitos e também 
gera conexões entre linfócitos B antes não relacionado.  Linfócitos B diferentes podem captar uma molécula 
através de epitopos diferentes; quando processam esta molécula, eles podem apresentar peptídeos similares 
conjugados aos mesmos produtos do MHC , e tornar-se alvos da mesma população de linfócitos T-CD4+.
É possível que o processamento/apresentação das Ig de membrana gere também conexões entre 

linfócitos antes não relacionados, por mecanismos diferentes dos condicionados pela especificidade 

das Ig e TCR. No camundongo, por exemplo, os genes-VH estão agrupados em famílias gênicas e há 

uma grande homologia estrutural entre genes da mesma família. Genes da mesma família podem ser 

usados para construir imunoglobulinas totalmente diferentes, com especificidades não relacionadas 

tanto em seus paratopos quanto idiotopos. Quando estas imunoglobulinas diferentes são 

processadas/apresentadas surgirão peptídeos similares, correspondendo aos peptídeos codificados 

pelos genes-V da mesma família.

 O processamento/apresentação, portanto, "ancora" o sistema imune no organismo. A 

atividade imunológica é uma parte especial entre os muitos aspectos da contínua montagem/

desmontagem dos materiais que compõem o organismo. Assim como o sistema imune, o organismo do 

qual ele participa como componente pode ser visto como uma rede de processos de produção de 

componentes celulares e moleculares.

13.4  O fechamento do sistema imune

 Ao aplicarmos as noções da Biologia do Conhecer ao sistema imune, surge uma nova visão da 

Imunologia. O sistema pode ser definido em seus próprios termos e não em função de suas 

interações com elementos externos ao organismo (antígenos), como habitualmente se faz.

 Neste ponto, pode renascer um equívoco freqüente sobre as idéias de Maturana. O sistema 

imune é fechado em sua organização, mas não é fechado para interações. Tais interações, porém, 



nunca são interações instrutivas . Elas não determinam, não especificam o que ocorre no sistema, 

isto é sempre determinado pela estrutura do sistema. Se confundirmos a organização do sistema 

com as interações do sistema, estaremos incorrendo em uma confusão de domínios de descrição.

 Quando descrevemos o sistema imune em termos das relações entre seus componentes, 

falamos de um sistema que opera em um espaço definido por estes componentes, e é próprio e 

adequado falarmos de sua estrutura e da organização. Mas, quando optamos por um delineamento 

diferente e falamos das interações do sistema em seu meio, falamos do sistema como um todo, não 

de sua estrutura e organização. As interações do sistema (como um todo) não devem ser confundidas 

com as relações entre os componentes do sistema. As interações do sistema em seu meio se fazem 

através de seus componentes, mas tudo o que pode acontecer com o sistema (como um todo) é 

determinado pela estrutura do sistema e não por elementos externos que o invadam ou afetem seus 

componentes. É difícil fazer esta distinção entre domínios de descrição porque estamos habituados 

a ignorá-la e é costumeiro identificar a fenomenologia em que um sistema está envolvido como 

existente no sistema ou de responsabilidade de seus componentes.

 Maturana nos diz que esta crença está equivocada. A organização do sistema imune em 

termos de seu fechamento não diz nada a respeito da participação do sistema imune nas interações 

do organismo em seu meio (por exemplo, com micróbios, ou alimentos, ou drogas e medicamentos); 

não diz nada a respeito da imunidade ou de reações alérgicas. Para descrever um dado organismo 

como imune a uma dada doença infecciosa ou afetado por um dado tipo de alergia, precisamos mudar 

de domínio de descrição e falar do organismo como um todo, em interações com o seu meio. Não há 

problema algum nesta mudança de descrições. O equívoco aparece quando imaginamos os 

componentes que o sistema imune utiliza para interagir com componentes do meio externo 

(antígenos). Com este raciocínio, tentamos explicar (reduzir) o que ocorre em um domínio de 

descrições através do que ocorre em outro domínio de descrições. Por exemplo, a imunidade a uma 

dada doença infecciosa, ou a alergia à poeira domiciliar, ocorrem no domínio de interações do 

organismo. Por outro lado, o aumento ou diminuição de um dado tipo de componente do sistema imune 

(por exemplo, um dado tipo de anticorpos) ocorre no âmbito da organização do sistema imune, que é 

fechada, subserviente à autopoiese do organismo. 

13.5  Um equívoco imunológico comum



 Todo o pensamento tradicional em Imunologia está envolvido em uma confusão de domínios 

de descrição. Por exemplo, a imunidade ao tétano, reforçada pela vacinação com o toxóide tetânico, 

está correlacionada com um aumento na concentração de anticorpos antitóxicos (antitoxinas 

tetânicas) no soro. Usualmente, imagina-se que o toxóide (antígeno) induz a formação das antitoxinas 

(anticorpos) protetoras. E quando imaginamos isto, fundimos em um só domínio de interações do 

organismo, no qual o sistema imune interage com o toxóide tetânico, com o domínio da estrutura do 

sistema imune, no qual encontramos os linfócitos que sintetizam os anticorpos que servem como 

antitoxinas. Quais são os inconvenientes desta confusão de domínios? 

 O primeiro inconveniente é que, nesta descrição, não existe uma preocupação em relacionar 

os linfócitos produtores das antitoxinas com os demais linfócitos do sistema imune. Qual seria a 

origem destes linfócitos? Eles lá estariam, à espera do toxóide tetânico? Como o sistema imune os 

gerou e como os mantém? Se estes linfócitos interagem com outros linfócitos do corpo, estes outros 

linfócitos também afetam a produção de antitoxinas? Uma descrição que respeitasse a organização 

fechada do sistema imune, diria que o contato com o toxóide desencadeou mudanças estruturais 

constituídas de trocas dos tipos de linfócitos e de anticorpos sendo produzidos, mudanças que 

resultaram em uma seqüência de estados compatíveis com a acumulação de imunoglobulinas com 

propriedades de antitoxina tetânica no soro, isto é, imunoglobulinas que servem como antitoxinas. 

Nesta visão, as antitoxinas apareceram em conseqüência de mudanças nas relações entre linfócitos e 

o sistema imune adquiriu novas conformações compatíveis com a manutenção do fechamento de sua 

organização. Seria perfeitamente possível desencadear mudanças equivalentes no sistema imune que

conduzissem à produção de antitoxina tetânica, sem nunca chegar a expor o organismo ao toxóide 

tetânico. Reciprocamente, podem ser criadas situações nas quais o sistema imune, embora exposto 

ao toxóide tetânico, não produz antitoxinas (estados de tolerância imunológica). Em suma, o que 

ocorre no sistema imune depende de sua própria estrutura e nunca é determinado diretamente por 

suas interações.

 Nenhum imunologista afirma seriamente que o sistema imune opera de acordo com instruções 

recebidas do meio. O "meio" onde opera o sistema imune, é o organismo. Na visão tradicional, de 

fato, é este ambiente amplo, o organismo, com seus componentes e seus invasores, quem "molda" e 

"instrui"  o sistema imune. Neste modo de ver, o sistema imune tem uma organização aberta, que é 

moldada exclusivamente por suas interações. Assim, embora a Imunologia tradicional defenda a idéia 



de que o antígeno “seleciona” os componentes do sistema aptos a responder ao antígeno, ainda se 

defende, de forma velada, idéias "instrutivas".

 Por outro lado, para Maturana, os sistemas vivos têm uma organização fechada sobre si  

mesma , embora aberta para interações. O sistema imune não só está em contacto com elementos 

encontrados em seu meio, constituído pelo corpo com seus componentes e seus invasores, como 

também, por sua própria atividade, introduz continuamente na circulação uma grande variedade de 

novos elementos (linfócitos, anticorpos) que podem, ou não, ser incorporados às suas operações. Esta 

contínua substituição de componentes não altera a organização do sistema, que se mantém capaz de 

regenerar, a cada instante, as operações que definem sua existência. Nesta perspectiva, a atividade 

imunológica deixa de ser "instruída" pelas interações do sistema imune. Ela depende de si mesma.

13.6  Nem instrução, nem seleção

 Nesta visão, na qual não existe instrução , também não existe seleção . A "seleção" existe 

apenas na perspectiva de um observador do sistema imune, de um imunologista que o "estimule" com 

um "antígeno" para obter uma "resposta específica". Na perspectiva que preferimos, em sua 

existência fechada sobre si  mesma, o sistema imune não pode identificar o "antígeno" usado pelo 

imunologista como um material especial, que requer uma "resposta específica".  Se o novo material 

não tem capacidade de interagir com nenhum dos elementos já em operação, nada acontece, pois não 

existem interações instrutivas. Se o material se combina a componentes do sistema imune, a 

estrutura do sistema é modificada e novos trajetos de modificação são adotados para a manutenção 

de sua organização fechada.

 Não é apropriado dizer que o material introduzido "seleciona" os componentes com os quais 

interage, pois os trajetos de modificação estrutural que irão surgir no sistema como conseqüência 

deste encontro são determinados pela estrutura do sistema, e não pela intromissão deste ou daquele 

antígeno. Assim sendo, não existem interações “seletivas”. Seleção pressupõe a ação de um elemento 

distinto ( o antígeno) sobre os elementos do sistema. Se não há uma maneira especial de tratar o 

antígeno, se não há distinção entre o antígeno (que é "estranho") e os componentes que já estão 

operando no sistema (que não o são), o que ocorre é incorporação ou assimilação (ou não) do novo 

elemento às operações do sistema. A idéia de assimilação pensa o comportamento imunológico a 

partir das operações prévias do sistema. Elementos presentes no ambiente do sistema imune (o 

corpo) podem "selecionar" componentes do sistema para ativação (ou inibição), mas não são estes 



elementos que geram a coleção de componentes disponíveis. Esta coleção é gerada pela própria 

atividade do sistema.

 Em outras palavras, na proteção contra o tétano, não é posto em operação nenhum plano, 

propósito ou intenção que inclua a produção de antitoxinas. Podemos descrever este plano por 

motivos didáticos, mas ele não participa das ações desencadeadas pela toxina tetânica. Na verdade, 

tais ações não dependem das propriedades tóxicas, fato que nos permite utilizar seu derivado não 

tóxico (o toxóide tetânico) na vacinação. As ações desencadeadas dependem de interações com 

linfócitos e anticorpos já presentes no sistema imune. Se estas ações falharem em eliminar a toxina, 

não existem ações alternativas a serem tomadas com base em um "plano" original. O sistema imune 

prosseguiria desencadeando suas ações de acordo com sua organização. A idéia de "proteção", ou 

"plano protetor", pertence a quem observa e faz comentários sobre as interações do organismo. As 

ações que lidam com a toxina e promovem, ou não, sua eliminação pertencem ao domínio estrutural, 

onde a chave para entendermos o que se passa é o fechamento da organização do sistema.

13.7  A tentação da especificidade

 A Teoria de Seleção Clonal nos conduz a admitir que a qualidade fundamental do sistema 

imune é a produção de uma vasta coleção de linfócitos específicos , cada qual capaz de reagir com um 

ou alguns poucos materiais estranhos. Esta pluralidade seria necessária para atender a uma 

pluralidade igualmente vasta de materiais estranhos (antígenos)com a qual o corpo entra em 

contacto. Estamos imersos nesta maneira de falar e pensar.

 Três lembretes podem nos ajudar a afastar esta tentação e ter uma outra visão das ações 

dos linfócitos:

1.   A atividade imunológica é muito heterogênea . A especificidade dos fenômenos imunológicos 

deriva de uma opção que fazemos ao descrever estes fenômenos da maneira que o fazemos. A 

especificidade imunológica tem raízes históricas bem nítidas, ligadas à noção de causa específica de 

doenças e criada no trabalho de Pasteur e seus colaboradores. Mas há sempre centenas ou milhares 

de moléculas análogas envolvidas em todas as atividades imunológicas. Uma das regras ocultas da 

imunologia é que, quase sempre, qualquer componente celular ou molecular utilizado pelo sistema 

imune pode ser substituído por múltiplos outros e, na realidade, é isto que ocorre durante a dinâmica 

de operação do sistema. A redundância e a troca constante de componentes são qualidades típicas 

dos fenômenos imunológicos.



2.  A atividade de qualquer elemento do sistema imune é altamente interconectada a muitos 

outros; a ativação de cada elemento aciona indiretamente muitos outros. A multiconectividade entre 

componentes é outra propriedade típica do sistema imune.

3.  Finalmente, a auto-reatividade . Os elementos do sistema imune, os linfócitos e seus 

produtos clonais, não apenas estão conectados entre si  (por reações idiotipo-anti-idiotipo), como 

também reagem com uma multiplicidade de componentes do próprio organismo.

 Os 3 lembretes, portanto, são: heterogeneidade, interconectividade e auto-reatividade.



Guia-14. 

Informação versus organização fechada

__________________________________________

14.1  A terminologia da biologia do conhecer

 O significado de termos como distinção, estrutura, organização, espaço, é importante no 

trabalho de Maturana. Em geral, este significado não se afasta muito do sentido coloquial do termo. 

Mas os termos são usados de forma rigorosa.

 Estrutura e organização são dois termos convenientes para falarmos, respectivamente, da 

variação e da constância que coexistem nos sistemas biológicos. Maturana reserva o termo estrutura 

para a composição atual (atuante) do ser vivo, entendida não só como seus componentes, mas também

como as relações entre estes componentes . Por esta perspectiva, quando movemos um braço, 

mudamos de estrutura e o que está ocorrendo no organismo, continuamente, é um imenso turbilhão 

de mudanças estruturais).

 O termo organização é reservado para os aspectos da estrutura que não podem variar sem 

que a unidade, a entidade sendo considerada, mude de classe. Uma mesa que é arranhada, pintada de 

outra cor ou que fica com um dos pés mais curto muda de estrutura, mas continua a ser "uma mesa". 

Se a serrarmos em muitos pedaços, porém, destruímos sua organização de "mesa". Os seres vivos 

são sistemas dinâmicos que variam continuamente de estrutura, mas devem manter invariante um 

tipo especial de organização para continuarem sendo seres vivos. Maturana denominou esta 

organização de autopoiética. 

 Para entendermos qualquer sistema, seja ele uma mesa ou um ser vivo, é necessário 

descrever sua organização, isto é, distinguir quais são as relações entre seus componentes que 

precisam ser mantidas invariantes para que o sistema não se desintegre como um sistema daquela 

classe. Só podemos falar de organização e estrutura, portanto, em sistemas, ou seja que sejam 

unidades compostas, que tenham componentes que interagem segundo certas relações que definem o 

sistema como um sistema daquela classe. Unidades simples, que não têm componentes, não têm 

organização nem estrutura: têm apenas as propriedades que as definem em seu ambiente, em 

interação com outras unidades.

 Como observadores, estamos sempre distinguindo unidades simples e unidades compostas. 

Podemos sempre distinguir uma unidade composta como se ela fosse uma unidade simples, e, 

reciprocamente, distinguir componentes em uma unidade simples, transformando-a em uma unidade 



composta. Podemos distinguir um ser vivo como uma unidade simples dotada de uma série de 

propriedades (de forma, movimento, etc) e observar esta unidade em interação com outras unidades 

de seu ambiente. Em um outro domínio de descrições, podemos distinguir componentes na estrutura 

do ser vivo e compreender como as interações entre estes componentes constituem, geram, mantêm 

o ser vivo. É neste segundo domínio que descrevemos a estrutura e sua organização dos seres vivos e 

os vemos como unidades autopoiéticas.

 Estes dois domínios de descrição são domínios separados, domínios que não se superpõem, 

mas é muito comum passarmos desapercebidamente de um domínio ao outro, como se as 

propriedades do ser vivo (distinguido como uma unidade simples) pudessem derivar diretamente de 

interações de seus componentes  com componentes do ambiente. Mas o que acontece a um ser vivo é 

determinado por sua estrutura como um sistema inteiro. As mudanças que estes componentes 

atravessam, são subservientes à manutenção da organização do ser vivo. De outra maneira, o ser vivo 

se desintegra e morre. Assim sendo, componentes do ambiente não podem especificar (determinar, 

guiar) o que vai se passar com o ser vivo. Não existem interações instrutivas.

 Para compreender um ser vivo como um sistema dinâmico, é preciso tratá-lo como uma 

unidade composta : definir seus componentes e as relações essenciais entre eles, as relações que 

constituem, especificam o sistema como uma unidade da classe dos seres vivos. Os componentes do 

ser vivo, neste domínio de descrição, são determinados pelas relações que estabelecem com outros 

componentes do próprio ser vivo. Componentes do ambiente podem alterar a seqüência de interações 

entre os componentes do ser vivo, e alterar o curso sua dinâmica estrutural, desde que sejam 

mantidas sua organização autopoiética e seu acoplamento estrutural com o meio (sua adaptação). 

Todas as mudanças resultantes da interação com o meio que preservem estas condições de 

existência são permitidas, e não são diferentes das interações geradas pela própria dinâmica interna 

do ser vivo., pois para esta dinâmica, não há "fora", nem "dentro". A situação é como nos versos do 

poeta maranhense Ferreira Gullar:

 Dentro sem fora

 A vida está

 dentro da vida

 em si mesmo circunscrita

 sem saída

 Nenhum riso



 nenhum soluço

 rompe

 a barreira de barulhos.

 A vazão

 é para o nada.

 Por conseguinte

 não vasa.

  In Barulhos , José Olympio, Ed., Rio, 1988.

14.2  O fechamento do sistema nervoso

 Nosso obstáculo inicial e mais difícil para adotar o que propõe a Biologia do Conhecer é a 

certeza que temos de habitar um mundo objetivo composto de fenômenos e objetos que ocorrem e 

existem independentemente de nossas observações.  Esta "tentação da certeza" já constituiu um 

obstáculo formidável também para Maturana. Vivemos imersos em uma tradição na qual a existência 

de um mundo material e objetivo é indiscutível. Eis aqui  suas palavras sobre pesquisas na 

neurobiologia da visão da rã realizadas nos anos 19501:

  " Quando Jerry Letvin e eu escrevemos vários artigos sobre a visão da rã... nós o 

  fizemos sob a admissão implícita de que estávamos manipulando uma situação 

  cognitiva claramente definida: havia uma realidade objetiva (absoluta), externa ao 

  animal e independente dele (não determinada por ele), que ele podia conhecer . O 

  animal poderia usar a informação obtida em sua percepção para computar um 

  comportamento adequado à situação percebida."

 É neste mesmo sentido que os imunologistas manipulam seus animais experimentais: admitem 

que o animal habita uma realidade (molecular, antigênica) objetiva, externa e independente dele e 

que o sistema imune computa, com seus linfócitos, um comportamento imunológico adequado àquela 

situação. Famoso entre os neurobiólogos por seus estudos sobre a neurobiologia da visão, Maturana 

mudou drasticamente de orientação quando estendeu seus estudos sobre a percepção de cores. Hoje 

em dia, ele utiliza "ilusões de cores", como a ilustrada na Figura 14.1 , para demonstrar que somos 

1 Maturana se refere a um famoso trabalho publicado em 1959, denominado "O que o olho da rã diz ao cérebro da 
rã' (What the frog's eye tells the frog's brain?)



incapazes de distinguir ilusões de percepções. Como vimos no Capítulo 12 , Maturana não utiliza o 

conceito de percepção pois ele implica na existência de um mundo objetivo independente

Figura 14.1 : Uma ilusão de cores que pode ser montada com dois projetores de diapositivos.  “Ilusões de cores” 
podem ser facilmente montadas com dois projetores de diapositivos (Figura 14.1  ) Cada projetor recebe uma 
moldura vazia.  Em um deles se coloca um filtro vermelho de fotografia (ou celofane dobrado). A luz dos dois 
projetores é perfeitamente superposta em uma tela. A tela aparecerá vermelho claro (rosa). Quando se coloca 
um objeto (bastão) à frente dos dois projetores, de maneira que surjam duas sombras, uma delas aparecerá 
vermelho escuro, a outra aparecerá verde (turquesa). É uma "ilusão coletiva".  Mas o que é uma "ilusão" sobre a 
qual existe um consenso? Porque teríamos todos as mesmas ilusões?

 Maturana explica fenômenos assim de uma forma muito radical. Para ele, os padrões de 

atividade neuronal desencadeados nesta "ilusão" são os mesmos padrões desencadeados por 

comprimentos de onda aos quais chamamos verde. "Verde" seria uma palavra que as pessoas atribuem 

a um estado do seu sistema nervoso, um estado que pode envolver muito mais neurônios que 

simplesmente aqueles envolvidos na percepção de um dado comprimento de onda. Em função de 

experiências como esta, Maturana acabou concluindo que:

  " ... em minha pesquisa, concluí  que o propósito central no estudo da visão de cores 

  não poderia ser o mapeamento de um mundo colorido no sistema nervoso, mas sim que 

  ele tinha que envolver a compreensão da participação da retina (do sistema nervoso) 

  na geração do espaço cromático do observador."



Assim, ele mudou radicalmente sua definição do sistema nervoso. O sistema nervoso passou a ser 

uma rede fechada de neurônios em interação, tal que, qualquer mudança no estado relativo de 

ativação de certos neurônios, apenas conduz a outros estados relativos de ativação da mesma 

coleção de neurônios.

 Nesta perspectiva, o sistema nervoso não tem entradas (não recebe estímulos ), nem saídas 

(não responde a nada). Ele existe continuamente movido por suas próprias atividades, voltado sobre 

si  próprio. Certas configurações de atividade neuronal conduzem a outras configurações. Interações 

no ambiente do organismo podem mudar a sequência de mudanças adotadas pelo sistema, mas as 

novas sequências são qualitativamente similares às sequências geradas pela própria atividade do 

sistema. Quais características do ambiente do organismo conseguirão desencadear mudanças de 

estado (perturbações) no sistema nervoso, depende da estrutura do sistema nervoso naquele 

instante e não apenas da natureza do agente perturbador.

 Quando um nervo é tocado por uma pinça ou quando levamos uma pancada no olho (e "vemos 

estrelas"), ocorrem mudanças de estado no sistema nervoso. Não chamaríamos, usualmente, estas 

mudanças de percepções da pinça ou da pancada. Mas, para Maturana, todas as atividades do sistema 

nervoso são deste tipo e devemos encarar o sistema nervoso inteiro, sua história de modificações 

estruturais. Não simplesmente os detalhes envolvidos nas perturbações. As variações do ambiente 

não causam o que acontece no sistema nervoso. Elas apenas desencadeiam mudanças de estados 

relativos de ativação neuronal em uma rede fechada que, de qualquer forma, estaria passando de um 

estado a outro por sua própria dinâmica.

 Nesta perspectiva, não há diferenças entre percepções e ilusões, não há como distinguir o 

verde criado com os dois projetores, do verde de uma folha. Temos tendência a perguntar se o 

verde criado com os dois projetores é "real". Mas esta pergunta só faz sentido quando estamos 

escudados em nossa convicção de que existe um mundo objetivo, independente de nós (o mundo 

"real"). Ela deixa de fazer sentido quando definimos o verde como um padrão de atividade neuronal. 

Isto não significa que abdiquemos de estudar cientificamente o sistema nervoso, ou admitamos que o 

mundo se resume ao que imaginamos dele (o solipsismo). Continua sendo importante explicar como a 

estrutura do sistema nervoso gera os padrões de atividade que as pessoas identificam como "verde". 

O fato de que a luz com certos comprimentos de onda é capaz de gerar estes padrões é um dado 

importante neste estudo, mas este domínio de interações é um domínio diferente do domínio da 



estrutura do sistema nervoso. Os padrões percebidos como verde podem surgir independentemente 

de certos comprimentos de onda.

 Este é um ponto difícil, mas crucial na abordagem de Maturana. Como observadores de um 

sistema nervoso (ou de um sistema imune), só podemos estar fora do sistema. Desta posição 

externa, nos autorizamos a dizer o que está dentro e o que está fora do sistema; a estudar agentes 

perturbadores do sistema e modificações que eles causam nos padrões de atividades do sistema. 

Mas esta distinção é impossível para o próprio sistema que observamos. O sistema nervoso não pode 

distinguir ilusões de percepções. O pinçamento de um nervo no antebraço pode ser percebido, por

exemplo, como uma queimadura na mão. O domínio de interações do sistema nervoso (onde ocorre o 

pinçamento) é distinto do domínio da estrutura do sistema nervoso (onde são gerados os padrões de 

atividade percebidos como "uma queimadura na mão").

14.3  Dispensando o conceito de informação

Distinguir entre domínios de descrição diferentes é fundamental porque é muito comum passarmos 

inadvertidamente de um domínio a outro. Maturana insiste que nunca somos instruídos pelo meio, 

nunca recebemos informações do meio. Usualmente, pensamos que o ocorre conosco vai modificando 

diretamente nossa estrutura, que vamos construindo, continuamente, um "mapa", uma representação 

do mundo exterior em nosso mundo interior. Como se o mundo exterior deixasse rastros, ficasse 

registrado, representado em nossa estrutura. Isto é o que ele chama a falácia

das interações instrutivas . Nossas interações envolvem sempre o sistema nervoso inteiro (nosso 

corpo inteiro), sua contínua passagem de um padrão a outro de atividade neuronal relativa e é o 

próprio sistema nervoso que vai abrindo trajetos de modificação estrutural, por sua própria 

atividade, uma atividade que depende tanto dos encontros do organismo em seu ambiente, quanto da

dinâmica interna do sistema. As correspondências que um observador pode perceber entre as 

seqüências de modificações estruturais ocorridas no sistema nervoso e as modificações do ambiente 

são correspondências históricas. Afora isto, não existem correspondências diretas entre 

modificações da estrutura do ambiente e modificações da estrutura do sistema nervoso. 

 Quando optamos por examinar o sistema nervoso como um sistema determinado por sua 

estrutura, devemos descrevê-lo em termos de seus componentes neuronais e das interações entre 



eles. Nesta perspectiva não estão incluídas as interações do sistema nervoso, como um todo, com o 

meio. O domínio das interações do sistema é diferente do domínio da estrutura do sistema.

 Para Maturana, a cognição, o ato de conhecer é indissociável dos atos associados ao viver e 

todas as ações dos seres vivos compatíveis com a continuação de suas vidas colaboram no seu 

"conhecer". Do ponto de vista biológico, agir e conhecer são indissociáveis. O conhecimento é melhor 

descrito em termos de ações que em termos de informações.

 É importante perceber como a noção de informação permeia toda a cultura contemporânea, 

quer em seu sentido matemático, como na Teoria da Informação, quer no seu sentido metafórico de 

informação como significado. Para Maturana, a noção de informação deveria ser totalmente evitada 

no domínio das explicações biológicas porque, neste domínio, esta noção é tanto desnecessária como 

geradora de equívocos. Ele substitui  a pergunta "  Como pode o organismo obter informação sobre 

seu meio?" pela pergunta "Como pode o organismo ter uma estrutura tal que permite que ele opere 

da maneira que opera?" . Isto transforma uma pergunta semântica em um problema estrutural.

 Ao propor que conhecer e viver são a mesma coisa, ele faz uma proposta muito mais ampla 

sobre a natureza dos seres vivos. Não se trata mais de entender como o cérebro nos informa sobre 

o mundo, e como essa informação é "armazenada" em uma "memória" que nos permite agir, conhecer 

o mundo. Todas as atividades dos seres vivos podem ser descritas como um conhecer, um padrão de 

ações.

 Seria o nado de um protozoário, um conhecer? E o direcionamento dos ramos de uma 

trepadeira? Temos a tendência de tratar estes problemas em termos da informação que o 

protozoário ou a planta obtêm de seu meio e de como eles "sabem"(isto é, processam essa 

informação para) computar sua conduta. Para Maturana, perguntas como estas são geradoras de 

equívocos, porque elas se apóiam na falácia das interações instrutivas. Ele pergunta: como podem o 

protozoário e a planta possuir estruturas que permitem, ao primeiro, nadar e, à segunda, crescer 

enrolando seus ramos em um suporte. 

 Como observadores, podemos gerar descrições da atividade dos sistemas vivos em um de 

dois domínios que não se entrecruzam. Um domínio lida com a estrutura do ser vivo e com a relação 

entre esta estrutura e sua fisiologia, É um domínio onde nos interessa o ser vivo como um 

mecanismo, um mecanismo que cria a si próprio. Neste domínio estrutural, a história do ser vivo não 

importa, não importa saber como ele veio a ser o que é, importa apenas saber como a estrutura atual 

colabora para a manutenção de sua autopoiese. Um outro domínio lida com a história das interações 



do sistema, entendida como a seqüência particular de modificações estruturais que o sistema (e seu 

ambiente) sofreu (sofreram) no tempo. Neste segundo domínio, a história do sistema, tanto do ponto 

de vista ontogenético, quanto do ponto de vista da filogênese, é muito importante. É neste segundo 

domínio, de interações, que Maturana situa, por exemplo, os fenômenos da evolução ou da 

aprendizagem.

 Os seres vivos são sistemas determinados estruturalmente. Tudo o que eles fazem é 

determinado pela sua estrutura, e não diretamente pelas interações do sistema ou por qualquer 

outro contexto percebido como um evento informador . A organização de um sistema é definida 

como o conjunto de características (a parcela da estrutura) de um sistema que precisa permanecer 

invariante para que o sistema continue a pertencer a uma determinada classe de sistemas. A 

organização de uma cadeira, por exemplo, é o conjunto de relações entre os elementos de sua 

estrutura que não podem variar sem que a cadeira deixe de pertencer à classe das cadeiras. A 

organização de um aluno ou um amante, são os aspectos da estrutura que devem permanecer 

invariantes para que uma pessoa permaneça sendo um aluno, ou um amante. Um estudante que é 

reprovado e excluído de um determinado curso deixa de existir como aluno deste curso; um amante

rejeitado deixa de existir como amante.

14.4  Explicações

 Se nossa intenção é explicar cientificamente os fenômenos imunológicos, devemos 

esclarecer :

 1. O que faz de um fenômeno um fenômeno imunológico?

 2. O que faz de uma explicação uma explicação científica?

 3. O que aceitaríamos como uma explicação científica dos fenômenos imunológicos?

Estas são perguntas pouco comuns na Imunologia. Saber o que são fenômenos imunológicos parece 

não constituir problema algum, pois parece definido implicitamente pela própria existência da 

Imunologia, que se dedica a solucioná-los. De acordo com as pressuposições tradicionais, a proteção 

imunológica, como vimos, tem três características importantes:

  1. é específica, ou seja, a proteção contra uma doença não protege de outras;

  2. é durável, portanto, existe uma "memória" imunológica, e

  3. pode ser artificialmente induzida por vacinas.



Esta é também a visão que a sociedade tem da Imunologia. Ela orienta a grande maioria das 

pesquisas e do ensino da Imunologia. 

 Implícitas nestas pressuposições, estão admissões importantes que não chegam a ser 

definidas com precisão, mas que não percebemos como imprecisas ou problemáticas. Não é usual, por 

exemplo, perguntar "O que constitui  uma coisa como "estranha"? Que propriedades uma coisa deve 

ter para ser chamada assim?". Nem todos os materiais externos (e macromoleculares) são 

"estranhos" para o sistema imune; plásticos e polímeros de D-aminoácidos, por exemplo, não são 

imunogênicos. Não são estranhos nem familiares. Quando dizemos que o corpo "se defende", não 

levamos em conta como pode se constituir tal "defesa", se não há um homúnculo inteligente no 

interior do organismo que a planeje. A Imunologia, enfim, está repleta de termos como "reconhecer",

"processar", "regular", "suprimir" ou "modular", como se estas fossem ações deliberadas de alguma 

entidade. O que constitui, então, um fenômeno como imunológico?

 Os fenômenos imunológicos implicam, direta ou indiretamente, em atividades de linfócitos e 

seus produtos clonais, isto é, moléculas que contêm regiões variáveis , produzidas por processos 

especiais de rearranjo e junção de segmentos gênicos. Os linfócitos são células criadas por 

processos somáticos especiais, que os tornam geneticamente (nucleicamente) diferentes de todas as 

demais células do corpo. Estas diferenças são importantes na organização peculiar criada com o 

sistema imune. Creio que esta definição pode ser aceita, sem polêmicas, pela grande maioria dos 

imunologistas.

 A segunda e a terceira perguntas: "O que aceitaríamos como uma explicação científica dos 

fenômenos imunológicos?" são pouco usuais nos meios científicos. Os cientistas se comportam como 

se já soubessem o que constitui uma explicação. O caráter científico de suas explicações, segundo 

eles, deriva das características inerentes ao método científico, ou seja, seu caráter experimental e 

quantitativo e sua capacidade de previsão. Afirmações "científicas", usualmente, são recebidas como 

afirmações de uma qualidade especial, comprovadas de alguma maneira especialmente confiável, 

afirmações que corresponderiam, afinal, à realidade objetiva . Maturana dá um sentido diferente às 

explicações científicas, um sentido que não se apóia na noção de uma realidade objetiva. Uma 

explicação é sempre uma reformulação da experiência que se quer explicar, uma reformulação 

aceitável por quem a ouve. Uma explicação é constituída por quem a aceita , não por quem a formula. 

Antes de ser aceita, uma explicação não é uma explicação.



 Para Maturana, as explicações científicas são sempre explicações gerativas: são propostas 

de mecanismos que, ao operar, geram, criam os fenômenos que pretendem explicar. Segundo ele, elas 

são compostas de 4 etapas, que devem estar sempre presentes, embora nem sempre na mesma 

ordem.

 Na primeira etapa, quem propõe a explicação de um fenômeno deve conseguir o consenso de 

uma comunidade de observadores de que o fenômeno existe e requer uma explicação. Isto é, quem 

explica, deve explicitar as condições em que se pode ter a experiência que se quer explicar. Esta não 

é uma etapa trivial e é por isto que a seção denominada "Materiais e Métodos" é tão importante nos 

manuscritos dos cientistas.

 Na segunda etapa, quem se propõe a explicar deve propor um mecanismo gerativo, um 

mecanismo que, ao operar, gere a experiência que se quer explicar. O que explicamos cientificamente 

é sempre uma experiência vivida, algo que experienciamos. 

 Para que o mecanismo gerativo proposto seja considerado uma explicação científica, ele deve 

ser capaz de gerar também outros fenômenos, do mesmo domínio, fenômenos que não haviam sido 

considerados na proposta original. Esta terceira etapa, a capacidade de gerar outros fenômenos no 

mesmo domínio, é importante porque os cientistas acreditam estar propondo mecanismos que têm 

alguma analogia, alguma correspondência, com fenômenos da natureza e não propondo apenas um 

mecanismo capaz de explicar um fenômeno particular. E a explicação proposta permanecerá sendo 

uma explicação científica, até que surja um fenômeno, uma experiência, no mesmo domínio, que o 

mecanismo seja incapaz de explicar. Neste momento, é necessário reformular a explicação, para 

torná-la capaz de gerar o fenômeno que não conseguia gerar em sua versão original.

 A quarta etapa repete, de certa forma, a primeira etapa e torna-se necessário conseguir o 

consenso de uma comunidade de observadores sobre a ocorrência de novos fenômenos deduzidos a 

partir do mecanismo gerativo proposto. 

 Nestes procedimentos, em nenhuma das 4 etapas, é necessário fazer referência a uma 

realidade objetiva, independente do observador. De fato, as explicações científicas não discriminam 

entre os dois caminhos explicativos indicados por Maturana. Isto é, podemos ser científicos levando 

em conta ou não levando em conta a importância das propriedades do observador no que é observado. 

 Quando, então, poderemos saber se alcançamos uma explicação científica dos fenômenos 

imunológicos? Quando houvermos proposto um mecanismo capaz de gerar todos os fenômenos 

imunológicos e quando esta nossa explicação for aceita pela comunidade de imunologistas.



14.5  Implicações sociais dos dois caminhos explicativos

 Os dois caminhos explicativos têm implicações sociais distintas. No caminho da objetividade 

sem parêntesis, ao fazer uma afirmação sobre como o mundo é, estamos fazendo uma petição de 

obediência. Quem não estiver de acordo conosco está se recusando a ver a Realidade e, mais cedo ou 

mais tarde, teremos que exigir obediência ou ignorar estas pessoas de forma definitiva. No caminho 

da objetividade entre parêntesis, há muitos domínios de realidade diferentes, igualmente legítimos, 

embora não igualmente desejáveis. Neste caminho, uma afirmação cognitiva é um convite ao outro 

para entrar em um certo domínio de coerências operacionais, mas quem faz o convite sabe que há 

outros domínios de realidade que o outro pode preferir. Neste caminho explicativo, os que estão em 

desacordo, não concordam porque estão em domínios de realidade diferentes. Estes domínios podem 

unir-se, ou não, na medida em que quem convida e quem ouve queiram permanecer juntos, ou separar-

se. Se decidem separar-se, o fazem de maneira responsável. Se decidem ficar juntos e criar um 

domínio onde apareçam coerências operacionais, também o fazem de maneira responsável.

 Quando optamos pelo segundo caminho explicativo, não negamos a realidade da Imunologia 

tradicional. Isto seria presunçoso. Gostaríamos de convidar os leitores a considerar a perspectiva 

que preferimos e por que a preferimos. Estas opções afetam também as atividades didáticas. No 

caminho da objetividade sem parêntesis, uma explicação faz referência a uma realidade 

independente do observador, e é tanto melhor quanto mais se aproximar desta realidade objetiva. 

Neste caminho explicativo, o professor ensina a seus alunos porque tem, ou teve, um acesso 

privilegiado a esta realidade. Ele não constrói  a realidade: ele a revela , a desvenda. Ele não é, 

tampouco, responsável por esta realidade ser assim. Se alguém não aprende, não concorda com o que 

ele diz, não prestou atenção ou é pouco inteligente. Ele é apenas um intermediário entre a realidade 

e o aprendiz.

 No caminho da objetividade entre parêntesis, reconhecemos que a realidade que construímos 

é apenas uma entre muitas realidades possíveis.



15. A deriva natural do sistema imune
__________________

15.1  Uma busca na história dos seres vivos

 Na Biologia do Conhecer , a seqüência de transformações estruturais que um ser vivo 

atravessa durante sua existência, em acoplamento estrutural com o meio, mantendo sua organização 

e sua adaptação, se denomina uma deriva natural . O termo deriva é usado exatamente no sentido em 

que dizemos que um barco está “à deriva". Um barco "à deriva" não se dirige a qualquer lugar, se 

desloca para apenas um lugar. Se conhecêssemos em detalhe a natureza dos fatores que determinam 

seu movimento (o tamanho das  ondas, a força do vento, o peso do barco, etc), poderíamos prever 

para onde ele se dirige com precisão. Um barco "à deriva" não é dirigido por quem o navega, mas não 

vai para qualquer lugar. Sua trajetória é estruturalmente determinada.

 Todo animal passa pelo menos uma fase de sua vida como um ser unicelular - o zigoto. Este é 

o início de sua deriva ontogênica . Mas os gametas que lhe deram origem vieram de organismos que 

viveram previamente e, por sua vez, derivam de uma longa linhagem de ancestrais, alguns muito 

diferentes dos organismos atuais. Ao considerarmos um organismo atual, contemplamos o resultado 

de uma história de bilhões de anos, uma seqüência ininterrupta de acontecimentos que vieram 

modificando os seres vivos, desde a origem da vida: a deriva filogênica .

 Na perspectiva tradicional, o aparecimento do sistema imune na história dos seres vivos é 

vista como a evolução de mecanismos de defesa contra a invasão de materiais estranhos. Como 

vimos, ao atribuir um propósito ou função às atividades imunológicas, esta visão confunde domínios 

de descrição. Descrições feitas no domínio da estrutura do sistema imune não devem ser 

confundidas com descrições de suas interações com o organismo, ou, com interações do organismo 

com o meio em que opera. Muitos processos não-imunológicos desencadeados por agentes externos 

ao organismo têm conseqüências defensivas. Por sua vez, processos atuantes nas interações 

celulares

capazes de ativar linfócitos ou inflamar os tecidos, também atuam no desenvolvimento embrionário. 

São processos gerais da operação de organismos multicelulares e não mecanismos "de defesa", 

embora participem de processos pelos quais, como observadores, podemos dizer que o corpo "se 

defende".



 Os mecanismos celulares que hoje denominamos "imunológicos" são o resultado do longo 

desenrolar de uma maneira particular de viver, de uma história particular de acontecimentos. Estes 

processos surgiram de nossa história como seres vivos, como parte da operação de animais 

vertebrados, como nós, de tal forma que se tornaram constitutivos e já não podemos existir sem 

eles.

 Segundo o pensamento biológico predominante, os fenômenos biológicos que observamos 

atualmente surgiram e são conservados porque desempenham uma função útil, porque são 

necessários . Segundo Maturana, nenhum fenômeno biológico ocorre porque é necessário. A história 

dos fenômenos biológicos não é a história de fenômenos que ocorreram por necessidade. Uma vez 

que certos fenômenos ocorrem e são conservados como parte de uma maneira de viver, o organismo 

pode se transformar, se tornar congruente com a realização daqueles fenômenos de tal forma que, 

após uma longa seqüência de gerações, o organismo não pode mais existir sem que aqueles fenômenos 

ocorram como parte de sua forma de viver. Os fenômenos se tornaram constitutivos. Nas palavras 

de Jorge Mpodozis: “Tudo o que é necessário em um ser vivo atual, já foi eventual em um ancestral.”

 Os fenômenos biológicos são fenômenos históricos. Eles representam a face atual de uma 

sequência de transformações estruturais e agora, nos organismos atuais, observamos, por exemplo, 

sua conectividade celular. Vemos que não é possível mais eliminar, por exemplo, certas relações 

entre macrófagos e linfócitos, sem que o organismo se desintegre e sucumba a infecções. Tais 

relações, no entanto, não estão presentes no organismo porque são necessárias. Elas estão lá como o 

resultado de uma história de transformações possíveis. Os fenômenos imunológicos não surgiram 

porque eram necessários. Os processos que lhes deram origem e ocorriam no organismo, como parte 

trivial e freqüente de seu operar, foram sendo conservados e se tornaram parte indispensável de 

sua maneira de viver.

 As linhagens de seres vivos se estabelecem através da conservação de sistemas de relações, 

da conservação de um dado tipo de conectividade entre seus componentes, da conservação de uma 

dada organização. Todos os seres vivos, unicelulares ou multicelulares, bactérias, animais ou 

vegetais, conservam um tipo básico de organização que Maturana denomina autopoiética (auto-

geradora). Mas, sobrepostas nesta organização (autopoiética) fundamental, existem diversas formas 

de organização, que se conservam nas diversas linhagens de seres vivos. Tipos de plantas, tipos de 

animais, espécies animais, são linhagens definidas pela conservação de uma maneira de viver . Os 

organismos vertebrados atuais, dotados de um sistema imune, representam o presente de uma 



história de transformações que conservou este tipo particular de conectividade entre células e 

moléculas.

 Muitos imunologistas falam respostas imunes “antecipatórias” ou imunidade “adaptativa”.  

Como vimos, os fenômenos imunológicos envolvem as atividades de linfócitos e seus produtos clonais, 

isto é, moléculas que contêm regiões variáveis, produzidas por processos especiais de rearranjo/

junção de segmentos gênicos. Alguns designam estes processos de respostas imunes 

“antecipatórias” , reservando a qualificação de respostas não-antecipatórias (ou “inatas”) aos 

fenômenos que, embora ligados à defesa do organismo, não envolvem linfócitos ou moléculas dotadas 

de regiões variáveis, como as que ocorrem nos organismos invertebrados. Os vertebrados seriam 

capazes de ambos os tipos de respostas: não-antecipatórias e antecipatórias. As moléculas de 

adesão e as citocinas, por exemplo, seriam componentes da parcela não-antecipatória da resposta.

 A denominação "antecipatória"  deriva da idéia de que o sistema imune opera na base de 

respostas imunes específicas e antecipa, prevê, a natureza dos antígenos com os quais o organismo 

entrará em contacto. Esta noção é inadequada por motivos já discutidos. Quando a reatividade 

imunológica é centrada-no-antígeno e descrita em termos de "estímulos" e "respostas", se 

negligencia a necessidade de definir a organização, as relações constitutivas entre os componentes 

do organismo que as constituem, as relações que devem se manter invariantes enquanto observamos 

que o sistema é "estimulado" e "responde". Como vimos, ao descrever respostas imunes específicas , 

a especificidade reside nas descrições de nossas operações, como observadores da atividade 

imunológica, não na estrutura, não na fisiologia do sistema imune. Ainda mais, os sistemas biológicos 

operam sempre no presente; as noções de passado e futuro pertencem à linguagem humana e não ao 

domínio da estrutura e da organização dos sistemas biológicos. O fígado não acumula glicogênio após 

o almoço porque antecipa que haverá fome algumas horas depois; ele o faz porque sua estrutura 

determina que assim seja. Na estrutura dos seres vivos não há antecipação, mas sim a conservação 

da organização e da adaptação ao ambiente sob pena de desintegração do sistema.

 Gerar e manter uma dada organização e conservar a adaptação ao ambiente são pré-

requisitos, são condições de existência dos seres vivos, configuradas no domínio de sua estrutura . A 

defesa contra agressões se configura no domínio das interações do organismo em seu ambiente. 

Estes dois domínios são distintos. As modificações estruturais que ocorrem com conservação da 

organização e da adaptação podem ser conservadas na deriva natural a que estão sujeitos os seres 

vivos e, se estas modificações se conservam durante várias gerações, podem dar origem a uma nova 



linhagem de ser vivo. As modificações estruturais que resultam em perda da adaptação ao meio, 

resultam na perda da organização e na conseqüente desintegração do ser vivo.

15.2.  O fenotipo ontogênico

 Usualmente, pensamos que as modificações evolutivas se dão em decorrência de 

modificações no material genético. Existem, porém, influências recíprocas, do modo de vida sobre o 

material genético e, como sugerido abaixo, o modo de vida de um organismo pode, a longo prazo, 

influenciar sua fisiologia.

 Mudanças no comportamento de um organismo não podem alterar diretamente sua fisiologia.  

Maturana e Mpdozis, porém, defendem a idéia de que mudanças duráveis e profundas no modo de 

vida, se conservadas através de várias gerações, favorecerão outras mudanças que facilitem este 

novo modo devida, inclusive mudanças genéticas. Nesta perspectiva, é o modo de vida e não a 

genética que determina as modificações atravessadas pelos seres vivos. Eis aqui Maturana:

" O que a genética determina?” 

  “A genética determina uma dinâmica estrutural. Mais ainda, determina um âmbito de 

  histórias ontogênicas possíveis de mudanças estruturais. Ou, em outras palavras, um 

  âmbito de co-derivas estruturais possíveis. Em linguagem técnica, um âmbito de 

epigêneses. (A epigênese é uma história de mudanças estruturais contingentes às  

 interações com o meio a partir de uma certa estrutura inicial.) Então, o que a  

 genética determina? Somente a possibilidade inicial."

E como se constituem as linhagens de seres vivos?

  "As linhagens se constituem em uma sucessão de gerações através da conservação de 

  um modo de vida , um fenotipo ontogênico. Cada vez que um sistema conserva uma 

  certa dinâmica ou uma certa forma de relação, tudo pode mudar em torno dessa 

  forma de relação. Não quero dizer que mude necessariamente, mas tudo o que está 

  em torno disto pode mudar."

Esta possibilidade de mudança é importante na constituição das linhagens:

  " O modo de vida que se conserva na constituição de uma linhagem se configura na

  epigênese, não está determinado geneticamente: pertence ao espaço da configuração

  epigenética. Ao mesmo tempo, a constituição genética, que determina a constituição



  inicial da célula zigótica, tem que permitir essa epigênese. A genética permite a

  epigênese mas não a determina."

E chega a nos dizer como pode o genoma seguir o modo de vida:

  " Na reprodução se estabelecem circunstâncias tais que a mesma epigênese se 

  repete e assim se forma uma linhagem. Na medida em que se realiza esta epigênese, 

  a constituição genética fica livre para variar em torno da conservação deste modo de

  vida , em torno deste fenotipo ontogênico. Depois de um certo número de gerações,

  verificamos que a genética variou. Variou de que maneira? Variou em torno da

  conservação deste fenótipo ontogênico, deste modo de vida ."

E, aproveitando, Maturana acrescenta responsabilidade ao nosso modo de viver:

  " Por isto não é trivial que tenhamos um modo de vida ou outro. Quanto mais se

  prolongar um modo de vida, quanto mais se conservar uma linhagem com um certo 

  modo particular de vida, mais se amarrará a genética à conservação deste modo de 

  vida. Pode chegar um momento em que se amarram de tal maneira, que o espaço

  epigenético muda e certas epigêneses que antes eram possíveis, agora não podem 

  mais se dar."

 Este discurso radical não contesta a importância dos mecanismos mendelianos de herança, 

mas enfatiza que não são os genes que determinam o desempenho do ser vivo na deriva natural. 

Muitas variedades genéticas viabilizam um desempenho compatível com um dado modo de vida e, por 

isto, são mantidas geração após geração. Isto resulta no polimorfismo genético (o fato de que a 

grande maioria das proteínas é codificada por uma variedade de alelos, em diferentes indivíduos, e 

não por um único alelo otimizado). Resulta também em fenômenos como a evolução convergente, no 

qual composições genéticas muito distintas (como a do lobo europeu e do lobo tasmaniano) conduzem 

a características morfológicas similares, porque a forma biológica pode estar ligada muito mais 

diretamente ao desempenho do que a composição molecular. Explica também paradoxos aparentes no 

ritmo de modificação evolutiva. Como e um comentário de Jorge Mpodozis, também gravado em 

Santiago:



  "Algumas espécies evoluem muito rapidamente, enquanto que outras permanecem 

  quase estacionárias por longos períodos. Seria de se esperar que o ritmo de 

  modificação (mutacional) das moléculas que compõem as espécies que estão evoluindo 

  rapidamente fosse rápido e, inversamente, fosse lento nas espécies de evolução 

  lenta. O que se constata não é isto: o ritmo de modificação molecular é 

  característico de cada classe de moléculas e não da espécie. Componentes de seres 

  que estão evoluindo lenta ou rapidamente, cada molécula segue seu ritmo próprio de 

  modificação. Não há um paralelismo entre o ritmo molecular e o ritmo biológico, como 

  deveria haver se as variações moleculares controlassem o ritmo da evolução."

 As mudanças importantes para o processo evolutivo, portanto, seriam as mudanças no modo 

de vida, no fenotipo ontogênico. Modificações no material genético podem se dar sem que haja 

modificação no fenotipo ontogênico, mas modificações significantes e permanentes no modo de vida, 

a longo prazo, conduzem a modificações no material genético. Novas linhagens surgiriam quando 

houvessem mudanças no fenotipo ontogênico, mudanças que se conservam através de gerações, 

constituindo uma linhagem de organismos em uma nova congruência com seu ambiente (para uma 

consideração do "Lamarckismo" destas afirmações, ver a seção 15.4)

15.3  Adaptação, seleção natural e competição

 O discurso de Maturana e Mpodozis sobre a deriva filogênica não se apóia nas noções 

fundamentais do darwinismo: adaptação, seleção natural e competição. Para eles, os seres vivos não 

se adaptam a novas situações, porque eles sempre conservam sua adaptação ou se desintegram. Os 

seres vivos estão sempre adaptados, todos têm competência para existir enquanto existem. Não 

existem criaturas mais adaptadas que outras. Os seres vivos, como sistemas estruturalmente 

determinados, mudam de acordo com sua estrutura. Eles não se acomodam, não aprendem, não "se 

adaptam" no sentido de receber informações do meio sobre como devem se modificar. Não existem 

interações instrutivas. Os seres vivos sofrem mudanças desencadeadas por suas interações no 

ambiente mas, como vimos, tais mudanças são determinadas, especificadas pela estrutura do ser 

vivo, não pelo ambiente.

 Maturana e Varela nos alertam também para considerar o que entendemos por seleção:



  "Muitas vezes pensamos em um processo seletivo como no ato de escolher 

  voluntariamente entre muitas alternativas. É fácil cair na tentação de pensar que é 

  isso o que ocorre nos processos naturais. É fácil pensar que é o meio, através de suas 

  perturbações, que escolhe quais das muitas mudanças possíveis vão se dar nos seres 

  vivos."

E, mais:

  "Falamos de seleção no sentido que, do ponto de vista de um observador, entre as

  muitas mudanças possíveis em um sistema, uma dada perturbação desencadeia uma ou

  duas mudanças (específicas) como se as houvesse escolhido (selecionado) no conjunto

  de mudanças. Este raciocínio não é de todo adequado porque, em cada ontogênese,

  ocorre apenas uma série de interações que desencadeiam apenas uma seqüência de

  mudanças. O conjunto de variações que o observador admite como possíveis são 

  apenas imaginadas, ainda que pudessem se dar em histórias distintas. Nestas 

  circunstâncias, a palavra seleção se refere ao entendimento que um observador tem 

  de cada ontogênese, mas esta observação surge da comparação de muitas 

  ontogêneses."

Dizemos que o que ocorreu foi "selecionado" entre muitas possibilidades, mas para o organismo que

observamos, nas condições que o observamos, o que se passou foi a única coisa que poderia haver se

passado. O domínio das possibilidades existe apenas na linguagem.

 Na Imunologia, por exemplo, é fácil pensar que é o antígeno que "seleciona" os clones 

linfocitários. Embora tenha sido elevada à condição de princípio explicativo principal da operação do 

sistema imune, esta idéia é uma metáfora, um "faz de conta". O que ocorre é mais ou menos o 

contrário disto. 

 A interação com um antígeno não pode determinar (especificar), e não determina, o que vai 

ocorrer no sistema imune porque isto está determinado (especificado) pela estrutura do sistema no 

momento em que este encontro se dá. O sistema imune, como todos os sistemas biológicos, é um 

sistema estruturalmente determinado e não sofre interações "instrutivas", não pode ser mudado "de 

fora para dentro".

 Maturana e Mpodozis também não utilizam o conceito de competição para explicar a deriva 

filogênica. Para eles, a competição é um fenômeno cultural humano e não tem uma importância 



constitutiva no mundo natural. Para que a Alemanha fosse campeã mundial de futebol em 1990, a 

Argentina teve que ser derrotada. A vitória se constitui  sobre a derrota do oponente. Não há 

vitoriosos sem derrotados. No mundo natural, quando um animal come, ou afirma um território e 

outro não come, ou é expulso do território, que o primeiro coma não está constituído pelo fato que o 

outro não coma, porque este outro animal pode seguir sua deriva e conseguir outro alimento e outro 

território. Não há campeonatos no mundo natural.

15.4  Gregory Bateson e a flexibilidade somática

 Em uma linha independente de raciocínio, Gregory Bateson, outro pensador contemporâneo 

que é praticamente desconhecido pelos biologistas, também defendeu a importância de fatores 

somáticos na evolução. Ele afirmava que, embora a evolução biológica seja considerada um processo 

movido por modificações genéticas, são fatores somáticos que determinam tudo o que pode ocorrer 

inicialmente. Embora a vida de um organismo dependa da concatenação de mudanças genéticas e 

somáticas com mudanças em seu ambiente, em uma primeira etapa, todas as mudanças enfrentadas 

pelo ser vivo, sejam elas genéticas (por exemplo, mutações) ou ambientais (por ex., uma queda da 

temperatura), precisam ser enfrentadas com recursos somáticos. As exigências criadas por um gene 

mutante ou uma variação da temperatura ambiental serão enfrentadas com os recursos somáticos já 

disponíveis ao organismo. Bateson encarava a seleção natural como um processo subtrativo e não 

como um processo criador:

  "Na evolução estão presentes dois sistemas de controle: a homeostase do corpo, que

  lida com o stress tolerável interno, e a seleção natural, que age sobre os membros

  (geneticamente) não viáveis da população".

Bateson sugeriu que a evolução ocorre pela criação de modificações genéticas que restituem 

flexibilidade ao organismo por resolverem problemas que, até então, eram resolvidos de forma pouco

econômica pela utilização de recursos somáticos. Em outros termos, ao utilizar recursos somáticos 

na solução de dificuldades (criadas por modificações genéticas ou ambientais), os organismos 

perderiam flexibilidade, diminuiriam seu repertório de ações e seriam menos capazes de enfrentar 

outras dificuldades. Modificações genéticas que permitissem um relaxamento destas tensões 

somáticas resultariam em um ganho de flexibilidade e seriam, por isto mesmo, conservadas. Tudo se 

passaria, então, como se estas modificações genéticas simulassem uma herança Lamarckista.



 Uma herança Lamarckista direta não funcionaria por uma série de razões. Primeiro, seria 

antieconômico fixar no genoma todas as variações em circuitos subsidiários que acompanham uma 

característica desejável que, até então, estava sendo mantida por processos somáticos. Segundo, a 

herança Lamarckista teria um andamento inadequado. Para que o processo evolutivo se dê, deve 

haver um intervalo entre o ajustamento somático (que é reversível) e a mudança do genoma (que é 

irreversível no indivíduo e muito lentamente reversível na população). 

 Uma sugestão semelhante, conhecida como efeito Baldwin, foi proposta no final do século 

passado. Baldwin sugeriu que, na seleção natural, deveríamos considerar não apenas fatores 

ambientais, mas também o que ele chamava "seleção orgânica", pela qual o destino de uma dada 

variação dependeria de sua viabilidade fisiológica. Baldwin atribui a Lloyd Morgan a sugestão de que 

poderiam existir "variações coincidentes" que simulariam uma herança Lamarckista. De acordo com 

tal hipótese, as mudanças genotípicas a serem introduzidas com sucesso são como mudança que 

legisladores experientes introduzem, leis que só são propostas quando já foram consagradas na 

prática e já estão sendo obedecidas.

 Um corolário da proposta de Bateson é que, quando organismos ficam sujeitos a uma 

dificuldade constante durante gerações sucessivas, as soluções alcançadas com recursos somáticos, 

que são de alto custo para a flexibilidade, tendem a ser substituídas por soluções genéticas, que 

economizam flexibilidade, embora sejam menos reversíveis. Há um corolário simétrico a este: se os 

organismos forem sujeitos a dificuldades continuamente variáveis, as mudanças atendendo a tais 

dificuldades tenderiam a ocorrer no sentido oposto. As "dificuldades imunológicas" encontradas pelo 

organismo são tipicamente variáveis. O confronto destas dificuldades evoluiu por mecanismos 

(nucleares, celulares e inter-celulares) que levaram à produção de moléculas que possuem, ou simulam 

possuir, (ver adiante) regiões de estrutura variável.

 Por suas interações, tais moléculas possibilitam a produção e a manutenção do sistema que as 

produziu como uma rede fechada de produções celulares e moleculares. O sistema imune 

constituiria, portanto, um exemplo notável de soluções encontradas e mantidas na esfera somática.

15.5  O sistema imune e soluções somáticas

 Mesmo uma análise superficial da estrutura celular e molecular do sistema imune indica uma 

grande supremacia de mecanismos somáticos sobre mecanismos genéticos: não existem, 

praticamente, componentes (celulares ou moleculares) insubstituíveis no sistema imune. O sistema 



opera com um enorme grau de redundância e seus componentes (linfócitos, anticorpos, etc) podem 

ser, e são, contínua e efetivamente, substituídos por outros componentes. Uma incessante mudança 

na composição, uma intensa dinâmica estrutural.

 Há três conjuntos gênicos importantes na organização do sistema imune. Dois são 

poligênicos, i.e., contêm muitos genes no mesmo indivíduo, enquanto que o terceiro é extremamente 

polimórfico, i.e., contém uma enorme variedade de genes na espécie , mas cada indivíduo expressa 

apenas uma pequena variedade destes genes. Os dois conjuntos poligênicos são: os genes dos 

receptores usados pelos linfócitos B e T (respectivamente, as imunoglobulinas, ou Ig, e os TCR). O 

complexo gênico polimórfico é conhecido como MHC (Major Histocompatibility Complex).

Tabela 15.1

Três conjuntos gênicos são importantes na organização do sistema imune      

____________________________________________________

______________________

 Conjunto gênico      Característica   Expressão clonal  Expressão
 

____________________________________________________

______________________

 Genes V de Ig  poligênico    sim   linfócitos B

 Genes V de TCR  poligênico    sim   linfócitos T
 MHC classe I   polimórfico    não   todas as células

 MHC classe II  polimórfico    não   cel. apresentadoras

____________________________________________________

______________________

Os genes de Ig e TCR são expressos clonalmente e isto é muito importante na organização do 

sistema imune. Na geração dos linfócitos, processos especiais de recombinação de segmentos 

gênicos permitem a geração de uma grande variedade de receptores celulares (Ig em linfócitos B, 

TCR em linfócitos T) mas, em cada linfócito emergente, apenas uma única variedade de Ig ou TCR 

pode ser montada. Cada linfócito, do ponto de vista genético (nucleico), é único e constitui um clone 

que pode se expandir e constituir uma população de muitas células idênticas ou desaparecer como 

uma única célula solitária. A expressão clonal , enfim, faz com que, à invenção de um dado tipo de 

molécula, corresponda a invenção de um dado tipo celular, um clone.

 A expansão clonal só ocorre se o linfócito for ativado. Ao emergirem nos órgãos geradores, 

os linfócitos estão em um estado "de repouso", como em suspensão animada. A ativação só ocorre se 



o linfócito emergente entrar em interação com células acessórias e outros linfócitos ativados, 

previamente incorporados ao sistema imune. Os genes do MHC estão implicados nestas interações 

ativadoras.

 Como vimos, há duas classes de produtos dos genes do MHC expressos como proteínas de 

membrana. Os produtos ditos de classe I são expressos em todas as células do corpo, enquanto os 

produtos de classe II são expressos apenas em células importantes na ativação de linfócitos T CD4+ 

(auxiliares) (Tabela 15.1 ) que, por sua vez, ativam vários outros tipos celulares.

Tanto o poligenismo de Ig e TCR, quanto o polimorfismo do MHC revelam que muitas combinações 

gênicas diferentes podem servir à organização multicelular do sistema imune. Quer dizer, a mesma 

organização pode ser montada de muitas maneiras e, em sua operação normal, o sistema imune troca 

continuamente os componentes que utiliza. Os genes importantes na organização do sistema 

permitem esta flexibilidade somática produzindo moléculas com estrutura variável.

 Dois mecanismos geradores de moléculas de estrutura variável operam e se conjugam no 

sistema imune. Um deles, amplamente reconhecido, é a geração da diversidade clonal, a criação de 

regiões variáveis de Ig e TCR. Outro mecanismo, menos discutido, opera durante a ativação 

linfocitária e consiste na combinação de uma multiplicidade de peptídeos gerados pela digestão 

parcial de proteínas em compartimentos intracelulares (o processamento) com produtos do MHC que 

são, então, expostos na membrana celular (a apresentação). Os conjugados "apresentados" 

constituem um conjunto heterogêneo de moléculas portando peptídeos derivados do processamento. 

Assim sendo, eles simulam moléculas com regiões variáveis.

 Ambos estes mecanismos admitem um certo grau de indeterminação, no sentido que a 

estrutura molecular a ser criada não está completamente determinada nos segmentos gênicos. A 

indeterminação está presente no rearranjo gênico e durante os processos de junção desses 

segmentos. Nos linfócitos B, há ainda uma indeterminação gerada por mutações somáticas. Isto 

permite o aparecimento de uma grande variedade de receptores. A indeterminação ocorre ainda no 

"processamento"  e "apresentação" de peptídeos pareados a produtos do MHC necessários à ativação 

dos linfócitos T, porque muitos peptídeos diferentes têm oportunidade de se conjugar aos produtos 

do MHC. Como pode a organização, o processo ordenador que constitui  o sistema imune, emergir 

destes dois processos que geram produtos de maneira indeterminada?

15.6  O estabelecimento somático da conectividade



 A apresentação de peptídeos pelos linfócitos B envolve uma perda da originalidade clonal , 

porque os linfócitos passam a "apresentar" uma coleção heterogênea de moléculas pareadas a 

produtos do MHC, em lugar da coleção homogênea de imunoglobulinas originalmente apresentadas 

como receptores. As imunoglobulinas não desaparecem da membrana do linfócito B durante a 

apresentação, mas deixam de ser as moléculas relevantes para que o processo de ativação do 

linfócito B prossiga. Além disso, durante a ativação, ocorre uma hiper-expressão do produtos de 

classe II do MHC .

 Essa heterogeneidade de conjugados MHC-peptídeos tem algumas conseqüências pouco 

discutidas: ela permite o pareamento simultâneo do mesmo linfócito B com múltiplos linfócitos T; por 

outro lado, quando linfócitos B diferentes processam/apresentam o mesmo antígeno, eles o 

processam utilizando as mesmas enzimas e pareiam os peptídeos resultantes com os mesmos 

produtos do MHC. Assim sendo, embora diferentes, eles acabam por apresentar um conjunto 

semelhante de peptídeos e, portanto, tornam-se alvos de populações semelhantes de linfócitos T.

 O processamento/apresentação cria um contexto de modificações estruturais, padrões de 

mudança na composição celular e molecular do sistema imune, que dependem destas interações com 

linfócitos B destituídos de sua originalidade clonal . Pelo seu simples operar, portanto, os linfócitos B

criam, através de linfócitos T, elos de conectividade com outros linfócitos B previamente não 

relacionados. Este mecanismo, associado à conectividade idiotipo-anti-idiotipo, é suficiente para 

criar e manter as atividades linfocitárias que descrevemos como fenômenos imunológicos.

 Também na conectividade idiotípica há exemplos de mecanismos que asseguram o 

estabelecimento de uma conectividade básica, por exemplo, durante a ontogênese. Como já 

mencionamos, a introdução de seqüências N na junção de segmentos gênicos que ocorre durante a 

linfopoiese é uma fonte adicional de diversificação dos receptores clonais que emergem da medula e 

do timo. Durante as primeiras fases da vida, no entanto, a enzima que introduz as seqüências N no 

DNA linfocitário está silenciosa. Ocorre, então, que são expressas as seqüências germinais dos 

genes V e tais seqüências favorecem a construção de receptores (Ig e TCR) multiespecíficos, com 

um alto grau de reatividade interna. Assim, o sistema assegura a montagem de uma rede inicial de 

conexões.

 Como haveriam surgido os mecanismos imunológicos na história dos seres vivos? Análises 

estruturais das moléculas de Ig, TCR e produtos do MHC revelaram semelhanças que permitiram, 

como vimos, sua classificação em uma super-família de moléculas, a super-família das 



imunoglobulinas. Desde que esta definição foi  proposta, muitas outras proteínas de membrana 

revelaram características estruturais que as colocam na mesma super-família. Uma parcela 

significativa destas moléculas enquadram-se na definição de "moléculas de adesão celular" (CAMs - 

cell adhesion molecules), que são importantes na morfogênese dos tecidos de animais multicelulares, 

na migração celular e nos processos ativadores que requerem o íntimo contato de membranas. Desde 

que moléculas de Ig, TCR e produtos do MHC parecem existir apenas nos vertebrados, enquanto que 

existe uma variedade muito maior de CAMs nos invertebrados, Edelman sugeriu que Ig, TCR e 

produtos do MHC derivaram filogeneticamente de CAMs.

 Na leitura usual desta proposta, moléculas originalmente ligadas à adesão celular, 

importantes na constituição dos tecidos, haveriam se modificado durante a evolução para permitir a 

ligação de materiais estranhos ao organismo. Nesta visão, a distinção entre materiais "próprios" e 

"estranhos" ocupa o lugar central. Existe, portanto, um viés teleonômico, um propósito dirigindo a 

evolução do sistema imune. Como vimos, este propósito é dispensável. Podemos descrever os 

processos imunológicos como aspectos especiais de processos de adesão celular, ou melhor, podemos 

descrever Ig, TCR e produtos do MHC, não como derivados de CAMs, mas como legítimas CAMs (cell 

adhesion molecules).  Podemos descrever os processos imunológicos como processos circularmente 

voltados sobre si próprios, relacionados com a promoção de adesões entre diversos tipos celulares, 

adesões estas que levam à constituição de um tecido especial: o tecido linfóide.

 Isto não é tão difícil imaginar. Em qualquer diagrama da ativação de linfócitos T, há uma 

grande coleção de proteínas de membrana (CAMs) interagindo para unir o linfócito à célula 

apresentadora. Em meio a estas moléculas, o peptídeo conjugado ao produto do MHC parece um 

detalhe menor. Há um entrelaçamento de ações de moléculas de adesão, citocinas e receptores 

clonais de linfócitos. A grande maioria dos peptídeos apresentados a linfócitos deriva do 

processamento de auto-componentes.

 Peptídeos derivados de moléculas antigênicas são detalhes diluídos em uma vasta coleção de 

outras substâncias envolvidas nas interações moleculares importantes na adesão celular. Antígenos 

são manipulados pelos trajetos usuais de degradação de substâncias captadas pelas células. Eles não 

são especialmente reconhecidos como estranhos, mas sim assimilados aos processos gerais do 

metabolismo celular a despeito de sua estranheza. O processamento consiste, exatamente, em 

destituir os materiais estranhos de sua estranheza.

 A operação centrada-no-organismo dos processos imunológicos esclarece um aspecto curioso



da resposta imune a infecções. Há múltiplas semelhanças antigênicas entre macromoléculas de 

vertebrados e as de seus parasitas (como bactérias, protozoários e helmintos) e uma parcela 

significativa das respostas imunes nas infecções é dirigida exatamente a produtos do parasita 

semelhantes a produto do hospedeiro. Um exemplo recente é o das chamadas "heat shock proteins" 

ou proteínas do "stress" (stress-proteins). Este fenômeno aparentemente cria um risco 

desnecessário de infecções desencadearem doenças auto-imunes e é provável que isto realmente 

ocorra em algumas situações. Uma forma auto-imune de diabete, por exemplo, pode resultar de 

infecções virais. Se, porém, considerarmos que a operação do sistema imune não se apóia na 

distinção entre materiais "próprios" e "estranhos", mas sim na concatenação de interações celulares 

que lidam indistintamente com uns e outros, é compreensível que as "respostas" do sistema derivem 

do desvio de atividades nas quais o sistema já estava engajado antes da infecção. Assim, por 

exemplo, se já existiam muitos linfócitos envolvidos com "heat shock proteins"  do próprio organismo, 

é compreensível que uma parcela importante da resposta a .parasitas inclua anticorpos que reagem 

com suas "heat shock proteins". As interações celulares que antes lidavam com "heat shock proteins" 

do corpo passam a incluir outras interações celulares que lidam com "heat shock proteins" do 

parasita.

 Na discussão da deriva filogênica do tecido linfóide, portanto, como nos demais processos 

morfogênicos, devemos colocar nossa atenção na criação de processos de interação celular, mais que 

no aparecimento de mecanismos de defesa do organismo.

15.7  A constituição do espaço extracelular

 A deriva natural filogênica que deu origem a organismos multicelulares, provavelmente, foi 

precedida pelo aparecimento de colônias onde muitos seres unicelulares se agregavam e 

supostamente usufruíam benefícios nesta agregação. A transição entre estas colônias e organismos 

multicelulares se deu quando se configurou um espaço extra-celular . Ou seja, um ser vivo 

multicelular se configurou no momento em que este espaço extra-celular se constituiu como um 

espaço indispensável ao desempenho das atividades biológicas, isto é, no momento em que a ruptura 

deste espaço passou a ser equivalente à desintegração do ser vivo, à interrupção de suas atividades 

biológicas. 

A transição entre colônias de seres unicelulares e organismos multicelulares, provavelmente, se fez 

muito gradualmente. Ela se concretizou no momento em que os intervalos entre as células das 



colônias confluíram para constituir o espaço extracelular do organismo, ou seja, no momento em que 

a estrutura das células passou a depender crucialmente da estrutura do espaço entre as células. 

Temos a tendência de imaginar este espaço como vazio, no entanto, o organismo multicelular se 

constitui  no instante em que sua estrutura passa a englobar tanto componentes celulares e relações 

entre estes componentes, como também componentes deste espaço que existe entre os componentes 

celulares.

 A origem filogênica das moléculas importantes na organização do sistema imune pode estar

relacionada a estas moléculas que existem como componentes do meio extra-celular. Em outras 

palavras, os metazoários surgiram na deriva filogênica quando surgiram organismos compostos de 

muitas células delimitando um espaço, o millieu interieur de Claude Bernard, de composição definida 

pela atividade celular e essencial para o desempenho das atividades biológicas. Provavelmente, houve 

uma transição entre colônias formadas por muitos seres vivos unicelulares e organismos 

multicelulares. Nas colônias, os seres unicelulares usufruíam vantagens na proximidade pelo 

estabelecimento de um "espaço de trocas". Este "espaço de trocas", porém, era ainda aberto para o 

meio e sua estrutura, portanto, era apenas parcialmente determinada pela atividade das células da 

colônia. Esta situação muda quando se consuma o fechamento do espaço de trocas, dando origem ao 

meio extracelular, cuja estrutura passa a ser especificada mais diretamente pela atividade celular 

do organismo (Figura 15.1 ).

Figura 15.1: A transição de organismos unicelulares para organismos multicelulares que dispõem de um espaço 
extracelular passou por um estágio intermediário no qual muitas células formavam colônias nas quais se 
estabeleciam  intermitentemente "espaços de trocas" fechados para o meio.



Pode haver ocorrido a formação transitória de "espaços de troca fechados" entre células da colônia 

antes de consumar o fechamento definitivo que deu origem ao espaço extracelular. Há resquícios 

deste processo no mecanismo de secreção dirigida de citocinas (ver Capítulo 9), assim como na 

liberação de produtos tóxicos por macrófagos, células "natural killer" e células T citotóxicas sobre 

células-alvo. Nestas situações, os produtos ativos (citocinas, derivados de oxigênio, radicais livres, 

etc são liberados em "bolsos"  formados entre as membranas de duas células e não ao redor de toda 

a célula. Isto ocorre na secreção de neurotransmissores e na secreção de autacóides como a 

histamina na regulação da permeabilidade vascular. A atividade de hormônios endócrinos e algumas 

citocinas (como a IL-1), que atuam à distância quando lançados na circulação sanguínea são, 

provavelmente, desenvolvimentos posteriores ligados ao aparecimento de um sistema circulatório.

 Um aspecto importante na evolução do espaço extracelular foi  o preenchimento de trechos 

deste espaço por uma matriz acelular na qual as células se apóiam. Há evidências recentes de que o 

contato de células com esta matriz extracelular pode tanto desencadear atividades celulares como 

modular atividades desencadeadas por substâncias (citocinas, autacóides) embebidas na matriz. 

 Estas interações entre a matriz extracelular e células que infiltram uma dada região são 

muito importantes nas reações inflamatórias. No sistema imune, são importantes não apenas órgãos 

e tecidos estruturados de maneira permanente, como também coleções celulares que infiltram 

transitoriamente uma região lesada.

15.8  De que processos derivou o sistema imune?

 Nos vertebrados contemporâneos, há três grandes grupos de moléculas importantes na 

promoção das interações celulares que constituem o sistema imune:

a) Ig e TCR ( os receptores clonais de linfócitos);

 b) moléculas de adesão celular;

 c) citocinas.

As Ig e TCR são usualmente vistos como os componentes mais importantes do sistema imune, como 

aqueles componentes que o definem, porque o sistema é descrito em termos de respostas imunes 

específicas. Nesta perspectiva, a presença de uma grande variedade de Ig e TCR é necessária para 

responder a uma variedade igualmente vasta de materiais estranhos ao organismo. São receptores 



voltados aleatoriamente para a recepção de materiais que o organismo contato de maneira fortuita, 

uma maneira de antecipar o imprevisível. 

 Há outras interpretações possíveis para a origem desta diversidade. Segundo a que 

preferimos, a organização do sistema imune não se apóia em acontecimentos fortuitos, mas sim nas 

interações entre seus próprios componentes. Nesta interpretação, a participação de moléculas de 

adesão celular e de citocinas no desencadeamento dos fenômenos imunológicos tem uma caráter 

essencialmente análogo à participação de Ig e TCR.

 Como vimos, os processos imunológicos encontrados nos vertebrados contemporâneos 

requerem a articulação de dois mecanismos:

 a) a geração da diversidade clonal, onde operam os mecanismos de rearranjo/junção de 

  segmentos gênicos, e

 b) a ativação linfocitária com a eventual retomada da proliferação do linfócito.

O sistema imune pode ter tido origem na sofisticação de mecanismos de interação celular nos quais

um dado tipo celular coloca em sua membrana complexos moleculares que:

 a) são conjugados de moléculas produzidas pela própria célula com moléculas captadas pela 

  célula em seu meio e

 b) interagem com outros tipos celulares do mesmo organismo.

Estes processos estão esquematizados nas Figuras 15.2 a 15.4 . A Figura 15.2 sugere, simplesmente, 

que produtos da fagocitose de organismos unicelulares eram, em parte, devolvidos à membrana, em 

conjugação com produtos da própria célula.



Figura 15.2: Mecanismos hipotéticos de organismos primitivos similares aos mecanismos de "processamento e 
apresentação" dos organismos atuais. Um material externo (x) é captado por um receptor (r1). Um segundo 
material, derivado do "processamento” de (x) é devolvido  à membrana celular (a). Moléculas de adesão 
celular (CAMs) são também mostradas. Mesmo antes das associações multicelulares, estas moléculas 
provavelmente participavam de atividades celulares essenciais, como a locomoção e a endocitose.

 A Figura 15.3 sugere que alguns organismos unicelulares primitivos desenvolveram receptores (r2) 

para estes produtos "apresentados"  por outras células. Nesta etapa, ficariam estabelecidas relações 

de reciprocidade , nas quais as células usufruiriam de algum benefício mútuo. Processos deste 

gênero podem ter sido importantes na geração de organismos metazoários.

Figura 15.3: Mecanismos primitivos de interação celular semelhantes ao "processamento" e "apresentação". 
Quando as células desenvolvem receptores (r2) para o conjugado (a), elas estabelecem interações recíprocas e 
simétricas que poderiam resultar em benefícios mútuos. As moléculas de adesão (CAMs) funcionariam como 
estabilizadoras destas uniões transitórias.



Figura 15.4: Tipo de receptor que poderia haver se diferenciado a partir dos mostrados n Figura 15.3. 
Algumas das moléculas dos receptores aparecem agora em forma solúvel (sr1) no espaço extracelular,  e há 
um receptor (r3) para a mesma na membrana. Moléculas de adesão (CAMs) são também mostradas.

Em etapas posteriores desta associação, tipos celulares poderiam se diferenciar pela perda de 

alguns receptores e aquisição de outros, como ilustrado na Figura 15.4 .

 Estes mecanismos, similares ao processamento/apresentação, podem ter sido importantes na 

constituição dos organismos metazoários, por estabelecerem elos de influência recíproca relevantes 

para a sobrevivência de diversos tipos celulares que, com a deriva natural, se tornaram 

indispensáveis à manutenção da autopoiese. Destas conexões celulares, derivaram redes de 

regulações de produções celulares e moleculares que constituíram as diversas linhagens de 

organismos multicelulares.

 O sistema imune se originaria, portanto, não de processos de defesa, mas sim de processos

primitivos de associação celular.

 A forma das moléculas e imunoglobulinas de desenvolvimento mais recente na evolução, como 

a IgG (uma forma em Y), tem implicações curiosas. A presença de dois pontos de combinação nas 

regiões variáveis (nos "braços"  do Y) possibilita a agregação de moléculas às quais as imunoglobulinas 

se combinem. Por sua vez, a presença de um único ponto de interação com receptores celulares, no 

segmento Fc (no "pé" do Y), aumenta muito a afinidade das interações de imunoglobulinas 

previamente agregadas por ligação a antígenos poliméricos. Em outros termos, permite que as 

imunoglobulinas não-agregadas se dissociem facilmente dos receptores antes de exercerem ações 

sobre a célula (Figura 15.5 ). De moléculas que, primitivamente, atuavam na membrana, durante 

interações celulares, as imunoglobulinas se transformaram em moléculas circulantes que ainda se 

encaixam firmemente em receptores celulares (por exemplo, de macrófagos) mas, para tanto, devem 

se polimerizar através da ligação a outras moléculas.

Por sua vez, a presença de um único paratopo (monovalência) nos TCR e a natureza do mecanismos 

pelo qual são ativados os linfócitos T (pareamento com conjugados MHC-peptídeos) sugerem um 

detalhe importante na operação do sistema imune. Se a ativação via TCR-CD3 depende de processos 

de transdução da membrana para o citoplasma similares à ativação via outros receptores , ela deve 

requere o entrelaçamento (cross-linking) dos complexos TCR-CD3 na membrana. Isto é, pares de 

complexos TCRCD3 podem ser necessários para a ativação. Por sua vez, isto implica que os peptídeos 

capazes de desencadear a ativação devem ser abundantes para que sejam apresentados com uma 



freqüência relativamente alta. Se tal mecanismo realmente opera assim,  somente certos 

componentes entre aqueles apresentados pelas células poderiam chegar a ativar os linfócitos T. Esta 

hipótese seria consistente com o fato de que a maioria dos anticorpos naturais encontrados em 

organismos sadios são dirigidos para proteínas do citoesqueleto (tubulina, actina, etc) muito 

abundantes em todas as células.

Figura 15.5: A bivalência das moléculas de Ig permite a formação de agregados com moléculas de antígenos 
que expressam múltiplas cópias do mesmo epitopo. Isso facilita sua captação por receptores celulares, enquanto 
que moléculas não combinadas, ou combinadas a epitopos univalentes, se dissociam mais facilmente dos 
receptores.

15.11  A origem das regiões variáveis

 A origem ao sistema imune dos vertebrados contemporâneos requer o surgimento dos 

mecanismos somáticos de geração de diversidade por rearranjo/junção de segmentos gênicos. Como 

vimos, as moléculas que expressam esta diversidade (imunoglobulinas e TCR) pertencem a uma 

superfamília que contém uma variedade de membros envolvidos em interações celulares, tais como:

 a) produtos do MHC, diretamente envolvidos na "apresentação" de materiais "processados" a 

  linfócitos T;

 b) moléculas de membrana que funcionam como conexões estabilizadoras das interações 

  linfocitárias, como CD4 e CD8;

 c) N-CAM (Neural Cell Adhesion Molecules) moléculas integradoras em células neurais.



Esta variedade de moléculas atuando como proteínas de membrana implicadas em interações 

celulares sugere que também as imunoglobulinas e os TCR são moléculas que derivaram de processos 

mais primitivos de regulação de interações celulares.

É significativo notar que as características distintivas de moléculas de imunoglobulinas(Ig) e TCR 

podem ser melhor identificadas pelas características dos segmentos J , que unem as regiões 

variáveis (V) às regiões constantes (C), do que pelas características das regiões variáveis ou 

constantes. Os segmentos J não são análogos, quer aos segmentos V, quer aos segmentos C e, no 

entanto, computadores que analisam seqüências peptídicas em grandes bancos de dados sobre 

proteínas identificam seqüências J como diagnósticas da presença de Ig ou TCR, enquanto que as

seqüências V ou C não permitem isso. O aparecimento dos segmentos J na deriva evolutiva, portanto, 

pode ter sido o fator que criou a possibilidade de construir imunoglobulinas e TCR. 

 Os mecanismos nucleares de geração da diversidade molecular podem ter surgido em um 

"pacote" contendo os mecanismos que impõem a expressão clonal e a exclusão alélica, obrigando cada 

variedade molecular "inventada" a ser expressa em um clone celular. Em outras palavras, a proeza do 

rearranjo gênico talvez seja algo tão drástico que a célula só poderia arriscá-la uma vez. Mas a 

formação de sítios combinatórios pelo pareamento de duas regiões variáveis distintas aumenta de tal 

forma as possibilidades de variação molecular que o processo finalmente se fixou em moléculas com 

duas cadeias rearranjadas. Isto ocorreu para Imunoglobulinas e TCR. Convém notar que ocorre uma 

grande perda de células durante a linfopoiese, tanto de linfócitos B como T, correspondendo à fase 

dos rearranjos gênicos.

 O aparecimento de moléculas expressas clonalmente no cenário somático, um fenômeno que 

caracteriza a emergência dos linfócitos, constituiria, evidentemente, um risco para o organismo, se 

não surgissem embutidas, no processo, alças protetoras contra estas próprias células. Os linfócitos, 

afinal, são inventados com receptores de membrana gerados por um mecanismo que é, em parte, 

aleatório. Os receptores não têm destinatário definido. Desde que os linfócitos são potencialmente 

capazes de secretar substâncias biologicamente muito ativas e, principalmente, podem se multiplicar 

extensamente, a possibilidade de que eles causem distúrbios sérios na organização do corpo é 

evidente e ameaçadora.

 A maneira pela qual esta ameaça é contornada indica novamente que o passado evolutivo das 

moléculas de Ig e TCR está ligado às interações celulares, a redes de processos de regulação de 

produções celulares e moleculares. O organismo se protege criando a necessidade de interações 



celulares para que a diferenciação dos linfócitos emergentes prossiga. Assim, a maioria dos 

linfócitos emergentes tem vida curta e o prolongamento da existência da minoria restante depende 

de interações com células similares previamente ativadas no mesmo organismo. O encontro com 

estas células ativadas, à semelhança de uma "socialização", garante que o prosseguimento da vida 

linfocitária não se fará de maneira independente, à revelia de outros acontecimentos em curso no 

mesmo organismo.

 A patogenia imunológica, os processos patológicos em que fenômenos imunológicos estão 

envolvidos de maneira importante, derivam de circunstâncias nas quais a interdependência essencial 

dos processos imunológicos é contornada e circuitos relativamente independentes de ativação 

linfocitária podem ser estabelecidos. Estas idéias explicam o efeito terapêutico de injeções de 

imunoglobulinas colhidas de indivíduos normais e sugerem ainda que modificações na dieta podem 

representar uma forma importante de intervenção imunológica (ver Capítulo 18,"O emergir da 

patologia").

15.12  Novamente, Metchnikoff

 Na história da Imunologia, existe um conjunto de idéias que guardam semelhanças e 

contrastes com as que propomos: as idéias de Metchnikoff sobre a inflamação, a fagocitose e sua 

relação com a nutrição. Por um lado, as idéias de Metchnikoff, na sua tentativa de relacionar as 

atividades imunológicas a fenômenos biológicos básicos como a nutrição, a embriogênese e a 

metamorfose, são muito bem-vindas. Por outro lado, na sua perspectiva, as atividades imunológicas 

ainda são vistas como uma "função" defensiva, derivada da "função" de nutrir o organismo.

 Assim como a fagocitose encontrada nos seres unicelulares pode ser encarada como a forma 

mais primitiva de nutrição, ela também pode ser encarada, como o próprio Metchnikoff por vezes 

assinalou, como um aspecto dos processos constitutivos, um processo na rede de processos que, 

naquela célula única, a mantém em existência. Uma descrição é funcional, a outra é constitutiva.

 Em animais metazoários sem tubo digestivo, fagócitos captam materiais do meio, os 

processam e os apresentam às demais células (Figura 15.6 ).  Estes fenômenos podem ser descritos 

como uma distribuição de nutrientes ou como um detalhe das relações intercelulares que mantêm a 

integridade do organismo metazoário. Uma descrição é funcional, a outra é constitutiva. É 

perfeitamente legítimo descrever mecanismos celulares apontando para sua importância na nutrição 

do organismo ou defesa contra agressões por invasores externos. O domínio das interações do 



organismo com presas e predadores, porém, é um domínio diferente do domínio de sua estrutura e 

organização, mesmo quando as presas e os agressores são microscópicos e descrevemos mecanismos 

celulares e moleculares destes processos. No domínio da estrutura e da organização do organismo, 

nosso interesse é esclarecer a rede de regulação de processos de produções celulares e moleculares 

que constitui  o organismo como tal. Para este esclarecimento, não nos ajuda saber que este ou aquele 

detalhe desta rede desempenha esta ou aquela função útil à sobrevivência do organismo.

Figura 15.6: A evolução dos mecanismos imunológicos segundo Metchnikoff. (A) Nutrição por fagocitose em 
seres unicelulares. (B) Os mesmos processos em organismos multicelulares ainda desprovidos de um tubo 
digestivo. Células fagocíticas digerem os alimentos e os oferecem às demais células . (C) Em organismos 
dotados  de um tubo digestivo, os macrófagos seriam adaptados
às funções de defesa do corpo.

A abordagem de Metchnikoff, portanto, tinha o mérito de permanecer ligada às raízes biológicas do 

fenômeno da imunidade, mas incorria no equívoco comum de confundir domínios de descrição, 

relacionando fenômenos definidos no domínio da estrutura do organismo (a fagocitose) com 

fenômenos definidos no domínio de suas interações (a nutrição).
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16. Análise das crenças fundadoras

_____________________________

16.1  Crenças herdadas do período fundador

 A Imunologia foi  criada como um ramo da Bacteriologia, no final do século XIX, com o 

objetivo de criar vacinas e soros específicos para a proteção contra doenças infecciosas. Surgisse 

ela hoje e seria considerada uma forma de biotecnologia . Neste mesmo período, a Medicina 

atravessava uma profunda revolução conceitual que, ao mesmo tempo, validou e foi  validada pela 

Imunologia (ver "Origens remotas"). A Imunologia adquiriu, assim, uma importância científica muito 

grande devida às suas relações com a Medicina e às aspirações da sociedade por vitórias sobre a 

doenças infecciosas. 

 As noções mais básicas da Imunologia dependem de crenças surgidas neste período 

fundador, segundo as quais podemos admitir, numa seqüência lógica:

 - as principais doenças humanas são infecto-contagiosas;

 - as doenças infecto-contagiosas têm causas específicas (isto é, cada doença depende do

  contágio com um germe);

 - cada germe induz a formação de anticorpos específicos que, ao reagirem com o germe e 

  seus produtos, neutralizam a infecção e restauram a saúde;

 -a imunidade à infecção depende, basicamente da quantidade e qualidade dos anticorpos 

  anti-germe;

 - estes anticorpos protetores podem ser induzidos por vacinas , o que torna possível a

  prevenção das doenças infecciosas.

Embora criadas ao fim do século XIX, estas crenças são ainda muito atuais e amplamente aceitas. 

Enunciadas desta maneira, elas simplificam (reduzem) o problema de compreender as doenças 

infecciosas. Fica sugerido, embora não afirmado, que cada germe exibe um antígeno, ou alguns 

poucos antígenos mais importantes, que são os responsáveis por sua patogenicidade. Mais que isto, a 

proteção contra a doença causada pelo germe dependeria da formação de alguns poucos tipos de 

anticorpos dirigidos contra os estes antígenos.



 Por um lado, esta explicação torna legítima a concentração dos recursos disponíveis na 

pesquisa de novas vacinas, o que não chega a ser desastroso porque, embora raramente seja bem 

sucedida, esta pesquisa requer muita pesquisa básica. Por outro lado, estas crenças implicam em uma 

visão metafórica da reatividade imunológica, que repercute sobre a pesquisa imunológica básica, 

autorizando um ensino de imunologia que as perpetua e impede que elas sofram modificações 

importantes.

 Estas crenças permanecem inalteradas porque modificá-las envolveria uma modificação 

radical no conceito de doença, no papel da Medicina e de suas relações com a pesquisa básica. 

Envolveria também uma reavaliação importante da natureza da atividade imunológica. Enfim, é uma 

modificação muito séria, a que poucos estariam dispostos. Por isto é importante avaliar até que 

ponto o campo inteiro da Imunologia foi  e permanece dominado por suposições que não foram 

substanciadas, não foram desafiadas ou sequer foram examinadas como suposições.

 O problema das vacinas, portanto, é percebido como o problema mais importante da 

Imunologia. A pesquisa imunológica é financiada porque, direta ou indiretamente, ela deve contribuir 

para novos métodos de prevenção e tratamento de doenças, principalmente na forma de vacinas.

 De acordo com o EPI (Expanded Program of Immunization) da Organização mundial de 

Saúde, uma vacina ideal para uso humano deveria ser::

 1. barata;

 2. segura, sem riscos de reações adversas;

 3. extremamente efetiva (imunizando 90-100%) dos receptores;

 4. duradoura, induzindo proteção por toda a vida;

 5. estável, não necessitando refrigeração;

 6. eficaz em dose única ou compatível com outras vacinas;

 7. simples de aplicar, administrada por uma via não invasiva (oral, nasal);

 8. utilizável em período bem próximo ao nascimento (peri-natal).

Em suma, a vacina ideal seria aquela que, com uma única aplicação ao nascimento, conferisse proteção 

para múltiplas doenças por toda a vida. A vacina ideal não existe e há poucos indícios de que ela 

venha, eventualmente, a existir. Mesmo as vacinas usadas rotineiramente na primeira infância 

preenchem apenas alguns dos requisitos acima. Apenas a o BCG (tuberculose) e a vacina anti-

poliomielite podem ser aplicadas logo ao nascimento. A vacina anti-sarampo só deve ser aplicada aos 



12-16 meses de idade quando já desapareceu a maioria dos anticorpos maternos que neutralizariam o 

vírus atenuado e tornariam a vacina inefetiva No terceiro mundo, no entanto, 30-50% das crianças 

nesta faixa etária já haveriam contraído o sarampo. A vacinação anti-pólio e a tríplice (tétano, 

difteria, coqueluche) requerem muitas doses e a experiência sanitária indica que 20% das crianças 

não voltam para receber a dose seguinte de vacina.

 Existem, na verdade, cerca de 16 vacinas efetivas usadas regularmente na prevenção de 

doenças infecciosas humanas. Cerca de 10 outras são usadas com graus variáveis de sucesso, como a 

vacinação anti-menigocócica ou, em casos esporádicos, como é o caso da vacina anti-rábica. Incluídas 

nas vacinas obrigatórias para a infância, estão vacinas que, evidentemente, trouxeram um grande 

benefício à sociedade. Como exemplo, estimava-se que, na ausência de programas regulares de 

vacinação, em 10 anos, ocorreriam 25.000 casos de poliomielite no Brasil; destes, cerca de 2.500 

casos seriam letais. Com o programa de vacinação oral anti-poliomielite, nos últimos 10 anos, 

ocorreram cerca de 2.500 casos no país, com cerca de 160 mortes. Foram poupadas, portanto, as 

vidas de mais de duas mil crianças e a invalidez de muitos milhares de outras. Não se trata aqui, 

portanto, de argumentar contra a utilização vacinas que se provaram efetivas, mas sim de examinar 

com mais detalhe a repercussão que a idéia de imunoproteção contra infecções têm na Imunologia, 

como uma idéia fundadora do raciocínio imunológico.

16.2  Sociologia histórica do conhecimento científico1

 Existem convicções ainda mais básicas sobre a natureza da realidade e o papel da atividade 

científica, nas quais se apóiam as crenças da Imunologia. Sociólogos da Escola de Edinburgo assim

descrevem as crenças básicas dos cientistas:

 " O ponto de vista ortodoxo (sobre a ciência) afirma que:

 - a atividade científica envolve a interação de mentes isoladas com um mundo material 

 essencialmente passivo;

 - normas bem especificadas (o método científico) controlam e dirigem esta interação e a 

 aplicação sistemática destas normas leva à construção gradual de um corpo de 

 conhecimentos cada vez mais detalhado e correto sobre a natureza;

 - a Ciência é cumulativa e epistemologicamente única, já que é autônoma, atemporal e

1 Esta seção (16.2) foi extraída de texto não publicado de Geraldo M. Florsheim



 independente do lugar onde é exercida;

 -o conhecimento gerado é determinado pelo mundo físico e isto se dá porque as normas

 do método científico, por assim dizer, protegem a pureza e a objetividade do

 conhecimento contra a contaminação por fatores extra-lógicos.

Segundo essa perspectiva, outras expressões culturais que não partilham deste desvinculamento, 

como a Arte, são parcialmente determinadas por fatores estranhos à sua dinâmica interna. No caso 

da Ciência, só quando houver violação do método científico (imparcialidade, neutralidade emocional, 

universalismo, etc) é que se produzirá um conhecimento socialmente comprometido e, por 

conseguinte, falso. O caso Lysenko2  seria um exemplo claro disto . Na Ciência normal, "sadia", os 

fatores sociais podem, quando muito, influir na direção e no ritmo de desenvolvimento da pesquisa. 

Por exemplo, na Revolução Científica, interesses militares e em navegação, exteriores ao 

desenvolvimento intrínseco da Filosofia Natural, teriam, em grande parte, determinado o tipo de 

questão estudada e, assim, orientado a atividade científica para determinadas áreas de investigação. 

Mas os fatores sociais não afetam o conteúdo conceitual da Ciência, o qual, como já foi dito, é 

determinado pela própria natureza do mundo físico, quando este é investigado por mentes 

imparciais" .

 De acordo com Bloor, há duas características importantes subjacentes a esta concepção das

Ciências:

 "1. Ela reflete uma posição teleológica, no sentido que considera que a mente humana exibe 

 uma tendência natural em direção à verdade e que o processo de conhecimento se dará 

 desde que nosso intelecto se desvencilhe dos obstáculos que se contrapõem a este 

 movimento espontâneo. A história da Ciência é, então, vista como uma progressão inexorável 

 em direção à verdade."

Barnes caracteriza, a este respeito, a chamada "tese da heterogeneidade explicativa": na história da 

Ciência, o que é preciso explicar são os supostos desvios desta marcha natural em direção ao 

correto, explicar porque determinados cientistas capazes não "viram" qual o caminho adequado a 

escolher. Por exemplo, porque Priestley recusou a teoria de Lavoisier? As decisões acertadas dos 

2 Trofin Denisovich Lysenko, geneticista soviético, simpático às idéias de Lamarck, que dominou a agricultura 
soviética nos anos 30, cujas idéias são citadas como exemplo da interferência do Estado na atividade científica. 
Cientistas soviéticos simpáticos ao Mendelismo foram perseguidos nesta época.



cientistas do passado, isto é, as decisões que os colocaram na trilha que conduziu ao nosso 

conhecimento científico atual, essas não precisam ser explicadas, pois na situação histórica o 

natural, o normal, era justamente adotá-las. Isto dispensaria, portanto, ulteriores justificativas. Se 

Lavoisier deu um passo racional, natural ao propor a teoria do oxigênio, a qual vemos como 

verdadeira, sua ação não precisaria ser explicada em termos de fatores sociológicos ou psicológicos, 

como acontece com a opção de Priestley recusar a teoria do oxigênio.

 A segunda concepção de Bloor é que:

 "2. Esta visão é politicamente conservadora. O que é considerado natural para a mente

 humana reflete o status quo em termos de moralidade, organização social, etc e isto

 não precisa ser explicado porque é normal. O peso da justificativa impõe-se apenas aos

 desvios desta ordem natural, a tudo aquilo que não se coaduna com a perspectiva

 vigente, legitimada, como se esta estivesse automaticamente dispensada, por sua

 condição de natural, do escrutínio analítico."

16.3  Justificativa de uma visão alternativa da Imunologia

 Pelo que acabamos de expor, o ponto de vista que defendemos é um desvio do pensamento 

"natural" em Imunologia e, como tal, precisa ser justificado. Pela mesma óptica, a perspectiva 

vigente, encarada como "a verdade científica", está dispensada de justificativas. Por exemplo, na 

visão tradicional, não é necessário explicar porque as vacinas funcionam, pois é óbvio e natural que 

elas funcionem. Não se discute porque, após um século de pesquisas, não conseguimos produzir mais 

que 16 vacinas efetivas para uso humano embora existam mais de 200 doenças infecciosas que 

gostaríamos de prevenir. No nosso entender, as vacinas funcionam por mecanismos ainda obscuros, 

cada vacina funciona de uma maneira peculiar e explicar como "as vacinas", em geral, funcionam é um 

problema mal colocado e de difícil solução. Por outro lado, parece fácil entender porque fracassou a 

maioria das tentativas de desenvolver novas vacinas.

 Ocorre ainda que, pela óptica tradicional, discussões como a que iniciamos aqui  não fazem 

parte da atividade científica genuína e são rotuladas, pejorativamente, de "filosóficas"  ou 

demasiadamente "teóricas", insinuando-se que elas são improdutivas e que interessam apenas a quem 

não consegue ou não quer ir para a bancada do laboratório produzir evidências "reais" do que 

defende. Os cientistas genuínos, como comenta Barnes, acreditam que trabalham com o que é "real" 

e "objetivo". No entanto, todo ato experimental é, necessariamente, precedido de conjecturas sobre 



a natureza da realidade, conjecturas que orientam as decisões de como manipulá-la. Na perspectiva 

ortodoxa, estas pressuposições existem, mas não são explícitas. Em nosso ponto de vista, as 

preferências ideológicas e crenças que, visível ou invisivelmente, guiam a formulação de hipóteses e 

a montagem de experiências são parte inseparável da criação de resultados experimentais.

16.4  As principais doenças humanas são infecto-contagiosas?

 Usualmente, imagina-se que o sistema imune evoluiu para nos defender de doenças infecto-

contagiosas. Eis aqui um trecho das conclusões de Thomas McKeow em uma análise (In “The Origin 

of Human Diseases” ) sobre a origem das doenças humanas: "No mundo atual a falta de saúde se 

deve menos à falta de recursos que a desigualdades na sua distribuição entre nações e dentro de 

cada nação".Nas palavras de Behar:

 "Um organismo debilitado é muito menos resistente aos ataques de microorganismos 

 invasores. O sarampo comum e a diarréia, doenças não graves e passageiras em crianças bem 

 nutridas, são usualmente sérias e freqüentemente fatais para crianças cronicamente mal 

 nutridas. Antes da existência das vacinas, praticamente todas as crianças em todos os países 

 contraíam sarampo, mas ocorriam 300 vezes mais mortes devidas ao sarampo nos países 

 pobres. Isto não era devido a uma maior virulência do vírus, nem à precariedade do 

 atendimento médico, mas sim ao fato de que, nas comunidades mal nutridas, o vírus ataca um 

 hospedeiro que, por causa da má nutrição, é menos capaz de resistir a ele. O mesmo ocorre 

 com a diarréia, as infecções respiratórias, a tuberculose e muitas outras infecções às quais 

 as populações mal nutridas pagam um ônus pesado e desnecessário."

Neste mesmo trabalho, se conclui  que 57% das mortes de crianças abaixo de 5 anos era devida 

direta ou indiretamente à má nutrição. A fome é o problema de saúde mais grave do terceiro mundo,

seguida de perto pelas más condições sanitárias de habitação. Boa alimentação, água e comida limpas

resolveriam a maior parte destes problemas sem qualquer modificação adicional em termos de 

medidas médicas ou científicas. Estas afirmações sugerem que no organismo bem nutrido, com 

acesso a água e alimentação limpas, os mecanismos "naturais" de imunidade são suficientes para 

conter a ocorrência ou limitar a gravidade da maioria das doenças infecciosas.

 É importante salientar que o controle das doenças infecciosas, por exemplo, pela vacinação 

de crianças, teria seu maior impacto social no terceiro mundo onde ocorrem 86% de todos os 

nascimentos do planeta e 96% de todas as mortes de crianças.



 McKeow sugere ainda algo surpreendente: que as doenças infecciosas agudas foram fatores 

de pouca importância na maior parte da história humana e, portanto, não tiveram importância 

evolutiva. Pelas estimativas atuais, 10 mil anos representam cerca de 1% da história humana. As 

doenças infecciosas adquiriram relevância apenas nos últimos 5 mil anos, quando surgiram as cidades 

permitindo a aglomeração de grandes massas humanas . Fenner assinala que:

 "Em contraste com outros tipos de doenças (genéticas, traumáticas, neoplásicas), as doenças 

 infecciosas dependem do contato, direto ou indireto, entre indivíduos da mesma espécie ou 

 nas zoonoses, entre indivíduos de espécies diferentes. Por esta razão, as organizações 

 sociais, particularmente o tamanho das comunidades, o grau e a freqüência dos contatos 

 entre indivíduos da mesma comunidade ou de comunidades diferentes desempenham um papel 

 significativo na determinação da natureza e da prevalência das doenças infecciosas 

 humanas."

Em um estudo de doenças em sociedades primitivas, Black concluiu que apenas doenças crônicas 

podem persistir em comunidades pequenas. Isto limita a importância das doenças infecciosas agudas 

responsáveis pelas epidemias a um pequeno período da história da humanidade: os últimos 5 mil anos. 

Assim sendo, a afirmação de que "as principais doenças humanas são as doenças infectocontagiosas",

embora verdadeira em um sentido quantitativo, adquire também um sentido social.  Estas doenças 

ocorrem principalmente em função de desigualdades sociais e não como conseqüência direta d 

existência de microorganismos patogênicos ou de uma suscetibilidade "natural" dos seres humanos à

agressão pelos mesmos. Isto deve ser levado em conta ao considerarmos o papel da Medicina, em 

geral, e da Imunologia, em particular, no controle destas doenças. 

 Por sua vez, do ponto de vista biológico, sérias dúvidas são levantadas sobre a "pressão 

seletiva" que haveria favorecido a evolução do sistema imune para nos defender de doenças 

infecciosas agudas. A crença de que a prevalência e a gravidade de cada doença infecciosa depende 

principalmente dos microorganismos e vírus que as produzem precisa ser qualificada. A diarréia e o 

sarampo (com suas complicações respiratórias), que são as principais causas de mortalidade no 

mundo, são doenças brandas em crianças bem nutridas. Mesmo em comunidades pobres da China, a 

mortalidade infantil é comparável à da Suécia, porque as crianças são bem nutridas, têm acesso a 

água e alimentos limpos.



16.5  As doenças infecto-contagiosas têm causas específicas?

Usualmente, supõe-se que cada doença depende do contágio com um dado germe, vírus ou parasita. 

Assim colocada, a idéia de contágio parece se resumir à colisão do organismo com um determinado 

agente patogênico. Omite-se a idéia de que a grande maioria dos microorganismos com os quais os 

organismos metazoários convivem não é patogênica. Omite-se que a dose infectante (o número de 

germes no inóculo) é importante na instalação e na severidade da infecção e que o contato com uma 

dose infectante insuficiente muitas vezes conduz à eliminação do germe, outras vezes conduz ao 

estado de "portador são", no qual o germe não é eliminado mas não induz a doença. Omite-se ainda a 

idéia de infecções "oportunistas", que são aquelas envolvendo germes que usualmente vivem em 

comensalismo pacífico com o organismo, que ocorrem quando há uma baixa - não especificada e, na 

maioria dois casos, não compreendida, da "resistência" do corpo. A maioria das pessoas que morrem 

após serem politraumatizadas em acidentes de trânsito (excluindo-se aquelas com lesões cranio-

encefálicas) sucumbe com infecções por germes "oportunistas". Nas doenças periodontais mais 

comuns, não há germes específicos causando as lesões sendo que elas podem ocorrer em pessoas 

aparentemente sadias. Mesmo na AIDS, uma preocupação central da Imunologia atual, existem 

correntes discordantes que não atribuem a imunodeficiência diretamente à infecção pelo HIV, como 

discutiremos na seção adequada. Há quem considere o HIV como um co-fator e, mesmo, quem o 

considere um vírus relativamente inócuo.

16.6  A imunidade à infecção depende, basicamente, dos anticorpos anti-germe formados?

 Assim apresentada, a imunidade parece ser uma questão dependente mais de métodos de 

imunização que assegurem a formação de anticorpos contra germes específicos, que de higiene e de 

uma alimentação adequada. A idéia de que os microorganismos e seus produtos induzem a formação 

de anticorpos específicos responsáveis pela resistência às infecções também precisa ser qualificada. 

Assim apresentada, esta idéia transmite a falsa noção de que o germe induz a formação de uns 

poucos tipos de anticorpos específicos dos quais depende a resistência contra a infecção. Esta noção 

é falsa de várias maneiras:

 1. Ela é falsa quando atribui a "uns poucos tipos de anticorpos específicos" a reatividade do

 organismo a um germe. O plasma "normal" contém cerca de 10 mg/ml de imunoglobulinas, o 

 que representa cerca de 10 milhões de bilhões de moléculas de imunoglobulinas (anticorpos) 

 por mililitro.



Portanto, se existissem 10 milhões de tipos diferentes de anticorpos, ainda assim existiriam 1 bilhão 

de moléculas de cada um destes tipos de moléculas em cada mililitro de plasma. "Naturalmente" 

capaz de reagir a 10 milhões de tipos diferentes de determinantes antigênicos, o corpo "normal" 

deveria estar preparado para o que der e vier. Alguns destes anticorpos devem reagir com pelo 

menos um dos múltiplos detalhes estruturais presentes na superfície de qualquer germe invasor. Em 

outros termos, tradicionalmente, pensamos na proteção como resultante de um aumento na 

concentração de anticorpos específicos formados após um primeiro contato, mas o organismo já 

possui  muitos anticorpos "naturais"  capazes de reagir com o germe antes deste contato. Seja qual 

for o germe. Em segundo lugar, sabemos que a "perturbação" desencadeada nas operações do 

sistema imune pela infecção pode levar à produção de muitos anticorpos que não reagem com o 

germe ou seus produtos. Estes anticorpos estariam, provavelmente, envolvidos nas "compensações" 

que o sistema executa para readquirir sua estabilidade dinâmica.

2. Essa idéia é também falsa quando nos faz supor que os anticorpos "específicos" são capazes de 

reagir exclusivamente com o germe a que aparentemente se dirigem. Na verdade, os anticorpos 

reagem com detalhes estruturais (epitopos) das moléculas do microorganismo de dimensões 

relativamente pequenas e reagirão igualmente com outras estruturas que exibam estes detalhes ou 

detalhes semelhantes, o que, tradicionalmente, se denomina "reatividade cruzada". Há evidência de 

que os anticorpos formados contra os germes reagem também com moléculas do próprio organismo. 

Há ainda um segundo aspecto muito importante neste processo: o organismo forma anticorpos 

similares a estruturas do germe, além de outros complementares às mesmas. A formação de 

anticorpos específicos (Ac-1) usualmente resulta no aparecimento de anti-anticorpos (anticorpos 

anti-idiotípicos, Ac-2). Como num jogo de espelhos, alguns destes anti-anticorpos parecem exibir 

"cópias" dos determinantes para os quais se formaram os anticorpos Ac-1. Na linguagem imunológica, 

alguns anticorpos Ac-2 são imagens internas dos determinantes com os quais o Ac-1 reagia. A 

formação de anti-anticorpos é indissociável de idéias mais gerais sobre a organização do sistema 

imune, tais como a Teoria da Rede Idiotípica. A população de anticorpos naturais, que é muito vasta, 

contém não apenas anticorpos capazes de reagir com virtualmente qualquer determinante antigênico, 

mas também com anticorpos que exibem idiotopos semelhantes a estes determinantes (suas imagens 

internas). Em outras palavras, os anticorpos naturais reagem uns com os outros; um material externo 



que reaja com alguns anticorpos, por assim dizer, está sendo "confundido" com outros anticorpos 

também ali presentes.

3. Esta idéia é ainda falsa quando sugere que os mesmos "poucos anticorpos específicos"  são 

formados em resposta a um dado epitopo. Os anticorpos que reagem com um dado epitopo não apenas 

são múltiplos, mas também cambiáveis no decorrer da resposta imune. Os anticorpos formados em 

um segundo contato com o mesmo epitopo são diferentes, possuem idiotipos diferentes dos 

anticorpos formados no primeiro contato. Organismos geneticamente diferentes formam anticorpos 

diferentes para o mesmo epitopo e organismos geneticamente idênticos (animais isogênicos) formam 

anticorpos diferentes porque têm histórias diferentes e, nelas, desenvolveram parcelas diferentes 

de seu potencial, entrelaçaram suas células linfóides com traçados diferentes.

16.7 A defesa contra infecções depende, basicamente, da formação de anticorpos específicos?

 Os anticorpos, afinal, não são tão "específicos" assim. Como vimos antes, sua especificidade, 

por vezes tão sofisticada, depende da maneira de realizar as observações em nossas explicações 

científicas. Examinemos a idéia de que os anticorpos são os agentes primários de defesa contra 

infecções.

 Há muitas formas "inespecíficas" de resistência importantes na defesa contra infecções. A 

grande maioria dos animais é constituída por criaturas que rotulamos de invertebrados. 

Considerando o número de espécies animais, encontramos cerca de 6% de protista e 4% de 

vertebrados. Os invertebrados constituem 90% de todas as espécies animais. Constituindo a grande 

maioria dos animais, os invertebrados não utilizam processos imunológicos de defesa contra 

infecções, pois não sintetizam as moléculas com regiões variáveis (anticorpos e receptores 

linfocitários) indispensáveis à organização do sistema imune. Mesmo assim, eles se defendem 

perfeitamente bem de infecções com mecanismos que rotulamos de "inespecíficos". Plantas utilizam 

ainda outros tipos de mecanismos defensivos. Há um relato recente sobre a grande eficácia da 

circuncisão realizada no período perinatal em reduzir a incidência de infecções urinárias em 

berçários. Estas infecções podem ser graves e freqüentemente deixam seqüelas que comprometem a 

saúde até a vida adulta, de forma que há um grande interesse em evitá-las. O Sociedade Americana 

de Pediatria chegou a contemplar a possibilidade de circuncisar todos os meninos americanos ao 

nascer. Surgiu, porém, um trabalho de pesquisadores suecos que pergunta, ironicamente, em seu 

título: "Seria o prepúcio um erro da natureza?" e  argumenta que:



 1.  as primeiras bactérias a se instalar nas mucosas do recém-nascido dificilmente são 

  deslocadas por outras bactérias;

 2. a grande maioria das crianças nasceu, e ainda nasce, em condições não-assépticas; no 

  parto de cócoras, ainda muito utilizado, a parturiente geralmente defeca pelo 

  esforço da expulsão do feto; a criança se contamina com a flora intestinal materna, 

  mas isto, normalmente, não resulta em infecções urinárias;

 3. no parto horizontal realizado em condições assépticas e nos berçários, as bactérias que se 

  estabelecem na mucosa do recém-nascido são espécies exóticas, muitas vezes 

  mutantes resistentes a antibióticos;

 4. as infecções urinárias que podem ser efetivamente evitadas pela circuncisão são infecções 

  com esta flora bacteriana exótica.

O trabalho concluiu que o estabelecimento da flora bacteriana do recém-nascido é algo importante 

demais para ser deixado ocorrer ao acaso e enfatiza a importância da presença da mãe para o 

estabelecimento destas infecções benignas.

 Há evidências de que as atividades imunológicas são essenciais na defesa dos vertebrados. 

Em situações onde existe um estado de imunodeficiência induzido por drogas, radiações ou ainda 

associado a defeitos congênitos do sistema imune, a atividade imunológica tem sua competência 

restaurada pela transferência de componentes do sistema imune. Em síndromes de imunodeficiência 

congênita de linfócitos B, nas quais crianças nascem incapazes de formar anticorpos 

(imunoglobulinas) e são sujeitas a infecções graves e freqüentemente letais, injeções periódicas de 

gamaglobulina humana (a fração do plasma que contém os anticorpos) melhoram dramaticamente sua 

resistência a infecções. Por um lado, este fato mostra que as imunoglobulinas são importantes na 

proteção. Por outro lado, é importante notar que tais crianças são mais suscetíveis a apenas certos 

tipos de infecções, principalmente as causadas por cocos piogênicos (estafilo e estreptococos); elas 

resistem a outras infecções por vírus e fungos; podem ser vacinadas contra o sarampo, por exemplo, 

e rejeitam transplantes de pele em prazos normais. Além disso, um defeito grave na formação de 

imunoglobulinas causa distúrbios em muitos setores do sistema imune como, por exemplo, na geração 

dos linfócitos T e na atividade de macrófagos. Não se pode, portanto, atribuir a baixa resistência 

exclusivamente à ausência de anticorpos específicos. O sistema imune, como um todo, certamente 



contribui  na resistência contra infecções, mas isto não equivale a aceitar, sem críticas, que a defesa 

depende da formação de anticorpos específicos.

16.8  Podem as vacinas induzir anticorpos protetores e prevenir as doenças infecciosas?

 A Imunologia surgi, junto com uma revolução nas teorias médicas, como uma revolução na 

arte de curar e prevenir doenças, mas não como uma conseqüência das teorias médicas. Fenômeno 

totalmente inexplicável na época em que surgiu e que continua, em grande parte, inexplicado, a 

proteção imunológica contra doenças infecciosas foi o evento médico de maior importância de todos 

os tempos. Não foi  a Imunologia que criou as vacinas: a Imunologia foi criada para explicar as vacinas 

e inventar outras.

 Como já mencionamos, a Organização Mundial de Saúde reconhece cerca de 16 vacinas 

efetivas para a Medicina humana. Destas, a maioria das anti-bacterianas foi  inventada logo no 

período fundador, ainda no século XIX.; a maioria das vacinas anti-vírus, nos anos 50, logo após a 

invenção de métodos de cultura de tecidos, que permitiram o cultivo de vírus. Não surgiram muitas 

vacinas antibacterianas no século XX, nem muitas vacinas anti-vírus após a década 50. Não existem 

vacinas plenamente eficazes contra infecções por parasitas (protozoários, fungos ou helmintos) a 

despeito de um enorme esforço de pesquisa para consegui-las. Enfim, as vacinas efetivas são raras. 

Convém, portanto,  examinar as vacinas que são realmente efetivas. O que as faz funcionar?

 Em primeiro lugar, trata-se de um grupo de vacinas com ações muito heterogêneas. Algumas 

são dirigidas contra exotoxinas, como a toxina tetânica e a diftérica, venenos poderosíssimos 

produzidos por bactérias que não chegam a invadir o corpo e precisam se difundir pelo sangue, em 

pequenas quantidades, desde a "porta de entrada" até os órgãos onde promovem as lesões (por 

exemplo, o sistema nervoso no caso da toxina tetânica). Estas infecções representam mais um 

envenenamento (uma intoxicação) que uma infecção. Nestes casos, as vacinas protegem porque 

desencadeiam a produção de anticorpos neutralizantes (antitoxinas) que se ligam às toxinas em sua 

passagem pelo sangue e impedem que elas atinjam seus alvos nos tecidos. Outras são vacinas contra 

viroses com duas características em comum: um período de incubação longo (vários dias a semanas) e 

uma fase tardia em que, à semelhança das exotoxinas, o vírus se dissemina pelo sangue. Estão 

incluídas neste grupo viroses da infância e a poliomielite. Nestas infecções, tanto o período de 

incubação longo quanto a passagem tardia pelo sangue condicionam a formação de anticorpos 



neutralizantes que agem na circulação, à semelhança das antitoxinas, desviando os vírus de seus 

alvos nos tecidos. O protótipo das vacinas bem sucedidas, a vacinação anti-variólica, que possibilitou,

inclusive, a erradicação completa da varíola do planeta, devia seu sucesso a um raro conjunto de 

características:

 -os pacientes eram infectantes durante poucos dias, nos quais não se locomoviam;

 - a vacina conferia uma imunidade duradoura;

 - não existiam formas crônicas ou pouco evidentes de varíola, tornando simples a notificação;

 - não existiam reservatórios de vírus em outros animais;

 - a vacinação era muito eficaz.

Enfim, o conceito geral de vacinas (imunização protetora) domina o pensamento imunológico e, como 

vimos, há fortes motivos históricos para que assim o seja. Além disto, nos últimos anos houve um 

enorme progresso no conhecimento sobre aspectos celulares e moleculares do sistema linfóide que 

reacendeu esperanças de um novo período de sucessos, como o que ocorreu no final do século XIX e 

mudou a face da Medicina. Técnicas de biologia molecular têm aberto novas possibilidades de 

produzir antígenos imunizantes . A invenção da vacina contra a hepatite-B é um claro exemplo de que 

estes progressos podem, eventualmente, ser alcançados. Há progressos importantes na busca de uma 

vacina contra a schistosomose. O conhecimento da estrutura molecular dos antígenos de parasitas 

possibilitam agora a síntese de polipeptídeos contendo estruturas que talvez sejam importantes na 

infecção. Um grande esforço foi  desenvolvido nesta linha para obtenção de uma vacina contra a 

malária, uma das doenças infecciosas mais importantes. Muita importância tem também sido dada a 

uma vacina contra a AIDS e a processos imunológicos de controle da fertilidade. Nenhum destes 

esforços tem sido plenamente bem sucedido. No caso da AIDS, existem mesmo sugestões de que a 

vacina não seja um objetivo sensato a perseguir, pois alguns dos anticorpos formados contra o vírus 

podem, por si  próprios, interferir nos mecanismos de ativação linfocitária e causar imunodeficiência 

(ver Capítulo 17 ,"O emergir da patologia").

16.9  Conclusões

 Pelo exposto, as crenças básicas da Imunologia precisam ser reavaliadas, desde que a 

ocorrência de doenças infecciosas agudas depende, fundamentalmente, de fatores demográficos e 

da nutrição acessível à população. A idéia de anticorpos específicos nos defendendo contra germes 



específicos envolve crenças parcialmente errôneas tanto sobre as características das infecções 

quanto sobre a especificidade dos processos imunológicos. Destas crenças básicas derivam sérios 

entraves ao progresso da Imunologia básica, incluindo dificuldades em desenvolver novos métodos de 

intervenção imunológica. É pouco provável que exista um único mecanismo fundamental de proteção 

imunológica que possa ser acionado por "vacinas". As vacinas atualmente utilizadas para proteção 

contra doenças humanas certamente não operam todas pelos mesmos mecanismos. A maioria delas 

foi inventada empiricamente e cada uma delas opera por um mecanismo particular. Não há, portanto, 

garantia de que novas vacinas possam ser desenvolvidas. Eis aqui  Bloom em um comentário recente 

sobre o problema:

  "Embora antígenos de virtualmente todos os agentes patogênicos já tenham sido 

  clonados e os epitopos ativos para células T e B já mapeados para vários antígenos, 

  há muito poucos agentes patogênicos para os quais o mecanismo de proteção é 

  compreendido. Nem está claro quais antígenos são necessários para provocar tais 

  respostas protetoras".

Há ainda complicações inesperadas. Há alguns anos atrás, uma tentativa de vacinar a população 

norte-americana contra a gripe espanhola (swine flu) foi  interrompida logo no início pelo 

aparecimento

inexplicado de distúrbios neurológicos (síndrome de Guillan-Barré) em várias pessoas vacinadas. 

Vacinas que podem e devem ser usadas sem riscos na primeira infância, como as contra difteria e 

coqueluche, podem causar complicações sérias em crianças de mais idade ou em adultos.

 Como um último comentário, é importante notar que as vacinas efetivas, quase sem exceção, 

são usadas em crianças e não em adultos. Há uma possibilidade de que a efetividade destas vacinas 

derive de influências sobre o desenvolvimento do sistema imune que vão muito além de simples 

indução de anticorpos específicos anti-germe. Em outras palavras, pode ser que a ação das vacinas 

que já utilizamos seja mais complexa do que jamais chegamos a suspeitar.
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17. O surgimento da patologia

_________________

17.1  Proteção contra infecções

 A Imunologia nasceu ao final do século XIX como uma mudança empírica na arte de prevenir 

e tratar doenças. As vacinas foram as primeiras formas efetivas de prevenção de doenças e os soros

antitóxicos, como o soro anti-diftérico e anti-tetânico, constituíram intervenções terapêuticas 

dramaticamente efetivas. Métodos de induzir a formação de anticorpos protetores, tanto na 

vacinação como na produção de soros antitóxicos (para a soroterapia), tornaram-se uma prioridade 

importante da ciência médica. Estes métodos foram desenvolvidos empiricamente, sem que se 

conhecesse os mecanismos envolvidos na produção dos anticorpos. A caracterização bioquímica de 

antígenos e anticorpos se desenvolveu por mais de 50 anos sem que se houvesse sequer uma 

preocupação  sobre as células que os  produziam, como atestado nesta afirmação de Gowans, em 

1958: " Não somente desconhecemos o destino e o prazo de vida dos linfócitos do sangue como não 

possuímos, ainda, nenhuma pista sobre sua possível função no corpo" 1

A Teoria dos Germes , proposta por Pasteur para explicar a origem das doenças infecciosas, além de 

apontar uma causa específica - um germe para cada doença- , pouco mais indicava como mecanismo 

dessas doenças. Existem germes abundantes sobre a pele e nas mucosas de organismos sadios. 

Infecção e doença não são sinônimos e saber que anticorpos podem prevenir ou curar doenças não 

explica o que acontece durante as doenças, nem como a presença de anticorpos pode resultar na 

cura.

 Os primeiros anticorpos caracterizados eram antitoxinas (tetânica e diftérica), mas os 

microorganismos que produzem doenças por meio de exotoxinas potentes são raros, felizmente. Na 

realidade, algumas bactérias produzem estas toxinas apenas quando infectadas, elas mesmas, por 

vírus (fagos). Na maioria das doenças, não sabemos ainda quais atividades protetoras dependem dos 

anticorpos, se é que alguma.

 Enfim, tanto os mecanismos geradores das doenças infecciosas, quanto os mecanismos 

restauradores da saúde permanecem envoltos em brumas de metáforas militares, privilegiando 

metáforas de ataque e defesa pouco aplicáveis aos mecanismos biológicos.

1 H.W.Florey and J.L.Gowans (1958)  In General Pathology , H.W.Florey,ed. Lloyd Luke, London, p.98



17.2  Portadores sãos

 Os chamados "portadores sãos" de germes capazes de provocar doenças representam um 

grande obstáculo à Teoria dos Germes. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, germes capazes 

de

desencadear doenças graves estabelecem uma convivência harmônica com o organismo, sem 

malefícios aparentes. Os “portadores” sãos constituem um grande problema de saúde pública pois, 

embora sãos, podem transmitir a doença a outras pessoas. Além disso, eles revelam que não 

compreendemos o que ocorre nas doenças. Uma anedota histórica diz que Loeffler, o descobridor do 

bacilo diftérico, fez bem em procurá-lo primeiro na garganta de crianças com difteria, pois poderia 

tê-lo encontrado também na garganta de muitas crianças sadias!

Exemplos modernos dessa situação podem ser encontrados em muitas doenças. Na AIDS, por

exemplo, o número de portadores sãos do HIV é muito mais alto que o número de pessoas com 

sintomas de imunodeficiência e é impossível afirmar que todas elas desenvolverão sintomas de 

imunodeficiência. Em doenças parasitárias endêmicas, como a schistosomose e na Doença de Chagas, 

a parcela de indivíduos com formas severas da doença é muito menor que a de indivíduos infectados 

sem sintomas ou com sintomas discretos. Na malária, crianças que habitam áreas endêmicas 

melhoram muito dos sintomas da doença por volta dos 6 anos de idade, embora permaneçam 

parasitadas. O que são as doenças, afinal?

`Lado a lado com as doenças infecciosas, a Medicina caracterizou um grande número de doenças não

infecciosas nas quais fatores imunológicos têm um contribuição importante. Aqui também, há uma 

grande variabilidade individual. Por exemplo, doenças alérgicas, como a asma e a rinite 

desencadeadas por alergenos ambientais, atingem apenas uma pequena parcela das pessoas 

continuamente expostas a estes materiais. A grande maioria da população se comporta como 

“portadores sãos” de anticorpos contra estes alergenos, à semelhança dos “portadores sãos” de 

germes potencialmente patogênicos.

 Porque certas pessoas ficam ostensivamente alérgicas, por exemplo, ao que respiram, e 

enquanto outras que respiram o mesmo ar, não o fazem? Este é um problema similar ao da 

coexistências  com germes ou vírus patogênicos.

 A Imunologia caracterizou ainda doenças chamadas autoimunes, ou de auto-agressão 

imunológica, nas quais se supõe que o sistema imune, desregulado, ataque componentes específicos do



organismo com as armas que deveria utilizar para combater micróbios ou alergenos sem muita 

inflamação. Também nas doenças autoimunes, encontramos o mesmo dilema: anticorpos reativos com 

auto- componentes podem ser encontrados em muitas pessoas sadias. Como, então, atribuir a tais  

auto-anticorpos e aos linfócitos auto-reativos a responsabilidade pelas  doenças auto-imunes, se eles 

também existem em pessoas normais?

 Por último, há situações onde a doença parece resultar exatamente do oposto do que 

normalmente esperaríamos. Na coriomeningite linfocítica, uma virose de camundongos, animais 

infectados pela mãe desde o nascimento não têm sintomas neurológicos, mas animais infectados 

quando adultos morrem em poucos dias com uma inflamação aguda das meninges que depende de 

linfócitos T. Se os linfócitos T são suprimidos, a doença não ocorre e os animais não morrem. 

 Um outro exemplo curioso é o da suscetibilidade de camundongos da linhagem Balb/c à 

infecção experimental com Leishmania major. Camundongos normais desta linhagem são sensíveis e 

morrem quando infectados com um pequeno número (cerca de dez) leishmanias. Se, por outro lado, 

os linfócitos T auxiliares são inibidos, por exemplo, por uma pequena dose de radiação, os animais se 

tornam mais resistentes.

 A filariose é um outro exemplo notável dessas situações. Tanto em cães quanto em seres 

humanos, as formas graves de filariose parecem decorrer de uma vigorosa resposta imune aos 

parasitas. Portadores são da filariose humana (infectados pela Wuchereria bancrofti) no Recife, 

como observou Gerusa Dreyer, da FioCruz, frequentemente exibem em uma alta contagem de 

microfilárias no sangue circulante e um baixo título de anticorpos anti-filária no soro; por outro lado, 

os pacientes com as manifestações deformantes da filariose (edemas grotescos de membros 

inferiores, por exemplo) freqüentemente não têm microfilárias circulantes e possuem anticorpos 

anti-filária em título mais elevado no soro. 

 Em Itaipu, um bairro de Niterói, a filariose canina pela Dirofilaria imitis é endêmica. 

Também lá, os portadores sãos, representados por cães que exibem microfilárias na circulação  e 

formam poucos anticorpos anti-filária, não têm sintomas graves; por outro lado, cães com anticorpos 

em títulos mais elevados, freqüentemente, sofrem episódios tromboembólicos fatais. Muito 

interessante é a observação de Maurício Verícimo, da UFF, de que cães nascidos de cadelas da 

região de Itaipu, assim como suas mães, exibem microfilárias circulantes e geralmente sobrevivem, 

enquanto que cães importados para a região freqüentemente morrem. Verícimo e colaboradores 

desenvolveram um modelo que reproduz estas observações em ratos de laboratório. Ratas recebem 



um implante de Dirofilárias adultas na cavidade peritoneal, onde os vermes sobrevivem alguns dias. 

Ratos nascidos destas fêmeas, quando injetados com extratos de filárias, formam muito menos 

anticorpos anti-filária que ratos nascidos de fêmeas normais.

 Também na schistosomose, sabe-se que os casos mais graves incluem pessoas que migraram 

de áreas onde a schistosomose não existe para onde ela é endêmica. Moradores das áreas endêmicas

freqüentemente nasceram de mães já infectadas e, como demonstrado por pesquisadores da FioCruz 

em Belo Horizonte, isto afeta a reatividade dos linfócitos do cordão umbilical a antígenos do 

Schistosoma mansoni. Nestas parasitoses, portanto, um grau intenso de reatividade ao parasita 

parece associado à uma maior gravidade dos sintomas.

 O que é a doença, afinal? Qual é a participação do sistema imune no mecanismo de doenças 

infecciosas e parasitárias, da alergia, e de doenças autoimunes? Como emerge a patologia? Pouco 

adianta sugerir que a doença surge em situações onde o sistema imune está "desregulado", ora 

reagindo demais, ora de menos, quer a antígenos externos, quer a componentes do próprio 

organismo, pois não sabemos sequer que regras estão sendo quebradas, e não sabemos propor uma 

definição de como opera o sistema imune, como ele se constitui e como "regula" suas atividades.

 Ao medir as respostas específicas a materiais estranhos ao corpo fazemos observações e 

conjecturas sobre as atividades de linfócitos específicos, isolados uns dos outros e não sobre 

operações do sistema imune como um todo. Para a maioria dos imunologistas, o sistema imune é nada 

mais  que o somatório das respostas dos linfócitos que o constituem. A "regulação" das respostas 

imunes nesta ótica deriva de interações dos linfócitos antígeno-específicos com outros linfócitos 

("supressores”, “reguladores”) mas estas conjecturas não vão além de interações entre duplas ou 

trios de linfócitos que interagiriam entre si. Não há, na ótica dominante, nenhum significado para a 

reatividade de linfócitos uns com os outros, nem com o organismo. Na ótica tradicional, portanto, a 

"regulação da atividade imunológica" não pode se referir e, na realidade, não se refere, ao sistema 

imune como um todo.

17.3  Auto-imunidade como imunodeficiência

 As doenças auto-imunes não podem ser atribuídas à simples presença de clones linfocitários- 

auto-reativos porque estes clones podem ser encontrados em indivíduos sadios como componentes de 

redes idiotípicas normais. A que se devem, então, estas doenças?



 Tomemos como exemplo o lupus eritematoso sistêmico (LES), uma doença autoimune humana, 

na qual surgem altos títulos de auto-anticorpos anti-DNA, entre muitos outros auto-anticorpos. 

Síndromes similares ao LES podem ser induzidas em camundongos pela injeção de um anticorpo 

(idiotipo) anti-DNA humano isolado (como um anticorpos monoclonais) de pacientes de LES. 

Descobriu-se posteriormente que tal idiotipo também existe em todos os seres humanos normais. A 

encefalomielite alérgica experimental (EAE), por sua vez, é uma síndrome neurológica 

desmielinizante que pode ser induzida em camundongos pela injeção de clones de células T reativas 

com a proteína básica da mielina, (MPB) e, reciprocamente, pode ser prevenida ou revertida, pela 

injeção de anticorpos monoclonais anti-MBP. Não resta dúvida, portanto, que certos anticorpos, 

certos clones linfocitários, em algumas situações, podem desencadear doenças autoimunes. Como 

conciliar este fato com a presença de clones auto-reativos em organismos normais?

Como vimos, o processo fisiológico de ativação dos linfócitos T requer a apresentação de peptídeos 

ligados a produtos do MHC na membrana de linfócitos B e, principalmente, outros tipos de "células 

apresentadoras", como a células dendríticas.  Há, porém, exceções a esta regra: interações diretas 

entre o TCR de linfócitos T e imunoglobulinas funcionando como receptores em linfócitos B, podem 

resultar na ativação recíproca de ambos os linfócitos. Esta ativação recíproca por pareamento direto 

entre T e B, que omite a via normal de processamento e apresentação, pode estar ligada à gênese de 

complicações auto-inundes. É provável que isto ocorra, por exemplo, em doenças parasitárias 

crônicas. Na schistosomose mansônica e na doença de Chagas, podem ocorrer imunoglobulinas anti-

parasita capazes de ativar linfócitos T autólogos independentemente do processamento/

apresentação. Este "pareamento independente" de linfócitos T e B que contorna a necessidade de 

processamento/apresentação, pode estar implicado nos desequilíbrios encontrados nas formas 

severas destas parasitoses. Por outro lado, há evidências de que várias doenças auto-imunes podem 

ser tratadas, e mesmo curadas, pela injeção de altas doses de imunoglobulinas normais 

(poliespecíficas); a eficácia terapêutica destas imunoglobulinas também sugere que a restauração da 

saúde resulta do restabelecimento de padrões normais de conectividade idiotípica.

 17.4  O tratamento com imunoglobulinas normais

O organismo sadio normalmente produz auto-anticorpos contra diversos auto-componentes. As 

doenças auto-imunes podem resultar de um desequilíbrio nas interações entre estes anticorpos, não 



pela mera existência de clones auto-reativos, mas porque ocorre uma perda de conexões entre 

certos auto-anticorpos e a rede idiotípica.

Um desenvolvimento recente e importante na imunologia clínica é o tratamento de doenças 

autoimunes por injeção endovenosa de altas doses de imunoglobulinas normais. Há evidência de que a

restauração da saúde nestes casos, depende do restabelecimento de conexões idiotípicas que 

permitem a reconstrução de padrões normais de atividade linfocitária. Na schistosomose e na 

doença de Chagas, as formas clínicas severas estão associadas à presença de certos idiotipos. Os 

"portadores sãos" destas doenças formam anticorpos contra os mesmos antígeno do parasita, mas 

que expressam outros idiotipos. Os "portadores sãos", portanto, se caracterizam por certos padrões 

de organização de interações idiotípicas; os doentes graves realizam outras interações e exibem 

outros padrões. Estas diferenças muito provavelmente dependem tanto de fatores genéticos, quanto 

da história do indivíduo, incluindo influência maternas, a dieta, infecções prévias, enfim, a própria 

dinâmica do sistema imune.

Nesta perspectiva, as doenças não seriam diretamente causadas por vírus ou parasitas, não

resultariam de “interações instrutivas” com esses invasores, mas sim resultariam de um desvio grave 

no fluir de processos do corpo. Muitas vezes, talvez na maioria das situações, parasitas podem ser 

incorporados ao organismo sem que ocorram doenças.

17.5  Auto-imunidade e auto-aceitação

 As relações materno-fetais na gravidez vivípara desafiam as regras usuais de reatividade 

imunológica. Cerca de 25% das mulheres primigrávidas desenvolvem anticorpos IgG dirigidos a 

epitopos do HLA fetal. Estes anticorpos, em presença do Complemento, podem lisar células fetais in 

vitro, mas não são citotóxicos in vivo. Na realidade, as regras da alo-transplantação são duplamente 

violadas durante a gestação, pois a freqüência de abortos é maior, e não menor, quando há maior 

compatibilidade entre haplotipos HLA paternos e maternos. Outra violação aparente das regras de 

transplantação é o efeito benéfico de transfusões sangüíneas antes de um alo=transplante renal. 

Tanto na gravidez normal, como no alo-transplante renal bem sucedido, a ausência de agressão 

imunológica ao feto ou ao rim transplantado, respectivamente, pode estar relacionada à presença de

anticorpos anti-idiotípicos dirigidos para linfoblastos reativos a alo-antígenos do MHC. Altas taxas 

de



ativação linfocitária são encontradas em camundongos tornados tolerantes por injeção de linfócitos 

alogênicos no período perinatal, nos quais se estabelece um "quimerismo”, isto é, a co-existência de 

células do doador e do receptor. A tolerância imunológica" induzida nestas circunstâncias é um 

fenômeno ativo, que envolve a produção de anticorpos anti-idiotípicos capazes de inibir interações 

patogênicas. Por exemplo, pacientes com nefrite do lupus eritematoso em fase inativa possuem 

baixos títulos de anticorpos anti-DNA e altos títulos de anticorpos anti-anti-DNA (anti-idiotípicos);  

esta relação se inverte na fase ativa .

 O mecanismo proposto para explicar a gravidez normal e os alo-transplantes renais bem 

sucedidos pode ser estendido para a "aceitação"  do organismo inteiro pelo sistema imune, incluindo 

os próprios linfócitos. Sob esta perspectiva, a autoimunidade patogênica resultaria da ausência de 

idiotipos capazes de bloquear a expansão de linfoblastos patogênicos, idiotipos capazes de conectá-

los à rede idiotípica global.  Ou seja, propomos que subpopulações de linfócitos B e T, uma vez 

desconectadas da rede idiotípica, poderiam perpetuar ciclos de interação recíprocas e criar 

concentrações mais elevadas de idiotipos patogênicos, como ocorre LES. A eficácia de injeções 

endovenosas de altas doses de imunoglobulinas multiespecíficas (IVIG) colhidas de doadores normais 

no tratamento de várias doenças auto-imunes reforça esta hipótese.

 A interação direta entre linfócitos T e B, porque pode se dar independentemente do que 

ocorre no resto do sistema, é potencialmente capaz de gerar situações patológicas, como, 

aparentemente, ocorre no LES humano . Como discutimos, há ocasiões em que o aparecimento de 

certos anticorpos , ou a introdução de um único idiotipo, podem tanto prevenir ou reverter uma 

agressão autoimune já instalada ou desencadear/acelerar doenças auto-imunes em animais não 

predispostos às mesmas.

17.6  O lupus eritematoso experimental

 Os critérios para definir uma doença como auto-imune mediada por auto-anticorpos, calcados

sobre os postulados de Koch, seriam:

 1. caracterizar um auto-antígeno e seus respectivos auto-anticorpos;

 2. induzir em animais uma condição similar à doença auto-imune pela imunização com o 

  auto-antígeno ou pela transferência passiva dos auto-anticorpos.

Até bem pouco tempo, tais condições não haviam sido preenchidas por nenhum modelo experimental. 

Em camundongos NZB/W, o LES ocorre espontaneamente. Com o decorrer da idade, os animais 



desenvolvem altos títulos de anticorpos anti-nucleoproteínas e anti-DNA. Não há dúvidas sobre a 

patogenicidade destes anticorpos, apesar da persistência de controvérsias sobre o mecanismo pelo 

qual eles provocam as lesões. Várias tentativas de induzir síndromes semelhantes pela injeção de 

DNA ou de anticorpos anti-DNA em camundongos normais fracassaram. Recentemente, porém, 

pesquisadores israelenses constataram que uma condição similar ao LES pode ser induzida em 

camundongos pela injeção de anticorpos monoclonais humanos expressando um idiotipo, chamado 

l6/6, comumente encontrado em pacientes  com LES. Camundongos de várias raças injetados com 

16/6 produzem anticorpos anti-DNA que expressam este mesmo idiotipo e além disso, uma gama de 

outros auto-anticorpos patogênicos (Anti-Sm, anti-SSA, anti-SSB, anti-cardiolipina, anti-

ribonucleoproteína). Os camundongos desenvolvem também características clínicas e histológicas 

similares ao LES sistêmico que surge espontaneamente em camundongos NZB/W.

A ativação de células T-auxiliares, por interação direta com anticorpos anti-idiotípicos, é uma 

possível explicação destes resultados. O LES não se pode ser induzido em camundongos atímicos 

(nu/nu, background Balb/c) e isto demonstra a importância de linfócitos T neste processo .  Células 

de linfonodos de camundongos Balb/c imunizados com 16/6 em adjuvante de Freund podem ser 

ativadas in vitro por exposição ao 16/6 ou ao DNA de fita simples (ssDNA), mas não por peptídeos 

não relacionados, enquanto que células de camundongos imunizados com ssDNA proliferam apenas 

frente ao ssDNA, e, mesmo assim, fracamente. Mais recentemente, este mesmo grupo de 

pesquisadores demonstrou que o LES pode ser induzido mais rapidamente e de forma mais grave pela 

injeção de um idiotipo monoclonal anti-l6/6. Estes são resultados que sugerem fortemente que a 

rede idiotípica tem um papel importante na instalação do LES em camundongos.

 Vários anticorpos monoclonais anti-DNA foram testados em sua capacidade de acelerar a 

nefrite lúpica desenvolvida espontaneamente em camundongos NZB/W ou de induzir o LES em 

camundongos Balb/c. Os idiotipos mais patogênicos encontrados eram do isotipo IgG2a e 

expressavam um idiotipo conhecido por GN2, características que haviam sido previamente 

associadas as à nefritogenicidade. Dois destes anticorpos foram analisados quantos às famílias 

gênicas utilizadas nas regiões variáveis; nenhum segmento gênico incomum ou método especial de 

gerar a diversidade foi encontrado. 

 Estes dados falam contra o envolvimento de famílias gênicas especiais na gênese do LES. Os

mesmos componentes genéticos são utilizados na produção de imunoglobulinas que são e que não são



patogênicas . Além do mais, o idiotipo 16/6 pode ser encontrado em 100% dos seres humanos 

normais. O problema da autoimunidade patológica no LES parece residir mais na incapacidade de 

regular a expressão de combinações patogênicas de clones linfocitários que são gerados por 

mecanismos normais. Um distúrbio, portanto, ao nível da rede idiotípica.

17.7  A encefalite alérgica experimental

 A encefalite alérgica experimental (EAE) pode ser induzida por injeção da proteína básica da

mielina (MBP) ou pela injeção endovenosa de clones de células T MBP-reativas. A análise dos TCR 

utilizados por estes clones patogênicos revelaram que clones com diferenças significativas nas 

seqüências de aminoácidos das regiões variáveis, quando testados in vitro contra peptídeos 

relacionados à MBP, podem mostrar padrões de reatividade muito similares. Reciprocamente, clones 

com seqüências muito similares diferiam significativamente na capacidade encefalitogênica. Estes 

resultados foram interpretados como indicativos de que diferenças nos subtipos de células T, na 

secreção de linfocinas, ou na capacidade citotóxica seriam responsáveis pela patogenicidade dos 

clones. Mas é também possível que eles se devam ao tipo de distúrbio que eles causam na rede 

idiotípica.

 Tanto a EAE, quanto a artrite induzida pelo adjuvante de Freund podem ser induzidas pela 

inoculação de clones de células T colhidas de animais injetados, respectivamente com MBP ou com o

adjuvante de Freund . Por outro lado, a inoculação de outros clones de células T colhidos destes 

mesmos animais é capaz de prevenir a indução das lesões ou mesmo de reverter um quadro já 

instalado. Por sua vez, células de baço e de linfonodos isoladas de animais tornados "tolerantes" 

transferiam para animais normais a refratariedade à indução das doenças auto-imunes.

 A EAE pode ser prevenida ou tratada com injeções de anticorpos anti-CD4 ou NTI-MHC que

inibem, respectivamente, a atividade de células Th, e o processamento/apresentação. A injeção  

anti-Vb8, capazes de inibir especificamente células T que utilizam segmentos  Vβ da família Vβ8, 

tem o mesmo efeito. É curioso assinalar que os genes da família Vβ8 são preferencialmente 

utilizados por linfócitos T naturalmente ativados.

17.8  Parasitoses crônicas graves

 Em formas crônicas de algumas doenças parasitárias, a persistência da estimulação por 

antígenos do parasita tem sido apontada como responsável pelo desencadeamento de uma coleção de 



eventos imunológicos que poderiam resultar em patologias graves. Gazzinelli  e colaboradores 

mostraram que  antígenos de T. cruzi  e de S. mansoni  podem induzir uma intensa transformação 

blástica em culturas de linfócitos de pacientes infectados. Esta transformação pode ser totalmente 

bloqueada em presença de cloroquina, que inibe o processamento/apresentação. Em algumas 

situações, mas não em outras, a cloroquina não conseguia inibir a transformação blástica induzida por 

anticorpos (idiotipos) anti-parasita isolados em colunas de afinidade. Na doença de Chagas, os 

pacientes cujos linfócitos T podiam ser estimulados por idiotipos anti-parasita autólogos eram 

exatamente aqueles com a forma grave (cardíaca) da doença. Na esquistosomose mansônica, ocorria 

o contrário: idiotipos anti-parasita de pacientes com a forma branda (intestinal) da parasitose, mas 

não de pacientes com a forma severa (hepato-esplênica), eram estimulatórios para linfócitos T 

autólogos mesmo em presença de cloroquina. A falta de circuitos anti-idiotípicos regulatórios pode 

estar envolvida na formação dos granulomas peri-ovulares, que constituem o substrato 

anatomopatológico desta parasitose. Estes resultados são também consistentes com a hipótese de 

uma patologia derivada da perda de conexões idiotípicas.

17.9  Doenças auto-imunes: conclusões

 Os estados de "tolerância" ou de "imunidade patogênica" a auto-componentes dependem mais 

da história do organismo, da forma de contato do sistema imune com materiais com os quais o 

sistema imune interage, do que de qualidades especiais destes materiais ou dos clones produzidos 

pelo sistema imune. Por exemplo, a ingestão prévia de MBP pode inibir a indução de EAE, assim como 

a ingestão de colágeno pode inibir a indução da artrite por adjuvante de Freund.

 A patologia imunológica emerge quando surgem circuitos de estimulação linfocitária 

relativamente independentes da rede idiotípica, que criam “singularidades" que contrastam com a 

maneira "plural" e distribuída, típica dos processos imunológicos. Os clones linfocitários patogênicos 

são aqueles que, introduzidos (natural ou artificialmente) no sistema imune, são capazes de criar 

circuitos de ativação celular relativamente independentes da conectividade sistêmica. Por outro 

lado, clones e imunoglobulinas que sejam capazes de restaurar a pluralidade fisiológica de interações 

destes clones com o restante da rede idiotípica são elementos capazes de restaurar a saúde e 

prevenir o estabelecimento da patologia autoimune. É possível que algumas "singularidades" surjam 

na estimulação direta e recíproca de linfócitos T e B e, ainda, que modificações na dieta possam 



constituir formas "plurais" de intervenção imunológica, comparáveis à injeção endovenosa de 

imunoglobulinas multiespecíficas.

17.10  As reações alérgicas

 Há vários relatos de reações alérgicas em documentos e obras de arte da antigüidade. A 

hipersensibilidade a picada de insetos e a polens ocorrem espontaneamente em outros mamíferos e 

provavelmente acompanha o homem desde suas origens. A reação a componentes da poeira domiciliar 

é tão antiga quanto a civilização.

 Como o restante do conhecimento em Imunologia, porém, nossa compreensão da natureza 

dessas reações se inicia com o século XX. Em 1901, o Príncipe de Mônaco, um cientista amador, 

convidou dois cientistas eminentes, Richet e Portier, para um cruzeiro pelo Mediterrâneo, com a 

proposta de que estudassem a toxicidade de celenterados (águas-vivas). Como era comum na época, 

cães foram escolhidos como animais experimentais para injetar o extrato tóxico das águas-vivas. Ao 

testar se alguns animais que haviam sobrevivido a uma dose elevada do veneno haviam se tornado 

imunes a seus efeitos, eles constataram que a primeira exposição tinha tornado os animais mais 

sensíveis, em vez de menos sensíveis aos efeitos tóxicos. De regresso a Paris, Richet e Portier 

demonstraram que o fenômeno era independente da toxicidade do material injetado e propuseram 

então, o termo anafilaxia para designá-lo, significando o oposto da profilaxia induzida pelas 

vacinações. Richet recebeu o prêmio Nobel de Medicina de 1913.

 Nos anos subseqüentes dois outros termos foram criados para designar fenômenos de 

hipersensibilidade similares à anafilaxia que apareciam na clínica médica. O termo alergia2  foi 

cunhado por von Pirquet, em 1906, enquanto que o termo atopia3 foi  criado, nos Estados Unidos, por 

Arthur Coca, em 1923.

 Os anticorpos anti-tóxicos (antitoxinas) haviam sido descobertos pouco antes no estudo do 

tétano e  da difteria e se sabia que eles podiam transferir passivamente a imunidade a um animal 

normal. Baseado nestes fatos, Maurice Nicolle tentou transferir passivamente a sensibilidade 

anafilática a animais normais e foi bem sucedido. A sensibilidade anafilática, portanto, dependia de 

anticorpos.

2 Alergia vem do grego: allos (outro) e ergon (trabalho).

3 Atopia vem de a-topos = fora de lugar



Sabia-se também, nesta época, que para destruir (lisar) bactérias como o vibrião da cólera, os 

anticorpos (fatores específicos presentes no soro imune) requeriam a presença de um segundo fator 

inespecífico presente no soro fresco, tanto de animais normais, quanto imunes que lisava bactérias 

diversas. Este fator, por estas razões, denominado Complemento , foi caracterizado por Jules 

Bordet, também premiado com o Nobel de Medicina. Em 1912-1913, descobriu-se que a adição do 

antígeno específico a um soro contendo anticorpos podia tornar o soro tóxico de forma que a sua 

injeção em animais normais, não sensibilizados, desencadeava sintomas semelhantes ao do choque 

anafilático. O princípio tóxico presente no soro foi  denominado anafilotoxina . Para perplexidade dos 

imunologistas, a anafilotoxina também surgia no soro normal tratado com uma série de substâncias, 

tais como agar-agar ou kaolin. Este mistério persistiu até 1950, quando Abraham Osler mostrou que 

a anafilotoxina era um produto do Complemento. A exposição do soro tanto a complexos antígeno-

anticorpo, como a substâncias como agar-agar ou kaolin, é capaz de ativar a cascata do Complemento 

(ver Capítulo 11).

Em 1922, Carl Prausnitz e Heinz Kustner fizeram descobertas importantes para a compreensão da 

alergia humana. Kustner era alérgico a peixes. Praunitz injetou com um pouco do soro de Kustner na 

pele de seu próprio antebraço e mais tarde injetou um extrato de peixe na mesma região. Uma forte 

urticária com "pseudópodos" se formou no local, mostrando que a alergia  fora transferida com o 

soro. Esta reação tem até hoje o nome de reação de Praunitz-Kustner.

 Em 1930, Karl Landsteiner recebeu o prêmio Nobel por sua caracterização dos grupos 

sanguíneos humanos ABO e a explicação das reações tóxicas que se seguem à transfusão de sangue 

ABO incompatível. Em 1940, Merryl Chase, um estudante de Landsteiner, caracterizou a existência 

de dois tipos de hipersensibilidade: um que podia ser transferido de um animal a outro pelo soro 

contendo anticorpos (a hipersensibilidade imediata ou humoral) e outro que requer a transferência 

de células linfóides (a hipersensibilidade retardada ou celular). Mais tarde, Gell e Coombs 

subdividiram as reações imediatas em 3 tipos:

 tipo I - anafilática;

 tipo II - citotóxica;

 tipo III - por complexos antígeno-anticorpo (Ag-Ac).

Passaram a existir, então, 4 tipos de hipersensibilidade, reservando-se o último tipo para:

 tipo IV - celular ou retardada.



As reações de tipo I (alérgicas, anafiláticas, reagínicas) incluem a maioria dos sintomas alérgicos 

comuns, como rinites, conjuntivites, asma, e algumas reações mais severas a medicamentos, como à 

penicilina, chegando às formas muito graves ou mortais (choque anafilático)e onde a injeção de 

penicilina ou de soro anti-tetânico figuram entre os principais agentes desencadeadores. Várias 

reações adversas (idiossincrásicas) a medicamentos não dependem de mecanismos imunológicos e 

podem ser devidas a ausência de enzimas de degradação da droga. Outras, como reações a 

contrastes iodados para radiografias, parecem depender da ativação do sistema complemento 

(gerando C3a e C5a).

 As reações de tipo II e III requerem a participação do sistema complemento, além dos 

anticorpos. Nas reações de tipo II, ocorrem lesões citotóxicas (de lise, destruição celular) 

resultantes da ação de anticorpos e complemento sobre a superfície de células contendo 

determinantes antigênicos (epitopos) aos quais se ligam os anticorpos e, então, o complemento. O 

exemplo característico são as transfusões sangüíneas incompatíveis onde ocorre lise das hemácias 

transfundidas. Outras reações citotóxicas ocorrem, por exemplo, contra células que foram 

"decoradas" pela conjugação de moléculas de medicamentos. Por exemplo, um medicamento 

denominado sedormid, durante vários anos, causou púrpura trombocitopênica por um mecanismo 

imunológico de lise de plaquetas; a penicilina, por sua vez, pode causar anemias hemolíticas ao formar 

peniciloil-hemácias.

 A doença hemolítica do recém nascido por incompatibilidade Rh é outro exemplo importante 

de reações de tipo II. Esta complicação ocorre quando mães Rh-negativas geram fetos Rh+. Durante 

a gestação normal, não ocorre mistura do sangue fetal com o sangue materno. Durante o parto, 

porém, uma quantidade equivalente a 5-10 ml de sangue fetal pode penetrar a circulação materna. 

Nesta situação, mulheres Rh-negativas podem se imunizar contra os antígenos Rh presentes nas 

hemácias fetais. Na eventualidade de uma segunda gestação de feto Rh-positivo, os anticorpos IgG 

anti-Rh podem atravessar a placenta e penetrar a circulação fetal. Isto   tem conseqüências que 

variam de uma leve icterícia à completa destruição do feto (hydropsis fetalis).

 A "doença-Rh", porém, é muito menos freqüente do que seria se todo par mãe Rh+/feto Rh- 

fosse afetado. Pares que são incompatíveis também no sistema ABO têm incidência menor desta 

complicação que pares ABO-compatíveis. Isto ocorre porque hemácias ABO-incompatíveis que 

penetrem a circulação materna são lisadas pelos anticorpos naturais já ali presentes. Por exemplo,  

hemácias fetais A/Rh+ penetrando circulação de uma mãe O/Rh- são lisadas pelos anticorpos anti-A



antes que os antígenos Rh nela também presentes possam imunizar a mãe. Por sua vez , uma mãe A/

Rh-negativa resultaria imunizada aos antígeno Rh ausência de anticorpos naturais anti-A. Esta 

constatação levou ao desenvolvimento de um método altamente efetivo de prevenção da 

sensibilização Rh que consiste na injeção de uma pequena quantidade (300 µg) de anticorpos anti-Rh 

em parturientes Rh-negativas nas 24 horas que se seguem ao parto de criança Rh+. A prevenção é 

também indicada nos casos de aborto de mulheres Rh negativas.

 As reações de tipo III requerem a presença concomitante de concentrações relativamente 

elevadas de anticorpos e de seus antígenos específicos na circulação tecidos. O exemplo mais 

característico é a chamada "doença do soro", ainda comum em países como o Brasil, nos quais a 

ausência de um programa eficaz e sistemático de vacinação anti-tetânica torna muitas vezes 

necessária a profilaxia passiva do tétano pela injeção de antitoxina tetânica de origem equina (soro 

anti-tetânico) que, como mencionamos acima, é também uma causa importante de reações 

anafiláticas. As reações de tipo III podem surgir na ausência de reações de tipo I. Tipicamente, o 

paciente com "doença do soro" tem reações cutâneas, aumento de linfonodos, febre e mal-estar de 7 

a 10 dias após uma injeção de soro anti-tetânico. Durante estes dias, os anticorpos formados contra 

as imunoglobulinas e demais proteínas equinas presentes no soro anti-tetânico começam a emergir do 

sistema linfóide em grande quantidade e encontram ainda presentes na circulação uma quantidade 

elevada das proteínas equinas. Forma-se então uma grande quantidade de complexos antígeno-

anticorpo (Ag-Ac) capazes de ativar o sistema complemento. Nos locais onde tais complexos se 

depositam, como a membrana sinovial das articulações, os glomérulos renais e, em certa medida, 

todos os vasos do corpo,  a ativação do complemento pode gerar reações inflamatórias criando uma 

vasculite generalizada.

No lupus eritematoso disseminado, uma grave doença autoimune humana, uma perturbação crônica 

das interações celulares no sistema imune conduz à produção de uma quantidade elevada de 

anticorpos contra uma série de auto-componentes, inclusive DNA, nucleoproteínas, as próprias 

imunoglobulinas (fatores reumatóides), etc. Também neste caso, se formam quantidades elevadas de

complexos Ag-Ac e, frequentemente, há sérias lesões renais. O lupus eritematoso disseminado, 

portanto, inclui manifestações severas de hipersensibilidade tipo III.

 A hipersensibilidade de tipo IV, celular ou retardada, deve esta designação ao longo 

intervalo (24-48 horas) que decorre entre a exposição ao antígeno (por ex., a injeção intradérmica 

de tuberculina) e o pleno aparecimento dos sintomas, o desenvolvimento de uma pápula no local em 



que se fez uma injeção intradérmica do antígeno. Este tipo de hipersensibilidade foi  caracterizado 

por Chase ao estudar a transferência da chamada "sensibilidade de contato", responsável pelas 

"dermatite de contato"  desencadeadas pela pincelagem repetida da pele com agentes com o 

tinitroclorobenzeno (TNCB). Muitas plantas contêm produtos naturais capazes de induzir a 

sensibilização por contato.  Entre nós, a aroeirinha; nos Estados Unidos, a poison ivy, planta do 

gênero Rhus, que contêm produtos sensibilizantes denominado urushióis. Nessa sensibilização de 

contato, compostos altamente reativos, como o TNCB ou os urushióis, se conjugam a proteínas da 

pele, funcionando como haptenos . Ou seja, a sensibilização depende da conjugação a uma proteína 

portadora que precisa ser processada para gerar os linfócitos T responsáveis pela sensibilidade.

17.11  Os mediadores auto-farmacológicos

 O mecanismo das reações de hipersensibilidade começou a ser esclarecido pela compreensão 

de que os sintomas tóxicos observados não eram desencadeados diretamente pelo antígeno, mas sim 

por substâncias geradas ou liberadas dos tecidos pela combinação antígeno-anticorpo. Isto se 

tornava bastante evidente no caso das anafilotoxinas geradas no soro fresco normal pela reação 

antígeno-anticorpo, ou pelo contato com  agar-agar ou kaolin. Um passo importante nesta direção foi 

dado por Sir Henry Dale que mostrou a semelhança entre os sintomas tóxicos provocados pela 

exposição à histamina e o choque anafilático, sugerindo que os sintomas da anafilaxia se deviam à 

liberação de histamina dos tecidos. Isto foi  comprovado anos depois, no Brasil, por Ivan Mota, 

apontando a degranulação dos mastócitos do tecido conjuntivo como a fonte da histamina liberada 

nestes processos.

 Dale desenvolveu também o primeiro teste da anafilaxia in vitro mostrando que o útero 

isolado de cobaias sensibilizadas sofria uma rápida e intensa contração segundos após a exposição ao 

antígeno. Hoje sabemos que o componente rápido desta contração, conhecida como reação de 

Schultz-Dale, é a histamina, mas que há uma substância que induz contração mais lenta e prolongada, 

por isto mesmo denominada SRS-A (slow  reacting substance of anaphylaxis), substância, atualmente 

identificada como o leucotrieno B3, um produto do metabolismo do ácido aracdônico, descoberta que 

valeu o prêmio Nobel a Bengt Samuelson.

17.12  Alergia como autoimunidade. Asma e anticorpos anti-VIP.



 Há evidências recentes de que o "peptídeo vasoativo intestinal", ou VIP, e outros 

neuropeptídeos desempenham um papel importante na fisiologia pulmonar. A asma pode estar 

associada a uma baixa nas concentrações de VIP liberadas no tecido pulmonar. Recentemente, 

demonstrou-se a existência de um auto-anticorpo anti-VIP dotado de propriedades catalíticas 

capazes de promover a ruptura do peptídeo e que tais anticorpos podem estar mais elevados nos 

pacientes asmáticos. A asma crônica poderia depender da manutenção de concentrações patogênicas 

deste auto-anticorpo na circulação constituindo, portanto, um componente autoimune importante.

Ulcerações gastrointestinais agudas podem resultar da produção de anticorpos anti- 

prostaglandinas. Uma variedade de outros distúrbios digestivos poderia resultar de auto-anticorpos 

com esta especificidade.

17.13  Imunologia e digestão

 Temos a tendência a imaginar que o nosso "lado de fora" é a pele. Na verdade, a pele 

constitui  uma parcela muito pequena de nossa superfície externa. A grande maioria desta superfície 

está nas mucosas do corpo e, principalmente, na mucosa do intestino delgado, através da qual 

absorvemos a maior parte do alimento que digerimos. Em um ser humano adulto, a mucosa do 

intestino delgado, se desdobrada de todas as suas pregas e vilosidades, atingiria a cifra espantosa 

de 300-400 metros quadrados.

 A absorção de materiais derivados de alimentos, que podem estar incompletamente 

digeridos, assim como a associação com uma riquíssima flora bacteriana nos fazem encarar sem 

muita surpresa a revelação de que existe um a intensa atividade imunológica no tecido linfóide 

associado ao intestino. A surpresa surge quando se constata que:

 - cerca de 80 % das células secretoras de anticorpos no organismo de um camundongo adulto 

  são encontradas na mucosa intestinal, e

- a grande maioria destas células está concentrada na mucosa do duodeno-jejuno

enquanto que a maioria de bactérias intestinais está no intestino grosso.

A maior parte da formação de anticorpos no organismo está, portanto, concentrada no intestino 

delgado, nas regiões onde são absorvidos os peptídeos e aminoácidos resultantes da digestão das 

proteínas ingeridas como alimento e não nas regiões onde se concentra a flora microbiana do 

intestino.



 Há também um grande número de linfócitos T, tanto na lamina própria do intestino, como 

intercalados entre as células do epitélio intestinal (linfócitos intraepiteliais).  Estes linfócitos T não 

parecem seguir as regras aprendidas sobre o comportamento dos linfócitos T dos demais órgãos 

linfóides, como o baço e os gânglios e pouco sabemos ainda sobre suas interações com as células 

intestinais. Na montagem de seus receptores de membrana, estes linfócitos T utilizam cadeias 

polipeptídicas (cadeias gama e delta) diferentes das cadeias (alfa e beta) encontradas nos linfócitos 

T de outros locais que supúnhamos ser as mais comuns. Além dos linfócitos T e B, o intestino delgado 

possui  ainda uma extensa rede de células dendríticas ("apresentadoras"), ricas em produtos de 

classe II do MHC, importantes na "apresentação"  de antígenos aos linfócitos T auxiliares. 

Similarmente aos macrófagos, células dendríticas e linfócitos B, os enterócitos, eles próprios, 

expressam também moléculas de classe II do MHC que permitem a "apresentação" de peptídeos a 

linfócitos T auxiliares. Estas moléculas são expressas em uma localização que sugere que elas 

participam, por um lado, nos processos de absorção de peptídeos da luz do tubo intestinal e, por 

outro lado, na operação do tecido linfóide do intestino:

 a) são expressas apenas no intestino delgado, onde também estão concentradas as células 

  secretoras de imunoglobulinas;

 b) são expressas apenas nas células dos dois terços superiores das vilosidades, que estão 

  mais em contato com a luz intestinal;

 c) estão ausentes das células secretoras de muco;

 d) estão ausentes das células intestinais durante todo o desenvolvimento embrionário.  

Surgem no período perinatal coincidentemente com o início da alimentação independente. Este é o 

mesmo período em que a lamina propria se infiltra de células secretando imunoglobulinas.

Tudo isto sugere que as moléculas de enzimas (oligopeptidases) e células de MHC classe-II 

expressas na face luminal dos enterócitos desempenhem funções complementares: as enzimas 

reduzindo oligopeptídeos a dimensões abaixo da possibilidade de reconhecimento imunológico e as 

moléculas de MHC classe-II formando complexos com peptídeos maiores e os transportando, 

através do citoplasma, para apresentação aos linfócitos adjacentes. Esta possibilidade atribuiria às 

moléculas de MHC classe-II uma função de filtragem imunológica, restringindo as possibilidades de 

reações dos linfócitos aos peptídeos capazes de se conjugar às mesmas.

 O aparecimento do tecido linfóide intestinal está associado à absorção de materiais 

antigênicos da luz intestinal: ele está diminuído em animais "isentos de germes" (germfree) e 



totalmente ausente quando estes animais são alimentados com uma dieta "isenta de 

antígenos" (antigen free) e ultra filtrada. Os enterócitos participam ativamente da montagem das 

moléculas de um tipo especial de anticorpos, a IgA-secretória, às quais adicionam uma “peça  de 

secreção” antes de seu transporte para a luz intestinal. A IgA-secretória, que é secretada para a 

superfície das mucosas do corpo, difere da IgA plasmática exatamente por possui  resta peça de 

secreção que, aparentemente, lhe confere uma resistência maior a enzimas proteolíticas presentes, 

na luz intestinal. Flutuando na interface entre o muco e a luz do intestino, a IgA secretória pode se 

ligar a antígenos e dificultar sua penetração no organismo.

 Dois paralelos importantes podem ser indicados. Primeiro, há uma semelhança entre a 

digestão, como ocorre no tubo intestinal e a contínua montagem e desmontagem de proteínas (e 

outras macromoléculas) como ocorre incessantemente, em todas as células do corpo. Nenhum 

organismo está  "pronto", acabado, terminado. Todos estão engajados em processos de contínua 

reconstrução. No tubo intestinal, na digestão, ocorre uma faceta especial deste processo onde novos 

materiais, capturados como alimentos, são desmontados para incorporação aos tecidos do corpo.

 Em segundo lugar, os processos imunológicos podem ser encarados como mecanismos 

facilitadores da captação de materiais por macrófagos e outras células que atuam pela desmontagem 

de materiais  por digestão intracelular. Nesta perspectiva, a atividade imunológica, incluindo as 

reações inflamatórias, que facilitam o aporte de células fagocíticas a locais onde elas são 

necessárias, pode ser encarada como uma extensão de processos ligados à nutrição do organismo, em 

sentido amplo. Esta perspectiva, em linhas gerais, foi  defendida por Ellie Metchnikoff no período 

fundador da Imunologia, no século XIX.

17.4  Outra visão da patologia

 Existe um produto de macrófagos que pode ilustrar a necessidade de uma nova visão da 

patologia: o "fator de necrose tumoral", abreviado TNF (tumour necrosis factor), também 

denominado caquectina (cachectin, princípio responsável pela caquexia, ou emagrecimento extremo). 

Estas duas denominações diferentes de uma mesma substância surgiram em dois trajetos 

independentes de pesquisa.

 Em infecções crônicas e doenças neoplásicas, é freqüente um emagrecimento severo com 

graves distúrbios metabólicos (caquexia), cujas relações com a carga de microorganismos ou com o 

tumor não são claras. Em outras situações, as infecções com bactérias gram-negativas conduzem a 



um quadro severo de choque, com coagulação intravascular e lesões tissulares disseminadas. Também 

nestes casos, as relações entre as bactérias e os sintomas eram obscuras. Várias descobertas 

conduziram à conclusão de que tanto a caquexia quanto as lesões tissulares dependem da ação de 

mediadores liberados de células do organismo e não de ações diretas de produtos dos 

microorganismos ou do tumor.

 As ações de endotoxinas de bactérias gram-negativas (lipopolissacárides, abreviado LPS) 

ilustram bem este ponto. O LPS não exerce efeitos diretos sobre o metabolismo, nem é diretamente 

tóxico para a maioria das células do corpo. Seus efeitos tóxicos de devem à ação de mediadores 

liberados por células de linhagem hemopoiética. Estas descobertas foram em grande parte devidas à 

existência de uma linhagem de camundongos, denominada C3H/HeJ que, por uma modificação 

genética fortuita, perdeu o “receptor de LPS” e, portanto, não sofre a maioria de seus efeitos 

tóxicos. Transplantado com a medula óssea de camundongos C3H/HeN, que não perderam este 

“receptor de LPS”, os C3H/HeJ se tornam suscetíveis aos efeitos tóxicos. Logo se suspeitou que o 

macrófago fosse a célula responsável por esta suscetibilidade, porque se sabia que camundongos 

parasitado por  micobactérias e outros parasitas intracelulares que causam ativação e hiperplasia 

dos macrófagos, têm a suscetibilidade aos efeitos tóxicos do LPS muito aumentada. Mostrou-se 

depois que mediadores liberados in vitro pela ação do LPS sobre macrófagos suscetíveis eram 

capazes de matar camundongos C3H/HeJ resistentes ao LPS. 

 Um dos distúrbios metabólicos induzidos pelo LPS é uma hiperlipemia causada por um 

aumento de triglicerídeos. Este efeito se deve a uma inibição da enzima lipoproteína lipase.  O soro  

de animais suscetíveis tratados LPS contém um fator capaz de induzir a lipemia em camundongos 

C3H/HeJ, e o fator, por ser responsável pela caquexia de animais infectados, foi  denominado 

caquexina (cachectin).

A caquexina foi  caracterizada como uma proteína de 17 Kd e constituir até 1 a 2% do total de 

proteínas secretadas por macrófagos - uma quantidade enorme. Monócitos circulantes, por sua vez, 

não secretam nenhuma caquexina, a não ser quando expostos ao interferon-gama. A caquexina se liga 

com alta afinidade a células adiposas, mioblastos, células endoteliais e uma variedade de outros 

tecidos. Quando injetada em animais, ela produz arrepios, diarréia, hemoconcentração, choque, 

acidose metabólica, hiperglicemia seguida de hipoglicemia, elevação do potássio do plasma e uma 

aparência doente. Com a injeção de uma dose 100-200 µg de LPS/kg de peso, em ratos, ocorre morte 



por embolia pulmonar, pneumonite intersticial severa, necrose tubular aguda e alterações isquêmicas 

e hemorrágicas no tubo gastrointestinal.

 Em 1985, Beutler e colaboradores descobriram semelhanças entre a caquexina e uma outra 

proteína, caracterizada por sua capacidade de induzir necrose em certos tumores, denominada TNF 

(tumour necrosis factor). Hoje sabemos se tratar da mesma substância. Um dos efeitos marcantes 

do LPS, conhecido desde o século XIX, é induzir uma necrose hemorrágica de alguns tumores, 

principalmente sarcomas e carcinomas de origem mesodérmica, propriedade que levou, inclusive a 

tentativas terapêuticas, logo abandonadas pela alta toxicidade do LPS. Em 1962, O’Malley e 

colaboradores descobriram que o soro de camundongos em choque pela injeção de LPS podia induzir 

necrose de tumores de outros camundongos. Em 1975, Old e colaboradores caracterizaram o TNF no 

soro de camundongos previamente infectados por micobactérias (BCG) e depois injetados com LPS. 

A descoberta deste fator reacendeu esperanças da obtenção de um mediador capaz de induzir 

necrose tumoral sem a toxicidade do LPS - esperanças que, infelizmente, não se realizaram.

 Demonstrou-se que TNF era produzido por macrófagos e que uma segunda substância, 

produzida por linfócitos e denominada linfotoxina era também capaz de lisar células tumorais .q Os 

genes que codificam o TNF e a linfotoxina são ligados entre si e também ao MHC. No camundongo 

eles estão na região D do complexo H-2. Há 30% de homologia entre o TNF e a linfotoxina, ambos se 

ligam a receptores celulares e têm ações semelhantes. No entanto, a linfotoxina é produzida 

exclusivamente por linfócitos T e algumas linhagens linfoblastóides B expostas a mitogênios 

policlonais, enquanto que o TNF é produzido por macrófagos expostos ao LPS e em quantidades 

muito mais abundantes. Desde que a identidade TNF já está estabelecida, daqui em diante apenas o 

termo TNF será empregado  para designar a substância responsável pelas duas atividades.

 A produção intracelular de TNF é hiper-regulada: glicocorticóides presentes antes da 

ativação do macrófago são inibidores muito potentes de sua produção, mas não têm efeito em 

macrófagos já ativados. Nas células-alvo, o TNF inibe a lipoproteíno-lipase e induz a produção de 

uma série de proteínas, incluindo produtos de classe I do MHC e IL-1. Os mecanismos detalhados da 

produção de choque e da necrose hemorrágica não são ainda conhecidos, mas parecem depender, 

essencialmente, de mecanismos vasculares. O efeito do TNF sobre tumores se assemelha ao que 

ocorre se os vasos que alimentam o tumor. Os efeitos do TNF sobre algumas células tumorais vitro, 

portanto, seriam independentes destes efeitos in vivo. Há sugestões de que o TNF é diretamente 



tóxico  para células endoteliais aumentando sua atividade pró-coagulante e inibindo a expressão de 

trombomodulina.

 É provável que diferentes redes vasculares respondam ao TNF de maneira diferente e que 

os vasos de alguns tumores sejam especialmente suscetíveis a tais efeitos. Experiências recentes de 

Silvia Andrade, no Royal Cancer Institute, da Inglaterra, com a neo-vasogênese que ocorre em 

esponjas plásticas implantadas no dorso de camundongos, mostraram que vasos de tumores 

implantados em tais esponjas, não respondem a mediadores farmacológicos da mesma forma que 

vasos “normais” que invadem a esponja na ausência de células tumorais. Isto reforça a idéia de que 

os vasos que nutrem certos tumores possam ser diferentes dos que nutrem o tecido normal 

correspondente. Uma possibilidade intrigante e já parcialmente confirmada é que o TNF exerce 

alguns de seus efeitos indiretamente, através da liberação de outros mediadores, tais como IL-1,  

leucotrienos e PAF (Platelet Activating Factor). Por si só, a IL-1 pode desencadear alguns dos 

efeitos típicos do choque endotóxico, tais como, febre, hipotensão, leucopenia e trombocitopenia. 

 Um outro fator relevante nas ações do TNF é a ativação macrofágica como ocorre, por 

exemplo, nas infecções por parasitas intracelulares, onde a produção de TNF é muito aumentada. A 

ação do interferon-gama (INF-g) sobre macrófagos, que intensifica muitas atividades de 

macrófagos, também potencia a secreção de TNF. É possível que o INF-g esteja envolvido na 

potenciação que ocorre nas infecções intracelulares.

 Recentemente, ações completamente imprevistas do TNF foram descobertas no estudo da 

esquistosomose experimental em camundongos. Grande parte da patogenia da esquistosomose se 

deve à formação de granulomas ao redor de ovos do parasita que não conseguem sair do sangue para 

o intestino e são carregados pela circulação até se alojarem em redes vasculares do fígado, pulmão e 

outros órgãos. Os granulomas se formam por um processo dependente de linfócitos T CD4+ e , 

portanto, não se formam quando camundongos geneticamente deficientes em linfócitos T, como os 

SCID (stem cell immunodeficient) são experimentalmente infectados Schistosoma mansoni. Como 

esperado, quando os SCID infectados recebem uma transfusão de linfócitos T ou o sobrenadante de 

culturas de linfócitos T, os granulomas aparecem ao redor dos ovos. Na identificação das citocinas 

responsáveis presentes nestes sobrenadantes de cultura, descobriu-se que apenas o TNF era capaz 

de desencadear todo o processo: camundongos SCID infectados com S. mansoni  e tratados com TNF 

desenvolvem granulomas como se fossem camundongos normais. Descobriu-se além disso, um efeito 

não esperado muito surpreendente: o TNF atua como um hormônio sexual para S. mansoni: expostas 



ao TNF, as fêmeas aceleram muito a postura de ovos! Estas são, evidentemente, conseqüências de 

uma longa co-evolução do parasita com seus hospedeiros.



18.A tolerância oral

1  Porque são importantes os contatos antigênicos por via digestiva

 O tubo digestivo é a principal via de contato com proteínas estranhas ao organismo e, 

potencialmente, a maior fonte de perturbações da atividade do sistema imune. Se a atividade 

do sistema imune for vista como uma rede interconectada de relações (idiotípicas) entre 

linfócitos, como sugeriu Jerne, em 1974, os eventos iniciados no tecido linfóide intestinal 

estarão ligados a todos os demais eventos imunológicos e influenciarão seu desenrolar. A 

dieta seria reconhecida como uma fonte muito importante de interferências na atividade 

imunológica. A capa deste livro é uma referência sutil a este ponto. Esta, porém, não é a visão 

dominante na Imunologia atual.

 Dois mal-entendidos apóiam esta perspectiva distorcida. Primeiro, imagina-se que os 

materiais ingeridos na alimentação são totalmente digeridos, isto é, degradados até perder o 

significado imunológico. Como discutiremos abaixo, esta crença é falsa. Segundo, o sistema 

imune foi  conceitualmente dividido em dois compartimentos,  um dos quais foi  chamado de 

“sistema imune secretor” e visto como responsável pelas atividades iniciadas nas mucosas. A 

IgA secretória (sIgA) presente nas superfícies mucosas reage com microorganismos e vírus, 

e também dificulta a absorção de moléculas antigênicas derivadas, por exemplo, dos 

alimentos. Estas moléculas de sIgA são produzidas principalmente no tecido linfóide 

localmente associado às mucosas, mas linfócitos estimulados em uma mucosa distante podem 

migrar para outros locais da mesma e de outras mucosas. Isto sugeriu a operação de uma 

rede de tráfego linfocitário “entre mucosas” mais ou menos independente de circuitos mais 

"sistêmicos". 

 Desenvolveu-se a visão de um organismo protegido dos antígenos de origem intestinal 

por dois fatores: a digestão e um "sistema imune secretor" ou "sistema imune comum das 

mucosas". Como discutiremos abaixo, no entanto, a interdependência de fenômenos 

"sistêmicos" e "associados às mucosas" é tamanha que a caracterização de um 

compartimento "secretor"  não deve obscurecer a natureza essencialmente global (sistêmica) 

de toda a atividade imunológica.



2. Tolerância oral e imunização oral

 Como vistas atualmente, exposições orais isoladas ou repetidas a materiais 

antigênicos podem ter conseqüências diversas: podem resultar em "tolerância oral", mas 

podem também resultar em uma imunização local (mucosa) ou, ainda, na imunização sistêmica, 

semelhante à que se consegue por vias parenterais.

  

Figura 01. Diferentes formas de exposição oral ao antígeno podem resultar diferentes manifestações 
imunológicas.  Uma única, ou várias exposições em dias consecutivos, seguidas de um longo intervalo sem 
contato com o antígeno, favorecem a tolerância oral: os animais se tornam menos capazes de formar 
anticorpos em resposta a imunizações por via parenterais. Por outro lado, exposições repetidas mas 
intercaladas por intervalos de semanas, podem resultar no aparecimento de anticorpos circulantes 
(imunização oral).

A tolerância oral é um fenômeno de longa duração no qual o organismo, após ingerir o 

antígeno, se torna menos capaz de executar respostas imunes específicas a injeções 

parenterais do mesmo antígeno, com ou sem adjuvantes. Após o relato de Jenner, em 1798, 

sobre a vacinação anti-variólica, a tolerância oral foi  o primeiro fenômeno com base 

imunológica a aparecer na literatura, embora não reconhecido como tal. Em 1829, surgiu um 

relato de como os índios norte-americanos evitavam as dermatites de contato causadas por 

uma planta sensibilizante do gênero Rhus (poison ivy), fazendo com que suas crianças 

ingerissem uma infusão da planta (Dakin,1829).  Em 1829, Louis Pasteur era um menino de 6 

anos de idade, brincando no interior da França. 

 A despeito de sua óbvia importância biológica, a tolerância oral não foi  e não é ainda 

apontada como uma das principais manifestações da atividade imunológica. Na maioria dos 

livros-texto de imunologia ela ocupa uma posição insignificante ou nem chega a ser 

mencionada. No ensino da imunologia, a ênfase é colocada na produção de anticorpos e outros 

aspectos vistos como mais "positivos" da atividade imunológica; a "tolerância" e a "supressão" 

são negligenciadas como aspectos "negativos", de importância secundária. Modernamente, a 

tolerância oral tem sido encarada como um mecanismo "regulatório”, que cumpriria o papel de 

proteger o organismo da hipersensibilidade resultante da penetração inevitável de materiais 

incompletamente digeridos através do intestino. 

 Por sua vez, o que se denomina "imunização oral", usualmente é  um fenômeno local ou 

"ligado às mucosas"  que se limitaria à produção de anticorpos sIgA nos locais de exposição 



antigênica e à disseminação dos linfócitos aí  produzidos para outras mucosas. Por duas 

razões principais esta não é uma definição aceitável da imunização oral.  Em primeiro lugar, 

exposições orais ao antígeno podem também resultar na produção de anticorpos circulantes. 

Em segundo lugar, exposições parenterais ao antígeno (por ex., por via intraperitoneal), 

modificam respostas posteriores ao mesmo antígeno por vias "mucosas". Este fenômeno, que 

é a imagem da tolerância oral ao avesso, permanece totalmente ignorado pelos imunologistas.  

 Vários fatores determinam se a tolerância oral ou, inversamente, a imunização oral, 

resultará de contatos orais com o antígeno. A natureza e a dose do antígeno, a freqüência 

das exposições e o intervalo entre as mesmas, experiências imunológicas prévias do animal e 

a idade em que o primeiro contato ocorre, assim como fatores geneticamente determinados. 

Entre estes últimos, estão tanto genes ligados como não ligados ao MHC (genes Ir). 

Diferenças genéticas na capacidade do animal bloquear a penetração do antígeno pelo 

intestino, provavelmente dependente da sIgA, foram também descritas, mas elas não se 

correlacionam com a suscetibilidade à tolerância oral. 

 Na maioria das vezes, contatos orais com proteínas, especialmente quando repetidos 

em dias consecutivos, como ocorre habitualmente na alimentação, resultam em tolerância 

oral.  Contatos antigênicos por via digestiva são capazes de induzir a tolerância em animais 

adultos, ao contrário do resultado de contatos por vias parenterais, e isto pode parecer 

paradoxal., Em parte, o paradoxo deriva da tendência de considerar os alimentos 

separadamente das reações imunológicas a micróbios, vírus e parasitas, como se estes 

contivessem antígenos especiais, mais imunogênicos. Há algum fundamento nesta idéia, desde 

que a maioria das bactérias, além de antigênicas, contêm produtos como os LPS 

(lipopolissacarídeos) que agem como adjuvantes (“estimuladores”) imunológicos. 

 Ao contrário do que se imagina, há uma ampla evidência de que proteínas intactas são 

absorvidas para o sangue de animais e seres humanos normais após as refeições. Tais 

moléculas formam complexos antígeno-anticorpo circulantes e defeitos na indução da 

tolerância oral podem resultar em nefrites graves mediadas por IgA que desencadeiam 

respostas inflamatórias nos glomérulos. 

 São ainda obscuras as relações entre a tolerância oral e a produção de sIgA no 

tecido linfóide associado às mucosas, ou, entre a tolerância oral e a produção de anticorpos 

circulantes. Há uma noção bastante difundida segundo a qual contatos orais com o antígeno 



resultam em tolerância sistêmica e imunização local. Isto, porém, nem sempre ocorre. 

Contatos antigênicos iniciados por via mucosa, subcutânea ou peritoneal podem também 

resultar em uma redução da produção local de sIgA. Em animais previamente imunizados por 

via parenteral, contatos com o antígeno por via mucosa podem induzir respostas secundárias 

no título de anticorpos IgG e IgE assim como em respostas sIgA locais. Não é surpreendente 

que seja mais difícil tolerizar um animal já imunizado, assim como é mais difícil imunizar um 

animal tolerante. No entanto, exposições orais repetidas e prolongadas ao antígeno em 

animais imunizados parenteralmente reduzem a formação de anticorpos específicos. Isto foi 

usado, por exemplo, como um recurso terapêutico em mães severamente imunizadas com o 

antígeno Rh por Bierne e colaboradores, em 1979. Infelizmente, há poucas observações 

sobre as conseqüências da administração oral prolongada de antígenos, que é o que acontece 

habitualmente na alimentação. 

 As conseqüências do contato com o antígeno específico por via digestiva em animais 

previamente imunizados não são apenas imunológicas. Elas incluem modificações fisiológicas 

básicas no transporte iônico de células do cólon e podem estar envolvidas na patogenia 

gastrintestinal.  Em condições naturais, os animais podem manifestar uma forte aversão a 

ingerir o antígeno específico e esta aversão pode ser adotivamente transferida de um animal 

a outro com células do baço. Tal aversão pode manter os animais afastados de materiais que 

contenham proteínas aos quais eles estão imunizados (Figura    ).

 

Figura 02. Aversão a sabores induzida imunologicamente. Camundongos evitam beber 
soluções de proteínas às quais foram anteriormente imunizados. Há evidências de que este 
fenômeno pode  repercutir no comportamento de filhotes, tanto pela imitação de adultos, 
como pela transferência de anticorpos pelo leite. Este entrelaçamento do sistema nervoso e 
do sistema imune no comportamento aversivo exemplifica o tipo de fenômenos que uma 
Imunologia voltada para a "defesa" anti-infecciosa deixa de investigar.
 

 A tolerância oral foi  observada em uma variedade de espécies animais além do 

camundongo, incluindo hamsters, ratos, cobaias e coelhos e também em seres humanos. A 

tolerância já foi  induzida a proteínas heterólogas, vírus e bactérias inteiras. Camundongos 



normais não reagem à imunização com Bacteroides, as bactérias anaeróbicas mais abundantes 

na sua flora intestinal, mas não se  sabe se isto se deve à tolerância oral. 

 A toxina do cólera, o toxóide colérico ou vibriões intactos foram freqüentemente 

utilizados no estudo da tolerância e/ou imunização oral.  Pela recente difusão do cólera na 

América Latina, o interesse nestas observações foi  renovado. Certa cautela deve ser tomada 

em generalizar os resultados destas experiências, embora numerosas e importantes, porque 

tais proteínas possuem um comportamento anômalo na indução de respostas imunes nas 

mucosas. Por exemplo, não foi possível induzir tolerância oral à toxina do cólera e, ademais, a 

presença da toxina bloqueou a indução de tolerância oral a proteínas não relacionadas .

 Todas as manifestações da reatividade imune específica que foram testadas in vivo, 

como a formação de anticorpos de diversos isotipos, reações de hipersensibilidade 

retardada, mudanças no ritmo de remoção do antígeno do sangue; ou in vitro, tais como a 

enumeração de células secretoras de anticorpos (PFCs) e a reação blástica de linfócitos T, 

estão suprimidas na tolerância oral.

3.  Diferenças nas manifestações da tolerância oral

   Reações de hipersensibilidade retardada (Delayed Type Hypersensitivity, ou DTH) 

são mais facilmente suprimidas na tolerância oral à ovoalbumina (Ova) que a formação de 

anticorpos específicos. Por outro lado, a tolerância da DTH é mais facilmente quebrada pelo 

tratamento com ciclofosfamida ou estradiol que a formação de anticorpos. Outras 

experiências mostram que a DTH é a primeira manifestação a desaparecer na tolerância oral 

e, também, a supressão da DTH é de duração mais curta. Por sua vez, ela é mais difícil de 

induzir em camundongos submetidos à privação de proteínas na alimentação . 

 Em camundongos neonatos suplementados com células de baço de adultos, pode-se 

induzir a supressão da indução da DTH , mas não da formação de anticorpos. Similarmente, 

camundongos adultos irradiados perdem a suscetibilidade à tolerância oral e a transferência 

de células de baço normal para estes animais requer um intervalo de 72 horas para restaurar 

a suscetibilidade à indução de tolerância à DTH. Este período de refratariedade foi 

atribuído a um bloqueio do "processamento" do antígeno no tecido linfóide associado ao 

intestino. Portanto, a relativa incompetência de neonatos e adultos irradiados de 

desenvolverem a tolerância oral  é atribuída a uma falência do tecido linfóide intestinal .



 A formação de anticorpos de isotipo IgE pode ser mais profundamente afetada na 

tolerância  que a formação de anticorpos IgG. A formação de anticorpos IgE pode ser inibida 

pela aplicação do antígeno na forma de aerossóis  e pode também ser seletivamente 

suprimida por influências maternas . As influências maternas são discutidas abaixo em mais 

detalhe.

4.  A absorção fisiológica de antígeno pelo intestino 

 A penetração de macromoléculas na circulação através do intestino ocorre 

fisiologicamente não só pelo “vazamento” entre o revestimento epitelial do intestino, mas 

também como resultado da atividade de células absorventes, chamadas células M, que 

recobrem as placas de Peyer. Macromoléculas intactas e também partículas muito maiores, 

como vírus podem penetrar a circulação através das células M; microesferas de PVC 

(polyvynylchloride) e grãos de pólen podem penetrar o sangue de adultos normais. Assim, 

mesmo sem levar em conta a penetração acidental ou patológica, o aparecimento de materiais 

derivados do intestino na circulação é um evento rotineiro na operação do sistema imune. A 

absorção ocorre fisiologicamente em adultos sadios, mas pode ser mais elevada em animais 

mais jovens ou em situações patológicas, como diarréias, anafilaxia, ou infecção por 

parasitas. Antígenos presentes no leite materno são absorvidos para a circulação pelos 

lactentes e o feto pode ser exposto por transmissão placentária a antígenos que penetram o 

sangue materno. Esta exposição precoce a antígenos pode ter uma influência decisiva na 

organização do sistema imune do recém-nato. 

5.  Efeitos da idade: tolerância oral em animais neonatos

 A idade no primeiro encontro com o antígeno é um fator importante na determinação 

da tolerância ou da imunização orais.  A tolerância oral é mais facilmente induzida em 

camundongos adultos imunocompetentes que em camundongos neonatos.  Na verdade, como 

mostrado por Hanson, camundongos neonatos se tornam mais suscetíveis à tolerância oral 

quando recebem uma transferência adotiva de linfócitos de animais adultos. Isto é o reverso 

do que acontece na tolerância a alo-antígenos de transplantação, uma suposição que apoiou a 

formulação da Teoria de Seleção Clonal. Não discutiremos este problema aqui, mas chamamos 



a atenção para achados recentes de Bandeira, Coutinho e colaboradores que contradizem a 

noção de que a tolerância neonatal a alo-antígenos se deva à eliminação de clones alo-

reativos.

 O problema da indução da tolerância oral em camundongos neonatos ou muito jovens é 

complicado pelas peculiaridades do desenvolvimento da permeabilidade intestinal a 

macromoléculas nos primeiros dias de vida do camundongo. Nesta espécie animal e em muitos 

outros roedores, as células colunares absorventes do intestino delgado são permeáveis a 

proteínas e outros materiais colidais até 15-17 dias de vida, quando ocorre um fenômeno 

conhecido por "fechamento" (closure). Antes do "fechamento", as microvilosidades são 

escassas, há pouca secreção de enzimas proteolíticas e o pH gástrico é quase neutro. 

Durante o "fechamento", usualmente aos 16 dias de vida, mudanças drásticas nestas 

características ocorrem rapidamente: aparecem microvilosidades, tripsina e HCl são 

secretados, a absorção de proteínas baixa para os níveis adultos. 

 Camundongos jovens, de 12-14 dias, antes do "fechamento", se tornam 

progressivamente mais suscetíveis à tolerância oral embora incapazes de degradar 

enzimaticamente o antígeno neste período. A suscetibilidade a tolerância está também 

presente aos 20 dias de idade, após o "fechamento", uma fase na qual apenas minúsculas 

parcelas de proteína são absorvidas para o sangue. É improvável, portanto, que a livre 

penetração de antígenos seja um mecanismo operante na tolerância oral.  Ainda mais, a 

injeção direta de ovoalbumina desagregada na circulação de camundongos não gera 

tolerância.  Camundongos adultos, mas não camundongos neonatos podem ser tornados 

tolerantes à ovoalbumina pela transferência passiva de soro de animais que ingeriram 

ovoalbumina momentos antes (veja abaixo); camundongos neonatos suplementados com 

linfócitos de adultos podem ser tornados parcialmente tolerantes desta maneira .

 Em contraposição a estes achados, em animais adultos, a administração de inibidores 

de proteases, como Trasylol®,  interfere com a indução da tolerância oral . Um digerido não-

imunogênico de albumina bovina tratado pela pepsina, mas não a albumina intacta, é imuno-

supressivo quando injetado diretamente no íleo, ou dado oralmente sugerindo que alguma 

forma de degradação enzimática do antígeno está envolvida na indução da tolerância oral.



6.  Experiências de "filtração biológica" e de irradiação/reconstituição

 Um método alternativo eficaz na indução de tolerância é a injeção de proteínas 

"biologicamente filtradas", isto é, proteínas que foram injetadas endovenosamente em 

animais normais, deixadas circular por um certo período, então colhidas e injetadas em um 

outro animal, que se torna tolerante. Este método foi  muito usado na indução de tolerância a 

globulinas heterólogas. Acreditava-se que a "filtração biológica" removia uma parcela 

agregada e imunogênica do antígeno, deixando no soro uma fração desagregada e 

tolerogênica. Mas esta não é a explicação pois, como aprendido depois,  a tolerância pode ser 

induzida com globulinas agregadas. Mais ainda, o aparecimento dos materiais tolerogênicos 

no soro seguindo-se à ingestão do antígeno difere da "filtração biológica"; por exemplo, 

enquanto o soro de animais que ingeriram ovalbumina induz tolerância, a injeção endovenosa 

de ovoalbumina "biologicamente filtrada" não induz.

 O tecido linfóide associado ao intestino está mal desenvolvido em camundongos 

neonatos , e isto pode estar relacionado à sua incapacidade de desenvolver tolerância oral. 

Esta sugestão é reforçada por experiências de  Hanson and Morimoto  com irradiação/

reconstituição em animais adultos. A irradiação destrói as células responsáveis pela 

manutenção da tolerância: camundongos antes tolerantes orais, quando irradiados e 

adotivamente povoados por células de baço normal  adquirem a reatividade de animais 

normais não-tolerantes. Camundongos irradiados e reconstituídos com baço normal 3 horas 

após não se tornam tolerantes quando expostos à ovoalbumina 24 horas após; quando o 

intervalo entre a irradiação e a exposição à ovoalbumina foi aumentado para 48 h e 72 h,  a 

magnitude da tolerância induzida aumentou, e quando este intervalo alcançou 7 dias, os 

animais se tornaram tão tolerantes quanto camundongos que nunca foram irradiados. Por 

outro lado, a indução de tolerância por injeção endovenosa de globulinas humanas 

desagregadas estava presente 24 h após a irradiação/reconstituição; nesta mesma 

experiência, não se observou tolerância quando as globulinas foram aplicadas oralmente. 

Hanson e Morimoto concluíram que os efeitos da irradiação estavam, de alguma forma, 

relacionados a modificações do tecido linfóide associado ao intestino. 

 Em outra série de experiências, eles variaram o intervalo entre a irradiação do 

animal e sua reconstituição com células de baço de animais normais: camundongos foram 



reconstituídos 3 horas ou 4 dias depois da irradiação. Intervalos diferentes entre a 

reconstituição e a exposição oral à ovoalbumina foram também ensaiados: os camundongos 

foram expostos à ovoalbumina 1 dia ou 5 dias após a reconstituição. A tolerância se 

desenvolveu em animais que receberam ovoalbumina 5 dias após a reconstituição, 

independentemente de se a reconstituição foi feita 3 h ou 4 dias após a irradiação . Em 

outras palavras, a reconstituição com células normais de baço restaura a capacidade 

camundongos irradiados se tornarem tolerantes face a uma exposição oral à ovoalbumina, 

mas um intervalo de alguns dias (no mínimo 3 dias) deve decorrer entre a irradiação e a 

exposição ao antígeno. Este intervalo pode estar relacionado à migração das células 

transferidas para o intestino. O número de linfócitos intraepiteliais cai  progressivamente 

após a irradiação, mas se mantém relativamente estável em camundongos irradiados/

reconstituídos.

 O soro colhido de animais alimentados com ovoalbumina é tolerogênico; se os 

camundongos são letalmente irradiados antes da exposição à ovoalbumina, o material 

tolerogênico não aparece no soro; se estes animais são reconstituídos por transferência 

adotiva de células do baço normal, o material tolerogênico aparece no soro. Estas e outras 

observações levaram à proposta de que o antígeno requer alguma forma de "processamento" 

no tecido linfóide intestinal para induzir a tolerância oral . Camundongos Balb.B , que são 

refratários à indução de tolerância oral à ovoalbumina teriam um sistema imune 

geneticamente incapaz de reagir a materiais tolerogênicos que seus intestinos são capazes 

de produzir e que induzem tolerância se transferidos para animais Balb/c.  

7.  Maturação e perda da suscetibilidade à tolerância oral

 Quando camundongos de diversas raças isogênicas maturam até 20-24 semanas de 

idade eles se tornam menos suscetíveis à indução de tolerância oral, e isto coincide com uma 

elevação de sua capacidade de responder a exposições intermitentes ao antígeno por via oral 

com a produção de anticorpos circulantes (imunização oral). Exposições orais repetidas em 

dias consecutivos, em vez de separadas por vários dias ou semanas, conduzem à tolerância 

oral.

 O isotipo dos anticorpos que aparecem na circulação após a imunização oral não foi  

determinado. Algumas experiências sugeriram que o título de anticorpos induzidos por 



exposições intermitentes ao antígeno tendem a se manter relativamente estáveis frente a 

repetidas imunizações parenterais com o antígeno,  sugerindo que a "imunização oral" e a 

"tolerância oral" são fenômenos mais similares que antagônicos.

 Fatores geneticamente determinados e a idade do animal colaboram para determinar 

a suscetibilidade à tolerância oral. Em um par congênico pelo MHC, uma raça (C3H/He, H-2k) 

é suscetível, e outra (C3H.SW, H-2b) refratária à tolerância oral com ovoalbumina. 

Anticorpos anti-ovoalbumina circulantes podem ser induzidos por exposições orais 

intermitentes à ovoalbumina em camundongos C3H.SW jovens (8-10 semanas de idade) e 

mais facilmente em animais maduros (20-30 semanas de idade). Por sua vez, camundongos 

C3H/He maduros tendem a perder a suscetibilidade à tolerância oral  mas não chegam a 

formar anticorpos circulantes quando expostos intermitentemente à ovoalbumina oral.

 A suscetibilidade à tolerância oral pode desaparecer completamente em 

camundongos das raças mais suscetíveis, como  B6D2F1, às 70 semanas de idade .  A 

transferência adotiva de células de baço de camundongos B6D2F1 de 7 semanas para 

recipientes de 70 semanas restaura parcialmente sua suscetibilidade à indução de tolerância; 

reciprocamente, a transferência de células de animais de 70 semanas para recipientes de 7 

semanas os torna menos suscetíveis à tolerância .  Por outro lado,  a transferência de células 

de baço  de animais jovens (7 semanas) ou neonatos (10 dias) para camundongos Balb/c 

maduros não alteou sua refratariedade à indução de tolerância. 

 A senilidade sabidamente afeta a atividade de linfócitos T,  e B assim como do tecido 

linfóide associado às mucosas ).  A tolerância é mais difícil de induzir em animais senis . 

Muitas destas mudanças com a idade podem estar associadas a modificações da 

conectividade idiotípica.

8.  Possível envolvimento da rede idiotípica na tolerância oral

 Os mecanismos que dificultam a indução de tolerância oral em animais "maduros" não 

são conhecidos. várias observações sugerem que a maturação e a senilidade se acompanham 

de modificações na conectividade idiotípica. Como discutido abaixo, a tolerância pode ser 

adotivamente transferida para animais normais com células de baço e de placas de Peyer de 

animais tolerantes . No entanto, isto ocorre quando os doadores foram tornados tolerantes 

uma semana atrás, mas não com células de animais tornados tolerantes 5 semanas antes - 



embora os doadores permanecessem igualmente tolerantes. Recentemente, confirmamos e 

expandimos estes resultados, mostrando que células de doadores tornados tolerantes 5 

semanas antes são efetivas para a transferência adotiva da tolerância desde que 

transferidas em mistura com o soro dos animais tolerantes .  Isto sugere que componentes da 

rede idiotípica complementam a ação de células do baço na manutenção da tolerância. Hanson 

and Miller sugeriram previamente (1982) que o estado de tolerância pode ser mantido na 

ausência de células T supressoras do baço. 

 Outras observações falam a favor de um envolvimento da rede idiotípica na 

manutenção da tolerância.  Células do baço de animais tolerantes, que são capazes de 

transferir a tolerância para animais normais  in vivo,  são incapazes de interferir com a 

resposta blastogênica  in vitro de células de animais imunes ao antígeno. Isto sugere que o 

estabelecimento da tolerância requer modificações na estrutura global do sistema imune e 

não depende de clones isolados de linfócitos. Uma observação curiosa, que merece ser 

confirmada, é que, ao contrário de linfócitos do baço e de placas de Peyer, células de 

linfonodos não são capazes de transferir adotivamente a tolerância oral .  Isto pode estar 

relacionado à distribuição de células T gama-delta nos diferentes órgãos linfóides (ver 

abaixo).

 Contatos orais/parenterais com o antígeno resultam no aparecimento de anticorpos 

idiotípicos no tecido linfóide associado às mucosas , e a imunização oral com anticorpos 

xenogênicos estimula a produção de anticorpos anti-idiotípicos nas mucosas e na circulação.

 A transferência da tolerância induzida oralmente ocorre em circunstâncias naturais 

através de relações materno-fetais e materno-lactentes. No camundongo, imunoglobulinas 

maternas são transferidas ao lactente pelo leite, e mães tolerantes orais a hemácias de 

carneiro, ou tornadas tolerantes pela injeção de um lisado de hemácias transferem a 

tolerância para seus filhotes e outros neonatos que amamentem . Os mecanismos de 

interação entre os sistemas imunes da mãe e sua descendência são complexos  e 

suficientemente poderosos mesmo para mudar padrões geneticamente determinados de 

reatividade imunológica, transformando animais "baixos-"  em "altos-respondedores". O 

padrão de organização idiotípica herdado pelos descendentes  é claramente influenciado 

pelos padrões maternos  e, surpreendentemente, mesmo pelos padrões paternos.  As 

influências paternas provavelmente se exercem através da rede idiotípica materna afetada 



por linfócitos e imunoglobulinas presentes no esperma .  A imunização da mãe restringe a 

heterogeneidade de anticorpos hapteno-específicos formados pela descendência , e a 

indução de tolerância na mãe muda o padrão de conectividade idiotípica da descendência. 

9.  A supressão cruzada

 O envolvimento da rede idiotípica na tolerância oral é sugerida ainda pela "supressão 

cruzada" de respostas imunes em animais tolerantes. A administração parenteral do antígeno 

específico em animais tolerantes orais pode interferir com o desencadeamento de respostas 

imunes a antígenos não relacionados. Camundongos B6D2F1 normais ou tolerantes à 

ovoalbumina (Ova) respondem igualmente bem a um antígeno não-relacionado, como a 

dinitrofenil-hemocianina (DNP-KLH). Quando, entretanto, a imunização é feita com misturas 

de DNP-KLH com DNP-Ova, ou com Ova nativa, as respostas anti-DNP dos animais tolerantes 

são significativamente inibidas . Resultados similares foram recentemente obtidos no 

desenvolvimento da encefalomielite alérgica em animais tolerantes orais à Ova; o 

desenvolvimento da encefalite foi  significativamente bloqueado em animais tolerantes, mas 

não em animais normais, quando a Ova foi  adicionada à dose imunizante de proteína básica de 

mielina . 

 Fatores supressores e auxiliares, tanto antígeno-específicos quanto inespecíficos, 

são liberados por células de animais tolerantes expostos ao antígeno  in vitro. De particular 

interesse é a caracterização de fatores envolvidos na "supressão cruzada" observada com 

células de animais tolerantes orais; experiências recentes sugerem que  o transforming 

growth factor-b (TGF-β ) pode ser um destes fatores .

 Uma revisão recente concluiu que ainda não existe esperança que a tolerância oral 

possa ser usada como um recurso eficaz na prevenção ou terapêutica de doenças autoimune 

humanas . A despeito destes comentários pessimistas, a administração oral de peptídeos da 

proteína básica de mielina (MBP)n foi  usada com sucesso no tratamento de episódios agudos 

de esclerose múltipla,  uma doença humana na qual células produzindo anticorpos anti-MBP 

foram claramente demonstradas. A ingestão de 300 mg de mielina bovina por dia , durante 

um ano, por pacientes com esclerose múltipla mostrou ser benéfica a alguns pacientes 

(principalmente homens HLA-DR2 negativos). Em animais, a tolerância oral mostrou-se eficaz 

para evitar a produção da encefalomielite alérgica , da artrite induzida por adjuvante e da 



diabete em camundongos "não-obesos diabéticos" (NOD). A supressão da diabete em 

camundongos NOD é particularmente interessante porque anticorpos ou linfócitos T anti-

insulina não são considerados importantes na gênese da diabete nestes animais.

10.  Células contra-supressoras e linfócitos Tγδ

 Há mais de 10 anos atrás, Gershon propôs a existência de células contra-supressoras, 

que seriam células T portando marcadores característicos, que antagonizariam a ação de 

células T supressoras.  Subsequentemente as células contra-supressoras foram envolvidas na 

indução da tolerância oral a hemácias de carneiro . Experiências adicionais mostraram que 

tais células auxiliam a formação de anticorpos IgM e IgG no tecido linfóide das mucosas, mas 

não a formação de anticorpos IgA.

 Um outro aspecto potencialmente importante da indução da tolerância oral é o 

envolvimento de linfócitos Tγδ. Os linfócitos T intraepiteliais no camundongo, embora não em 

humanos, são Tγδ. Os linfócitos Tγδ podem ter uma origem extra-tímica e, portanto, estão 

presentes em camundongos atímicos ("nudes") ; se tais células possuem uma diversidade 

comparável a de linfócitos Tαβ , ainda é uma questão em aberto. No camundongo, as células 

contra-supressoras que impedem a tolerância oral podem ser células Tγδ enquanto que as 

células Tαβ podem ser células T auxiliares convencionais



17. Goiaba, goiabeira

Metadiálogo em homenagem a Gregory Bateson

________________________________

Pai : Há muito tempo penso em lhe contar uma história chamada assim: "Goiaba, goiabeira".

Filha: Não seria melhor "Goiaba, goiabada"?

P: Não, esse título seria o avesso do que eu queria dizer. Eu queria dizer "goiaba" do verbo "goiabar". 

E a goiabada em que você está pensando não é do verbo goiabar. Quer dizer, é, mas muito 

indiretamente.

F: Mas eu gosto muito de goiabada e nunca ouvi falar neste verbo "goiabar". Foi você quem 

inventou?

P: Foi. Mas é um verbo muito necessário. A gente só deve inventar palavras quando elas forem muito 

necessárias, indispensáveis mesmo.

F: E como se conjuga esse verbo "goiabar"? Eu goiabo, tu goiabas...

P: Não, não, só goiabeiras goiabam. Pra goiabar, você tem que nascer goiabeira e depois usar à 

vontade duas coisas que o planeta tem (ou tinha) de sobra : luz e tempo. E uma chuvinha aqui, outra 

ali.

F: Luz e tempo? Pai, pára de brincadeira.

P: Eu nunca fui  tão sério. Você pode ver uma goiabeira goiabando. É só olhar pra ela. Um dia, eu olhei 

e vi.

F: E como é que ela fazia para goiabar?

P: Quer dizer, existia como uma goiabeira.

F: "Goiabar" é a mesma coisa que "ser uma goiabeira"?

P: É ser assim como uma goiabeira, do jeitinho dela.

F: Quer dizer que eu posso ser... quer dizer, fazer de conta que eu sou uma goiabeira e aí eu 

estaria "goiabando"?

P: Humm...vejamos. O que é que você faria?

F: Deixa ver. Eu balançaria com o vento, assim, e enfiaria minhas raízes na terra preta, 

assim, e ia sempre crescendo brotinhos bem verdinhos, assim, e dava uma sombra bem escura, 



mas, principalmente, eu dava muita goiaba: pros passarinhos e pras mosquinhas, pras crianças 

e pra Mamãe fazer goiabada. Não é assim?

P: É. Também é. Achei  seu jeito de goiabar muito bonito. Mas me conte mais: como é que você pensou 

nisto?

F: Bem, eu pensei : a goiabeira existe pra dar sombra, pra ser verde, pra dar goiabas - pros 

passarinhos e mosquinhas e pra gente fazer goiabada ...

P: Não, não é assim. A goiabeira apenas goiaba.

F: Não, Pai. Ela faz muito mais do que dar goiaba. Ela..

P: Eu não estou dizendo que ela dá goiabas. Estou dizendo que ela "goiaba", do verbo goiabar.

F: Pai, você está brincando com as palavras de novo e você mesmo me disse que a gente não 

deve inventar palavras - a não ser que seja muito, muito, muito necessário - como é mesmo? - 

in-dis-pen-sá-vel!

P: Eu sei, eu sei. Agora é indispensável.

F: Por que, Pai?

P: Porque a goiabeira não existe pra nada. Quando eu digo que ela dá goiabas, dá sombra, dá verde, 

eu estou confundindo o que a goiabeira faz com o que outras criaturas fazem dela ou com ela; estou 

confundindo o que ela faz com o que ela é.

F: E o que é ela, Pai?

P: Eu já lhe disse: uma goiabeira é uma máquina de goiabar.

F: Não, Pai. Você não disse isso! E se dissesse, eu ia ficar muito triste. Chamar uma 

goiabeira, tão verdinha, de máquina! Puxa, Pai, você...

P: Desculpe, não estou me referindo a máquinas de vidro e metal. Escute, você já encontrou uma 

goiabeira completamente sozinha no mato?

F: Já. Uma vez no sítio da tia Inez, eu passei lá por trás, onde ninguém vai e achei uma 

goiabeira enorme, carregadinha e....

P: Já sei, você se encheu de goiaba.

F. Foi, comi à bessa, trouxe uma porção pra casa...e Mamãe fez goiabada. Você lembra?

P. É possível. Mas, me conte: como é que estava esta goiabeira que você encontrou no mato?

F: Ela estava assim perto do barranco...

P: O que é que ela estava fazendo?



F: Ora, Pai, o que é que uma goiabeira pode fazer? Ela fica lá, plantada, sei lá, balançando 

com o vento e esperando a chuva...

P: ...e crescendo as raízes e dando novos brotos verdinhos ...

F: ...e dando goiaba! Tinha muita goiaba madura, grandona assim, amarelinha!

P: E tinha goiaba verde?

F: Tinha muita - mas essas eu não como porque dá dor de barriga.

P: Eu sei. E tinha goiaba no chão, podre, preta.

F. Pai, tinha sim. Mas estas a gente nem olha.

P: A gente não, mas tem muito bichinho que gosta: mosquinha, minhoca, passsarinho...mesmo a própria 

goiabeira, não é?

F: A própria goiabeira? Como é isso, Pai?

P: A goiabeira usa as goiabas que ela produz de novo, como uma espécie de adubo, pra crescer. Você 

não viu um monte de goiabas podres no chão e algumas já bem escuras e pretas...

F: ... e cheia de bichinho de goiaba...

P: É, cheia de bichinho sim, mas uma boa parte daquelas goiabas não são os bichinhos que aproveitam: 

é a própria goiabeira.

F: Goiabeira come goiaba, Pai?

P: Não, não come. Mas aproveita de novo uma boa parte das goiabas que caem e não são aproveitadas 

por passarinhos e bichinhos e...

F: ...minhocas.

P: É, minhocas.

F: É por isto que você diz que a goiabeira "goiaba"? "Goiabar" é isto? Quer dizer: aproveitar 

as goiabas que caem no chão?

P: Também é isso. Mas você mesmo disse que a goiabeira dá sombra e dá flores - você esqueceu das 

flores - dá goiaba...

F: Pai, você mesmo disse que não é assim!

P: Eu só disse que não devemos confundir o que a goiabeira faz com o que ela é.

F: E os passarinhos, Pai? Passarinhos são máquinas de passarinhar? São, não são?

P: São.

F: Eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer que se a goiabeira não "goiabasse", não 

reaproveitasse as goiabas do chão...e a luz e o tempo e não desse raízes e brotos e não 



crescesse e fizesse sombra... não serviria de nada nem para os passarinhos e os bichinhos... 

Se ela não goiabasse, deixava de ser goiabeira. Morria. Pai, da próxima vez que eu chegar 

perto de uma goiabeira toda goiabada, eu vou falar bem baixinho: "Goiabando aí, hein!"



Apêndice 1:

Obtenção de pares congênico-resistentes (CR)

________________

 A imunogenética da transplantação e a Imunologia em geral dificilmente haveriam progredido 

sem o desenvolvimento de linhagens de animais que diferem apenas em um locus de 

histocompatibilidade. Desde que existem múltiplos loci  de histocompatibilidade (H-1, H-2, H-3...etc), 

qualquer transplante alogênico envolveria múltiplas formas de incompatibilidade. O ideal, portanto, 

seria dispor de linhagens onde houvesse diferença em apenas um dos loci  H, mantendo-se os demais 

loci  constantes. Por exemplo, obter uma linhagem B.A que fosse idêntica a uma linhagem B, mas que 

tivesse, no locus H-2, as características de uma linhagem A (Figura 19.1 ).

Figura 19.1 : Houve um grande interesse em desenvolver linhagens como a representada por B.A na 
qual as características genéticas (representadas pela cor) fossem todas idênticas a de uma raça B, 

mas na qual um dos loci de histocompatibilidade, por exemplo o MHC (H-2), fosse  idêntico ao de uma 
raça A . Compare a raça B.A com a raça B: elas diferem exclusivamente pelo MHC, formam par CR no 

MHC.

Uma tal raça, B.A, formaria um par congênico-resistente (par CR) com a raça B. Ela seria congênica 

com a raça B por diferir dela apenas por um locus e seria dita resistente porque sobreviveria 

(rejeitaria) ao transplante de tumores da raça B. Na verdade, duas raças isogênicas que diferissem 

apenas em um locus seriam ditas co-isogênicas. O termo congênico, e não co-isogênico, é utilizado 

porque o processo não seleciona apenas um locus de interesse mas também vários locos vizinhos.



Figura 19.2 : Um tumor da raça B implantado na geração F2 do cruzamento com a raça A é rejeitado 
apenas pelos animais a/a, que sobrevivem. Os animais a/a são, então, retro-cruzados (backcrossed) 

com a raça B, como mostrado na Figura 19.3.

A Figura 19.3 mostra como os animais a/a, resistentes ao crescimento do tumor b/b, são usados em 
sucessivos retrocruzamentos (backcrosses) com a raça B. Os retrocruzamentos vão, gradualmente, 
substituindo os genes da raça A pelos genes da raça B, com exceção do MHC, pois os animais a/a são 

selecionados para os retrocruzamentos.



Figura 19.4: O esquema de produção da raça B.A prossegue pelo retrocruzamento de animais 
selecionados na primeira etapa - que são F2(AxB) resistentes ao tumor b/b e, portanto, de MHC a/a 
com animais da raça B, que são de MHC b/b (produzindo as gerações BC1 e BC2 - backcross 1 e 2 ). A 
repetição deste procedimento,, vai diluindo progressivamente o genoma da raça A com genes da raça 
B, mas a implantação do tumor permite resgatar, a cada retrocruzamento, os animais de MHC a/a.

A implantação do tumor nos animais resultantes dos retrocruzamentos identifica os animais que são 

homozigóticos para a característica desejada (no caso, os animais a/a) selecionando-os para os 

retrocruzamentos e desprezando os animais restantes (a/b e b/b). Em vez da implantação do tumor,

qualquer outro processo de identificação dos animais homozigóticos poderia ser utilizado. Por 

exemplo, um teste sorológico que identificasse produtos dos genes b na circulação dos animais, 

identificaria os animais a/b e b/b.

Figura 19.5: Esquema de produção de raças CR por retrocruzamento (backcrossing).



Selecionando-se repetidamente os animais resultantes de retrocruzamentos para uma raça B para 

características de uma raça A, pode-se "fabricar"  uma raça B.A. Reciprocamente, selecionando-se 

repetidamente os retrocruzamentos para uma raça A para as caraterísticas de uma raça B, pode-se

fabricar uma raça A.B. A sofisticação da Imunologia moderna seria impossível se não existissem 

painéis de raças especiais de animais, principalmente camundongos, selecionadas e mantidas por 

métodos imunogenéticos. Os pares congênico-resistentes (CR) constituem apenas um exemplo dos 

recursos que a "fabricação" destas linhagens de animais possibilita.



AIDS & HIV
Pontos  consensuais & polêmicos

 Pontos que vejo como do consenso geral

1.  Há uma polêmica internacional sobre a etipopatogenia da AIDS, isto é, há críticas a 
idéia de que o HIV causa a AIDS.

2. Os primeiros casos de AIDS surgiram em homossexual masculinos promíscuos e/ou
 usuários de drogas endovenosas que, nos Estados Unidos, permanecem sendo os
 casos mais freqüentes.
3. Ninguém morre de AIDS. A AIDS não é uma doença e sim uma síndrome composta de 

doenças (infecciosas, neoplásicas e outras (demência)) já conhecidas.
4.  A primeira definição da AIDS pelo CDC (1982) foi modificada para incluir o achado de 

anticorpos anti-HIV (1988) ou a presença do HIV (por PCR) e a queda de linfócitos T 
CD4+ (1993). Assim, a presença do HIV define a presença de AIDS.

5. As autoridades sanitárias americanas (NIH) apoiaram a hipótese HIV/AIDS de 
 forma urgente e inusitada. No mesmo momento, foram patenteados os testes
 de detecção de anticorpos anti-HIV (ELISA).
6. Em 1982, a atenção voltou-se para os hemofílicos e constatou-se que 75% ou mais
 dos 15.000 hemofílicos americanos eram anti-HIV positivos.
7. A caracterização do HTLV-III (hoje HIV) por R. Gallo foi feita à semelhança do 
 HTLV-I como vírus indutor de leucemias humana, um fato que gerou controvérsias.
8. O diagnóstico de infecção pelo HIV é psicologicamente tóxico.
9. O AZT e outros medicamentos anti-HIV são imuno-supressores e tóxicos.
10. O diagnóstico sorológico anti-HIV pode incluir falsos positivos por vários motivos.
11. A infecção pelo HIV (e pelo HBV- hepatite B) é um marcador de promiscuidade.
12. Uma alta correlação HIV/AIDS é compatível com teorias rivais: a infecção pelo HIV 
 pode ser causa ou conseqüência da imunodeficiência.

 Pontos que apoio e não sei se são consensuais
13. É importante explicitar e comparar teorias rivais.
14. Há uma falha no planejamento estatístico de pesquisas epidemiológicas que 
tem impedido que a hipótese HIV/AIDS seja contrastada como outras hipóteses. Por 
 exemplo, não se registra a qualidade e intensidade do uso de drogas, não se
 considera a toxicidade derivada do uso do AZT, etc.
15. A mídia tem um papel por vezes irresponsável e incompetente no noticiário sobre o 
 problema HIV/AIDS.

 Pontos que apoio e sei que não são consensuais
16. Nenhuma imunoglobulina é “específica” mas imunoglobulinas podem ser usadas 

 em testes sorológicos de forma altamente específica.
17. Um Western-blot positivo anti-HIV não significa infecção pelo HIV.
18. A reação conhecida como QC-PCR (Quantitative Competitive-Polimerase Chain 
 Reaction) para quantificar o HIV, pode admitir erros de até 60 mil vezes.
19. Notícias de uma grande epidemia HIV/AIDS na África são infundadas.
20. Há uma omissão sobre a baixa incidência de AIDS em prostitutas nas Américas e na 

Europa, fato que é inexplicável pela Teoria HIV/AIDS.


