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Resumo 

 

As proteínas de choque térmico agem intracelularmente protegendo as 

células de danos, contudo elas também podem ser secretadas e ter efeitos 

imunomoduladores. A DnaK de Mycobacterium tuberculosis pertence à família da 

Hsp70. Os membros desta família possuem propriedades imunossupressivas tanto 

inata quanto adaptativa, como verificado em modelos de autoimunidade e 

transplantes. Nosso grupo demonstrou previamente que a DnaK pode prejudicar a 

maturação de células dendríticas(DCs) derivadas da medula óssea de camundongos 

e retardar a rejeição de enxertos de pele em um modelo de transplantes em 

camundongos. No estudo presente, nosso objetivo foi testar os efeitos da DnaK em 

DCs totalmente diferenciadas e sua capacidade de estimular células T alorreativas. 

Primeiramente, isolamos DCs dos linfonodos (LNs) de camundongos e tratamos 

elas com DnaK por 24h. O tratamento com DnaK levou a uma menor expressão de 

MHC II e CD86. Para testar a capacidade estimulatória das DCs tratadas com 

DnaK, realizamos uma mixed leukocyte reaction na qual DCs de LNs de 

camundongos B6 foram tratados com DnaK ou OVA por 24h e usadas como 
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estimuladores. Posteriormente, isolamos células T de camundongos BALB/c 

(respondedores) e marcamos elas com o corante CFSE. Células T foram cultivadas 

com  as DCs por três dias e a proliferação de células T foram avaliadas por 

citomêtria de fluxo. Observamos um decréscimo na proliferação das células T 

alorreativas quando cultivadas com as DCs tratadas com DnaK. Em seguida, 

tratamos os enxertos de pele com DnaK ou OVA e avaliamos a proliferação de 

células T nos LNs do camundongo receptor. O número total de células no LN 

foram reduzidas em camundongos que receberam enxertos tratados com DnaK. 

Também, após 24h ou 96h após o transplante, observamos um decréscimo na 

proliferação de células T CD8+ e CD4+ nesses camundongos. Este resultado 

sugere que o tratamento com DnaK prejudica a habilidade de DCs de estimular 

células T alorreativas, através de uma diminuição na expressão de  MHC II e 

CD86. Este é um potente efeito inato que provavelmente desempenha um papel 

imune evasivo in vivo, e ainda pode ser usado para tratar a rejeição de enxertos. 
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