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RESUMO 

 

Imunossenescência é uma remodelagem do sistema imunológico, provocado pelo 

envelhecimento, que afeta o sistema inato e adaptativo. Atinge principalmente a imunidade 

adaptativa e as alterações estão associadas ao declínio progressivo da função imunológica, 

aumentando a suscetibilidade a infecções, como aumento da presença de autoanticorpos e 

redução da resposta vacinal. Assim, a imunossenescência pode alterar a função de neutrófilos, 

linfócitos e células Treg, sendo relevante estudar a função dessas células. Objetivo foi estudar 

a intensidade de expressão das moléculas de superfície CD11b, CD16 e CD64 nos neutrófilos, 

CD40 nos linfócitos B, CD154 nos linfócitos T, e a analisar quantitativamente a subpopulação 

de células Tregs, verificando se existe diferença ao comparar-se um grupo de idosos 

saudáveis com um grupo de jovens. Foram incluídas amostras de sangue de 49 idosos (≥60 

anos) do ambulatório de geriatria da FAMEMA, União dos Aposentados e Pensionistas e Sest 

Senat de Marília, e de 49 jovens (controle ≤35 anos) doadores de sangue 

(Hemocentro/FAMEMA). A citometria de fluxo foi utilizada para analisar a expressão das 

moléculas de superfície CD11b, CD16 e CD64 (neutrófilos), CD40 (linfócitos B CD19+), 

CD154 (linfócitos T CD3+), e para analisar a subpopulação de células Treg 

(CD4/CD25/CD127low), comparando a intensidade média de fluorescência (IMF) entre os 

grupos pelo teste t. Os dados analisados mostraram, para o estudo dos neutrófilos (49 idosos e 

49 jovens), que o CD11b apresentou média de IMF de 1271,98 nos idosos e 1458,41 nos 

jovens (p=0,0161); o CD16 apresentou média de IMF de 1752,50 nos idosos e 1877,06 nos 

jovens (p=0,6561); o CD64 apresentou média de IMF de 17,18 nos idosos e 19,57 nos jovens 

(p=0,0664). O CD40 (40 idosos e 41 jovens) apresentou média de IMF de 130,00 nos idosos e 

150,04 nos jovens (p=0,0004). O CD154 (38 idosos e 29 jovens) apresentou média de IMF de 

5,81 nos idosos e 6,73 nos jovens (p=0,2942). A subpopulação de células Treg (40 idosos e 42 

jovens) apresentou média de células positivas de 6,37% nos idosos e 5,92% nos jovens 

(p=0,2812). A análise dos resultados mostrou diferença significante na expressão das 

moléculas CD11b e CD40. A diminuição da IMF do CD11b no grupo de idosos poderia ser 

uma das justificativas para a perda da capacidade do organismo em responder de forma eficaz 

no combate às infecções nesta faixa etária, acarretando maior suscetibilidade às doenças 

infecciosas por bactérias piogênicas, pelo comprometimento da adesão celular e da 

capacidade fagocítica. A redução significante na IMF do CD40 poderia ser um dos fatores que 

justificaria a suscetibilidade às infecções e a redução da resposta vacinal, alterações estas 



 

 

causadas pelo declínio na ativação dos linfócitos B, dependente da célula T, situação esta 

relacionada ao progressivo declínio da função imunológica observada no envelhecimento. 

 

 

Palavras-chave: Imunossenescência. Envelhecimento. Linfócitos T Reguladores. Linfócitos. 

Neutrófilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Immunosenescence is a reshaping of the immune system caused by aging, which affects the 

innate and adaptive system. Mainly affects adaptive immunity and changes are associated 

with progressive decline in immune function, increased susceptibility to infections, such as 

increased presence of autoantibodies and reduced vaccine response. Thus, immunosenescence 

can alter the function of neutrophils, lymphocytes and Treg cells, being relevant to study the 

function of these cells. Objective was to study the intensity of expression of surface molecules 

CD11b, CD16 and CD64 in neutrophils, CD40 on B lymphocytes, CD154 on T lymphocytes, 

and quantitatively analyze the subpopulation of Tregs, checking whether there are differences 

when comparing a group of healthy elderly with a group of young people. Forty-nine elderly 

blood samples were included (≥60 years) outpatient geriatric FAMEMA, Union of Retirees 

and Pensioners and Sest Senat Marilia, and 49 young people (control ≤35 years) blood donors 

(Blood Center / FAMEMA). Flow cytometry was used to analyze the expression of surface 

molecules CD11b, CD16 and CD64 (neutrophils), CD40 (B lymphocytes CD19+), CD154 (T 

lymphocytes CD3+), and to examine the subpopulation of Treg cells (CD4/CD25/CD127low), 

comparing the mean fluorescence intensity (MFI) between groups by t test. The analyzed data 

showed, for the study of neutrophils (49 elderly and 49 young people), that CD11b had a 

medium of MFI of 1271.98 in elderly x 1458.41 in young subjects (p = 0.0161); CD16 

showed an average of MFI of 1752.50 in elderly x 1877.06 in young subjects (p = 0, 6561); 

CD64 showed an average of MFI of 17.18 in elderly x 19.57 in young subjects (p = 0.0664 ). 

The CD40 (40 elderly and 41 young people) had an average of MFI of 130.00 in elderly x 

150.04 in the young subjects (p = 0.0004). The CD154 (38 elderly and 29 young) had an 

averaged of MFI of 5.81 in elderly x 6.73 in young subjects (p = 0.2942). The subpopulation 

of Treg cells (40 elderly and 42 young people) had an average of positive cells of 6.37% in 

elderly x 5.92% in young subjects (p = 0.2812). The results showed significant differences in 

the expression of CD11b and CD40 molecules. Decreased in the IMF of CD11b in the elderly 

group could be one of the reasons for the loss of the body's ability to respond effectively in 

fighting infections in this age group, resulting in increased susceptibility to infectious diseases 

by pyogenic bacteria, the commitment of cell adhesion and phagocytic capacity. The 

significant reduction in IMF of CD40 could be one of the factors that justify the susceptibility 

to infections and reduced vaccine response, these alterations caused by the decline in the 

activation of B lymphocytes, dependent T cell, a situation related to the progressive decline in 

immune function observed in aging. 



 

 

Keywords: Immunosenescence. Aging. T-Lymphocytes Regulatory. Lymphocytes. 

Neutrophils. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo, o número de indivíduos idosos (idade ≥ 60 anos) tem aumentado 

em um fator de 2,6, crescendo de 759 milhões de pessoas em 2010 para 2 bilhões em 2050.1 

Como o envelhecimento é um processo fortemente associado com doenças, o aumento das 

mesmas tem gerado um custo oneroso para o sistema de saúde público. Além disso, vem 

sendo um desafio para o sistema de saúde proporcionar um envelhecimento saudável, 

aumentando não somente os anos vividos como também a qualidade de vida da população que 

está envelhecendo.2 

Isso tem motivado os profissionais da saúde a buscarem descobertas e tratamentos 

para as desordens clínicas que mais afetam a qualidade de vida dos idosos. Doenças tais como 

aterosclerose, doença de Alzheimer, diabetes tipo 2, entre outras principais causas de morte 

em todo o mundo, são alvos de pesquisa médica,3 entretanto, patologias como a sepse tem 

aumentado drasticamente, tornando-se um problema de saúde importante.4 

Indivíduos idosos apresentam maior susceptibilidade às doenças infecciosas graves, 

como as originadas por bactérias piogênicas, em particular, infecções do trato urinário, 

pneumonia, diverticulite, endocardite, bacteremia e infecções de pele e tecidos moles,1 com 

alto risco de evolução para sepse severa e mortalidade. Contudo, a razão pela qual indivíduos 

idosos apresentam maior susceptibilidade a infecções ainda precisa ser melhor entendida.3 

As pesquisas recentes tentam explicar o risco elevado de infecções em idosos como 

resultado de um processo denominado imunossenescência, que é um estado de remodelagem 

gradual do sistema imunológico, provocado pelo envelhecimento natural. Tanto o sistema 

imune adaptativo quanto o sistema imune inato são afetados pela imunossenescência, e sabe-

se que o envelhecimento está associado com a quebra das barreiras epiteliais da pele, pulmão 

e trato gastrointestinal, permitindo a invasão de bactérias patogênicas por esses tecidos.1 

O sistema imune inato é o primeiro a defender o organismo das infecções e, entre os 

componentes celulares desse sistema, podem-se destacar os neutrófilos e macrófagos, que são 

as primeiras células a chegarem ao local de infecção. Essas células são responsáveis por 

iniciar a resposta inflamatória, pela fagocitose de patógenos, por recrutar as células Natural 

Killer (NK) e facilitar a maturação e migração das células dendríticas.5 

Também chamados de leucócitos polimorfonucleares (PMNs), os neutrófilos são 

células fagocíticas que apresentam um importante papel na resposta imune inata com a função 

de identificar, ingerir e destruir diversos tipos de patógenos, sendo o principal tipo de célula 

mediadora de resposta inflamatória aguda às infecções bacterianas.6,7 
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Os neutrófilos apresentam importante papel na defesa do organismo contra 

microrganismos e na fisiopatologia de determinadas situações clínicas como neutropenias e 

reações transfusionais.6,8 

O sistema imune adaptativo promove a resposta imune especifica conduzida pelos 

linfócitos, os quais são classificados em duas grandes populações, os linfócitos B e T. Este 

sistema tem a função de manter o equilíbrio entre a manutenção da homeostase e a adaptação 

às agressões externas através de dois tipos de resposta imune adaptativa, a imunidade celular e 

a resposta humoral.9 

A imunidade celular é mediada principalmente pelos linfócitos T que são divididas em 

duas subpopulações: as que apresentam o marcador de expressão CD4 (linfócitos T 

auxiliares), cuja função é orquestrar e auxiliar a resposta imune, e a subpopulação que 

expressa o marcador CD8 (linfócitos T citotóxicos ou citolíticos) as quais destroem as células 

alvos. Essa resposta imune é regulada por diversos fatores, como as citocinas, quimiocinas e a 

presença do próprio antígeno.6,9 

A resposta humoral é gerenciada principalmente por linfócitos B que ativados 

evoluem para plasmócitos, os quais produzem os anticorpos que são glicoproteínas. Em 

resposta a um estimulo antigênico, uma região especifica da molécula do anticorpo será 

responsável pela ligação ao antígeno à medida que, a outra realizará a função efetora de 

opsonização e citotoxidade.7,9 

As células T reguladoras (células Treg) são importantes para manutenção da auto-

tolerância, controle da autoimunidade e regulação da homeostase dos linfócitos T, além de 

modular diversas respostas imunológicas contra agentes infecciosos e células tumorais. As 

células Treg são desenvolvidas durante a maturação dos linfócitos T no timo e representam de 

5 a 10% das células CD4+ no sangue periférico. Os antígenos de superfície expressos nas 

células Treg são CD4 e CD25, assim como CTLA-4, GITR, CD103, CD62L, CD69, CD134, 

CD71, CD54 e CD45RA10 e o CD127low com baixa expressão.11 

O sistema imunológico é um sistema dinâmico, dependente da capacidade de 

regeneração das células precursoras hematopoiéticas, que sofre alterações constantes na 

homeostase. O envelhecimento imunológico, imunossenescência, atinge principalmente a 

imunidade adaptativa e as alterações com a idade nesse sistema altamente complexo, estão 

associados ao declínio progressivo da função imunológica,12 aumentando assim, a 

suscetibilidade a infecções, a presença de auto anticorpos e redução da resposta vacinal, 

alterações essas decorrente do declínio funcional, podendo ocorrer em qualquer etapa da 

elaboração da resposta imune.2,12 
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As principais características dos marcadores específicos de maturação (Grupo 

de Diferenciação, do inglês: Cluster of Differentiation – CD), que serão avaliados no presente 

trabalho, estão descritas a seguir: 6,7 

 

 CD3 – molécula expressa nas células T e timócitos, pertencente à superfamília da 

imunoglobulina (Ig), sua função está associada com o receptor de antígeno de célula T 

(TCR). A molécula é necessária para expressão na superfície celular e transdução de 

sinal pela molécula de TCR. 

 CD4 – molécula de expressão dos subgrupos de timócitos, células T, TH1 e TH2 (cerca 

de dois terços das células T periféricas), monócitos e macrófagos. Pertencente à 

família Ig e família CD2/CD48/CD58.  Tem função de sinalização e co-receptor de 

adesão na ativação de linfócitos T induzida por antígeno, restrita ao MHC (complexo 

principal de histocompatibilidade) de classe II; desenvolvimento dos timócitos; 

receptor para GP120 (glicoproteína) de HIV-1 e HIV-2 (human immunodeficiency 

vírus/vírus da imunodeficiência humana). 

 CD11b ou Mac-1 – sua principal expressão celular é nos granulócitos, monócitos, 

macrófagos e células NK. Possui função de fagocitose de partículas revestidas por 

iC3b, adesão de neutrófilos e monócitos ao endotélio, pelo CD54, e proteínas da 

matriz extracelular. 

 CD16 ou FcγRIII – expressa em neutrófilos. Tem a função de sinergia com o receptor 

FcγRIII em ativação de neutrófilos mediada por imunocomplexos. 

 CD19 – expresso em células B. Tem função de ativação dos linfócitos B, formando 

um complexo com CD21 e CD81; correceptor para célula B; transmite sinais que 

sinergizam com os sinais do complexo do receptor antigênico dos linfócitos B. 

 CD25 – expresso em células T e B e macrófagos ativados. Pertencente à família de 

reguladores de complemento de ativação; liga-se à interleucina (IL) IL-2 pela 

subunidade de IL-2R. 

 CD40 – expressão em células B, células dendríticas, macrófagos e células epiteliais 

basais. São moléculas coestimulatórias, que se ligam ao CD154 (CD40L); receptor 

para o sinal coestimulador das células B, promove o crescimento, diferenciação e 

mudança de classe nas células B, e produção de citocinas pelos macrófagos e células 

dendríticas. 
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 CD64 ou FcγRI – expresso em monócitos, macrófagos e neutrófilos ativados. Tem a 

função de receptor Fcγ com alta afinidade; apresenta papel na fagocitose, ADCC 

(citotoxicidade celular dependente de anticorpo) e ativação dos macrófagos. 

 CD127 – percursores linfóides da medula óssea, células pró-B, células T maduras e 

monócitos. Tem função de receptor da IL-7 e apresenta baixa expressão nas células 

Treg. 

 CD154 ou CD40L – expresso em células T CD4 ativadas. São moléculas 

coestimulatórias, com a função de ativar os linfócitos B, os macrófagos e as células 

endoteliais. Ligante para CD40 e indutor da proliferação de células B. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Sistema Imunológico 

 

O sistema imunológico tem a função de defesa contra o desenvolvimento de infecções 

e tumores sendo de grande importância para o controle da homeostase do organismo. É um 

sistema complexo, dependente da função de vários tecidos, células e moléculas que tem 

capacidade biológica específica de reconhecer diferentes estruturas moleculares e antígenos e 

assim, desenvolver uma resposta imunológica efetora contra essas determinadas estruturas 

celulares levando a sua inativação e/ou destruição. Esta função de identificação e defesa é 

essencial contra o desenvolvimento de infecções por microrganismo e das alterações celulares 

causadoras de neoplasias.13,14 

É um sistema dinâmico, dependente da capacidade de regeneração das células 

precursoras hematopoiéticas, e que sofre alterações constantes na homeostase.12 Este sistema 

depende de várias propriedades de tecidos e de células, que se interagem entre si, para a 

elaboração da resposta imunológica de forma eficaz para a defesa do organismo. Os tecidos 

especializados são os órgãos linfoides primários ou geradores e órgãos linfoides secundários 

ou periféricos. Os órgãos linfoides geradores encontram-se na medula (onde os linfócitos são 

produzidos) e no timo (local do desenvolvimento e maturação das células T); os órgãos 

linfoides periféricos incluem os linfonodos, o baço, a pele, os tratos gastrointestinal e 

respiratório, onde as respostas dos linfócitos aos antígenos estranhos são iniciadas e 

desenvolvidas. As células envolvidas são os linfócitos naive (virgens), os linfócitos efetores e 

de memória. Os linfócitos inativos são células que não tiveram contato com nenhum antígeno 

e migram por meio dos órgãos linfoides periféricos para fazerem o reconhecimento dos 

agentes externos e iniciarem a resposta imunológica, e, a partir da estimulação com os 

antígenos, são desenvolvidos em linfócitos efetores e de memória, e estes por sua vez, 

circulam no sangue e se dirigem para os locais onde se encontram os antígenos.6 

As células que fazem parte do sistema imune se originam de células do sistema 

hematopoiético, a partir das células troncos, que são células com capacidade de 

autorrenovação. A célula tronco pluripotente dá origem a duas linhagens de células: as 

mieloides e as linfoides. O progenitor mieloide dá origem aos eritrócitos, plaquetas, basófilos, 

eosinófilos, neutrófilos e monócitos;15,16 a etapa de maturação dos neutrófilos seguem a 

seguinte ordem: mieloblasto – pró-mielócito – mielócito – metamielócito – neutrófilo.17 O 

progenitor linfoide produz três subpopulações celulares principais que são os linfócitos T, 
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linfócitos B e as células NK.15,16 Diferentemente das outras células, os linfócitos T e B não 

são diferenciáveis à microscopia óptica e, para sua diferenciação, são utilizados anticorpos 

específicos para as moléculas de superfície dessas células, os cluster de diferenciação (Cluster 

of differentiation - CD), sendo que as moléculas de superfície são específicas para cada 

subpopulação celular.15  

Os cluster de diferenciação (CD), são moléculas de estrutura dinâmica que exercem 

papel na regulação, função efetora e transmissão de sinais para outras moléculas de superfície. 

Interagem não somente com seus ligantes, mas também com outros componentes do sistema 

imunológico, como: mediadores, citocinas, quimiocinas, e moléculas de adesão, com partes 

do sistema metabólico e com fatores liberados por vários tipos de células. Além disso, uma 

mesma célula pode expressar uma variedade de CD, assim como uma molécula especifica de 

CD pode ser expressa por vários tipos celulares, e a mesma molécula de CD pode executar 

diferentes funções na superfície de diferentes tipos de células.18 

Conceitualmente o sistema imunológico é dividido, de acordo com suas funções, em 

imunidade inata e imunidade adquirida (celular e humoral). 

 

2.1.1 Sistema Imune Inato 

 

O sistema imune inato é o primeiro a defender o organismo contra as infecções,5 com 

uma ação rápida e estereotipada e, ao mesmo tempo, limitada a diversos estímulos.19 Os 

principais componentes celulares desse sistema são: as barreiras epiteliais (a pele e as 

mucosas dos tratos gastrointestinal e respiratório), células fagocíticas (neutrófilos, monócitos, 

macrófagos e células dendríticas), células NK e mediadores solúveis (citocinas, quimiocinas, 

hormônios e espécies livres de oxigênio). Independentemente do contato prévio com o 

patógeno ou agentes agressores, a defesa é realizada por meio da ação dos principais 

mecanismos da imunidade inata que incluem desde a fagocitose, liberação de mediadores 

inflamatórios, ativação do sistema complemento, assim como a síntese de proteínas de fase 

aguda, citocinas e quimiocinas.19-21 Entre as proteínas de fase aguda tem-se a síntese da 

proteína C reativa (PCR), podendo essa ser considerada um dos parâmetro indicadores de 

processo inflamatório e infeccioso. 

A resposta imune inata é ativada pelo reconhecimento dos Padrões Moleculares 

Associados a Patógenos (PAMPs), que são moléculas que ficam na superfície dos 

microrganismos (bactérias GRAM positivas e negativas, vírus, fungos e protozoários) e não 

estão presentes nas células dos mamíferos, por exemplo, os lipopolissacarídeos (LPS), 
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resíduos de manose e ácidos teicoicos.  Dessa forma, os PAMPs são identificados pelos 

Receptores de Reconhecimento de Padrões (RRP), que englobam a família dos receptores 

Toll-Like (TLRs), que tem capacidade de reconhecer somente substâncias microbianas as 

quais são essenciais para sobrevivência dos microrganismos. Os RRP estão presentes 

principalmente nos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, e participam diretamente na 

ligação aos patógenos e do início da resposta inflamatória, além da participação na 

opsonização, ativação de complemento e fagocitose.6,9,19 

Os RRP são codificados na linhagem germinativa e possuem diversidade limitada, 

sendo os já identificados: TLRs, receptor de LPS, receptor de N-formilmetionil, receptor de 

manose, receptor scavenger, entre outros. Assim, a imunidade inata responde com as 

seguintes etapas quando entra em contato com os PAMPs: identificação de um PAMP 

específico – sinalização adequada da célula – resposta efetora.  A ação da resposta imune 

inata é primordial para o início do desenvolvimento da resposta imune adaptativa atuando 

conjuntamente na resposta imunológica.6,9,19 

Os neutrófilos, importantes células do sistema imune inato, serão alvo de estudo neste 

trabalho e suas descrições, características e funções estão descritas a seguir. 

 

2.1.1.1 Neutrófilos 

 

Os neutrófilos, também chamados de leucócitos polimorfonucleares (PMNs), são 

células fagocíticas que apresentam um papel importante na resposta imune inata, com a 

função de identificar, ingerir e destruir diversos tipos de patógenos, sendo o principal tipo de 

célula mediadora da resposta inflamatória aguda às infecções por microrganismos.6-8 

Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no sangue periférico com tempo de 

vida curta, sendo sua meia vida de apenas 8 a 12 horas, e, pela produção contínua de 

neutrófilos por dia, eles representam cerca de 60 – 70% dos leucócitos presentes na circulação 

sanguínea.21-24 São as primeiras células imunes encontradas no local da agressão, causada por 

infecção ou lesão do tecido, sendo recrutadas a partir da periferia por agentes quimiotáticos 

produzidos no próprio local da infecção, como as proteínas de complemento (por exemplo, 

C3a e C5a), imunocomplexo (IC), quimiocinas (como a IL-8) e citocinas (tais como TNF-α e 

IL-1), substâncias liberadas pelos mastócitos e basófilos, e por substâncias produzidas pelos 

microrganismos. 21-24 
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O processo que leva o neutrófilo até o local afetado é chamado de quimiotaxia, que 

compreende desde a aderência dos neutrófilos às células endoteliais, por meio das moléculas 

de adesão celular, até a migração para o tecido afetado através das paredes endoteliais.16,21-25 

No local da infecção, os neutrófilos ativados fagocitam os patógenos e os destroem 

intracelularmente por mecanismos microbicidas, incluindo a geração de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio, liberação de enzimas proteolíticas e peptídeos microbicidas a partir de 

grânulos citoplasmáticos.22,24 Os neutrófilos também são capazes de matar extracelularmente 

através da extrusão de “armadilha extracelulares neutrofílica” (NETs – neutrophilic 

extracellular traps).16,19,23, que seriam substâncias dos grânulos capazes de anular fatores de 

virulência e destruir bactérias extracelulares.  

Foram identificados outros reguladores importantes na função dos neutrófilos, em 

nível molecular, como as vias de sinalização Jak-STAT, PI-3-quinase (PI3K) e as MAPKs 

(via da proteína quinase ativada por mitógenos).16,23 Logo após os neutrófilos destruírem e 

eliminarem os patógenos, eles se submetem a apoptose, que é a morte celular programada.19,23 

Disfunções na apoptose dos neutrófilos estão sendo associadas à patologias autoimunes, como 

o lúpus eritematoso sistêmico; uma explicação para essa associação seria que os restos 

apoptóticos circulantes, contendo materiais nucleares, poderiam estimular a produção de uma 

variedade de autoanticorpos.19 

Entre as moléculas de superfície dos neutrófilos estariam os CDs: CD11b com 

importante papel na resposta imune inata, sua função está envolvida com a fagocitose e 

adesão intravascular de células imunitárias como neutrófilos e monócitos ao endotélio;26 

CD16 é o receptor do FcγRIII para IgG, altamente expresso em neutrófilos com importante 

função na resposta neutrofílica no reconhecimento, opsonização e fagocitose de bactérias 

frente a uma infecção, além disso, o CD16 reconhece principalmente IgG contendo 

imunocomplexos fazendo uma ligação entre a imunidade inata e adaptativa;27 CD32 atua 

como receptor do FcγRIIA FcγRIIB FcγRIIC, dos granulócitos,  para IgG agregada, com 

papel na fagocitose e ADCC, liga-se a PCR e atua como receptor inibitório dos sinais de 

ativação pelos linfócitos B;6,28 CD64 é expresso em monócitos, neutrófilos ativados e apenas 

em baixo grau por neutrófilos em repouso;29-31 com a função de  reconhecimento de antígenos 

bacterianos, pelo receptor de FcγRI de alta afinidade que se liga as IgG monomérica, e assim 

ativa os neutrófilos para fagocitose.29-32 
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2.1.2 Sistema Imune Adaptativo 

 

O sistema imune adaptativo é caracterizado pela sua especificidade e diversidade de 

reconhecimento, memória, especificação de respostas, autolimitação e tolerância à 

componentes do próprio organismo. Sua resposta imune especifica é conduzida pela ativação 

dos linfócitos e das moléculas solúveis por eles produzidas; os linfócitos são as principais 

células envolvidas nessa resposta imunológica, mas outras células chamadas de células 

apresentadoras de antígenos (APCs) destacam-se também pelo papel de ativação dos 

linfócitos, apresentando antígenos associados a moléculas do complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC – major histocompatibility complex) para os linfócitos 

T. Além dos linfócitos e das APCs (como exemplo as células dendríticas), as moléculas 

solúveis que também compõem o sistema imune adaptativo incluem os anticorpos, citocinas e 

quimiocinas.6,19 

Os linfócitos são divididos em duas populações principais, os linfócitos T e B, de 

acordo com suas origens, evoluções e funções. A imunidade adaptativa tem a função de 

manter o equilíbrio entre a manutenção da homeostase e a adaptação às agressões externas por 

meio de dois tipos de resposta, a imunidade celular e a resposta humoral. O sistema imune 

adaptativo promove a resposta imune especifica por meio da interação entre os receptores 

celulares de linfócitos T, B e anticorpos com estruturas antigênicas presentes em patógenos e 

células.6,9 

A resposta imunológica mediada por células, a imunidade celular, é gerenciada 

principalmente pela ação efetora dos linfócitos T como um mecanismo de defesa contra 

micro-organismos intracelulares. A fase efetora da imunidade celular é iniciada logo após o 

reconhecimento dos antígenos proteicos de micro-organismo intracelulares presentes na 

superfície de células infectadas pelos linfócitos T. A imunidade celular é dividida em duas 

subpopulações de linfócitos T, as que apresentam o marcador de expressão CD4+, que são as 

células T efetoras CD4+ ou células TH1 CD4+ (linfócitos T auxiliares), cuja função é 

orquestrar e auxiliar a resposta imune, e a outra subpopulação que expressa o marcador CD8+, 

que são as células T CD8+ ou CTLs (linfócitos T citotóxicos ou citolíticos), as quais destroem 

as células alvos.6 A resposta imunológica mediada por células é regulada por diversos fatores, 

como as citocinas, quimiocinas e a presença do próprio antígeno.6,8 

Resumidamente, o mecanismo de desenvolvimento das células T efetoras na indução 

da resposta imune celular é através da apresentação dos antígenos processados pelas APCs 

nos órgãos linfoides periféricos aos linfócitos “naive” CD4+ e aos T CD8+. Em seguida, 
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ocorre a expansão e diferenciação das células T formando os clones. Parte do clone de CD4+ 

originam células de memória e parte das células efetoras. O mesmo ocorre com as células T 

CD8+. As efetoras entram na corrente sanguínea e migram, juntamente com outros leucócitos, 

para o local da infecção. Os linfócitos CD4+ TH1 interagem com os macrófagos liberando 

citocinas que os ativam e estes conseguem destruir os micro-organismo fagocitados. 

Paralelamente, as CTL efetoras interagem com as células alvo (as infectadas) induzindo estas 

a apoptose.6 

A imunidade humoral é mediada principalmente por linfócitos B, os quais são 

responsáveis pela produção de anticorpos. Os anticorpos são glicoproteínas produzidas pelos 

plasmócitos (células derivadas dos linfócitos B) nos órgãos linfoides e na medula óssea, e sua 

função efetora é a neutralização e eliminação de microrganismos infecciosos e toxinas 

microbianas. A função fisiológica dessa resposta imune é defender o organismo contra 

microrganismos extracelulares e toxinas microbianas pela eliminação de antígenos mediada 

por anticorpos, que solicita a atuação de outros sistemas efetores, como os fagócitos e 

proteínas do complemento.6,9 

Assim, em resposta a um estímulo antigênico, uma região específica da molécula do 

anticorpo (porção Fab), extremidade variável, será responsável pela ligação ao antígeno à 

medida que outra região (porção Fc), parte constante do anticorpo, realizará a função efetora 

de neutralização, opsonização para a fagocitose e para a citotoxicidade celular dependente de 

anticorpos, e ativação do sistema complemento. Desta maneira, pode-se ter, dentro da mesma 

resposta humoral, várias ações efetoras, sendo mediadas por diferentes isotipos de 

anticorpos.7,9 

 

2.1.2.1 Linfócitos 

 

Os progenitores linfoides dão origem aos linfócitos, que vão se diferenciar em: 

linfócitos T (LT), os quais migram da medula óssea para o timo, e, nesse percurso, ocorre o 

processo de seleção e maturação dessas células, sendo que apenas os LT maduros deixam o 

timo e caem na corrente sanguínea; os linfócitos B (LB) sofrem maturação na medula óssea, e 

quando maduros entram na corrente sanguínea onde migram para os órgãos linfoides 

secundários.14 
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2.1.2.1.1 Linfócitos T 

 

Os linfócitos T se originam de precursores do fígado fetal ou da medula óssea de 

adultos e são amadurecidos no timo. As células T em desenvolvimento no timo são chamadas 

de timócitos, células pré-T ou linfócitos imaturos, e essas células migram até o córtex tímico 

local onde ocorrem os eventos de maturação. No córtex, os timócitos começam a expressar 

um receptor de células T (TCR) funcional e iniciam a maturação dos co-receptores CD4 e 

CD8. Nos estágios finais de maturação, os linfócitos maduros migram do córtex para a 

medula, deixando o timo e entram na circulação sanguínea como o CD4+ ou CD8+ naives.6,33 

Os linfócitos T somente são capazes de reconhecer os antígenos processados que são 

apresentados por moléculas de MHC na superfície de uma APC. O TCR faz o reconhecimento 

do complexo peptídeo-molecular de MHC, e o CD3, pela sinalização celular subsequente. O 

TCR está expresso na membrana dos LT juntamente com complexo CD3, composto por cinco 

proteínas diferentes do mesmo grupo das imunoglobulinas.6,33 

O processo de maturação dos LT ocorre em estágios sequenciais que envolvem a 

recombinação somática dos genes do TCR e expressão do TCR, proliferação das células, 

expressão dos co-receptores CD4 e CD8 e seleção positiva e negativa induzida por 

apresentação de antígenos próprios por células do estroma tímico.33 

O TCR é formado por duas cadeias peptídicas da superfamília das imunoglobulinas 

que são formadas a partir de segmentos gênicos que ocorre durante a maturação dos LT. Em 

cerca de 95% dos LT circulantes o TCR é formado pelas cadeias α e β. Uma pequena 

porcentagem de LT apresenta TCR composto por cadeias γ e δ.33 

 

Linfócitos T αβ 

No córtex tímico, os progenitores das células T αβ expressam os co-receptores CD4 e 

CD8. Os processos de seleção eliminam os timócitos auto-reativos e promovem a sobrevida 

dos timócitos dos quais os TCRs unem-se às moléculas próprias com baixa afinidade. A 

diferenciação funcional e fenotípica em células T CD4+CD8- (TH) ou CD8+CD4- (TC) ocorre 

na medula do timo e somente as células T maduras entram na circulação. As células que 

expressam o TCR γδ são derivadas dos precursores da medula óssea e o processo de 

maturação ocorre no timo como uma linhagem separada.33 

Os linfócitos que expressam o CD4+ são restritos ao MHC de classe II e os que 

expressam o CD8+ são restritos ao MHC de classe I. Apenas os timócitos que se ligam ao 

complexo MHC/Antígeno com afinidade adequada recebem estímulo para sobreviver, mas os 
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timócitos cujo TCR não apresentam afinidade pelo MHC próprio morrem por apoptose pela 

falta de estímulo.33 

A ativação e a fase efetora da resposta imune celular são mediadas pelas células T, as 

quais são acionadas pelo reconhecimento do antígeno pelos linfócitos T. Os linfócitos T naïve 

identificam o antígeno, ativados pelos órgãos linfoides periféricos, e a ativação resulta na 

expansão de uma população de linfócitos antígeno-específicos e na diferenciação dessas 

células em linfócitos efetores e de memória. As células T, ao reconhecerem o antígeno nos 

órgãos linfoides periféricos ou nos tecidos periféricos não linfoides, são ativadas para realizar 

sua função efetora de resposta imunológica celular.14 

Existem diferentes subtipos tipos de LT efetores, sendo os principais subtipos: os LTs 

auxiliares (TH) e os LTs citotóxicos (CTL) – ambos apresentam um receptor αβ e as 

moléculas co-receptoras CD4+ ou CD8+, tendo um papel importante no controle de patógenos 

intracelulares. Os LT CD4+ (TH) tem a função de orquestrar outras células da resposta imune 

na eliminação dos patógenos e também tem o papel de ativar os LB, macrófagos e LT CD8+. 

Por sua vez, os LT CD8+ atuam principalmente nas respostas antivirais e também possuem 

ação antitumoral. Existem outros subtipos de LT efetores, os LT γδ, que geralmente são 

encontrados nas barreiras de mucosa e na pele, além da sua função contra antígenos eles são 

um elo entre a resposta imune inata e adaptativa.33 

Os Linfócitos T CD4 Auxiliares (TH) são funcionalmente subdivididos de acordo com 

o padrão de citocinas que produzem, pois são morfologicamente indistinguíveis e o que 

diferem essas células umas das outras são os distintos padrões de citocinas que secretam, cada 

qual com diferentes respostas efetoras. Assim, dependendo do estímulo fornecido por uma 

APC, um linfócito precursor TH0 pode tornar-se um linfócito TH1, TH2 ou TH17, conforme o 

ambiente de citocinas presentes.33 

Os LTh1 produzem as citocinas IFN-γ e IL-2, executando a ação de ativação de 

fagócitos e a produção de anticorpos opsonizantes. A resposta do TH1 é de grande importância 

para o controle de patógenos intracelulares e é possível que possa contribuir para a patogênese 

de doenças reumáticas autoimunes, como na artrite reumatoide e na esclerose múltipla.33 

A resposta imunológica humoral da população dos LTH2 está associada com as 

doenças alérgicas e infecções por helmintos. Os LTH2 favorecem a produção de anticorpos 

pela própria produção das interleucinas IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, que têm a função de: 

proliferação de células B; diferenciação de células B; produção de anticorpos; ativação de 

eosinófilos.33 
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Uma nova população de LT efetores, descobertos recentemente, são os LTH17 com um 

importante papel na proteção contra infecção por microrganismos extracelulares. Os LTH17 

são responsáveis pela produção de IL-17, IL-22, IL-26, M-CSF e GM-CSF, apresentando a 

função de expansão de células mieloides, produção de quimiocinas e produção de citocinas 

inflamatórias. A produção desregulada da IL-17 está associada às doenças autoimunes, como 

a esclerose múltipla, doença intestinal inflamatória, psoríase e lúpus. Em alguns modelos 

experimentais de autoimunidade, causada por LTH17, as citocinas TH1 e TH2 tem apresentado 

função protetora, isso porque as citocinas TH1 e TH2 se diferenciam pela ação antagonista dos 

TH17.33 

Os CTL (CD8+) são os responsáveis pela produção de perforina, IFN-γ e granzima, e 

executam a função de lise de células infectadas por vírus, lise de células tumorais e ativação 

celular. As células infectadas por vírus e células tumorais normalmente são reconhecidas 

pelos LT CD8+, os quais identificam o antígeno intracitoplasmático apresentado por 

moléculas MHC de classe I, que estão geralmente expressos em todas as células nucleadas. 

Assim, logo após a adesão às células alvo com antígeno associado ao MHC e o coestímulo 

adequado, os LT CD8+ proliferam e, mesmo independentemente da presença de moléculas co-

estimulatórias, podem eliminar por citotoxidade as células que apresentam esse antígeno 

específico.14 

A ação das perforinas e das granzimas, produzidas pelos LT CD8+, induz a apoptose 

nas células alvo. Os LT CD8 também podem causar apoptose pela expressão do receptor Fas 

L (CD95), que interage com a molécula Fas nas células alvo.33 

 

Linfócitos T γδ 

Os LT γδ, representam uma pequena população de LT periféricos, que fazem parte da 

primeira linha de defesa do organismo, geralmente encontrados nas barreiras das mucosas e 

na pele. Produzem IFN-γ e IL-4, e realizam citotoxidade, apresentação de antígenos e 

ativação de células dendríticas e linfócitos B. Os LT γδ se diferenciam dos LT αβ pela 

capacidade do seu TCR reconhecer antígenos mesmo com a ausência de apresentação pela 

molécula de MHC.33 

Os LT γδ levam o questionamento da divisão do sistema imune em sistema inato e 

adaptativo, pois esses LT exercem tanto funções de células da imunidade inata como da 

resposta adaptativa, sendo que sua participação em ambas às respostas sugere que os LT γδ 

representam uma forma primitiva e conservada de imunidade.33 
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Linfócitos T CD4+ CD25+ reguladores 

As células T reguladoras (células Treg) são importantes para manutenção da auto 

tolerância, controle da autoimunidade e regulação da homeostase dos linfócitos T, além de 

modularem diversas respostas imunológicas contra agentes infecciosos e células tumorais.10 

Essas células fazem parte de uma subpopulação dos LT, são identificadas pela expressão das 

moléculas de superfície CD4+ e CD25+ e o fator de transcrição Foxp3 (forkhead Box P3), com 

papel importantíssimo no controle da resposta imunológica à antígenos próprios e não 

próprios ao induzirem a supressão das células T efetoras, sendo essenciais na manutenção dos 

mecanismos que garantem a auto tolerância e a regulação da resposta imune.34 Outros 

antígenos de superfície expressos nas células Treg incluem CTLA-4, GITR, CD103, CD62L, 

CD69, CD134, CD71, CD54, CD45RA10 e CD127low.11 

As células Treg são desenvolvidas durante a maturação dos linfócitos T no timo,10 e os 

LTreg CD4+CD25+ são produzidos nos corpúsculos de Hassal no timo (celulas naïve) 

tornando-se ativos ao chegarem no sangue periférico e nos órgãos linfoides secundários, 

adquirindo fenótipo de memória.34 Representam de 5 a 10% das células CD4+ no sangue 

periférico.10 

A atividade supressora dos Tregs está associada com a expressão de Foxp3, que atua 

como um repressor de transcrição. As células Tregs supressoras CD25+CD4+ proliferam-se 

com base no contato célula-célula e suprimem respostas imunitárias pela secreção de citocinas 

imunossupressoras, tais como, IL-10 e TGF-β.34 

As células Tregs são divididas em dois grupos de células: as naturais e as adaptativas. 

As células Treg naturais expressam a molécula de superfície CD25+, denominadas linfócitos 

T CD4+CD25+; as outras moléculas de superfície expressas nos LTreg naturais, apesar de não 

possuírem especificidades, corroboram para identificação dessas células, destacando-se os 

constituintes de superfície: CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4), GITR 

(glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor), TNFR-2 (tumor necrosis factor 

receptor-2) e HLA-DR (human leucocyte antigen). As células Treg naturais, que expressam a 

cadeia do receptor de alta afinidade para IL-2 (CD25), foram classificadas como LT CD4+, e a 

deficiência genética do receptor da IL-2, ou da própria IL-2, resultam no surgimento de 

doenças autoimunes.34 

Ainda que os estímulos responsáveis, tanto pela produção quanto pelo 

desenvolvimento das células Treg naturais, não estejam completamente esclarecidos, 

considera-se que o reconhecimento de antígenos próprios no timo, mediado pelos receptores 

TCR de alta afinidade, seria a forma de sinalização nesse processo.34 
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Com relação às células Treg adaptativas, essas são originadas na periferia por meio de 

estímulos antigênicos, cuja função supressora é exercida após a liberação de citocinas, como 

IL-10 e TGF-β. Entre as células Treg adaptativas, estão incluídas as seguintes células: TR1, 

TR3, as células T CD4-CD8-, NK, linfócito CD8+ supressor e a gama-delta.34 

 

2.1.2.1.2 Linfócitos B 

 

A partir dos progenitores linfoides, as células que vão se diferenciar em linfócitos B 

(LB) continuam na medula óssea até o final do processo de maturação celular, e, após a 

maturação, os LB maduros entram na circulação e migram em direção aos órgãos linfoides 

secundários. Contudo, durante a vida fetal, os LB são produzidos no saco vitelínico, depois no 

fígado e por fim desenvolvidos na medula óssea. São as imunoglobulinas IgM e IgD as 

responsáveis pelo reconhecimento de antígenos nos LB, durante as alterações (células B 

naïves), tendo um importante papel no processo de maturação dessas células.14 

O processo de maturação dos LB ocorre em etapas, iniciando no estágio celular das 

células pró-B, as quais expressam os genes TdT, RAG1 e RAG2, que gerenciam a 

recombinação gênica necessária para a produção de imunoglobulinas. A recombinação gênica 

ocorre na fase inicial da maturação dos LB na medula óssea, no estágio celular pré-B, 

ocorrendo de forma independente de qualquer interação com antígeno. Esse processo de 

recombinação gênica, dos diferentes segmentos que compõem as porções variáveis das 

cadeias pesadas e leves da molécula de imunoglobulina e as suas diversas possibilidades de 

associação entre essas cadeias, podem gerar cerca de 1011 especificidades distintas de 

reconhecimento pelas imunoglobulinas; a especificidade de ligação ao antígeno é determinada 

pela união das regiões variáveis das cadeias leve e pesada da molécula de imunoglobulina, 

caracterizada pela porção variável (Fab) da molécula.33 

É durante a fase de maturação dos LB que ocorre o processo de seleção positiva e 

negativa, sendo que na seleção positiva os LB imaturos, neste estágio, expressam moléculas 

de imunoglobulinas funcionais de membrana que recebem estímulos para continuar a 

maturação do LB. Já na seleção negativa, os LB imaturos que falham na expressão do BCR 

(receptor da célula B) são eliminados e os que reconhecem proteínas próprias com elevada 

afinidade sofrem apoptose (células autorreativa).14 

O processo de maturação dos LB ocorre em etapas, e cada etapa é caracterizada por 

estágios celulares que são diferenciados de acordo com os marcadores imunofenotípicos 

(expressão de genes de imunoglobulinas e de outras proteínas de membrana) expressos no 
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desenvolvimento normal dessas células. Conforme cada estágio de maturação dos LB, as 

células expressam diferentes tipos de moléculas de superfície.14,33 

A ativação dos linfócitos ocorre quando o receptor BCR se liga ao receptor antigênico, 

ao mesmo tempo em que sucede a ligação conjunta com as cadeias das Igα e Igβ na superfície 

do LB; essas moléculas contêm ITAMS (motivos de ativação de imunoreceptores baseados 

em tirosina) que são fosforilados e, consequentemente, ativam enzimas e intermediários 

bioquímicos que promovem a transcrição de genes envolvidos no processo de proliferação e 

diferenciação dos LB.33 

O desencadeamento dessas sequências de eventos intracelulares leva à interação entre 

o LB e o LT auxiliar após o processamento antigênico pelas células B, ocorrendo à produção 

de citocinas pelos LT auxiliares, que ativará a resposta imune humoral, onde várias moléculas 

de superfície estarão envolvidas nesse processo de ativação.14,33 

Os LB expressam várias moléculas de superfície, entre elas o CD21 (CR2), CD19 e 

CD81, onde o CD21 forma um complexo com outras duas proteínas (CD19 e o CD81), 

permitindo o reconhecimento do C3d e do antígeno pelo receptor BCR. A ligação desses 

receptores gera uma cascata de sinalização que promove uma amplificação da resposta imune 

humoral.33 

Sabe-se que o LB tem capacidade de ativar outros receptores relacionados à resposta 

inata, como os TLRs, sendo que os LB expressam a maior parte deles, como o TLR2, TLR3, 

TLR5, TLR7 e TLR9.33 Outra interação entre as diferentes formas de reposta imune, neste 

caso com relação à resposta celular e humoral, é entre os LB e os LT auxiliares, onde os LB 

necessitam da ação dos LT auxiliares na resposta à antígenos peptídicos; por exemplo, a 

interação dos CD40L (CD 154) com o CD40 e CD28 com o receptor B7. Os LT expressam 

CD40L (CD154) e o CD28 que se ligam respectivamente com os CD40 e B7 expressos no LB 

e a interação dessas moléculas de superfície transmitem sinais que levam a produção de 

diferentes citocinas.7,14 

O CD40 é expresso nas células B e o CD40L na superfície das células T auxiliares, 

sendo que o CD40 é um membro da superfamília do receptor de TNF (fator de necrose 

tumoral). Quando as células T auxiliares forem ativadas, pelo antígeno e pelos 

coestimuladores, interagem diretamente com as células B apresentadoras de antígenos, assim, 

o CD40L reconhece o CD40 na superfície das células B. A ligação desses receptores de 

superfície, CD40L ao CD40, permite o recrutamento de proteínas citosólicas TRAF (fatores 

associados ao receptor de TNF) que associadas ao CD40 dão inicio a cascata de sinalização, 
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mediada por enzimas, levando a ativação do NF-kB e AP-1, entre outros, que juntamente 

estimulam a proliferação das células B e o aumento da síntese e secreção de Ig.14 

Células B reguladoras (linfócitos Bregs) são diferenciadas pela alta expressão do 

CD1d, e estas células Bregs dependem do estímulo gerado pelos CD40L e B7 para serem 

ativadas. Quando ativadas produzem IL-10 e TGF-β que inibem a ativação e diferenciação de 

LTCD4+, LTCD8+ e células NK/T, que por sua vez, levam a inibição da ativação das células 

dendríticas e estimulam a diferenciação dos LT reguladores.33 

 

2.2 Imunossenescência 

 

O envelhecimento é considerado um processo progressivo que afeta todo o organismo, 

caracterizado por alterações nas funções fisiológicas sistêmicas.35 Assim, como em outros 

sistemas, o sistema imunológico é afetado pelo envelhecimento, e essa remodelagem 

imunológica relacionada com a idade é denominada imunossenescência.35-36 A 

imunossenescência é caracterizada, não somente pelo declínio da função imune, como 

também pela hiperatividade de algumas respostas como o aumento da produção de 

autoanticorpos ou um estado de inflamação continua (inflammaging).35 

Sabe-se que o envelhecimento está associado com a quebra das barreiras epiteliais da 

pele, pulmão e trato gastrointestinal, permitindo a invasão de bactérias patogênicas por esses 

tecidos.1 Devido a esses comprometimentos, recentemente, várias pesquisas estão sendo 

realizadas sobre a imunossenescência e esses estudos tem apontado um grande 

comprometimento na função de várias células, tanto do sistema imune inato, quanto do 

sistema imune adaptativo, incluindo os linfócitos (células naïve, células efetoras e células de 

memória), células Treg, células B, monócitos, neutrófilos e células NK.36 

Dessa forma, a imunossenescência afeta tanto o sistema imune inato quanto o sistema 

imune adaptativo,1 porém, foi observado que o envelhecimento tem um maior impacto sobre a 

imunidade adaptativa. As alterações com a idade, nesse sistema altamente complexo, estão 

associadas ao declínio progressivo da função imunológica,11 aumentando assim, a 

suscetibilidade a infecções, a presença de autoanticorpos e a redução da resposta vacinal, 

alterações essas decorrentes do declínio funcional, podendo ocorrer em qualquer etapa da 

elaboração da resposta imune.2,11 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de entender as modificações 

ocorridas no organismo de um indivíduo durante o processo de envelhecimento. Alguns 

exemplos das alterações já observadas pela comunidade científica estão descritos a seguir. 
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A deterioração da imunidade, que abrange desde a disfunção metabólica, 

comprometimento das respostas imunes a novos antígenos até os distúrbios relacionados à 

inflamação, é observada em indivíduos idosos evidenciando a intrínseca relação entre a 

regulação metabólica e as respostas imunológicas. Alguns biomarcadores sugeridos pelos 

estudos com as células T e B foram: um padrão alterado de citocinas, redução na expansão 

clonal, diminuição na função específica das células T e B e um declínio na função das células 

apresentadoras de antígenos. Semelhantemente, foi observada uma diminuição nas funções 

dos macrófagos, neutrófilos e células Natural Killer com o envelhecimento.37 

A inflamação é vista com acuidade no processo de envelhecimento, pois o 

envelhecimento tem sido acompanhado por um estado inflamatório crônico subclínico, este 

conceito é denominado “inflammaging”,12,37 evidenciado pelo aumento dos níveis séricos de 

mediadores inflamatórios que são considerados marcadores da mortalidade, independente da 

pré-existência de morbidade.12 Evidencias sugerem que a inflamação é uma parte 

independente do estímulo imunológico e dos mediadores pró-inflamatórios. Isso leva a uma 

reavaliação do envolvimento da inflamação no processo de imunossenescência, e do seu papel 

no peso dos órgãos envolvidos e nos processos associados ao tipo celular. Por isso, é 

importante identificar os mecanismos moleculares que regulam as complexas interações entre 

o metabolismo e imunidade no envelhecimento. Isso gera a necessidade de estudos 

integrativos que apontam fatores multifatoriais e dinâmicos que explicam a senescência e a 

longevidade.37 

Com o avançar da idade, o tecido hematopoiético na medula óssea diminui 

gradativamente, sendo substituído por tecido adiposo, lembrando que a medula óssea é 

responsável pela geração de células precursoras da imunidade inata e adaptativa. As células 

tronco hematopoiéticas localizadas no interior da medula óssea com alto potencial de 

autorrenovação e diferenciação, dessa forma, também são afetadas pelo envelhecimento. 

Tendo visto que, com a idade as células tronco hematopoiéticas têm capacidade de 

proliferação diminuída e o encurtamento dos telômeros, consequentemente, podem afetar o 

seu desenvolvimento e proliferação, em decorrência dessas alterações há uma diminuição da 

linfopoiese das células B e T.38 

A imunossenescência mais primitiva seria a disfunção celular hematopoiética, células 

tronco hematopoiéticas, afetando ambas as linhagens mieloide e linfoide, o que pode levar a 

uma redução da função imune inata e adaptativa com o envelhecimento. O declínio na função 

das células tronco associado à idade leva a uma redução da capacidade regenerativa, o que 
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pode limitar a vida útil dessas células, afetando vários órgãos, incluindo o intestino delgado, 

músculos e sangue.39 

Dessa forma, o envelhecimento provoca diversas alterações nas células tronco 

hematopoiéticas e nos sistemas imune inato e adaptativo. A seguir, algumas observações que 

foram identificadas com o envelhecimento na formação das células e nas funções do sistema 

imunológico, descritas na tabela 1.  

 

Quadro 1 – Causas e efeitos das principais mudanças associadas à idade no sistema imune. 

 

Alterações Causas  Efeitos 

Células-Tronco Hematopoiéticas  

 - Distorção dos progenitores da 

medula óssea para a linhagem mieloide 

- Mudanças epigenéticas 

- Danos no DNA 

- Encurtamento do telomero 

- Exposição à inflamação crônica 

relacionada à idade 

- Diminuição dos linfócitos circulantes 

- Aumento da susceptibilidade a 
anemia 

- Aumento da infecção por bactéria 

piogênica 

- Aumento da MDSC (células 
supressoras derivadas da linhagem 

mieloide) no sangue 

- Infecção e câncer  - Menor capacidade de controlar a 
infecção 

Imunidade Inata   

- Diminuição dos monócitos e das 
células dendríticas circulantes, e das 

células dendríticas associadas ao tecido 

- Aumento das células dendríticas 

no baço 

- Redução das células dendríticas 

plasmocitóides e mieloides 

normais 

- Macrófagos dos tecidos normais 

- Mudanças em progenitores mieloides 

- Células dendríticas plasmocitóides e 

mieloides constitutivamente ativadas 

- Mudanças na expressão do receptor 

de superfície 

- Diminuição da capacidade de 

migração para os locais dos linfonodos 

- Aumento da incidência de doença 
autoimune 

- Diminuição da capacidade de 

apresentação de antígeno 

- Redução da capacidade para 
fagocitose de antígenos 

- “Inflamm-ageing” 

- Comprometimento na capacidade 

para responder a infecções  

- Diminuição da sinalização dos 

Receptores Toll Like (TLR) 

- Diminuição da expressão do TLR 

- Não responsividade do TLR para 

estímulos 

- Redução na ativação de células 

dendríticas e de macrófagos medida 

por TLR 

- Redução na produção de citocinas 

- “Inflamm-ageing” 

(inflamação crônica, nível elevado da 

ativação inflamatória basal) 

- Aumento da infiltração para o 

intestino 

- Infecção viral crônica (por exemplo 

citomegalovírus) 

- Aumento da expectativa de vida dos 

macrófagos nos tecidos  

- Aumento da concentração de 

citocinas inflamatórias no plasma (por 

exemplo, TNF- α) 

- Aumento das células apoptóticas 

- Aumento do estresse oxidativo 

 - Células mieloides dessensibilizadas 

(redução da produção de citocinas por 

células mieloides após estimulação 
com ligantes de TLR e redução da 

apresentação de antígeno) 

Imunidade Adaptativa    

- Perda de células T naïve no sangue 

periférico e nos órgãos linfoides  

- Involução do timo 

- Redução da produção de percursores 

linfoides na medula óssea 

- Defeitos no receptor de células T 

(TCR)/CD3 mediada por eventos de 

fosforilação ou a regulação aberrante 
da tirosina quinase associada ao TCR 

- Células T efetoras e células T de 

memória altamente diferenciadas (por 
exemplo, células CD8+) 

- Grandes expressões clonais 

- Limitado repertório de células T 

- Resposta mediada por células T CD8+ 
permanece intacta 

(continua) 
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- Diminuição do repertório dos TCR - Comprometimento na capacidade de 

responder a novos antígenos 

- Geração de células T via proliferação 
periférica mantém um compartimento 

de células T CD4+ naïve diversificada 

até a oitava década de vida 

- Sensibilidade do TCR comprometida 

devido à perda de miR-18a e mais 

DUSP6 em células T CD4+ naïve 

- Redução das células B naïve 

(extensão desconhecida)  

- Redução da produção de precursores 

linfoides na medula óssea (?) 

- Achados conflitantes sobre defeitos 

em mudanças de classe, recombinação 

e hipermutação somática 

- Respostas defeituosas do das células 
TCD4+ ou TCD8+ de memória, 

incapacidade de ajudar as células B, em 

parte devido a uma maior expressão do 

gene DUSP4 (do inglês dual specificity 
phosphatase) 

- Aumento das células B de memória 

- Aumento da expectativa de vida e da 
expansão homeostática das células B 

maduras 

- População homogênea e menos 

antígeno-específica 

- Diminuição da produção de 

anticorpos em resposta a vacinação 

*Fonte: Adaptado de Boraschi, Italiani.40 

 

Vários estudos propõem que a função dos neutrófilos pode estar comprometida pelo 

envelhecimento.16,20-25 Isto não é somente indicado pelo aumento da morbidade e mortalidade 

por infecções bacterianas em idosos, mas também pelas características clínicas, mostrando 

que a idade é um fator de risco independente para o desenvolvimento de doenças 

inflamatórias e crônicas, que incluem um papel patogênico para os neutrófilos como,20,24 por 

exemplo, na artrite reumatoide.20 Algumas doenças podem ser explicadas por distúrbios na 

função dos neutrófilos, como as infecções recorrentes de pele e vias respiratórias devido ao 

comprometimento da atividade bactericida e da quimiotaxia dos neutrófilos nos idosos.24 

Com relação ao número de neutrófilos, assim como as suas subpopulações, há 

discordância se estes sofrem alteração com o envelhecimento.23 Contudo, a maioria dos 

estudos mostram que o envelhecimento saudável não altera a quantidade de neutrófilos em 

idosos,16,21-25 nem compromete a capacidade de resposta neutrofílica frente a uma 

infecção.12,16,25 Outros estudos ainda descrevem que as funções dos neutrófilos estão 

diminuídas com o envelhecimento, como a quimiotaxia, a fagocitose e a morte intracelular 

pela produção de radicais livres.20,23 

A função de aderência dos neutrófilos parece estar preservada com o envelhecimento. 

Aparentemente a fagocitose nos idosos saudáveis tem se mostrado inalterada21 ou 

diminuída.23 A fagocitose, por opsonização, permanece normal em idosos,21 sugerindo que os 

receptores inatos de reconhecimento não são afetados com o envelhecimento.16,21 Porém, a 

expressão do receptor Fcγ CD16 parece estar reduzida, assim como sua função neutrofílica 

em idosos saudáveis.16,21,23 

(conclusão) 
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Com relação à quimotaxia, ainda não está claro se ocorre alteração com o 

envelhecimento; alguns estudos descreveram estar inalterada.21,25 Em contrapartida, outros 

estudos relataram uma redução da quimiotaxia em idosos saudáveis,16,20,23 sendo que esta 

alteração pode prejudicar o tempo dispensado pelo neutrófilo em chegar até o local da 

infecção, gerando uma incapacidade de controlar e eliminar a infecção, e, consequentemente, 

facilitando a proliferação bacteriana.16,20 Isso provavelmente pode ocorrer devido alterações 

nos receptores e nas vias de sinalização, comprometendo assim a resposta imune dos 

neutrófilos.16,20-25 O envelhecimento pode levar à alterações no receptor Fcγ, em consequência 

disso, acarreta alterações na produção de superóxido e na fagocitose, prejudicando a resposta 

neutrofílica.21 

Portanto, várias etapas da resposta imunológica dos neutrófilos estão afetadas com o 

envelhecimento, desde funções na fagocitose, burst oxidativo, quimiotaxia e alterações nos 

receptores de neutrófilos e nas vias de sinalização. Isso resulta numa redução da capacidade 

neutrofílica na eliminação e destruição dos patógenos, além de inibir a interação sobre sua 

influência no sistema imune adaptativo.16,23-24 

A homeostase alterada nos neutrófilos de indivíduos idosos aumenta a suscetibilidade 

à apoptose espontânea e induzida, podendo levar a um estado de inflamação resistente de 

baixo grau.20,23 Dessa forma, todas essas alterações funcionais, observadas até o momento, 

sugerem um sério comprometimento nas funções dos neutrófilos com o envelhecimento.23,25 

O sistema adaptativo é mais afetado com a imunossenescência, levando a alterações da 

população dos linfócitos B e T nos órgãos linfoides, por isso há vários estudos sendo 

realizados sobre os linfócitos. Os linfócitos T estão sendo mais estudados quando comparados 

com os estudos relacionados aos linfócitos B. Um estudo mostrou que as células T naïve 

apresentaram contagem reduzida nos órgãos linfoides e que as células de memória estavam 

aumentadas com a idade. Possivelmente, isso é explicado, pela involução tímica associada à 

idade; o timo é o órgão responsável pela maturação das células T e com o envelhecimento a 

massa do timo decresce resultando numa diminuição das células T naïve. Como 

consequência, a força homeostática tenta assegurar a sobrevida e maturação do número de 

células T, sendo essas alterações mais pronunciadas nos CD8+ do que no CD4+ e tais 

alterações podem ser aceleradas por patógenos, como o citomegalovírus.38 

Como já conhecido às células Tregs exercem função supressora, e variações na 

frequência e função da subpopulação de células Tregs CD4+ CD25+ Foxp3+ estão referidas 

em condições autoimunes. As alterações que ocorrem com as células Tregs no 

envelhecimento podem prejudicar a homeostase imunológica, assim como, a prevenção da 



36 

 

autoimunidade no organismo. Foi observado num estudo, que indivíduos com lúpus 

eritematoso sistêmico apresentam uma significante redução na função supressiva das Tregs 

quando comparados a doadores saudáveis. Estudos das células Tregs em idosos saudáveis 

mostram-se contraditórios visto que em algumas pesquisas relataram aumentos da frequência 

celular e outra nenhuma diferença nos CD4+ Foxp3 com envelhecimento. Portanto, alteração 

no equilíbrio das células T durante o processo de envelhecimento sugere um aumento da 

inflamação e resposta ineficaz contra as infecções em indivíduos mais velhos.36 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Durante o envelhecimento, as funções dos neutrófilos como quimiotaxia, fagocitose e 

geração de espécies reativas de oxigênio podem estar alteradas devido à remodelagem do 

sistema imune senescente. Assim, como observado, os neutrófilos oriundos de pessoas idosas 

apresentam menor eficácia no desempenho de suas funções, entre elas a resposta à infecção, 

aumentando as chances de desenvolver infecções crônicas persistentes.1,3 

Uma possível explicação para esse problema seria a alteração da expressão das 

moléculas de superfície nos neutrófilos, durante o processo de envelhecimento, responsáveis 

pelas funções celulares. Sendo assim, é importante determinar se ocorre variação da expressão 

das moléculas de superfície CD11b, CD16 e CD64, que podem resultar em alteração das 

funções dos neutrófilos. 

É sabido que imunossenescência afeta principalmente a imunidade adaptativa, sendo 

assim, seria relevante analisar também neste estudo a expressão das moléculas de superfície 

dos linfócitos B e T, os CD40 e CD154 respectivamente, os quais estão envolvidos na 

ativação celular. Essas moléculas estão relacionadas com a resposta imune no organismo e o 

declínio funcional de suas repostas com o envelhecimento aumenta a suscetibilidade a 

infecções e redução da resposta vacinal.2,11 

As células Tregs exercem a função de supressão do sistema imunológico, impedindo 

que ocorra hiperatividade deste sistema como acontece, por exemplo, nas doenças 

autoimunes. Com o envelhecimento são observadas alterações na função e frequência das 

células Tregs, o que pode prejudicar a homeostase imunológica.13 Dessa maneira, torna-se de 

grande importância estudar a população de células Tregs juntamente com outras células do 

sistema imune inato e adaptativo no processo de envelhecimento. 
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4 OBJETIVO 

 

Estudar a intensidade de expressão das moléculas de superfície CD11b, CD16 e CD64 

nos neutrófilos, CD40 nos linfócitos B, CD154 (CD40 ligante) nos linfócitos T, e a análise 

quantitativa da subpopulação de células Tregs, verificando se existe diferença ao comparar-se 

um grupo de idosos saudáveis com um grupo de jovens. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Foi realizado um estudo transversal de caso controle. 

 

5.2 Casuística 

 

5.2.1 Critérios de Inclusão 

 

Foram analisadas amostras de sangue de 50 idosos saudáveis, com idade acima de 60 

anos, provenientes do ambulatório de geriatria da Faculdade de Medicina de Marília – 

FAMEMA, e os grupos da terceira idade da União dos Aposentados e Pensionistas de Marília 

(UAPEM) e do Sest Senat Marília (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte). Para esta pesquisa foi utilizado um grupo controle de 50 

adultos jovens, com idade entre 18 a 35 anos, selecionados de forma randômica entre 

doadores de sangue do Hemocentro da FAMEMA. 

Para triagem da amostragem foi aplicado um questionário com dados 

sociodemográficos, clínico e histórico de infecção nas últimas 6 semanas (Anexo I). Todos os 

indivíduos incluídos na pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

autorizando sua participação no estudo (Anexo II). Este trabalho foi aceito pelo Comitê de 

Ética em pesquisa da FAMEMA (Parecer nº: 628.422) (Anexo III). 

Foram definidos como idosos saudáveis os indivíduos que apresentarem 

independência para as atividades de vida diária, como por exemplo: tomar banho, vestir-se, 

alimentar-se; estarem livres de infecções agudas, não apresentarem doenças crônicas 

autoimunes, não serem portadores de doença renal e doenças cardíacas severas. 

 

5.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os participantes que apresentarem histórico de: 

 Indivíduo que tiveram quadro infeccioso nas últimas 6 semanas; 

 Quadro inflamatório agudo ou crônico; 

 Neoplasias; 
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 Doenças metabólicas descompensadas; 

 Doenças cardiovasculares descompensadas; 

 Hepatopatia; 

 Nefropatia; 

 Quadro de desnutrição; 

 Em uso de imunossupressores, corticóides e anti-inflamatórios. 

 

5.2.3 Variáveis Estudadas 

 

No presente trabalho foram estudadas as variáveis: idade, sexo, peso, altura, índice de 

massa corpórea (IMC); intensidade de expressão das moléculas CD11b, CD16 e CD64 nos 

neutrófilos, CD40 nos linfócitos B e CD154 nos linfócitos T, e CD4, CD25, CD127low 

(CD127 de baixa expressão) nas células Treg. 

 

5.3. Citometria de Fluxo 

 

A metodologia da citometria de fluxo foi utilizada para analisar a expressão das 

moléculas de superfície CD11b, CD16 e CD64, nos neutrófilos, CD40 nos linfócitos B, 

CD154 nos linfócitos T, e para analisar a subpopulação de células Treg. Foram testadas 

amostras de sangue dos idosos e jovens do grupo controle, processadas no dia da coleta. Os 

resultados foram analisados pela intensidade média de fluorescência (IMF) de cada amostra e, 

para avaliar se ocorre alteração da expressão dessas moléculas com o envelhecimento, os 

valores das IMFs das amostras de cada grupo foram comparados. 

Para avaliar a expressão das moléculas de superfície e demarcar as populações 

celulares de interesse foram utilizados os anticorpos monoclonais: CD3, CD4, CD11b, CD16, 

CD19, CD25, CD64, CD40, CD127 e CD154. As populações celulares foram demarcadas de 

acordo com as seguintes combinações: 

 CD11b – neutrófilos 

 CD16 – neutrófilos 

 CD64 – neutrófilos 

 CD19/CD40 – linfócito B 

 CD3/CD154 – linfócito T 

 CD4/CD25/CD127low – células Treg 



41 

 

Para a realização do teste de citometria de fluxo, sangue total (em uma concentração 

de neutrófilos de 1x106células/tubo), dos idosos e jovens, foram incubados por 15 minutos, à 

temperatura ambiente, no escuro, com os seguintes anticorpos monoclonais: 

 

 CD3 FITC – 5 µL (Biolegend – Clone: UCHT1) 

 CD4 PC5 – 10 µL (Iotest – Clone: 13B8.2) 

 CD11b PE – 5 µL (Biolegend – Clone: ICRF44) 

 CD16 PC5 – 10 µL 1/20 (Iotest) 

 CD19 FITC – 5 µL (Biolegend – Clone: HIB.19) 

 CD25 FITC – 20 µL (Biolegend – Clone: BC96) 

 CD40 FITC – 5 µL (Biolegend – Clone: HB14) 

 CD64 FITC – 20 µL (BD Pharmingen – Clone: 10.1) 

 CD127 PE – 20 µL (Iotest – Clone: R34.34) 

 CD154 PE – 5 µL (Biolegend – Clone: 24-31) 

 

Em seguida, foram adicionados 1 mL da solução de lise comercial pronta para uso 

(FACS Lysing solution, BD – diluída 1/10) e incubados por 10 minutos no escuro, a 

temperatura ambiente. Terminada a lise, as células foram lavadas 2 vezes com 2 mL de PBS-

0,5%BSA-0,09%NaN3, a 500 g, por 5 minutos. Após lavagem, as células foram 

ressuspendidas em 500 µL de PBS 1x. 

A leitura foi feita em citômetro de fluxo FACScalibur (Becton Dickinson) e as 

amostras foram analisadas na forma de dot plot e histograma pelo programa CELLQuest. As 

figuras 1 a 6 ilustram a análise dos resultados. 
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Figura 1 – Análise da expressão do CD11b. A) Dot plot da população celular estudada, com 

demarcação da população de granulócitos (R5). B) Dot plot da população de granulócitos 

CD11b positivas. C) Histograma da intensidade média de fluorescência da população de 

granulócitos CD11b positivas. Esses resultados foram obtidos de uma amostra pertencente ao 

grupo idoso. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Análise da expressão do CD16. A) Dot plot da população de granulócitos CD16 

positivas. B) Histograma da intensidade média de fluorescência da população de granulócitos 

CD16 positivas. Esses resultados foram obtidos de uma amostra pertencente ao grupo idoso. 

A) B) 
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A) B) C) 

R5

  

M1
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Figura 3 – Análise da expressão do CD64. A) Dot plot da população de granulócitos CD64 

positivas. B) Histograma da intensidade média de fluorescência da população de granulócitos 

CD64 positivas. Esses resultados foram obtidos de uma amostra pertencente ao grupo idoso.  

A) B) 

 

M1

 

 

 

 

 

Figura 4 – Análise da expressão do CD40. A) Dot plot da população celular estudada, com 

demarcação da população de linfócitos (R4). B) Dot plot da população de linfócitos CD40 

positivas. C) Histograma da intensidade média de fluorescência da população de linfócitos 

CD40 positivas. Esses resultados foram obtidos de uma amostra pertencente ao grupo idoso.  

 

A) B) C) 

R4

  

M1

IMF:137,20 
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Figura 5 – Análise da expressão do CD154. A) Dot plot da população celular estudada, com 

demarcação da população de linfócitos (R3). B) Dot plot da população de linfócitos CD154 

positivas. Esses resultados foram obtidos de uma amostra pertencente ao grupo idoso. 

 

Figura 6 – Análise da população de células Treg CD4/CD25/CD127low. A) Dot plot da 

população celular estudada, com demarcação da população de linfócitos CD4 positiva (R1). 

B) Dot plot da população dos linfócitos T CD4, com expressão de CD25/CD127 positiva 

(R2). Esses resultados foram obtidos de uma amostra pertencente ao grupo idoso. 

A) B) 

R1

 

R2

 

 

5.4 Exames Laboratoriais 

 

Os indivíduos incluídos no trabalho também foram avaliados para os seguintes exames 

laboratoriais: 

 

 Hemograma; 

 Hemoglobina Glicada; 

 Proteínas Totais e Frações; 

A) B) 

R3

 

19.05%
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 Creatinina; 

 PCR – Proteína C Reativa; 

 VHS - Velocidade de Hemossedimentação; 

 TSH - Hormônio Estimulante da Tireoide; 

 TGP - Transaminase Glutâmica Pirúvica; 

 TGO - Transaminase Glutâmica Oxalacética. 

 

Os resultados dos exames foram fornecidos pelo laboratório de análises clínicas do 

Hemocentro da Famema. A escolha dos exames foi baseada de acordo com o protocolo 

sênior “Admission criteria for immunogerontological studies in man: the senieur protocol. 

Mechanisms of ageing and development” de Ligthart et al, 1984 (Bibliografia 

Consultada).   

 

5.5 Análise dos resultados 

 

A análise estatística foi realizada em comparação com os resultados obtidos pelo 

grupo teste e controle para os exames de provas inflamatórias (proteínas totais e frações, PCR 

e VHS) e para avaliar a expressão das moléculas de superfície CD11b, CD16, CD40, CD64, e 

CD154 e da subpopulação de células Treg (CD4/CD25/CD127low). Então, foi aplicado teste t 

pelo programa estatístico Graphpad, em que foram considerados alterados, de maneira 

estatisticamente significante, os resultados que apresentaram valor de “p” (probabilidade de a 

diferença observada ser casual) ≤ 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

Foram coletados para essa pesquisa um total de 100 voluntários, dentre estes, fizeram 

parte do grupo teste 50 indivíduos idosos com idade igual ou superior a 60 anos e o grupo 

controle com 50 indivíduos com idade igual ou inferior a 35 anos. Após triagem e avalição 

laboratorial, permaneceram no estudo 49 indivíduos do grupo idoso e 49 do grupo teste. 

O grupo idoso (grupo teste) apresentou média de idade de 71,86 anos com desvio 

padrão (DP) de 8,55, sendo a menor idade 60 anos e a maior 92 anos. A média de idade do 

grupo jovem (grupo controle) foi de 24,06 anos, com DP de 4,45, sendo que a idade variou 

entre 18 a 33 anos. 

Com relação ao gênero, o grupo idoso apresentou maior porcentagem de indivíduos do 

sexo feminino (63,27% da amostragem), enquanto que no grupo controle houve uma 

equivalência entre os sexos. 

Os dados acima mencionados estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características gerais dos grupos analisados 

Características Gerais 
Idosos (≥ 60anos) 

(N=49) 

Controle (≤ 35 anos) 

(N=49) 

Variação da Idade   

Média 71,86 24,06 

DP 8,55 4,45 

Gênero   

Feminino 31 (63,27%) 24 (48,98%) 

Masculino 18 (36,73%) 25 (51,02%) 

 

 

O IMC do grupo idoso teve uma média de 26,24 Kg/m² (DP 4,38), que de acordo com 

a classificação adaptada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)41 para adultos é 

considerada como um perfil de indivíduos com sobrepeso (pré-obesos). Porém, se 

analisarmos de acordo com os pontos de corte para idosos,42 a média do IMC do grupo idoso 

pode ser classificada como eutrófica, ou seja, peso adequado. O grupo controle apresentou um 

perfil de sobrepeso (pré-obesos), baseado na classificação da OMS, com média do IMC de 

25,34 Kg/m² (DP 3,81). Os dados estão detalhados na tabela 2. 
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Tabela 2 – IMC dos grupos analisados 

IMC 
Idosos 

(≥ 60anos) 

Controle 

(≤ 35 anos) 
Valores de referência Referência 

 N=49 N=49 Classificação da OMS 
Pontos de corte – 

Idoso 

Média 

(Kg/m²) 
26,24 25,34 

Baixo peso: < 18,5 

Peso normal: 18,5-24,9 

Sobrepeso: ≥ 25 

Pré-obeso: 25,0 a 29,9 

Obeso I: 30,0 a 34,9 

Obeso II: 35,0 a 39,9 

Obeso III: 39,9 ≥ 40,0 

Baixo peso: ≤ 22 

Eutrófico: > 22 e < 27 

Sobrepeso: ≥ 27 

DP (Kg/m²) 4,38 3,81  

 

Entre os exames laboratoriais realizados, o hemograma apresentou a média dos valores 

hematimétricos, tanto do grupo idoso quanto do grupo controle, dentro dos padrões 

referenciais, como descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores hematimétricos dos grupos analisados 

Hemograma 
Idosos (≥ 60 anos) 

(N=49) 

Controle (≤ 35 

anos) 

(N=49) 

Valores de Referência 

Hemocentro/FAMEMA 

Série Vermelha Média (DP) Média (DP) Homens Mulheres 

Eritrócitos 

(milhões/mm³) 
4,61 (0,44) 4,86 (0,45) 4,32 - 5,72 3,90 - 5,03 

Hemoglobina (g/dl) 14,04 (1,32) 14,63 (1,26) 13,5 - 17,5 12,0 - 15,5 

Hematócrito (%) 41,38 (3,46) 42,42 (3,34) 38,0 - 50,0 35,0 - 45,0 

VCM (fl) 89,95 (4,52) 87,42(4,06) 81,2 - 95,1 81,6 - 97,0 

HbCM (pg) 30,51 (1,86) 30,13 (1,49) 26 – 34 26 – 34 

CHbCM (%) 33,92 (0,88) 34,47 (0,83) 32 – 35 32 – 35 

Série Branca     

Leucócitos (mm³) 6.714,49 (1208,12) 6.677,14 (1451,40) 3.500-10.500 3.500-10.500 

Mielócitos (%) 0 0 0 0 

Metamielócitos (%) 0 0 Ocasional Ocasional 

Bastonetes (%) 0,02 (0,14) 0 0,4 0,4 

Segmentados (%) 56,63 (9,39) 55,96 (8,54) 50 – 62 50 – 62 

Eosinófilos (%) 3,24 (3,18) 2,84 (1,76) 1,3 1,3 

Basófilos (%) 0,48 (0,30) 0,44 (0,30) 0,1 0,1 

Linfócitos Típicos (%) 31,90 (8,39) 33,56 (8,02) 20 – 35 20 – 35 

Linfócitos Atípicos (%) 0 0 0 0 

Monócitos (%) 7,73 (2,13) 7,2 (2,11) 2 – 7 2 – 7 

Plaquetas (mm³) 
233.979,17 

(59.288,87) 

245.795,92 

(51.868,01) 

150.000 - 
400.000 

150.000 -
400.000 
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A média entre os grupos dos idosos e controle dos exames laboratoriais, de 

hemoglobina glicosilada, creatinina, TGO e TGP, apresentou seus valores dentro dos 

parâmetros de normalidade, descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Hemoglobina glicosilada, creatinina, TGO e TGP nos grupos analisados 

Exames 

Laboratoriais 

Idosos (≥ 60 anos) 

(N=49) 

Controle (≤ 35 anos) 

(N=49) 
Valores de Referência 

Hemocentro/FAMEMA 
Média (DP) Média (DP) 

Hemoglobina 

Glicada (%) 
5,77 (0,50) 5,16 (0,33) 

Indivíduos Saudáveis: 4,5 a 6,2% 

Diabético bem controlado: <7% 

Diabético não controlado: >8% 

Creatinina 

(mg/dl) 
0,94 (0,20) 0,90 (0,17) 

Homens: 0,8 – 1,3 mg/dl 

Mulheres: 0,6 – 1,0 mg/dl 

TGO (u/l) 24,43 (7,00) 21,12 (8,78) 15 a 37 u/l 

TGP (u/l) 24,59 (9,35) 30,90 (15,42) 12 a 78 u/l 

 

As provas laboratoriais de atividade inflamatórias, PCR e VHS, apresentaram valores 

da média dentro dos parâmetros de referência, para ambos os grupos, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 – Provas laboratoriais de atividade inflamatória nos grupos analisados 

Exames 

Laboratoriais 

Idosos (≥ 60 anos) 

(N=49) 

Controle (≤ 35 anos) 

(N=49) 

Valores de Referência 

Hemocentro/FAMEMA 

Valor de p 

Provas 

Inflamatórias 
Média (DP) Média (DP)  

 

PCR (mg/l) 3,11 (2,93) 2,57 (2,69) < 5,0 mg/l p =0,3432 

VHS (mm) 19,51 (17,03) 10,80 (9,95) Até 20mm p = 0,0026* 

*Valor de p<0,05, com diferença estatística significante. 

 

O exame bioquímico de TSH, em ambos os grupos, apresentou média dentro dos 

valores de referência, como descrito na tabela 6. 

 

Tabela 6 – TSH nos grupos analisados 

Exame Laboratorial 
Idosos (≥ 60 anos) 

(N=49) 

Controle (≤ 35 anos) 

(N=49) 

Valore de Referencia 

Hemocentro/FAMEMA 

Exame Tiroidiano Média (DP) Média (DP) µIU/mL 

TSH 1,87 (1,48) 1,75 (1,15) 0,35 a 4,94 
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Nos exames de proteínas totais e frações, a média entre os grupos tiveram seus valores 

dentro dos padrões de referência da normalidade. Contudo, como se pode observar, o número 

da amostragem do grupo idoso foi menor do que o grupo controle, sendo praticamente a 

metade, devido à indisponibilidade da realização desses exames na data vigente da coleta 

dessas amostras. Os dados estão descritos na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Proteínas totais e frações nos grupos analisados 

Exames 

Laboratoriais 

Idosos (≥ 60 anos) 

(N=23) 

Controle (≤ 35 anos) 

(N=49) 

Valores de 

Referência 

Hemocentro/FAMEMA 

Valor de p 

Exames 

Bioquímicos 
Média (DP) Média (DP)  

 

Proteínas Totais 

(g/dl) 
7,31 (0,42) 7,57 (0,40) 6,0 a 8,0 g/dl 

p = 0,0142* 

Albumina (g/dl) 3,97 (0,30) 4,23 (0,47) 3,5 a 5,5 g/dl p = 0,0193* 

Globulina (g/dl) 3,33 (0,41) 3,33 (0,36) 2,4 a 3,5 g/dl p = 0,9993 

Albumina/Globu

lina (g/dl) 
1,21 (0,24) 1,29 (0,25) 1,0 a 2,2 g/dl 

p = 0,1611 

 *Valores de p<0,05, com diferença estatística significante. 

 

Os resultados dos testes de citometria de fluxo foram analisados de acordo com as 

seguintes populações celulares: células Treg com 40 idosos e 42 jovens com os marcadores 

CD4, CD25 e CD127low; linfócitos T com 38 idosos e 29 jovens com marcador CD154 (40L); 

linfócitos B com 40 idosos e 41 jovens com marcador CD40; neutrófilos com 49 idosos e 49 

jovens com marcador CD11b; 49 idosos e 49 jovens com marcador CD16; 49 idosos e 49 

jovens com marcador CD64. 

A subpopulação de células Treg foi demarcada pelos marcadores CD4, CD25 e 

CD127low. No grupo idoso, a porcentagem dessas células apresentou média da porcentagem 

de células positivas de 6,37 % (DP 1,96) e no grupo controle, a média da porcentagem de 

células positivas foi de 5,92% (DP 1,79), demonstrados na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Porcentagem de células positivas e IMF das células Treg nos grupos analisados 

Células Treg 
Idosos (≥ 60 anos) 

N=40 

Controle (≤ 35 anos) 

N= 42 

Valor de p 

Marcadores 

CD4/ CD25/CD127low 
Média (DP) Média (DP) 

 

% Células Positivas 6,37 (1,96) 5,92 (1,79) p = 0,2812 

 

A expressão do CD40, na subpopulação de linfócitos B (demarcada pelo CD19) 

apresentou valor da média da porcentagem de células positivas de 99,50% (DP 0,62) e a 

média da IMF foi de 130,00 (DP 20,52), no grupo idoso. No grupo controle, a porcentagem 

de células positivas apresentou uma média de 99,74% (DP 0,40) e a IMF uma média de 

150,04 (DP 27,29). 

A expressão do CD154 (40L), na subpopulação de linfócitos T (demarcada pelo CD3) 

apresentou média da porcentagem de células positivas de 11,53% (DP 5,81) e a IMF 5,81 (DP 

2,51), no grupo idoso. No grupo controle, a porcentagem de células positivas apresentou uma 

média de 13,20% (DP 11,29) e a IMF 6,73 (DP 4,55). 

Os dados da citometria de fluxo para os linfócitos B e T estão descritos na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Moléculas de expressão CD40 e CD154 (40L) nos linfócitos B e T dos grupos 

analisados 

Linfócitos 
Idosos (≥ 60 anos) 

Média (DP) 

Controle (≤ 35 anos) 

Média (DP) 

Valor de p 

LB 

CD19/CD40 
N=40 N=41 

 

% Células Positivas 99,50 (0,62) 99,74 (0,40) p = 0,0381* 

IMF 130,00 (20,52) 150,04 (27,29) p = 0,0004* 

LT 

CD3/CD154 (40L) 
N=38 N=29 

 

% Células Positivas 11,53 (7,85) 13,20 (11,29) p = 0,4779 

IMF 5,81 (2,51) 6,73 (4,55) p = 0,2942 

*Valores de p<0,05, com diferença estatística significante. 

 

A subpopulação de neutrófilos foi analisada para cada um dos seguintes marcadores: 

CD11b, CD16b e CD64. O marcador CD11b apresentou uma média de porcentagem de 

células positivas de 99,80% (DP 0,39) e uma média de IMF de 1271,98 (DP 368,66), para o 
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grupo idoso. No grupo controle, a porcentagem de células positivas teve uma média de 

99,91% (DP 0,08) e uma média de IMF de 1458,41 (DP 384,70). 

O marcador CD16, no grupo idoso, apresentou uma média da porcentagem de células 

positivas de 79,51% (DP 4,22) e uma média de IMF de 1752,50 (DP 1710,66). No grupo 

controle a média da porcentagem das células positivas foi de 97,61% (DP 2,19) e a média da 

IMF foi de 1877,06 (DP 939,81). 

O marcador CD64 apresentou uma média de porcentagem de células positivas de 

99,78% (DP 0,42) e uma média de IMF de 17,18 (DP 5,27), para o grupo idoso. No grupo 

controle, a porcentagem de células positivas teve uma média de 99,87% (DP 0,21) e uma 

média de IMF de 19,57 (DP 7,29). 

Os resultados para os marcadores CD11b, CD16b e CD64 dos neutrófilos estão 

descritos na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Moléculas de expressão CD11b, CD16b e CD64 nos neutrófilos dos grupos 

analisados 

Neutrófilos 
Idosos (≥ 60 anos) 

N=49 

Controle (≤ 35 anos) 

N=49 

Valor de p 

CD11b Média (DP) Média (DP)  

% Células Positivas 99,80 (0,39) 99,91 (0,08)  p = 0,0653 

IMF 1271,98 (368,66) 1458,41 (384,70) p = 0,0161* 

CD16    

% Células Positivas 97,51 (4,22) 97,61 (2,19) p = 0,8869 

IMF 1752,50 (1710,66) 1877,06 (939,81) p = 0,6561 

CD64    

% Células Positivas 99,78 (0,42) 99,87 (0,21) p = 0,1712 

IMF 17,18 (5,27) 19,57 (7,29) p = 0,0664 

*Valor de p<0,05, com diferença estatística significante. 

 

A análise estatística revelou significância apenas ao comparar os grupos de idosos e 

jovens para IMF da molécula CD11b dos neutrófilos e para porcentagem de células positivas 

e IMF da molécula CD40. Os gráficos a seguir, ilustram a média e DP das análises do CD11b 

e CD40. 
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Gráfico 1 – Média e DP da análise estatística da IMF do CD11b 

 

Legenda: A) Grupo Idoso; B) Grupo Jovem 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Média e DP da análise estatística da porcentagem de células positivas do CD40 

 

Legenda: A) Grupo Idoso; B) Grupo Jovem 

 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Média e DP da análise estatística da IMF do CD40 

 

Legenda: A) Grupo Idoso; B) Grupo Jovem 
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7 DISCUSSÃO 

 

Para o presente estudo foram coletadas um total de 100 amostras de sangue e a 

amostragem foi selecionada por conveniência; destas amostras, 50 eram de indivíduos idosos 

saudáveis (≥ 60 anos) e as outras 50 de jovens (≤ 35 anos). As amostras foram submetidas aos 

exames laboratoriais de hemograma, hemoglobina glicosada, proteínas totais e frações, 

creatinina, PCR, VHS, TSH, TGP e TGO, que juntamente com a triagem realizada para 

seleção dos participantes da pesquisa, tiveram como objetivo avaliar o estado geral de saúde 

de cada voluntário da pesquisa; os exames bioquímicos de proteínas totais e frações não 

foram realizados em toda amostragem do grupo idoso, por não haver kits suficientes 

disponíveis pelo hemocentro no período da coleta. Na triagem foram coletadas informações 

sobre sexo, idade, peso, altura, IMC, doenças referidas, infecções nas últimas 6 semanas e 

medicações em uso. 

A triagem e a avalição laboratorial resultaram na exclusão de um indivíduo do grupo 

jovem, a qual apresentou uma alteração laboratorial considerável do exame TGO com quadro 

clínico assintomático; outro indivíduo excluído foi do grupo idoso, mas devido à baixa 

quantidade da amostra de sangue coletada, não foi possível a realização adequada do exame 

de citometria de fluxo. Assim, somente entraram no estudo 98 amostras e para a análise 

estatística da pesquisa os grupos ficaram equiparados com 49 indivíduos idosos e 49 

indivíduos jovens. 

O perfil do grupo teste, idoso, apresentou média de idade de 71,86 anos, em que a 

idade variou entre 60 a 92 anos, com uma discreta maioria do sexo feminino (63,27% da 

amostragem). O grupo controle, jovens, a média de idade foi de 24,06 anos, a menor idade 18 

anos e a maior 33 anos, e o gênero foi equivalente entre os sexos (48,98% feminino e 51,02% 

masculino). 

De acordo com a classificação adaptada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)41, 

ambos os grupos apresentaram um perfil de sobrepeso com os valores de IMC acima do 

considerável saudável. Considera peso saudável os valores de IMC entre 18,50-24,9 kg/m² e o 

sobrepeso valores igual ou acima de 25kg/m².41 O grupo idoso teve uma média de 26,24 

Kg/m² para adultos, sendo considerada como um perfil de indivíduos com sobrepeso (pré-

obesos); porém, se analisarmos de acordo com os pontos de corte para idosos42 a média do 

IMC do grupo idoso pode ser classificada como perfil eutrófico, ou seja, peso adequado com 

valores de IMC entre 22-27kg/m².42 O grupo controle apresentou um perfil de sobrepeso (pré-

obesos), baseado na classificação da OMS, com média do IMC de 25,34 Kg/m². Os valores do 
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IMC e do hemograma foram analisados individualmente para avaliar o estado nutricional dos 

participantes da pesquisa. 

Um dado interessante observado na análise dos resultados dos exames das provas 

inflamatórias, em comparação entre o grupo teste e o grupo controle, veio de encontro com os 

achados na literatura, em que o processo de envelhecimento tem sido acompanhado por um 

estado inflamatório crônico subclínico (inflammaging)12,37. Apesar de estarem dentro dos 

valores de referências, valores de referência utilizados pelo laboratório de análise clínicas do 

hemocentro da Famema, os resultados apresentaram estatística significante entre o grupo 

idoso e o grupo jovem, com um valor de p menor que 0,05 para os exames de proteínas totais, 

albumina e VHS.  

O teste de citometria de fluxo foi realizado para analisar a expressão das moléculas de 

superfície CD11b, CD16 e CD64, nos neutrófilos, CD40 nos linfócitos B, CD154 nos 

linfócitos T, e para analisar a subpopulação de células Treg. Os resultados foram analisados 

pela intensidade média de fluorescência (IMF) de cada amostra e, para avaliar se ocorre 

alteração da expressão dessas moléculas com o envelhecimento, os valores das IMFs das 

amostras de cada grupo foram comparados. Os testes foram realizados de acordo com a 

disponibilidade dos kits fornecidos pelo Hemocentro, sendo assim, foram testados: 40 idosos 

e 42 jovens com os marcadores CD4, CD25 e CD127low (células Treg); 40 idosos e 41 jovens 

com marcador CD40; 38 idosos e 29 jovens com marcador CD154 (40L); 49 idosos e 49 

jovens com marcador CD11b; 49 idosos e 49 jovens com marcador CD16; 49 idosos e 49 

jovens com marcador CD64. 

As células Treg são identificadas como células T CD4+ com alta expressão de CD25 e 

baixa expressão do CD127, para isolamento de uma população relativamente mais pura de 

células Treg. Essas células desempenham um importante papel na manutenção da homeostase 

de células T e na tolerância imunológica, assim, uma alteração na frequência e função das 

células Treg leva ao desenvolvimento de doenças autoimunes, desempenhando um papel 

fundamental na fisiopatologia dessas doenças.43 

A média de porcentagem de positividade das células Treg CD4, CD25 e CD127low 

estava discretamente maior no grupo idoso, mas não apresentou diferença estatística 

significante entre o grupo idoso e o grupo controle, assim provavelmente, a função dessas 

células pode estar preservada nos idosos. Esse aumento, entretanto, poderia ser significante 

em uma amostragem maior e provavelmente essa tendência poderia trazer como consequência 

uma maior predisposição à neoplasias e infecções nesta faixa etária, visto que, a maior 

prevalência das células T implica numa menor vigilância imunológica. Uma possível 
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explicação para esta tendência de elevação na porcentagem das células Treg em idosos seria, 

talvez, uma resposta à maior prevalência de autoanticorpos observada nesta faixa etária, no 

sentido de coibir uma provável predisposição às doenças autoimunes, às quais os idosos 

estariam mais susceptíveis por esse aumento de autoanticorpos, entretanto este fato poderia 

trazer um custo para o organismo, representado pelo aumento à predisposição à infecções e às 

neoplasias, em decorrência da diminuição da vigilância imunológica. 

Como visto em alguns estudos, a frequência da população de células Treg apresentou-

se diminuída em indivíduos com quadro ativo de doenças imunológicas quando comparado 

com indivíduos saudáveis. Um estudo sobre a frequência e função das células Treg em 

pacientes com colite ulcerativa não tratada, mostrou uma diminuição na porcentagem de 

positividade das células Treg CD4+, CD25+, CD127low e FoxP3+ nos indivíduos com a doença 

ativa (p=0,0379).43 Resultado semelhante foi observado num estudo com indivíduos com 

Espondilite Anquilosante, no qual apresentou uma proporção significantemente menor de 

células Treg CD4+, CD25+, CD127low no grupo com a doença diagnosticada quando 

comparado com o grupo controle saudável (p<0,05).44  

Em contrapartida, estudo com paciente com hepatite B crônica, foi observado um 

aumento da porcentagem de positividade das células Treg CD4+, CD25+, CD127low no sangue 

periférico dos indivíduos com a doença quando comparado com indivíduos saudáveis 

(p=0,02).45 Esses resultados sugerem que as células Treg tem um papel fundamental na 

imunopatologia das doenças que afetam o sistema imunológico podendo ter uma alteração 

aumentada ou diminuída na frequência da população das células Tregs dependendo da 

fisiopatologia da doença. 

Com relação aos linfócitos B, a análise dos resultados mostrou uma diminuição 

significante tanto na porcentagem de positividade de células (p=0,0381) quanto na IMF 

(0,0004) da molécula de superfície CD40 quando comparado com o grupo controle. O CD40 

é uma molécula constitutiva e co-estimulatória à ativação do linfócito T por meio de sua 

ligação ao CD 154 (CD40L), e a sinalização e estimulação entre essas moléculas promove o 

crescimento, diferenciação e mudança de classe nas células B.  Apesar de não ter apresentado 

estatística significante em relação a IMF do CD154, há uma tendência a uma diminuição da 

expressão desses linfócitos, sendo que essa molécula de superfície está expressa durante a 

ativação do LT.14,33 

A interação da sinalização entre os CD40 e o CD154 (CD40L), ligação entre a 

resposta humoral e celular, é importante para a ativação das células apresentadoras de 

antígeno. É relevante ressaltar que os CD154, presentes nos linfócitos T ativados, pertencem à 
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família do receptor TNF, ligante para o CD40 nas células B. O CD40 é uma glicoproteína de 

superfície celular expressa em linfócitos B (como também, nas células dendríticas, 

macrófagos, células Langerhans e células epiteliais tímica), é uma molécula com grande 

potencial de ativação e essa interação entre os CD40-CD154 estimula a produção de 

imunoglobulina pelos linfócitos B,  formação de centros germinativos, na mudança de isotipo, 

na indução de células B de memória e afinidade de maturação.46,47 

A diminuição significante da expressão da IMF dos CD40 e a tendência à uma 

diminuição na expressão do CD154 nos idosos, poderia justificar a suscetibilidade à infecções 

e redução da resposta vacinal, alterações decorrentes do declínio funcional que leva a um 

declínio progressivo da função imunológica com o envelhecimento.      

Resultado semelhante com o do presente trabalho foi observado num estudo realizado 

por Colonna-Romano e colaboradores48 sobre uma população específica de linfócitos B 

(CD27), na qual foi observado que os indivíduos idosos apresentaram uma maior população 

de células B duplo negativo IGD- CD27- (p=0,0001) em sangue periférico quando comparado 

à indivíduos jovens, e esses linfócitos B específicos CD27- também não expressaram níveis 

significativos da molécula de superfície CD40 necessários para a co-estimulação dos 

linfócitos T CD154 (CD40L) quando comparados com os linfócitos B CD27+ (p=0,002). Os 

autores supõem que essas células aumentadas apresentam uma memória tardia, também as 

consideram como sendo células exaustas, com uma baixa regulação na expressão do CD27 

ocupando o espaço imunológico nos idosos, e isso pode estar associado à idade pelo contínuo 

estímulo ao longo do tempo, ou mesmo, pela desregulação do sistema imunológico.48 

Concluíram que, um maior entendimento do comportamento das células B nos idosos é 

necessário para uma melhor compreensão da imunossenescência, visto que, as células B tem 

um importante papel na fisiopatologia das doenças autoimunes e estão diretamente 

relacionadas à resposta vacinal e, além disso, a maioria dos cânceres hematológico em idosos 

provém dos tumores em células B.48 

As moléculas de superfície CD16 e CD64, nos neutrófilos, não apresentaram diferença 

estatística significante, entretanto, somente o CD11b foi significante para a IMF (p=0,0161). 

No presente trabalho, o CD11b mostrou uma diminuição significante na expressão da IMF no 

grupo idoso, e esse resultado pode justificar a perda da capacidade do organismo em 

responder de forma eficaz no combate à infecção nos idosos, o que leva a uma maior 

susceptibilidade às doenças infecciosas graves por bactérias piogênicas, pelo 

comprometimento tanto da adesão celular quanto da capacidade fagocítica dessas moléculas 

de superfície. 
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Sabe-se que o CD11b nos neutrófilos tem um importante papel na resposta imune 

inata, e sua função está envolvida com a fagocitose e adesão intravascular de células 

imunitárias como neutrófilos e monócitos ao endotélio; a supressão dessas moléculas de 

superfície diminui o recrutamento de células imunológicas para o tecido infectado, o que leva 

a um comprometimento no reconhecimento e eliminação de patógenos na defesa do 

organismo contra o agente agressor.26 

Em contrapartida, o aumento, como mostrado no estudo de Yamagata e 

colaboradores49, que correlaciona a expressão do CD11b no plasma e a sua relação com a 

função pulmonar em pacientes com DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), mostrou 

que o CD11b em neutrófilos apresentou expressão significantemente maior em indivíduos 

com a doença e que este aumento da expressão também está correlacionado com a gravidade 

de limitação do fluxo de ar; apesar de não ter ficado esclarecido os mecanismos desse 

aumento da expressão do CD11b e sua ação na fisiopatologia da DPOC, está claro que a 

função dessa molécula de superfície de neutrófilos tem importante papel nessa doença 

inflamatória.49 

O CD64 não revelou significância estatística em sua expressão molecular, entretanto, 

observou uma tendência a uma menor expressão da IMF (p=0,0664) nos idosos. O CD64 é 

expresso constitutivamente em monócitos, neutrófilos ativados e apenas em baixo grau por 

neutrófilos em repouso.29,30,31 Esses receptores de superfície em neutrófilos reconhecem 

antígenos bacterianos, pelo receptor de FcγRI de alta afinidade que se liga as IgG monomérica 

e assim ativa os neutrófilos para fagocitose.29-32 Portanto, os receptores Fc estão envolvidos 

com a resposta imune inata e adaptativa, com importante papel na fagocitose e na citotoxidade 

celular dependente de anticorpo e na ativação dos macrófagos, com relevante função na 

resposta imunológica inata.29 O aumento na expressão do CD64 em neutrófilos pode ser 

induzida por alguns tipos de citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ) e pela presença de produtos 

bacterianos na parede da célula.29,31 

A expressão do CD64 nos neutrófilos tem sido considerado um marcador sensível e 

específico para o diagnóstico precoce da sepse e infecções sistêmicas em pacientes 

criticamente enfermos,31,50 sendo utilizado como um biomarcador para infecção sistêmica e 

sepse em adultos, crianças e neonatos.30,50 A expressão elevada desse CD é considerada com 

um indicador confiável para o diagnóstico e gravidade de infecções e sepse.29 

Assim, no caso do presente trabalho, provavelmente essa tendência a uma expressão 

mais baixa do CD64 nos neutrófilos em repouso no grupo idoso poderia contribuir para um 

comprometimento ou uma menor ação desses neutrófilos específicos quando ativados para o 
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combate a infecção nos idosos. O que talvez justificaria o aumento da susceptibilidade às 

doenças infecciosas graves com alto risco de evolução para sepse severa e mortalidade.1,51 

O CD16 atua como receptor do FcγRIII, tendo um importante papel na resposta 

neutrofílica com a função de reconhecimento, opsonização e fagocitose de bactérias frente a 

uma infecção.27 A análise do CD16, apesar de mostrar uma tendência à diminuição nos idosos 

em relação ao grupo de jovens, não apresentou diferença estatística significante entre os 

indivíduos jovens e idosos saudáveis, diferentemente do resultado encontrado no estudo de 

Butcher e colaboradores52 sobre os efeitos da imunossenescência na função dos neutrófilos de 

indivíduos jovens (23-35 anos) e idosos (acima de 65 anos) saudáveis, em que o CD16 

apresentou expressão significantemente diminuída nos neutrófilos de idosos (P<0.0001), 

mesmo em indivíduos idosos com quadro infeccioso bacteriano (P<0.0002), o que indica que 

essa redução da expressão do CD16 nos neutrófilos de idosos ocorre durante a formação 

neutrofílica na medula óssea, sugerindo que os neutrófilos recém maduros já apresentam 

baixa expressão do CD16.52 Portanto em relação à tendência à diminuição, resultado visto 

para o CD16 em nossa pesquisa, fica a dúvida, se não iríamos encontrar valores menores, mas 

com significância estatística no grupo de idosos, caso ampliássemos a amostragem. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Concluímos, através dos resultados analisados, que os indivíduos idosos incluídos 

neste trabalho apresentaram alterações significativas na intensidade de expressão das 

moléculas de superfície CD11b dos neutrófilos e CD40 dos linfócitos B, quando comparados 

aos indivíduos jovens do grupo controle. 

                A diminuição da IMF do CD11b no grupo de idosos poderia ser uma das 

justificativas para a perda da capacidade do organismo em responder de forma eficaz no 

combate às infecções nesta faixa etária, acarretando maior suscetibilidade às doenças 

infecciosas por bactérias piogênicas, pelo comprometimento da adesão celular e da 

capacidade fagocítica. 

               A redução significante na IMF do CD40 poderia ser um dos fatores que justificaria a 

suscetibilidade às infecções e a redução da resposta vacinal, alterações estas causadas pelo 

declínio na ativação dos linfócitos B, dependente da célula T, situação esta relacionada ao 

progressivo declínio da função imunológica observada no envelhecimento. 

         As demais moléculas apresentaram alterações que não foram estatisticamente 

significantes, tendo sido observado uma diminuição da expressão das moléculas CD16, CD64 

e CD154 nos idosos quando comparado aos indivíduos jovens; e a subpopulação de células 

Treg mostrou-se aumentada no grupo idoso quando comparado ao grupo controle; 

questionamos assim, se não iríamos encontrar valores com significância estatística entre os 

grupos estudados caso ampliássemos a amostragem. Portanto, sugerimos mais estudos nesta 

área para uma melhor compreensão da imunossenescência. 
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APÊNDICE A – Ficha de Cadastro dos Voluntários  

Dados do Participante 

 

Registro do Prontuário: ___________________________    Tel: (   ) ______________________ 

 

Nome: _______________________________________________           Sexo: (  )F (  )M 

 

Data de Nascimento: ___/___/____                                                              Idade: _____anos 

 

Peso: ______KG                               Altura: ________ m                                       IMC: _______ 

 

Doença Referida: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________N°= ______ 

 
Classificação das doenças de acordo com os capítulos que compõem o CID (OMS, 2000) 

(  ) Doenças infecciosas e/ou parasitarias 

(  ) Neoplasias  

(  ) Doenças do sangue, órgãos hematológicos e/ou transtornos imunitários 

(  ) Doenças endócrinas nutricionais e/ou comportamentais  

(  ) Transtornos mentais e/ou comportamentais 

(  ) Doenças do sistema nervoso 

(  ) Doenças do olho e anexo 

(  ) Doenças do ouvido e apófise mastoide 

(  ) Doenças do aparelho circulatório  

(  ) Doenças do aparelho respiratório  

(  ) Doenças do aparelho digestivo 

(  ) Doenças da pele e/ou do tecido subcutâneo 

(  ) Doenças do sistema osteomuscular e/ou tecido conjuntivo 

(  ) Doenças do aparelho geniturinário 

 

Histórico de infecção nas últimas 6 semanas        (  )Sim        (  )Não   

Tipo: ________________________________________________________________________ 

 

Medicamentos em uso: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________N°= _______ 

Atividade Física:          Frequência:____________          Duração da Atividade:_______________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título do projeto: Células Treg e expressão das moléculas de superfícies nos neutrófilos e linfócitos 

em idosos 

O sangue é composto por diversos tipos de células e entre elas estariam os neutrófilos que são 

células pertencentes ao grupo dos leucócitos, também conhecidos por glóbulos brancos, 

responsáveis pelas nossas defesas. O objetivo deste estudo é analisar algumas características dos 

neutrófilos comparando-se um grupo de pessoas com 60 anos ou mais com outro grupo de pessoas 

com menos de 60 anos. Será analisada a expressão de algumas moléculas encontradas na superfície 

dos neutrófilos e linfócitos, importantes na elaboração de nossas defesas, denominadas: CD11b, 

CD16, CD64, CD40 e CD154, e analise quantitativa das subpopulações de células Tregs (CD4, CD25 e 

CD127). 

 Para realização desse estudo será necessária à coleta de sangue (20 mL) de voluntários, com a 

sensação de uma leve “picada” produzida pela agulha utilizada na coleta. Esta coleta será realizada 

com todas as medidas de antissepsia, isto é, todos os cuidados de limpeza na hora da coleta. O 

material será analisado para se estudar os neutrófilos do participante.  

Em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas e resultados da pesquisa, sem ser divulgado a 

identificação de nenhum participante. O Principal investigador é a aluna Alessandra Barbosa Lopes.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo ao doador. 

Não haverá benefício direto nem despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada á 

sua participação.  

O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado para essa pesquisa. 

   

Rubrica do Sujeito Pesquisa Rubrica do Pesquisador 

Principal 

Rubrica do Coordenador CEP 
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Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo sobre Avaliação da Expressão dos CD11b, CD16, CD40, CD64 e CD154 

nos Neutrófilos e linfócitos, e o estudo sobre a análise quantitativa das subpopulações de células 

Tregs  de Indivíduos Idosos. 

Eu discuti com a aluna Alessandra Barbosa Lopes sobre minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidades e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesa. Concordo voluntariamente em 

participar desse estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Eu,____________________________________________________RG:_______________________, 

fui devidamente esclarecido em relação ao projeto de pesquisa e concordo em participar 

 

 

Marília, ..........  de  .....................................  de 2.014 

 

 

________________________                                                      ______________________________ 

Assinatura do Participante                                                     Alessandra Barbosa Lopes 

 ou responsável legal                                                                              Pesquisadora Principal 

                                                                                                                   RG: 40.865.909-9 

                                                                                                                    Crefito: 84901-F 

                                                                                                              Tel: (14) 997323755 

                                                                                                        e-mail: allefisio@yahoo.com.br 

                                                                        

 

                                         ________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Investigador (se houver) 

RG  //  CR  // Fone Institucional // E-mail 

mailto:allefisio@yahoo.com.br
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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