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RESUMO
Batista MD. Avaliação de aspectos inatos e adaptativos do sistema imune na psoríase:
análise fenotípica e funcional de células natural killer e células T [Tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.
INTRODUÇÃO: A psoríase é doença inflamatória hiperproliferativa da pele, na qual
mecanismos imunológicos são cruciais para o processo patogênico. O marcador CD57
denota inabilidade de replicação e imuno-senescência de células T CD8+, e sua expressão
foi demonstrada em diversas condições inflamatórias. CD57 também pode ser expresso
por células natural killer (NK), nas quais é considerado marcador de maturidade, por ser
em geral adquirido pelas formas mais diferenciadas CD56+CD16+. A expressão de
CD57 e outros receptores de células NK não foi amplamente investigada na psoríase.
OBJETIVOS: Este estudo buscou examinar o fenótipo de células NK em biópsias de pele
e células mononucleares do sangue periférico (CMSP) de pacientes com psoríase em
relação a controles sadios. Este estudo investigou também o fenótipo e características
funcionais de células T isoladas da pele lesional e não afetada de pacientes com psoríase.
MÉTODOS: Foram isoladas células NK dos subtipos CD56+CD16- e CD56+CD16+ de
pele lesional, não afetada e CMSP de pacientes com psoríase, comparadas com pele
normal e CMSP de controles sadios. A expressão de CD57, NKG2A e NKG2C foi
determinada nesses subtipos de células por citometria de fluxo. Células T CD4+ e CD8+
foram isoladas da pele lesional e não afetada de pacientes com psoríase, e a expressão de
CD57 foi avaliada. Características funcionais de células T foram estudadas através da
análise da secreção de diversas citocinas inflamatórias (IL-17A, IFN-", IL-2, IL-33, TNF#, IL-21, IL-22 and IL-27) produzidas por células T CD4+ e CD8+ isoladas por sorting
celular, a partir de amostras de pele lesional e não afetada de pacientes com psoríase.
RESULTADOS: Células NK isoladas das lesões de psoríase apresentaram um fenótipo
particular, caracterizado por baixa expressão de CD57 e alta expressão de NKG2A na
pele lesional e não afetada em relação aos controles. Em relação às células T, encontrouse frequência de células T CD4+CD57+ e CD8+CD57+ significativamente maior na pele
não afetada em relação à pele lesional de pacientes com psoríase. Células T CD4+
isoladas por sorting celular a partir de amostras de pele lesional produziram níveis
maiores de IL-17A, IL-22 e IFN-" em relação às amostras de pele não afetada. Células T
CD8+ isoladas da pele lesional secretaram maiores níveis de IL-17A, IFN-", TNF-# e IL2 em relação à pele não afetada. CONCLUSÕES: Esses dados sugerem que células NK
presentes nas lesões de psoríase apresentam fenótipo imaturo, que foi previamente
associado a maiores capacidades funcionais, e poderiam ser implicadas na patogênese da
psoríase. Em relação às células T, as características fenotípicas sugerem menor
sobrevivência de células com baixa capacidade replicativa na pele lesional, pelo ambiente
inflamatório local ou pelo alto turnover celular da psoríase.
Descritores: psoríase, imunidade inata, células natural-killer, antígenos CD57, imunidade
adaptativa, citocinas, NKG2A
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