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Sumario o 
Umaa das questöes mais estudadas em Imunologia é como o sistema imunitario é capaz de 

reagirr de uma maneira eficaz a infeccöes provocadas por virus, bactérias e fungos. Essa 

respostaa imunitaria é efectuada por um exército de células, células T auxiliadoras (T "helper" 

-- Th) que dependendo do tipo de invasor sao do tipo 1 (Thl) ou do tipo 2 (Th2) (imunidade 

adquirida).. Para combater de uma maneira eficiente infeccöes provocadas por virus ou por 

bactériass intracelulares sao necessarias as células Thl. Pelo contrario, o combate a infeccöes 

provocadass por parasitas requerer a presenca de células Th2. Este cenario é observado em 

situacoess normais em que existe um equilibrio entre células Thl e Th2. Em caso de doenca, 

haa o desenvolvimento exagerado destas populacoes. As doencas autoimunes (por exemplo a 

esclerosee mültipla) sao caracterizadas pela expansao exagerada de células Thl. Por outro 

lado,, doencas alérgicas (asma, dermatite atópica, rinite) sao caracterizadas pela expansao 

exageradaa de células Th2. 

Mass como é que as células T imaturas sabem se irao diferenciar-se em Thl ou Th2? Este 

fenómenoo é iniciado pelas células apresentadoras de antigénios. Dentro de diversos tipos 

celulares,, as células dendrïticas sao células apresentadoras de antigénios especializadas 

porquee sao capazes de detectar organismos patogénicos, de se tomarem maduras, sendo as 

ünicass capazes de estimular as células T imaturas e iniciar deste modo uma resposta 

imunitariaa especifica. As células dendriticas, que num estado imaturo participam na 

imunidadee inata, estao posicionadas estratégicamente em tecidos periféricos nao linfóides 

(pele,, pulmoes e intestinos) onde patrulham constantemente o meio ambiente onde se 

encontram.. Após infeccao ou devido a accao de produtos produzidos pelas células que 

formamm os tecidos, as células dendriticas sao activadas, amadurecem e migram dos tecidos 

periféricoss em direccao a area das células T nos tecidos linfóides secundarios (nódulos 

linfaticoss por exemplo). As células dendriticas podem ser vistas como mensageiros. Elas 

trazemm a informacao dos tecidos (por exemplo, que tipo de infeccao) as células T imaturas 

iniciandoo e regulando as respostas imunes. Existem dois factores produzidos pelas células 

dendriticass que fazem com que as células T imaturas se transformem em Thl: interleucina-12 

(IL-12)) e interferao-a (IFN-a), e sao deste modo denominados de factores tipo 1. Quanto a 

factoress tipo 2, que induzem células Th2, estes nao sao tao conhecidos. As células dendriticas 

quee induzem células Thl sao denominadas de tipo I (DC1) e as que induzem células Th2 sao 

denominadass de tipo 2 (DC2). 
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AA pele funciona como a primeira linha de defesa contra a invasao do corpo humano por 

agentess infecciosos provenientes do meio exterior. A pele é dividida em duas partes, a camada 

exteriorr é denominada de epiderme e a camada interior de derme. A epiderme é constituida na 

suaa maioridadc por células denominadas de queratinócitos e a derme na sua maioria por 

fibroblastos,fibroblastos, que formam o tecido conjuntivo. Na epiderme e na derme também se encontram 

célulass dendriticas em contacto com os queratinócitos ou com os fibroblastos. Contudo, na 

pelee os queratinócitos produzem uma grande quantidade de factores que podem contribuir 

paraa iniciar ou prolongar uma resposta imune. 

Estaa tese descreve a importancia de duas populacoes de células distintas, queratinócitos e 

célulass dendriticas, na iniciacao de uma resposta imune c o papel que os factores produzidos 

porr essas células (quimiocinas e citocinas) poderao ter na imunidade inata e adquirida. 

Noo segundo capitulo desta tese é descrito a presenca de receptores ("Toll-lik e receptors" -

TLRs)) nos queratinócitos que reconhecem moléculas que estao presentes nos organismos 

patogénicos.. Deste modo os queratinócitos também podem detectar a presenca de agentes 

infecciososs na pele e informar/alertar outras células do sistema imune funcionando deste 

modoo como a ligacao entre imunidade inata e adquirida. 

Ass células dendriticas estao localizadas na pele em contacto com os queratinócitos. No 

terceiroo capitulo é estudada a interac^ao entre os queratinócitos e as células dendriticas 

atravéss da analise das citocinas produzidas pelos queratinócitos que vao induzir a maturacao e 

polarizacaoo das células dendriticas. 

Noo quarto capitulo é estudada a producao de quimiocinas pelas células dendriticas tipo 1 e 

tipoo 2 (DC1 e DC2). Quimocinas sao moléculas produzidas por varios tipos de células que 

induzemm a migracao especifica de outras células em direccao ao local onde sao produzidas. E 

assimm demonstrado, neste capitulo, que a producao de certas quimiocinas é dependente do tipo 

dee células dendriticas que as produzem. 

Noo quarto capitulo é estudada a funcao de uma nova populacao de células dendriticas, 

BDCA3,, que foi originalmente descrita no sangue periférico. E demonstrado que as células 

BDCA33 nao só se encontram localizadas no sangue mas também na pele, baco, amigdalas e 

nóduloss linfaticos. Estas células também expressam especificamente certos TLR o que as 

tornaa muito especificas no que respeita ao reconhecimento de certos organismos. 

Noo sexto capitulo é estudada a funcao de outros dois tipos de células dendriticas, BDCA1 e 

BDCA44 numa doenca alérgica da pele, dermatite atópica. Esta doenca inflamatória da pele é 

caracterizadaa pela proliferacao exagerada de células Th2. E demonstrado que as células 
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BDCA11 nos doentes nao sao capazes de induzir tao eficazmente células Thl o que esta 

relacionadoo com a sua baixa capacidade de produzir IL-12. Por outro lado, é também 

demonstradoo que as células BDCA4, que sao extremamente importantes para o combate a 

viruss e bactérias, produzem niveis bastante baixos de IFN-a (factor essencial no combate 

contraa virus e bactérias). Estes resultados poderao explicar porquê que os doentes com 

dermatitee atópica sofrem de infeccoes virais e bacterianas mais frequentemente do que 

individuoss saudaveis. 
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