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O termo vacina pode ser definido de várias formas. Contudo,

o senso comum nos direciona à definição de que vacina é um preparado

de substâncias que tem por função promover imunização, ou seja,

permitir que a pessoa (ou animal) fique protegido contra doenças.

As vacinas induzem proteção contra agentes infecciosos

porque estimulam o desenvolvimento de células que podem

permanecer vivas por longos períodos em nossos corpos. Essas células

são chamadas de linfócitos. Os linfócitos são capazes de combater os

agentes patológicos de diversas maneiras; uma dessas maneiras está na

produção de anticorpos, que são proteínas que atuam no sistema de

defesa do organismo.

O primeiro relato científico de vacinação é atribuído ao inglês

Edward Jenner, que estudou a imunização contra uma doença muito

grave da época, a varíola. Jenner notou que ordenhadoras que se

recuperavam de varíola bovina não contraíam a forma mais grave da

varíola humana. Assim, ele injetou material de uma pústula de varíola

no braço e uma criança e, mais tarde, expôs essa criança ao vírus

humano, que não se desenvolveu. 4



Jenner publicou, em 1798, o seu tratado sobre vacinação, e

o relato desse caso levou o mundo científico a, mais tarde, adotar a

vacinação como o método mais eficaz de se evitar doenças.

A atitude de Jenner de intencionalmente expor uma criança

ao agente causador da varíola foi muito criticada à época, pois não se

sabia ao certo o que poderia acontecer. Além do mais, a varíola era uma

doença de consequências graves, com grande índice de mortalidade.

Contudo, Jenner estava certo que nada aconteceria ao garoto. O que o

deixou tão seguro? Para entender, vamos tentar pensar como ele

pensou.

A varíola era uma doença grave que podia levar à morte, e

que também acometia outros animais além dos seres humanos. Um

desses animais eram os bovinos. Muitas mulheres que tinham por

trabalho ordenhar vacas, para comercializar ou consumir o leite, podiam

entrar em contato com o agente patológico (até então não se conhecia a

existência dos microrganismos como conhecemos hoje) da varíola

bovina. Estranhamente, essas mulheres (diferentemente de outras

pessoas que não entravam em contato com vacas contaminadas)

pareciam adquirir uma resistência à varíola humana, mais grave, pois

elas não desenvolviam essa modalidade da doença humana, mesmo

entrando em contato com outros doentes.

5



O que separava as ordenhadoras resistentes à varíola

humana das outras pessoas que não eram resistentes era, numa

primeira análise, o contato com vacas doentes. Isso levou Jenner a

pensar que, caso uma pessoa entre em contato com um agente

patológico, e depois fique curado, essa pessoa estaria protegida contra a

doença que aquele agente causa.

Fato semelhante acontece com outras doenças. Algumas

doenças são bem conhecidas por só se darem uma única vez na vida,

como no caso da catapora. Você pode, então, questionar: e porque tem

outras doenças que pegamos várias vezes, como a gripe? A resposta

para esse fato é simples: existem números tipos de vírus da gripe, e cada

tipo de vírus pode desencadear a mesma doença, como se para cada

infecção por um tipo de vírus a pessoa ficasse doente com uma “nova”

gripe. Contudo, não se tinha esse conhecimento à época sobre os

microrganismos e suas diferentes cepas, e por isso Jenner foi tão

criticado, a princípio.
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Outros pesquisadores também desenvolveram estudos

posteriores no campo da imunização, a exemplo de Pasteur, no século

XIX, que estudou o desenvolvimento de uma vacina anti-rábica; e de

Kolmar e Brodie, no início do século XX, que tentaram desenvolver uma

vacina contra a pólio utilizando cérebro e medula espinhal de animais

infectados. Várias tragédias foram relatadas nesses último caso, o que

levou à suspensão de pesquisas na área por anos.

Hoje, possuímos um bom domínio na área de imunização

porque, para produzir uma vacina, primeiro é preciso conhecer e

controlar bem o agente causador daquela doença, e esse conhecimento

só cresceu bem depois de muitos avanços em técnicas de microscopia e

de imunohistoquímica.

Atualmente, fortes campanhas de vacinação são empregadas

com uma única finalidade: promover imunização do maior número

possível de pessoas.

O uso de vacinas para proteger uma pessoa contra agentes

patogênicos é conhecido como imunização. Nesse processo, a vacina

ativa componentes de defesa do nosso organismo; esses componentes

de defesa formam a imunidade.
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Imunidade, na definição de Abbas e colaboradores (2003), 

pode ser definida como: 

“Proteção contra doenças, geralmente infecciosas, 

mediada por um conjunto de moléculas, células e 

tecidos, coletivamente chamados sistema imune. 

Em um sentido mais amplo, a imunidade refere-se 

à capacidade de responder às substâncias estranhas, 

incluindo microrganismos ou moléculas.”

A imunização pode utilizar as substâncias estranhas, como

também pode utilizar os componentes do sistema imune. No primeiro

caso, as substâncias estranhas vão estimular o sistema imune da pessoa

que queremos imunizar, de modo a ativar os processos imunológicos do

organismo dessa pessoa. Já no segundo caso, componentes

imunológicos já prontos irão ser utilizados para ajudar uma pessoa

numa resposta rápida e eficaz contra um agente estranho e perigoso.
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A partir de agora, vamos conceituar os agentes estranhos ao

nosso organismo como antígenos. Dessa forma, antígeno será toda

molécula que poderá ser reconhecida e combatida especificamente por

células de defesa de nosso corpo, conhecidas como linfócitos.

Os antígenos podem incluir qualquer classe de molécula:

proteínas, ácidos nucléicos, carboidratos, etc. É importante notarmos

que nós temos, no nosso corpo, todas essas moléculas, logo, nós temos

vários antígenos em nosso organismo. Contudo, nosso sistema imune

tem a capacidade de reconhecer os antígenos que fazem parte do nosso

próprio corpo, e os antígenos que não fazem parte dele.

Por exemplo, nossos órgãos são formados por células, que

possuem vários antígenos em suas superfícies (por exemplo, as

proteínas que existem nas membranas dos nossos órgãos). Caso uma

pessoa receba um transplante de um órgão, as proteínas da superfície

das células do órgão do doador (quem doou o órgão) são reconhecidas

pelo sistema imune do receptor (quem recebeu o órgão), e nesse caso

ocorre rejeição do órgão recebido, por parte do sistema imune do

receptor. Essa rejeição não ocorreria caso o órgão fosse do mesmo

organismo (por exemplo, o sistema imune do receptor não rejeita os

órgãos que nasceram com ele próprio).
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Dessa forma, quando uma pessoa é exposta a um agente

patológico (por exemplo, a algum microrganismo), o sistema imune

dessa pessoa consegue reconhecer que aquele microrganismo é

estranho, e dessa forma monta uma estratégia de combate para

eliminar aquele agente estranho.

No momento de uma infecção, os componentes de defesa do

sistema imune começam a atacar os antígenos de várias maneiras

(estudaremos essas maneiras no próximo módulo). Nosso sistema

imune possui mecanismos fantásticos de defesa, e em geral ele

consegue destruir os antígenos e acabar com a doença. Contudo, como

já falamos, algumas doenças só se contraem uma vez (por exemplo, a

catapora). Por que isso?

Nossas defesas imunológicas contam com células muito

especializadas chamadas de linfócitos, que são responsáveis por

destruírem os antígenos através de vários mecanismos (por exemplo,

produzindo anticorpos). Ao final da infecção, mesmo com todos os

antígenos destruídos, nossos linfócitos permanecem vivos e de

prontidão para uma nova infecção pelos mesmos antígenos. Caso uma

pessoa que contraia catapora entre em contato com o vírus dessa

doença uma outra vez, após a cura, os linfócitos conseguem destruir o

vírus antes que este desencadeie a doença de novo.
10



Essa capacidade que os linfócitos tem de permanecerem

vivos e nos protegendo por toda a vida é chamada de memória

imunológica. Assim, a memória imunológica é responsável por proteger

o indivíduo que já foi exposto a determinado antígeno, de modo que

esse antígeno não mais consiga se desenvolver e produzir doenças,

mesmo que a pessoa seja reexposta várias vezes àquele antígeno.

Na vacinação, temos um processo bem similar, contudo, com

certas peculiaridades. As vacinas possuem os antígenos que irão ativar

nosso sistema imune e nos conferir proteção para o resto de nossas

vidas. No entanto, esses antígenos não são capazes de provocarem

doenças, porque estão mortos ou inativados, de modo que, de uma

maneira geral, tornem-se inofensivos.

Mesmo sem poder desencadear doenças, os antígenos da

vacina continuam sendo substâncias estranhas, que são reconhecidas

pelos linfócitos, e que levam à memória imunológica. Caso, um dia, a

pessoa vacinada entre em contato com o antígeno vivo e virulento (ou

seja, capaz de provocar doença), os linfócitos de memória conseguem

destruir esses antígenos antes que eles provoquem a doença. Dessa

forma, a pessoa está imunizada. Essa imunização é conhecida como

imunização ativa.
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Na definição de Abbas e colaboradores (2003): 

“Imunidade ativa é a forma de imunização adquirida 

que é induzida por exposição a um antígeno estranho 

e pela ativação dos linfócitos e na qual o indivíduo 

exerce um papel ativo na resposta ao antígeno.”

Dessa forma, vacina pode ser definida como “uma

preparação de antígenos microbianos, muitas vezes combinados com

adjuvantes, que é administrada às pessoas para induzir imunidade

protetora contra infecção microbiana” (Abbas e col. 2003). É sempre

importante ressaltar que os antígenos de uma vacina devem estar

mortos ou avirulentos (ou seja, inativos, incapazes de provocar

doenças). Por exemplo, quem toma vacina contra hepatite entra em

contato com antígenos do vírus da hepatite, mas esses antígenos não

provocam no indivíduo vacinado a doença contra a qual se deseja

imunizar (no caso, a hepatite).

Note, então, que as vacinas tem papel preventivo: a função

da vacinação é prevenir que uma pessoa fique doente. Essa prevenção

dura longos períodos, de décadas até a vida toda do indivíduos. Os

diversos tipos de vacinas e suas formas de proteção serão estudadas ao

longo de todo esse curso.
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Existem certos momentos em que não temos tempo hábil

para ativar o sistema imune de uma pessoa. No caso de um ataque por

uma cobra peçonhenta, por exemplo, de nada adianta prevenir o

envenenamento, porque o ataque já aconteceu. Nesse caso, precisamos

de uma resposta rápida e eficaz, e a vacina não pode fornecer uma

resposta desse tipo. Para uma resposta imediata, onde não há tempo de

ativar o sistema imune da pessoa atacada por uma cobra, utilizamos o

soro antiofídico.

Ao contrário da vacina, o soro não traz os antígenos. Pelo

contrário, ele traz os componentes de defesa do sistema imune. No

exemplo de uma pessoa atacada por uma cobra, o veneno já está na

corrente sanguínea dessa pessoa, e injetamos anticorpos e outros

componentes de defesa no sangue dessa pessoa para neutralizar o

veneno da cobra. Esses anticorpos são produzidos por animais, e como

não ativamos o sistema imune da pessoa atacada, não há memória

imunológica nesse caso.

O uso de soro para tratar uma pessoa envenenada também é

um tipo de imunização, chamada de imunização passiva. Na imunização

passiva, não há ativação do sistema imune da pessoa,

consequentemente, não há memória imunológica. Dessa forma se a

pessoa for picada pela mesma cobra, em outro momento, ela não estará

protegida contra o veneno, e terá que, mais uma vez, ser socorrida com

o soro contra o veneno. 13



Podemos, então, classificar os processos de imunização em

dois tipos: ativo e passivo. No primeiro caso, expomos a pessoa a um

antígeno morto ou inativado, e isso confere a ela proteção duradoura.

No segundo caso, ocorre transferência de anticorpos de um indivíduo

(ou animal) que é imune a um antígeno, para outro indivíduo que não

possui essa imunidade.

A amamentação é um outro exemplo de imunização passiva.

A mãe produz anticorpos, que são passados para a criança por meio do

leite materno. Note que há transferência de anticorpos: a mãe produz,

mas quem “usa” é a criança.

A imunização passiva não será o foco de nosso curso. Nos

próximos módulos, estudaremos os processos de ativação do sistema

imunológico, e das características da imunização ativa por vacinas.
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No capítulo anterior vimos o que é imunização, e quais os

tipos de imunização que existem. Vimos também o conceito geral de

vacinação, e qual a finalidade de se usar vacinas na defesa de uma

pessoa (ou mesmo de um animal).

Pudemos compreender porque as vacinas induzem a uma

proteção duradoura. É porque elas ativam células que ficam vivas por

longos períodos: os linfócitos. Contudo, os linfócitos não são as únicas

células de defesa do nosso corpo, e o processo de ativação dessas

células não é algo tão simples. Para entendermos bem como uma vacina

atua, precisamos compreender os mecanismos básicos de uma resposta

imunológica.

Vamos, então, estudar nesse capítulo os componentes, as

características, e etapas de resposta que nosso sistema de defesa,

conhecido como sistema imunológico, possui. Ao final desse módulo,

seremos capazes de descrever muitos dos processos químicos e

biológicos que ocorrem quando nosso organismo precisa se proteger

contra determinado microrganismo.
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A parte da ciência e da medicina que é responsável pelo

estudo da imunidade é a Imunologia. Nesse ramo do conhecimento

científico, é importante entender inicialmente que todos os sistemas de

defesa que nosso corpo possui contra substâncias consideradas

estranhas e/ou perigosas são mediados por células e componentes

químicos (ex: proteínas).

Didaticamente, a imunidade é dividida em dois tipos:

imunidade inata, e imunidade adquirida. Essa divisão é meramente

didática, e é fundamental entendermos que, na prática, a imunidade é

uma só, e todos os processos estão interligados. Contudo, para facilitar o

nosso estudo, vamos seguir a divisão da resposta imune em imunidade

inata e imunidade adquirida.

Antes de mais nada, vamos destacar que o nosso sistema

imunológico pode responder contra qualquer substância que seja

considerada estranha. Isso implica em dizer que nossas defesas reagem

contra não apenas microrganismos (como vírus e bactérias), mas

também contra células (como no caso de transplantes, por exemplos),

proteínas e macromoléculas em geral (como no caso de venenos, por

exemplo). Como a resposta seria similar, vamos considerar, ao longo

desse módulo, uma resposta imunológica contra um microrganismo.
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Microrganismos podem ser definidos como seres vivos muito

pequenos, que não são visíveis a olho nú, mas que possuem uma

organização biológica bem definida, e que podem ter características de

seres vivos grandes, como reprodução, metabolismo, etc. Assim como nós,

seres humanos, os microrganismos também necessitam de condições

especiais para sobreviverem e se reproduzirem. Caso entrem dentro do

organismo de uma pessoa e comecem a se reproduzir dentro desse

organismo, dizemos que ocorreu uma infecção.

Para nos proteger de infecções, nosso corpo é dotado de

barreiras que nos protegem. Uma dessas barreiras é a pele. Se pararmos

para pensar um pouco sobre a pele, ela de fato é uma barreira muito

eficiente, que impede a entrada de muitas coisas (benéficas ou maléficas)

do ambiente externo, garantindo a integridade do que há dentro do nosso

corpo. Assim, a pele pode ser considerada como nosso primeiro mecanismo

de defesa.

Mesmo estando com a pele íntegra (sem cortes, rachaduras ou

rupturas em geral), ainda existem portas de entrada em nosso corpo por

onde microrganismos podem causar infecções. Por exemplo: a boca, o nariz,

a vagina, etc. Como a pele não pode cobrir essas portas, existem outras

barreiras que protegem esses locais: são células e proteínas de defesa.
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A saliva, por si só, não traz a capacidade de proteger o

organismos de infecções que usem a boca como porta de entrada.

Contudo, na saliva temos uma concentração muito grande de proteínas

que tem função imunológica: os anticorpos. Os anticorpos, também

chamados de imunoglobulinas, são proteínas produzidas por células de

defesa do nosso organismo, com a função de neutralizar uma

determinada substância, bem como marcar essa substância para que

outros componentes de defesa do corpo possam reconhecer que aquela

substância não devia estar ali.

Note, então, que para que microrganismo consiga causar

uma infecção, ele primeiro precisa vencer as barreiras físicas (ex: pele) e

as barreiras químicas (ex: anticorpos da saliva) do nosso corpo. Mas,

mesmo que consiga quebrar essas barreiras, temos muitos outros

mecanismos de defesa capazes de controlar os microrganismos e

impedir a infecção.

Cada componente de defesa tem funções definidas, e eles

vão atuar em conjunto para garantir o extermínio daquela substância

estranha
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As barreiras físicas e químicas do nosso corpo constituem

nossa primeira defesa contra microrganismos, mas também temos

células de defesa (conhecidas popularmente como glóbulos brancos)

que ajudam no combate a microrganismos invasores. Vamos estudar

algumas dessas células:

19

Células que tem por função realizar fagocitose, ou seja,

ingerir e destruir substâncias. Os macrófagos conseguem diferenciar o

que é do organismo do que é estranho graças à marcação dos

microrganismos estranhos pelos anticorpos.

Células que tem por capturar as substâncias estranhas e levá-

las para outras células (os linfócitos), que as destróem.

Células que produzem toxinas diversas que matam células

infectadas por vírus e células tumorais.



Essas são apenas algumas das células que entram em contato

com os invasores logo no início da infecção. Note que essas células tem

papéis importantíssimos na defesa de um organismo. Contudo, um

mesmo macrófago pode fagocitar várias substâncias diferentes; uma

mesma célula dendrítica pode capturar vários microrganismos

diferentes; e uma mesma célula N.K. pode matar diferentes células de

tumores.

Em outras palavras, essas células tem a capacidade de atacar

qualquer tipo de microrganismo, mesmo que sejam microrganismos

diferentes. Por não terem um alvo específico, elas fazem parte da

imunidade inata.

20

Anteriormente falamos da divisão da resposta imune em dois

tipos: imunidade inata e imunidade adquirida. O primeiro tipo de

imunidade (inata) corresponde à primeira linha de ataque a qualquer

microrganismo. Ou seja, todos os componentes de defesa de nosso

corpo que entram em contato com os microrganismos assim que eles

invadem nosso corpo fazem parte da imunidade inata.



21



Além de ser a primeira linha de defesa contra

microrganismos, a imunidade inata possui outras características. Uma

dela foi a que acabamos de citar: elas podem atacar qualquer

microrganismos, sem fazer distinção entre diferenças sutis. Outra

característica é que todas as células da imunidade inata, depois de

combaterem o agente invasor e acabarem com a infecção, acabam

morrendo por apoptose. Em outras palavras, essas células, após

realizarem suas funções, acabam morrendo num processo de morte

celular programada; elas morrem e dão lugar a outras células, novas.

Devido à apoptose das células da imunidade inata, caso a

pessoa seja infectada pelo mesmo tipo de microrganismo, essas células

precisam combater os invasores como se fosse a primeira vez que

ocorre a infecção. Em outras palavras, não há aprimoramento da

resposta da imunidade inata em casos de novas infecções pelo mesmo

microrganismo.

Agora, reveja suas anotações, e leia qual a função de uma

célula dendrítica. Foi dito que elas capturam as substâncias estranhas e

levam essas substâncias a outras células, chamadas de linfócitos. Mas,

afinal, o que são os linfócitos?

22
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Na definição de Murphy e colaboradores (2010):

“Linfócitos são uma classe de células

sanguíneas brancas portadoras de

receptores variáveis de superfície

celular para o antígeno.”

Para entender melhor essa definição, primeiro é preciso ter

em mente que os linfócitos são células que produzem uma resposta

mais elaborada, e consequentemente mais eficiente. Em comparação, as

células da imunidade inata seriam os primeiros combatentes do fronte

de batalha (como fuzileiros, soldados, etc.), e os linfócitos seriam os

oficiais, responsáveis por garantir o sucesso da operação.



24

Diferentemente das células da imunidade inata, um

determinado linfócito só consegue atacar um único microrganismos.

Caso seja necessário atacar um microrganismo diferente, será preciso

também de um linfócito diferente. A essa característica damos o nome

de especificidade.

A especificidade pode ser comparada a um esquema de

chave-fechadura. Cada fechadura é aberta pela sua chave e, se

mudarmos de fechadura, também teremos que mudar de chave. A

especificidade dos linfócitos é dada por proteína que ficam na superfície

da membrana dessas células; essas proteínas são chamadas de

receptores.

Esse processo de especificidade também é encontrado na

interação entre enzimas e substratos, onde cada substrato reage com

apenas uma enzima.
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Agora que você já sabe que cada linfócito é específico

para um único tipo de microrganismo, tente responder essa

pergunta:
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Chegar à resposta da pergunta anterior não é tão difícil: se

cada linfócito é específico para um único tipo de microrganismo, e se

existem milhões de microrganismos diferentes, nosso corpo precisa de

milhões de linfócitos, cada um com sua respectiva especificidade.

Você deve visualizar a interação entre um linfócito e seu

microrganismo específico como uma interação tridimensional. Suponha

que seu corpo fosse uma imensa brinquedoteca, e seus linfócitos fossem

formas geométricas de um brinquedo de encaixe. Cada linfócito só seria

encaixado no espaço tridimensional específico.

Fonte: http://seu-sangue.blogspot.com.br
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Além da especificidade, os linfócitos possuem outras

características. Por exemplo, após o término da infecção, alguns

linfócitos entram em apoptose (como as células da imunidade inata),

porém outros continuam vivos por longos períodos de tempo. Essa

capacidade de permanecer vivo confere uma característica chamada de

memória imunológica.

Como permanecem vivos, essas células de defesa guardam a

memória da última infecção, e de como combatê-la. Se a pessoa for

infectada novamente pelo mesmo tipo de microrganismo, os linfócitos

de memória já saberão como combater esse microrganismo, tornando a

resposta mais rápida e mais eficiente.

Se você tivesse dez chances
de responder uma mesma prova, 

em  quais das  chances você acha 
que se sairia melhor: na primeira,
ou na última?
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É graças à memória imunológica que os linfócitos possuem

que, na maioria das vezes, nós só contraímos doenças uma única vez.

Vamos tomar como exemplo a catapora. Se uma pessoa contrair

catapora uma vez, da primeira vez, ela ficará doente. Depois que ela

melhorar, os linfócitos que foram ativados para combater a catapora

ficarão vivos e circulando pelo corpo dessa pessoa.

Imagine, agora, que essa mesma pessoa entrou em contato

com o vírus da catapora, de novo, um ano depois de ter ficado doente.

Na segunda vez em que ela entrar em contato com o vírus da catapora,

os linfócitos de memória irão combater esses vírus de imediato, de

modo que o vírus não vai conseguir instalar a doença na pessoa. É dito,

pois, que a pessoa está imunizada
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São conhecidos mais de um tipo de linfócitos no nosso

organismo. Podemos classificá-los em duas classes:

 Linfócitos B;

 Linfócitos T.

Os linfócitos T, por sua vez, podem ser de dois tipos:

Linfócitos TCD4+, e Linfócitos TCD8+. Vamos estudar cada um deles,

agora.

Os linfócitos B são os responsáveis pela produção de

anticorpos. Como já definimos antes, anticorpos são proteínas que tem

funções imunológicas específicas. Os anticorpos podem se ligar

especificamente (chave-fechadura) com os microrganismos, com função

de neutralizar esses microrganismos e seus produtos, e marcá-los para

serem fagocitados pelos macrófagos.

Cada molécula de anticorpo possui uma estrutura bem

definida, que vai variar de acordo com a classe desse anticorpo. São

conhecidas cinco classes diferentes de anticorpos: IgA, IgD, IgE, IgG e

IgM. Cada classe tem funções específicas, independente da

especificidade com o microrganismo que vai combater.
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Os anticorpos são formados de cadeias polipeptídicas, unidas

entre si por ligações do tipo pontes dissulfeto. As cadeias são chamadas

de cadeias pesadas e cadeias leves. Na estrutura geral dos anticorpos

(independente da classe), podemos dizer que cada monômero (unidade)

de anticorpo é formado por duas cadeias pesadas, e duas cadeias leves.

O arranjo espacial dos aminoácidos da porção final da junção

entre uma cadeia pesada e uma cadeia leve é o que dá a especificidade

a um anticorpo (e consequentemente ao linfócito B que o produziu);

essa região do anticorpo é chamado de região variável, uma vez que é

essa região que se liga com o microrganismo. Como para cada

microrganismo devemos ter um anticorpo específico para ele, se

mudarmos o microrganismo, teremos que mudar esse sítio do anticorpo

onde o microrganismo se liga; por isso é chamada de região variável.

Já os linfócitos T possuem outras funções que não produzir

anticorpos. Como dissemos, os linfócitos T são divididos em dois tipos:

TCD4+ e TCD8+. Os primeiros são chamados de linfócitos T auxiliares, e

os últimos são chamados de linfócitos T citotóxicos.
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O que diferencia os linfócitos T auxiliares dos linfócitos T

citotóxicos são, além de suas funções, duas proteínas de membrana: a

proteína CD4 e a proteína CD8. Os linfócitos T auxiliares só possuem a

proteína CD4 em sua membrana, e não possuem a proteína CD8. Já os

linfócitos T citotóxicos só possuem a proteína CD8 em sua membrana, e

não possuem a proteína CD4.

Os linfócitos T citotóxicos são assim chamados porque

produzem toxinas contra alguma célula alvo (por exemplo, contra uma

célula infectada por um vírus). O linfócito ataca a célula-alvo jogando

essas toxinas na célula, levando-a à morte. Não confunda esse tipo de

linfócito com a célula N.K. (você pode confundir devido à similaridade

do mecanismo de ação). A célula N.K. é uma célula da imunidade inata,

e consequentemente não possui especificidade; já os linfócitos são

específicos para seus alvos.

Os linfócitos T auxiliares, por sua vez, são responsáveis por

orquestrar toda a resposta imunológica, através da produção de

mediadores químicos conhecidos como citocinas. As citocinas são

polipeptídeos que tem por função regular a resposta imunológica,

podendo inclusive definir quais células irão atuar em determinado

momento, e também como elas irão atuar, e onde.
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Um linfócito B, por exemplo, só consegue responder de

maneira eficiente e duradoura contra um microrganismo protéico se for

estimulado pelo linfócito TCD4+. Na ausência desse último, a produção

de anticorpos estaria prejudicada.

Os linfócitos possuem características diferentes das células

da imunidade inata, e por isso não podem ser classificados como

pertencentes a este tipo de imunidade. Assim, os linfócitos compõem o

que chamamos de imunidade adquirida. Algumas características da

imunidade adquirida são a especificidade contra as substâncias a serem

combatidas, e a memória imunológica.

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) infecta, entre 
outras células, os

linfócitos T auxiliares, levando a uma deficiência 
imunológica severa por

deficiência na produção de citocinas reguladoras da 
resposta imunológica.
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Citamos apenas alguns dos componentes da imunidade inata

e imunidade adquirida. Ainda existem mais células e proteínas, como

mastócitos (produtores de histamina), proteínas do complemento, e

vários outros componentes. Contudo, para nosso curso de vacinas,

iremos ficar com esses apenas.

E agora que conhecemos os componentes e características

da imunidade inata e imunidade adquirida, vamos estudar como ocorre

a ativação dessas células. Uma pergunta podemos fazer é: como o

organismo sabe o momento de ativar cada componente da resposta

imunológica? Para responder isso, precisamos entender como funciona

a cinética da resposta imune.

Toda vez que as barreiras físicas e químicas de nosso corpo

são vencidas por uma substância estranha, os demais componentes da

imunidade começam a agir. A partir de agora, vamos chamar essa

substância estranha de antígeno. Podemos definir antígeno, de uma

maneira mais correta, como toda substância que seja reconhecido

especificamente pelos linfócitos do organismo.

Assim, a primeira etapa da cinética da resposta imune é a

exposição ao antígeno; sem antígeno, não temos resposta imunológica.
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Não basta, contudo, que o indivíduo seja exposto ao

antígeno; esse antígeno precisa ser reconhecido. As células da

imunidade inata reconhecem os antígenos: macrófagos tentarão

fagocitar o antígeno, células dendríticas irão capturá-lo, etc. O

reconhecimento do antígeno seria o segundo passo da cinética imune.

Nessa segunda etapa, células especializadas em capturar e

apresentar antígenos irão levar os antígenos até os linfócitos. Até esse

momento, os linfócitos estavam em estado basal de latência, sem alta

atividade. Todo linfócito nesse estado é chamado de linfócito virgem.

Após o contato com o antígeno, o linfócito sai de seu estado de latência

e entra em um estado de alta atividade metabólica; ela passa a ser um

linfócito ativado.

A diferença inicial entre um linfócito virgem e um linfócito

ativado é, então, o contato com o antígeno: o primeiro nunca teve

contato, e o segundo já entrou em contato com seu antígeno específico.

A ativação do linfócito pode, então, ser considerada a terceira etapa da

cinética da resposta imune.
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Todas as células sanguíneas nascem na medula óssea. Os

linfócitos B nascem e amadurecem na medula óssea; já os linfócitos T

amadurecem no timo. Após o amadurecimento, os linfócitos vão para

locais específicos, conhecidos como órgãos linfóides períféricos: por

exemplo, baço, linfonodos, amídalas, etc.

As células dendríticas capturam o antígeno na porta de

entrada da infecção e levam esse antígeno até os linfócitos que estão

nos órgãos linfóides periféricos. Ao entrar em contato com o antígeno,

os linfócitos são ativados. Contudo, o número de antígenos em geral

tende a ser maior que o número de linfócitos. Dessa forma, os linfócitos

precisam se dividir, dando origem a células-filhas iguais: os linfócitos

sofrem mitose. Esse processo de divisão celular após a ativação da

célula é chamado de expansão clonal.

A expansão clonal é o quarto passo da cinética imune. Após

esse processo, quando o organismo já tem um número suficiente de

linfócitos para atacar os antígenos, ocorre uma diferenciação entre as

células novas. Parte das células derivadas da expansão clonal se

diferenciam em células efetoras, e outra parte se diferencia em células

de memória.
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As células efetoras são aquelas que de fato vão combater o

antígeno durante aquela infecção que está em curso. Por exemplo, um

linfócito B efetor é aquele que irá produzir e secretar anticorpos, para

que esses anticorpos possam neutralizar o antígeno da infecção.

Já as células de memória tem por função combater antígenos

em caso de reinfecção. Se, após a cura, a pessoa entrar em contato

novamente com aquele tipo de antígeno, as células de memória irão

combater esse antígeno de maneira rápida e eficaz.

Após a diferenciação das células efetoras, os linfócitos

ativados saem dos órgãos linfóides periféricos e vão ao local da infecção

combater os antígenos. Supondo que tudo corra bem, os antígenos são

destruídos, e a infecção acaba.

Quando todos os antígenos são destruídos, os linfócitos

efetores e as células da imunidade inata morrem por apoptose. Note

que as únicas células que permanecem vivas são os linfócitos de

memória.
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Assim, as etapas da cinética imune podem ser divididas em:

Exposição ao antígeno

Reconhecimento do antígeno

Ativação do linfócito

Expansão clonal

Diferenciação dos linfócitos

Combate do antígeno

Eliminação do antígeno

Apoptose das células efetoras e das células da imunidade inata

Memória celular
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Fonte: Abbas e col. (2007)

Os processos de imunidade inata e imunidade adquirida,
apesar de serem estudados como eventos à parte, ocorrem
juntos, e “as duas imunidades” possuem laços estreitos entre
si.
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