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• Definição de EM 

• Introdução ao sistema imune 

• Bases Anatômicas do Sistema Imune no 
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• Perda da Tolerância 

• Fatores Genéticos e Epigenéticos 

• Resposta Imune 

 

 



  A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica de 

SNC, que produz   primariamente  placas focais de 

desmielinização e neurodegeneração difusa na substância  

cinzenta e  branca do cérebro e da medula espinhal. Na maioria 

dos pacientes, a doença começa com curso remitente-recorrente 

(EMRR), que é seguido, após vários anos por um fase secundária 

progressiva (SPMS) .  Os pacientes com doença progressiva 

primária (PPM) neglegeciam  a fase surto - remissão e começam 

com uma progressão ininterrupta da doença desde o início. 

 Terapias atuais anti-inflamatória e imunossupressoras são 

benéficas em pacientes com EMRR, mas são ineficases em 

pacientes com doença. progressiva  

Progressive multiple sclerosis. Pathological mechanisms in progressive multiple sclerosis 

Lancet Neurol 2015; 14: 183–93. 

 Don H Mahad, Bruce D Trapp, Hans Lassmann 



Barkhof F et al. Nat Rev Neurol. 2009;5:256-266; Compston A et al. Lancet. 2008;372:1502-1517; 

Adaptado de Kurtzke JF. Neurology. 1983;33:1444-1453.  
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Evolução da EM 
Período Pré Introdução das Drogas Modificadoras de Doença 

Secundária Progressiva 

Progressão 
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Adaptado de Noseworthy JH, Lucchinetti C, Rodriguez M, Weinshenker BG. Multiple 

Sclerosis. N Engl J Med. 2000;343:938-52; Weinshenker BG, Bass B, Rice 

GP, Noseworthy J, Carriere W, Baskerville J et al. The natural history of multiple sclerosis: a 

geographically based study. I. Clinical course and disability. Brain. 1989;112:133-

46; Trapp BD1, Ransohoff R, Rudick R. Axonal pathology in multiple sclerosis: relationship 

to  neurologic disability. Curr Opin Neurol. 1999;12:295-302 
 

SCI: síndrome clinicamente isolada 











Sistema Nervoso Central: Local de 

Privilégio Imunológico? 

• Histórico: 
– Tradicionalmente acredita-se que o sistema nervoso era um 

local de privilegio imune. Isto se deve à: 

• Exixtencia de uma Barreira Hematoencefálica (BBB) 

• Ausência de drenagem linfática 

• Ausência da expressão nos neurônios da expressão de MHC classe I 

e II 

• Ausência de  células apresentadoras de antígno no parenquima 

cerebral (APCs e outras) 
 

 

The anatomical and cellular basis of immune surveillance in the central nervous system  

Richard M. Ransohoff and Britta Engelhardt 

Epstein-Barr virus and Multiple Sclerosis: in-depth analysis of the virus-specific antibody response at the time of 

diagnosis and during therapy  

 Dott. Castellazzi Massimiliano  

 

 

  



Células do SNC 

Parenquima 

• Neurônios 

• Micróglia 

• Oligodendrócitos 

• Astrócitos 

• Ausentes no SNC 

saudável:  

– Neutrófilos 

– Células Granulocíticas 

 

Meninge e Plexo Coroide 

• Macrófagos, células 

dendríticas e células do 

epiplexu de Kolmer 

• Macrófagos meningeos 

• Mastócitos 

• Composição de células do 

LCR:  

– CélulasT : 90%: CD4(3,5) e CD8 

– Células B- 5% 

– Monócitos- 5% 

– Células Dendríticas: <1% 

 

 



SNC como local especializado de 

resposta imunológica 

• Recentes estudos mostraram existir um sistema eferente, pois antígenos do 

sistema nervoso podem elicitar uma resposta do sistema imunológico 

periférico – via eferente 

– Rejeição de tecidos(Mason et al, 1986). 

– Entrada de linfócitos ativados pela BBB(Hickey et al, 1991). 

– Drenagem de antígenos atraves do LCR pela lâmina crivosa para o 

ducto profundo do pescoço e bainhas dos nervos cranianos e periféricos 

(Kida et al, 1993). 

– Células com função de  APCs são detectáveis no SNC (McMenamin, 

1999). 

– Na vigência de processo inflamatório todas as células do SNC podem 

expressar moléculas do MHC classe I e II (McMenamin, 1999). 

 The anatomical and cellular basis of immune surveillance in the central nervous system  

Richard M. Ransohoff and Britta Engelhardt 

Epstein-Barr virus and Multiple Sclerosis: in-depth analysis of the virus-specific antibody response at the time of 

diagnosis and during therapy. 

Dott. Castellazzi Massimiliano  



Devido ao 

privilégio imune 

do SNC, 

resposta 

imunológica 

inata é 

desenvolvida 

contra 

antígenos do  

SNC na 

periferia e 

propagada no 

SNC por 

células T de 

memória 

circulantes e 

expandida pela 

estimulação 

dos antígenos 

dentro do SNC. 

A  nova 

proposição é 

que células T 

de memória 

monitorem o 

SNC atraves do 

LCR.  



Cascata patogênica na periferia e no SNC durante encefalomielite autoimune experimental 



ativado 





Fatores Genéticos e Epigenéticos 

• Genéticos: 

– HLA: 

• DRB1*1501 

• DQA1*01:02 

• DQB1*06:02 

Nenhum outro gen 

Demonstrou 

influencia no 

surgimento de EM 

fora do HLA 

 

• Epigenéticos 

– Metilação de DNA 

– Metilação e Acetilação de 

Histonas 

Fatores que reforçam a teoria 

Epigenética: 

  Descordo em gemeos monozigóticoss. 

 Mães passam a doença para a próxima 

geração mais que os pais (cromossomo X) 

 Fatores ambientais que modificam a 

coificação de ptnas: EBV, tabagismo, 

vitamina D, ingestão de gordura 

 Epigenetics of Multiple Sclerosis: An Updated Review  

Cem I˙smail Ku¨c¸u¨kali • Murat Ku¨rtu¨ncu¨ • Arzu C¸ oban • Merve C¸ ebi • Erdem Tu¨zu¨n 

Neuromol Med (2015) 17:83–96 







Outros Fatores de Risco 

• Epstein Baar: IgG 

positivo (anti-EBNA- 

IgG) 

• Mononocleose  

• Tabagismo 

– Fortermente 

relacionados 

 

 

• Outras doenças 

• Infecções 

• Acidentes 

• Exposição a agentes 

ambientais, bioquímicos 

e biológicos 

• Vacinas 

• Cirurgias 
Não foi verificado correlação 

 

 

 

Environmental risk factors and multiple sclerosis: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses 

 Lazaros Belbasis, Vanesa Bellou, Evangelos Evangelou, John P A Ioannidis, Ioanna Tzoulaki 

Lancet Neurol 2015; 14: 263–73  
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