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Obesidade induzida por dieta hiperlipídica aumenta a inflamação pulmonar e a 
suscetibilidade à infecção por Mycobacterium tuberculosis  

RESUMO  
A doença infecciosa que causa o maior número de mortes no mundo é a tuberculose, 
causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. Um dos fatores de risco que aumenta 
três vezes o desenvolvimento de tuberculose é a diabetes, sendo a obesidade associada 
com predisposição à diabetes. A obesidade gera inflamação de baixo grau que agrava a 
progressão de doenças crônicas. Estudos que avaliaram a associação da obesidade com 
tuberculose são controversos, e o tema merece maior investigação. No presente estudo, 
usamos um modelo experimental para determinar a interface da obesidade e da 
tuberculose. Camundongos C57BL/6 foram alimentados com dieta hiperlipídica (HFD – 
High Fat Diet) durante 60 dias, quando foram infectados com M. tuberculosis 
(HFD/Mtb) por via intra-traqueal. Como controles experimentais, animais foram 
alimentados com dieta padrão (LFD – Low Fat Diet) e infectados (LFD/Mtb). 
Paralelamente, um grupo recebeu HFD e outro LFD, e seguiram sem infecção. Após 30 
dias de infecção, totalizando 90 dias de dieta, os diferentes grupos foram avaliados. Os 
animais obesos e infectados (HFD/Mtb) apresentaram aumento do peso corporal e do 
peso dos tecidos adiposos, aumento da expressão gênica de IL-1β no tecido adiposo, 
intolerância à glicose, deficiência na produção de insulina e aumento dos níveis séricos 
de IFN-γ comparados aos animais LFD/Mtb. Além disso, o grupo HFD/Mtb foi mais 
suscetível e apresentou maior inflamação pulmonar comparado ao grupo LFD/Mtb. A 
inflamação foi caracterizada por aumento na expressão gênica para IL-17, IFN-γ, TNF, 
IL-1α, IL-1β, NLRP3, caspase-1, IL-18, IL-6, aumento de células CD4+ produtoras de 
IFN-γ e/ou IL-17 nos pulmões, e foi também acompanhada por aumento de células CD8+ 
e células CD4+Foxp3+ quando comparado ao grupo LFD/Mtb. Como NLRP3 é uma 
molécula chave na metainflamação induzida pela obesidade, mas seu papel ainda não está 
bem definido na tuberculose, animais deficientes de NLRP3 receberam HFD e foram 
infectados (NLRP3-/- HFD/Mtb). Esse grupo NLRP3-/- HFD/Mtb foi mais resistente e 
exibiu redução da inflamação pulmonar comparado ao grupo WT (Wild Type) HFD/Mtb. 
Sabendo que a obesidade está associada à disbiose e que produtos bacterianos derivados 
da dieta alimentar ou da microbiota podem estimular a liberação de IL-1β pela ativação 
de NLRP3, avaliamos o papel da microbiota na comorbidade obesidade e tuberculose. 
Encontramos disbiose intestinal, caracterizada por aumento do Filo Firmicutes e redução 
dos Filos Bacteroidetes e Proteobacteria, além do aumento de butirato e redução de 
acetato e propionato nos intestinos do grupo HFD/Mtb comparado ao grupo LFD/Mtb. O 
aumento na expressão de claudina-2 sugere alteração na permeabilidade intestinal e 
possível translocação bacteriana, caracterizada pela disbiose nos pulmões, nos quais foi 
detectado aumento de Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria, e redução de 
Proteobacteria no grupo HFD/Mtb. Em conclusão, a obesidade aumenta a magnitude da 
inflamação pulmonar e a suscetibilidade à infecção por M. tuberculosis por um 
mecanismo dependente de NLRP3. Ambos, aumento da suscetibilidade à infecção e da 
inflamação pulmonar estão associadas com disbiose intestinal e pulmonar, e aumento da 
permeabilidade intestinal. 
Palavras chave: Mycobacterium tuberculosis, obesidade, inflamação, IL-1β, IFN-γ, IL-
17, NLRP3, microbiota. 



	

	

Diet-induced obesity increases pulmonary inflammation and susceptibility to 
Mycobacterium tuberculosis infection. 
 
ABSTRACT 
 
The infectious disease that causes the largest number of deaths in the word is 
tuberculosis, caused by Mycobacterium tuberculosis bacilli. One of the risk factors that 
increases the devolpment of tuberculosis three times is diabetes. Obesity generates low-
grade inflammation that magnify the progression of chronic disease. Studies that have 
evaluated the association between obesity and tuberculosis are controversial, and the 
issue requires further investigation. In this study, we used an experimental model to 
determine the interface between obesity and tuberculosis. C57BL/6 mice were fed a high-
fat diet (HFD) for 60 days and infected by M. tuberculosis (HFD/Mtb) via intratracheal. 
As experimental control, animals were fed a light-fat diet (LFD) and were infected 
(LFD/Mtb). In parallel, one group was fed with HFD and another LFD, and they 
remained without infection. After 30 days of diet completing 90 days of feeding, the 
different groups were evaluated. Obese and infected animals (HFD/Mtb) showed 
increased body mass and adipose tissue weight, increased of IL-1β gene expression in 
adipose tissue, glucose intolerant, impaired insulin production and increased of serum 
levels of IFN-γ compared to LFD/Mtb animals. In addition to, HFD/Mtb animals were 
more susceptible and exhibited higher lung inflammation compared to LFD/Mtb animals. 
The inflammation was characterized by increased of IL-17, IFN-γ, TNF, IL-1α, IL-1β, 
NLRP3, caspase-1, IL-18, IL-6 gene expression and increase of IFN-γ and/ or IL-17-
producing CD4+ cells in the lungs, and was also accompanied by increased CD8+ and 
CD4+Foxp3+ cells compared to the LFD/Mtb group. As NLRP3 is a key molecule in 
obesity-induced meta-inflammation, but its role is still not well defined in tuberculosis, 
NLRP3 deficient animals fed with HFD and were infected (NLRP3-/- HFD/Mtb). This 
NLRP3-/- HFD/Mtb group was more resistant and exhibited reduction of lung 
inflammation compared to the WT (Wild Type) HFD/ Mtb group. Considerate that 
obesity-associated dysbiosis and that bacterial products derived from diet or microbiota 
can stimulate the release of IL-1β by the activation of NLRP3, we evaluated the 
microbiota role in obesity and tuberculosis comorbidity. We found intestinal dysbiosis 
characterized by increased Firmicutes phylum and reduction of Bacteroidetes and 
Proteobacteria phylum, as well as increased butyrate and diminished acetate and 
propionate in the intestine of the HFD/Mtb group compared to the LFD/Mtb group. An 
increase of claudin-2 expression suggests an alteration in intestinal permeability and a 
possible bacterial translocation characterized by dysbiosis in the lungs, with increased of 
Firmicutes, Bacteroidetes and Actinobacteria and diminished of Proteobacteria in the 
HFD/Mtb group. In conclusion, obesity increases the magnitude of pulmonary 
inflammation and susceptibility to M. tuberculosis infection by an NLRP3-depedent 
mechanism. Both increased susceptibility to infection and pulmonary inflammation are 
associated with intestinal and pulmonary dysbiosis, and increased intestinal permeability. 
 
Keywords: Mycobacterium tuberculosis, obesity, inflammation, IL-1β, IFN-γ, IL-17, 
NLRP3, microbiota. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Considerações gerais sobre a tuberculose  
 

A tuberculose (TB) é uma doença causada pelo bacilo Mycobacterium 

tuberculosis, que foi descoberto pelo pesquisador Robert Koch em 1882 (Koch 1982, 

O'Garra, Redford et al. 2013). O bacilo M. tuberculosis é uma bactéria aeróbica, ácido 

álcool resistente, transmitida através da inalação de gotas de saliva ou aerossóis 

contaminados (Peddireddy, Doddam et al. 2017, Torrelles and Schlesinger 2017). A TB é 

uma doença predominantemente pulmonar, mas pode atacar outros órgãos, como os rins, 

os ossos, o intestino e os gânglios linfáticos (O'Garra, Redford et al. 2013). Embora 

existam aproximadamente 2 bilhões de pessoas infectadas com M. tuberculosis, 90 a 95% 

têm TB latente (assintomática) e 5% a 10% desenvolvem TB ativa, caracterizada por 

sintomas como tosse com expectoração por mais de 15 dias, presença de sangue no 

escarro, febre, fadiga, intensos suores noturnos e perda de peso (Pai, Behr et al. 2016, 

Cadena, Fortune et al. 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, World Health Organization), 

em 2016 houve 10,4 milhões de novos casos de TB e 1,7 milhões de vítimas fatais no 

mundo (WHO 2018). No Brasil, a doença constitui um problema de saúde pública e, em 

2016, foram notificados 66,7 mil novos casos (Brasil 2017). Embora, entre 2006 a 2015 

tenha ocorrido diminuição da taxa de mortalidade no Brasil, em 2015 foram registrados 

4,543 mil óbitos por TB (Brasil 2017).  

 Com o surgimento da AIDS (AIDS- Acquired Immunodeficiency Syndrome), o 

número de casos de TB aumentou consideravelmente como consequência da 

imunossupressão provocada por esta síndrome. Em 2016, 1 milhão de pacientes com TB 

estavam coinfectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV, Human 

Immunodeficiency Virus) (Cadena, Fortune et al. 2017, WHO 2017). A AIDS é um dos 

maiores fatores de risco para o desenvolvimento de TB, embora a desnutrição, hábitos de 

vida desregrados e doenças, como diabetes, também constituam fatores de risco 

associados a doença (WHO, 2018). 
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 O diagnóstico mais rápido da infecção é realizado por microscopia do escarro ou 

baciloscopia, pela coloração com Ziehl-Neelsen que, embora seja uma técnica específica, 

possui baixa sensibilidade. Dessa forma, existe a necessidade de confirmação da presença 

de bactérias por meio de cultura, que é mais sensível, porém, mais demorada, podendo 

levar até 6 semanas (Ryu 2015). 

 Na atualidade, não existe uma vacina efetiva para controlar e combater a TB. A 

vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guérin), elaborada a partir de uma bactéria atenuada 

que causa a doença em bovinos (Mycobacterium bovis), previne a doença na infância, 

mas apresenta eficácia extremamente variada em adultos (Dheda, Barry et al. 2016). 

O tratamento para TB pulmonar é de, no mínimo 6 meses e, segundo o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis (CDC, Center for Disease Control and 

Prevention), as drogas de primeira linha administradas são: Isoniazida, Rifampicina, 

Etambutol e Pirazinamida. O tratamento deve ser continuado e concluído mesmo após o 

desaparecimento dos sintomas, a fim de garantir a correta eliminação do bacilo (CDC 

2016). Quando o tratamento é abandonado, muitos pacientes desenvolvem TB 

multidroga-resistente (MDR TB, multidrug-resistant TB), podendo ocorrer também TB 

extremamente resistente a drogas (XDR TB, extensively drug-resistant TB), que é mais 

difícil de ser tratada, e por isso, frequentemente fatal (CDC 2016, Dheda, Barry et al. 

2016).  

Diante disso há a necessidade de melhorar o diagnóstico e desenvolver novos 

medicamentos, bem como entender melhor a resposta imunológica envolvida na proteção 

para ajudar no desenvolvimento de novas vacinas e imunoterapias. Além disso, as 

comorbidades, como no caso da TB e diabetes requerem atenção e cuidados mais 

complexos, uma vez que os fármacos usados para tratar a tuberculose podem interagir 

com o metabolismo dos fármacos usados para tratar diabetes, o que pode levar a um 

controle glicêmico inadequado (Dooley and Chaisson 2009).  
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1.2. Resposta imunológica na tuberculose 
  

A resposta imunológica inata durante a infecção é mediada, principalmente, por 

macrófagos alveolares e neutrófilos, além de células dendríticas (DCs, Dendritic Cells) e 

monócitos, que são as primeiras células a entrarem em contato com o bacilo (O'Garra, 

Redford et al. 2013, Weiss and Schaible 2015).  

Os macrófagos e as DCs identificam os bacilos por meio de receptores de 

reconhecimento de padrões (PRR, Pathogen Recognition Receptors) que interagem com 

PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) da bactéria (Weiss and Schaible 

2015). Dentre os PRR que participam da resposta imunológica na infecção por M. 

tuberculosis in vivo, destacam-se os Toll-Like Receptors (TLR), tais como TLR2, TLR4 e 

TLR9 (Bafica, Scanga et al. 2005, Scriba, Coussens et al. 2016). A cooperação entre 

TLR2 e TLR4 desempenha um papel crítico na apoptose de macrófagos infectados com 

M. tuberculosis (Sánchez, Rojas et al. 2010). TLR9 possui papel importante na regulação 

da resposta Th1 in vivo, contribuindo para resistência do hospedeiro (Bafica, Scanga et al. 

2005). Além dos TLR, receptores NOD2 (Nucleotide binding Oligomerization-Domain) 

interagem com PAMPs, resultando na transcrição de genes que codificam citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1, IL-6, TNF, quimiocinas, além da secreção de IL-12 (Scriba, 

Coussens et al. 2016). 

Outro PRR que participa da resposta contra M. tuberculosis é NLRP3 

(Nucleotide-binding domain, leucine-rich-containing family, pyrin domain- containing-3) 

que induz a síntese  da citocina pró-inflamatória IL-1β, importante na defesa do 

hospedeiro contra M. tuberculosis (Dorhoi, Nouailles et al. 2012, Latz, Xiao et al. 2013). 

Camundongos deficientes em IL-1R (receptor de IL-1) ou na expressão de IL-1β foram 

susceptíveis à  infecção com M. tuberculosis (Mayer-Barber, Barber et al. 2010). Estudos 

in vitro também mostraram que macrófagos, diferenciados a partir da linhagem de 

monócitos THP-1, infectados com M. tuberculosis ativaram NLRP3, caspase 1 e 

subsequentemente, a produção de IL-1β (Mishra, Moura-Alves et al. 2010). O mesmo 

grupo, em 2013, mostrou que na infecção de animais com M. tuberculosis, o aumento de 

IFN-γ nos pulmões aumentava os níveis de óxido nítrico regulando negativamente o 

inflamassoma NLRP3 e diminuindo a produção de IL-1β (Mishra, Rathinam et al. 2013) 

(Briken, Ahlbrand et al. 2013). No entanto, Dorhoi e colaboradores observaram que os 
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animais deficientes em NLRP3 infectados por M. tuberculosis controlaram a infecção, 

sendo a produção de IL-1β independente de NLRP3. Esses resultados mostraram que 

NLRP3 não afetou a progressão da TB in vivo (Dorhoi, Nouailles et al. 2012). Em estudo 

recente, Lou e colaboradores descreveram que NLRP3 pode ser inibido pelo micro RNA 

miR-20b resultando em redução da inflamação pulmonar animais infectados com M. 

tuberculosis (Lou, Wang et al. 2017). Esses estudos mostram que o papel de NLRP3 na 

resposta contra M. tuberculosis não está bem esclarecido ainda.  

 Além da IL-1β, IL-12, IL-1α, IL-6, TNF e IFN-γ estão relacionadas ao controle 

da infecção (Flynn, Chan et al. 1993, Flynn, Goldstein et al. 1995, Cooper, Magram et al. 

1997, Mayer-Barber, Andrade et al. 2011), enquanto IL-4, IL-10 e TGF-β estão 

associadas com a progressão da mesma (Hernandez-Pando, Orozco et al. 2009, Morais 

Fonseca, Rosada et al. 2010, Redford, Murray et al. 2011).  

Durante a infecção, ao menos duas populações de macrófagos estão envolvidas na 

resposta imunológica. Os macrófagos classicamente ativados (M1) são induzidos por 

IFN-γ e estão associados com a expressão de iNOS (Inducible Oxide Nitric Syntase), a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias e com o perfil Th1 (Huang, Luo et al. 2015). Os 

macrófagos alternativamente ativados (M2) estão associados com um perfil anti-

inflamatório, e diferenciam-se em resposta às citocinas Th2 e têm função de promover 

reparo tecidual (Sica and Mantovani 2012). Além disso, um estudo in vitro, mostrou que 

a polarização de macrófagos participa na formação e desenvolvimento do granuloma, 

assim, durante uma infecção de células mononucleares de sangue periférico com M. 

tuberculosis, os macrófagos M1 aos três dias de infecção aumentam e promovem a 

formação do granuloma, enquanto aos 9 dias de infecção decresce os marcadores para 

M1 e aumenta M2, observando-se formação de granulomas necróticos e não necróticos 

(Huang, Luo et al. 2015).  

As DCs desempenham papel essencial na infecção contra M. tuberculosis. Nos 

pulmões dos camundongos infectados com M. tuberculosis ocorrem duas populações de 

DC convencionais (cDCs) migratórias, CD103+ e CD11b+, que atuam na polarização de 

células T CD4+ (Lai, Jeyanathan et al. 2018). Ambas as populações de DCs expressam 

altos níveis de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade II (MHC II, 

Major Histocompatibility Complex class II), moléculas coestimuladoras, como CD80 e 
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CD86, assim como outros marcadores associados com apresentação do antígeno (CD40, 

CD70, CD83 e PD-L2) e ausência  de marcadores das linhagens de células T, B e NK 

(Mayer-Barber and Barber 2015, Macri, Pang et al. 2017). Além disso, as DCs têm papel 

importante no recrutamento de células para o sítio da infecção pela secreção de citocinas 

pró-inflamatórias como IL-12, IL-1, IL-6 e TNF (Mihret 2012).  

A população de DCs CD103+, identificada como CD11c+CD11b-CD103+, está 

associada à apresentação cruzada de antígenos às células T CD8+ e à resposta Th1. 

Entretanto, a população de DCs CD11b+, caracterizada como CD11c+CD11b+CD103-, 

está associada à resposta Th2 e às células T de memória (Mildner and Jung 2014). 

Resultados do nosso grupo corroboram com esses dados, pois mostraram que as DCs 

CD103+ no pulmão de camundongos infectados com M. tuberculosis aumentaram a 

frequência de células T CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-17  (Sérgio, Bertolini et al. 

2015). Do contrário ao que já foi descrito para as funções clássicas das populações de 

DCs, Lai e colaboradores mostraram que as células CD11b+, e não as CD103+, migram 

para os nódulos linfáticos do pulmão dos animais infectados com M. tuberculosis e 

induzem a polarização de células Th1, sendo as células CD103+ associadas com a 

produção de IL-10 (Lai, Jeyanathan et al. 2018). Esses trabalhos mostram que ainda não 

esta claro o papel das populações de DCs na infecção por M. tuberculosis. 

As DCs convencionais ainda podem ser classificadas em cDC1 e cDC2. Em 

camundongos, as cDC1 correspondem às DCs CD8+ e incluem as CD103+ presentes nos 

tecidos não linfoides e nos nódulos linfáticos, e representam 20% de DCs no baço. São 

associadas com apresentação cruzada de antígenos e ativação  de células T CD8+. 

Entretanto, as cDC2 correspondem às DCs CD8- e incluem as CD11b+, e representam 

80% de DCs no baço, estando também presentes no timo, nódulos linfáticos e tecidos não 

linfoides (Merad, Sathe et al. 2013, Macri, Pang et al. 2017).  

Como já descrito, após a ativação da imunidade inata, as DCs migram para os 

linfonodos presentes na região do mediastino e induzem ativação da imunidade 

adaptativa por meio da resposta de células T específicas contra antígenos da 

micobactéria. As células CD4+ Th1, produtoras de IFN-γ, estimulam a diferenciação de 

macrófagos M1, que exercem funções microbicidas, por meio da produção de enzimas 

proteolíticas, espécies reativas de oxigênio (ROS, Reactive Oxygen Species) e de 
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nitrogênio (RNS, Reactive Nitrogen Species) (Sica and Mantovani 2012). O IFN-γ é uma 

das primeiras citocinas descritas como protetoras na TB (Cooper, Dalton et al. 1993, 

Flynn, Chan et al. 1993). Flynn e colaboradores mostraram que animais deficientes em 

IFN-γ infectados com M. tuberculosis, embora tenham desenvolvido granuloma no 

pulmão, foram altamente suscetíveis à infecção (Flynn, Chan et al. 1993). Cooper e 

colaboradores mostraram que camundongos deficientes de IFN-γ, quando infectados via 

aerossol ou via intravenosa, sucumbiram à infecção, e apresentaram aumento da carga 

bacteriana e necrose pulmonar (Cooper, Dalton et al. 1993). O IFN-γ principalmente é 

produzida pelas células CD4+, mas pode também ser produzida por outras células: CD8, 

NK, células T γδ que colaboram na resposta imune adaptativa durante na infecção por 

micobacterias virulentas (Cooper, Mayer-Barber et al. 2011). 

Diante dos estudos, o IFN-γ é considerado o principal marcador imunológico de 

proteção contra TB. No entanto, o aumento da inflamação pode promover o 

desenvolvimento de lesões destrutivas no pulmão, o que é deletério para o hospedeiro 

(Orme, Robinson et al. 2015). O estudo in vivo reportado por Sakai e colaboradores 

mostrou que apenas 30% das células T CD4+ produtoras de IFN-γ conferiam redução da 

carga bacilar no pulmão de animais infectados com M. tuberculosis e, quando a produção 

de IFN-γ pelas células T CD4+ aumentava duas vezes, ocorria exacerbação da infecção 

pulmonar levando à morte do hospedeiro (Sakai, Kauffman et al. 2016). Assim, à 

produção de IFN-γ produzidas pelas células T CD4+ podem tem um papel protetor e 

patológico dependendo da resposta imunológica do hospedeiro. Kumar e colaboradores, 

sugerem que pessoas adultas imunocompetentes após exposição da infecção por M. 

tuberculosis podem ter uma balanceada produção de CD4+ produtoras IFN-γ que contem 

a disseminação do bacilo (fase latente), determinando um papel protetor contra à 

infecção. No entanto, pessoas jovens ou imunodeficientes infectadas com M. tuberculosis 

podem tem uma resposta hipoativa na produção de CD4+ produtoras IFN-γ 

desenvolvendo uma tuberculose primaria. Além disso, pessoas imunocompetentes ou 

pacientes com HIV que desenvolvem o síndrome de reconstituição imunológica após 

tratamento com antirretrovirais podem ter uma resposta hiperativa da produção de IFN-γ. 

Ambas respostas  (hipoativa ou hiperativa) conduziriam acrescentar a imunopatologia 
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(Kumar 2017). A citocina IFN-γ também cumpre um papel na manutenção dos 

granulomas, estabelecendo a fase da latência (Sasindran and Torrelles 2011). Com a 

indução da resposta inflamatória e persistência de antígenos, surgem a formação dos 

granulomas que permitem manter os bacilos em um microambiente delimitado, evitando 

sua disseminação (Nunes-Alves, Booty et al. 2014). O granuloma é uma estrutura 

organizada constituída por macrófagos, neutrófilos, monócitos, células epitelióides, 

células gigantes multinucleadas, DCs que formam um núcleo central necrótico onde 

mantem aos bacilos, que está rodeado por células B, células T e fibroblastos (Sasindran 

and Torrelles 2011, O'Garra, Redford et al. 2013). Nesta fase de latência, as pessoas 

imunocompetentes controlam a infecção sem desenvolver sintomas clínicos e 

apresentando granulomas de menor tamanho e compactas com presença de um aumento 

de células T CD4 produtoras de IFN-γ, no entanto, quando as pessoas estão 

imunodeprimidos ocorre uma infecção crónica, a necrose nos granulomas aumenta a 

quantidade de bacilos no meio extracelular, permitindo a disseminação pelas vias aéreas 

(Shaler, Horvath et al. 2013).   

Além das células Th1 produtoras de IFN-γ, nos pulmões de indivíduos com TB e 

de camundongos infectados também são detectadas as citocinas IL-4, IL-17, IL-10 

(Torrado and Cooper 2010, Redford, Murray et al. 2011). As células T CD4+ de padrão 

Th2, que secretam IL-4, IL-5 e IL-13, promovem a diferenciação de macrófagos M2, 

estão associadas com suscetibilidade à infecção e encontram-se exacerbadas em pacientes 

com TB ativa (Somoskövi, Zissel et al. 1999, Seah, Scott et al. 2000, van Crevel, Karyadi 

et al. 2000). Além disso, atuam no controle da inflamação, uma vez que reduzem a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, e promovem o reparo tecidual 

(Martinez, Helming et al. 2009, Sica and Mantovani 2012). Em adição, prejudicam a 

imunidade contra patógenos intracelulares, como M. tuberculosis (Kahnert, Seiler et al. 

2006, El Kasmi, Qualls et al. 2008, Tomioka, Tatano et al. 2012). No entanto, um estudo 

recente do nosso grupo mostrou que macrófagos M2 induzidos por IL-33, quando 

inseridos em um microambiente onde ocorre a presença de IFN-γ, atenuam o crescimento 

dos bacilos e a inflamação pulmonar (Piñeros, Campos et al. 2017). 

Com relação às células Th17, essa população contribui para o recrutamento de 

linfócitos CD4+ de perfil Th1 para os pulmões de animais infectados com M. tuberculosis 
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(Khader and Cooper 2008) e, portanto, parecem estar associadas com a proteção na 

infecção. Resultados do nosso grupo também sugerem que as células Th17 exercem papel 

protetor na TB, uma vez que a imunização com BCG seguida de imunização com 

proteínas de filtrado de cultura de M. tuberculosis  e CpG aumentou os níveis de IFN-γ e 

IL-17, e causou diminuição da carga bacilar (da Fonseca, Silva et al. 2009). Porém, 

quando em excesso, as células Th17 podem induzir lesão tecidual, em decorrência do 

acúmulo de neutrófilos e de células Th1, produção de ROS, NO, enzimas proteolíticas e 

indução de necrose (Torrado and Cooper 2010). Além disso, em pacientes com TB, as 

células Th17 estão associadas com o desenvolvimento da doença (Lyadova and Panteleev 

2015). Jurado e colaboradores mostraram que células T CD4+ produtoras de IFN-γ e de 

IL-17 no sangue periférico de pacientes com TB estão diretamente associadas com a 

gravidade da doença (Jurado, Pasquinelli et al. 2012). Deste modo, esses estudos 

mostram que IL-17 e IFN-γ são importantes na proteção contra TB, porém, o aumento 

dessas citocinas podem induzir dano pulmonar e progressão da doença.  

Por fim, o principal mecanismo regulador para suprimir a resposta inflamatória na 

TB foi atribuído às células T reguladoras (Treg). Três estudos clássicos em TB humana 

mostraram aumento das Treg CD4+CD25+ ou CD4+Foxp3+ no sangue periférico, 

associando com  progressão da TB (Guyot-Revol, Innes et al. 2006, Ribeiro-Rodrigues, 

Resende Co et al. 2006, Chen, Zhou et al. 2007). Estudos experimentais mostraram que a 

depleção de células Treg CD4+ Foxp3+ durante uma infecção com M. tuberculosis foi  

eficiente para reduzir o crescimento de bacilos nos pulmões (Scott-Browne, Shafiani et 

al. 2007). Outro estudo mostrou que a expansão das células Treg resultou em atraso no 

influxo de células T CD4+ e T CD8+ efetoras para o pulmão dos animais infectados, 

prolongando a expansão bacteriana na fase inicial da infecção (Shafiani, Tucker-Heard et 

al. 2010). Nosso grupo mostrou uma associação das células Tregs com o maior carga 

bacteriana e com background genético, pois animais BALB/c infectados com M. 

tuberculosis  apresentaram menor resposta Th1 e Th17, maior carga bacilar no pulmão e 

mais células Treg supressoras quando comparados com animais C57BL/6 infectados.  

Em síntese, a persistência dos antígenos da micobactéria causa inflamação crônica 

mediada, principalmente, por células T CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17.  Nesse 



	

	 9	

contexto, é necessário compreender como fatores genéticos, metabólicos e ambientais 

podem influenciar o cenário da resposta inflamatória. 

 

1.3. Considerações gerais sobre a obesidade  
 
  A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal que resulta 

em risco à saúde (González-Muniesa, Mártinez-González et al. 2017). Nos últimos anos, 

o índice de obesidade aumentou e, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2016 

houve mais de 1,9 bilhões de pessoas com sobrepeso e 650 milhões foram consideradas 

obesas (WHO 2018). No Brasil, a obesidade aumentou 60% em 10 anos, e a prevalência 

passou de 11,8% para 18,9 % em 2016 (Brasil 2017).  

 Muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento da obesidade, como fatores 

ambientais (mudanças de temperatura, ausência do sono), fatores genéticos, qualidade da 

dieta, atividades físicas, alterações na microbiota intestinal, fatores endócrinos, que 

conduzem à maior ingestão de alimentos e deposição de gordura (González-Muniesa, 

Mártinez-González et al. 2017). Os indivíduos obesos podem desenvolver doenças 

metabólicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, aterosclerose, alguns tipos 

de câncer e doenças respiratórias (Larsson and Wolk 2007, Kanneganti and Dixit 2012, 

Mancuso 2013, González-Muniesa, Mártinez-González et al. 2017).  

 A obesidade está associada com uma inflamação de baixo grau denominada 

metainflamação, acompanhada da produção de citocinas próinflamatórias como IL-1β, 

TNF e IL-6 que contribuem para a resistência à insulina e para o desenvolvimento de 

diabetes tipo 2 (Lumeng 2013, Mancuso 2013). Além disso, a obesidade está associada 

com a intolerância à glicose, aumento de adipocinas próinflamatórias, como leptina e 

resistina, e diminuição de adipocinas anti-inflamatórias, como adiponectina (Osborn and 

Olefsky 2012, Lumeng 2013, Pereira and Alvarez-Leite 2014). 

O tecido adiposo pode ser constituído por tecido branco e marrom, que são as 

duas formas importantes para responder frente às mudanças no balanço energético 

sistêmico. O tecido adiposo branco é o mais abundante. Tem a função de armazenar e 

manter a homeostase da energia e está localizado nos depósitos de gordura subcutânea e 

visceral. O tecido marrom tem a função de converter a energia a partir dos alimentos em 

energia térmica corporal e está localizado na região escapular (González-Muniesa, 
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Mártinez-González et al. 2017). O tecido adiposo bege é um tipo de tecido branco 

localizado nas regiões interescapular, axilar, cervical e supraclavicular, participando da 

termogênese frente as condições de baixas temperaturas (Kwok, Lam et al. 2016) 

O tecido adiposo visceral está localizado em torno de órgãos vitais dentro do 

peritôneo, e é constituído por adipócitos e leucócitos. Na condição de obesidade, o tecido 

adiposo pode constituir até 50% da massa corporal. Os depósitos de gordura contêm de 2 

a 5 milhões de células, das quais 65% são constituídas por leucócitos (macrófagos, 

células T, células B, células NK e mastócitos) (Kanneganti and Dixit 2012, Kwok, Lam 

et al. 2016). Estima-se o  acúmulo de 20 a 30 milhões de macrófagos por cada 

quilograma de excesso de gordura (Weisberg, McCann et al. 2003, Lumeng and Saltiel 

2011). Os macrófagos M1 são caracterizados como as principais células da 

metainflamação induzida pela obesidade. A produção de TNF, IL-6, IL-12 e IL-1β, além 

da produção de ROS e a expressão de iNOS nos macrófagos M1 contribuem para indução 

da resistência à insulina (Lumeng, Bodzin et al. 2007, Fujisaka, Usui et al. 2009, Osborn 

and Olefsky 2012). Entretanto, os macrófagos M2 localizam-se no tecido adiposo magro 

e estão associados ao remodelamento, ao reparo tecidual, a sensibilidade à insulina e à 

resolução da inflamação (Ouchi, Parker et al. 2011). Dessa forma, durante a obesidade, 

macrófagos M1, TNF, IL-6, IL-12 e IL-1β, NO e ROS contribuem para desencadear a 

síndrome metabólica. 

1.4. Obesidade e resposta imunológica   
 

Como a habilidade dos adipócitos em expandir e estocar lipídios é limitada, a 

lipogênese é contínua em resposta ao excesso de calorias, resultando na geração de 

DAMPs (Danger Associated Molecular Patterns), como as ceramidas, o ATP e o ácido 

úrico. Esses dois últimos, liberados a partir de células mortas, podem ativar NLRP3, que 

atua como um dos receptores que iniciam a inflamação no tecido adiposo (Franchi, 

Muñoz-Planillo et al. 2010, Kanneganti and Dixit 2012).  

O NLRP3 desempenha um papel importante na patogênese da obesidade e na 

resistência à insulina (Vandanmagsar, Youm et al. 2011). O grupo de Vandanmagsar e 

colaboradores mostrou que animais alimentados com dieta hiperlipídica (HDF, High Fat 

Diet) apresentaram aumento da expressão de NLRP3 e de IL-1β no tecido adiposo 
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acompanhada de um aumento dos níveis de glicemia no sangue (Vandanmagsar, Youm et 

al. 2011). Stienstra e colaboradores descreveram que camundongos deficientes de NLRP3 

ou de caspase-1 foram resistentes ao desenvolvimento de obesidade induzida por dieta 

HFD e apresentaram redução no tamanho dos adipócitos e no infiltrado de macrófagos no 

tecido adiposo (Stienstra, van Diepen et al. 2011). Entretanto, Kim e colaboradores 

descreveram que animais deficientes de NLRP3 alimentados com dieta HFD tiveram 

aumento de peso e foram mais sensíveis ao desenvolvimento de asma, acompanhada por 

aumento de células linfoides inatas produtoras de IL-17 (Kim, Lee et al. 2014).  

Adolescentes e mulheres obesas apresentam maior expressão de NLRP3 no tecido 

adiposo subcutâneo comparados a pessoas magras (Yin, Deng et al. 2014, Kursawe, Dixit 

et al. 2016). Quando pessoas obesas com diabetes do tipo 2 foram submetidas à restrição 

calórica e apresentaram perda de peso, houve redução na expressão de NLRP3 e de IL-1β 

no tecido adiposo subcutâneo, diminuição da intolerância à glicose e aumento da 

sensibilidade à insulina (Vandanmagsar, Youm et al. 2011). Esses estudos confirmam que 

o tecido adiposo na condição de obesidade está associado com aumento na expressão de 

NLRP3 e citocinas próinflamatórias. 

O consumo de HFD ou o modelo de obesidade induzida por dieta (DIO, Diet 

induced obesity) é um modelo bem descrito e muito empregado para estudar alterações 

metabólicas e imunológicas decorrentes da obesidade. O estudo de Finucane e 

colaboradores mostrou que animais tratados com HFD enriquecida com ácidos graxos 

monossaturados tiveram redução na expressão de NLRP3 e de caspase 1, e na secreção 

de IL-1β (Finucane, Lyons et al. 2015). Assim, os estudos experimentais e clínicos 

reportam uma associação de NLRP3 com a obesidade e resistência à insulina. Porém, 

existem resultados contraditórios, que justificam a necessidade de maior investigação no 

tema em questão. 

Além do NLRP3, o TLR4 também é um receptor que participa da metainflamação 

resultante da obesidade. Os ácidos graxos livres circulantes podem ativar a sinalização de 

TLR4 nos adipócitos ou nos macrófagos e induzir a expressão de genes inflamatórios 

(Shi, Kokoeva et al. 2006). Além disso, o LPS derivado das bactérias gram-negativas 

presentes no intestino, pode se acumular no tecido adiposo, funciona como ligante de 

TLR4 (Shi, Kokoeva et al. 2006, Cani, Amar et al. 2007, Reilly and Saltiel 2017). Além 
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da expressão de citocinas próinflamatórias, O LPS induz a produção de ROS, 

quimiocinas e eicosanóides, que contribuem para a resistência à insulina no tecido 

adiposo e em outros tecidos alvos desta molécula (Shi, Kokoeva et al. 2006, Kim and 

Sears 2010). Como resultado desta interação, pode ocorrer aumento na produção de IL-

1β, IL-6, TNF, MCP-1, além dos hormônios leptina e adiponectina nos indivíduos obesos 

(Inouye, Shi et al. 2007, Mathis and Shoelson 2011, Osborn and Olefsky 2012).  

Evidências experimentais também mostraram alterações no número e na função 

das células T nos indivíduos obesos. Já foi descrito aumento no número de células T 

CD4+ e T CD8+ produtoras de IFN-γ no tecido adiposo epididimal (Strissel, DeFuria et al. 

2010) e diminuição de células Treg (Nishimura, Manabe et al. 2009). Outro estudo 

descreveu aumento de células Treg no baço de camundongos obesos, mas não no tecido 

adiposo (Deiuliis, Shah et al. 2011). Feuerer e colaboradores mostraram maior número de 

células Treg Foxp3+ no tecido adiposo abdominal de camundongos normais comparados 

aos animais obesos resistentes à insulina (Feuerer, Herrero et al. 2009).  Estudos clínicos 

mostraram que mulheres com sobrepeso apresentaram aumento de células T CD4+ e T 

CD8+ (Womack, Tien et al. 2007), enquanto em crianças obesas foi descrito aumento de 

neutrófilos, monócitos, células T, B e NK na sangue periférico (Zaldivar, McMurray et 

al. 2006). 

Todos esses achados mostram que a obesidade exerce papel importante na 

ativação da resposta inflamatória e na ativação da resposta imune adaptativa, podendo 

afetar outros órgãos como, coração, fígado e pulmão. 

1.5. Obesidade e infecções do trato respiratório   
 

Embora à obesidade esteja associada, principalmente, com doença cardiovascular 

e com diabetes, o excesso de tecido adiposo é considerado fator de risco para doenças 

respiratórias (Mancuso 2013). A obesidade interfere na função respiratória, diminuindo o 

volume pulmonar e a capacidade respiratória, e reduz a defesa do hospedeiro contra 

vírus, bactérias e fungos (Falagas and Kompoti 2006, Easterbrook, Dunfee et al. 2011, 

O'Brien, Vogel et al. 2012, Wan, Yuan et al. 2016). Portanto, a obesidade afeta a 

fisiologia do sistema respiratório e altera as funções da resposta imune. Na condição de 

comorbidade, ou seja, obesidade associada a outras doenças pulmonares, como asma, 
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pneumonia e síndrome do desconforto respiratório agudo, o resultado pode ser o maior 

comprometimento da função pulmonar (Mancuso 2010, Mancuso 2013, Shore and Cho 

2016). 

Animais obesos e infectados com o vírus influenza A apresentaram alteração da 

capacidade citotóxica de células NK, retardo na produção de IL-6 e TNF, e diminuição da 

expressão de mRNA para IFN-α e IFN-β (Smith, Sheridan et al. 2007). Os mesmos 

autores mostraram menor eficiência no recrutamento de células T CD8+ para o pulmão e 

diminuição na produção de IL-2 e IL-12 nos animais obesos comparados aos animais não 

obesos (Smith, Sheridan et al. 2009). No modelo experimental de infecção com o vírus 

H1N1, animais obesos foram mais suscetíveis e apresentaram aumento da patologia 

pulmonar (Karlsson, Sheridan et al. 2010, Easterbrook, Dunfee et al. 2011).  

A obesidade está associada com maior risco de desenvolvimento de pneumonia 

nos indivíduos hospitalizados comparados aos pacientes não obesos (Bochicchio, Joshi et 

al. 2006, Falagas and Kompoti 2006). Do contrário, também foi descrito que obesidade 

tem uma associação protetora contra pneumonia, reduzindo a mortalidade pela infecção 

(Mancuso 2013).  

Estudos com camundongos deficientes para leptina (ob/ob) mostraram aumento 

da carga bacteriana e redução da sobrevivência após infecção com Klebsiella pneumoniae 

ou Streptococcus pneumoniae (Mancuso, Gottschalk et al. 2002, Hsu, Aronoff et al. 

2007, Mancuso 2013). Assim, a obesidade influencia na ativação da resposta imune e 

pode aumentar o risco de desenvolvimento de infecções bacterianas no pulmão. 

A desnutrição é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da tuberculose. 

Estudos epidemiológicos sugerem que o sobrepeso poderia ser um fator protetor contra 

TB. Um estudo feito na população de Hong Kong mostrou que a obesidade e o sobrepeso 

estão associados a um menor risco de desenvolver TB pulmonar em uma população de 

idosos (Leung, Lam et al. 2007). Outro estudo mostrou essa mesma associação inversa 

entre sobrepeso e TB, indicando que a incidência da tuberculose aumentou quando o 

índice de massa corpórea (IMC) diminuiu (Lönnroth, Williams et al. 2010). Hanrahan e 

colaboradores, partindo de uma coorte de pacientes HIV+, mostraram que aqueles 

pacientes com sobrepeso ou obesos tinham menor chance de desenvolver TB em relação 

aos que apresentaram menor peso ou menor IMC (Hanrahan, Golub et al. 2010). 
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Recentemente, um último estudo avaliou uma população em Taiwan, incluindo pessoas 

saudáveis maiores de 18 anos, excluindo idosos e outras doenças. Uma vez mais foi 

constatado que a obesidade/sobrepeso reduz o risco de adquirir TB ativa (Yen, Hu et al. 

2017). 

O único estudo em animais relacionando TB e obesidade foi realizado 

empregando camundongos ob/ob. Os animais ob/ob infectados com M. tuberculosis 

foram mais suscetíveis à infecção e tiveram drástica redução na produção de IFN-γ 

comparados aos animais WT (Wild Type) infectados (Wieland, Florquin et al. 2005).  

A prevalência da obesidade tem aumentado significativamente no mundo. A 

obesidade é um fator de comorbidade para diversas doenças, inclusive doenças 

respiratórias. No entanto, pouco se sabe como a obesidade afeta a tuberculose ativa ou o 

desenvolvimento da tuberculose porque aumento do IMC não necessariamente está 

associado com uma dieta saudável. Nesse contexto, considera-se importante avaliar o 

impacto da obesidade durante a infecção com M. tuberculosis. 

1.6. Considerações gerais sobre microbiota e ativação da resposta imunológica  
 
 A microbiota coloniza diferentes superfícies e mucosas de nosso organismo, 

como a pele, o trato respiratório, a boca, o intestino e a vagina. Entretanto, a colonização 

é maior no trato intestinal (Bäckhed, Ley et al. 2005, Clemente, Ursell et al. 2012). Existe 

uma relação benéfica entre microbiota e hospedeiro, caracterizada por dois efeitos: a 

microbiota produz metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que 

modulam a resposta imune; e a microbiota protege o hospedeiro contra infecções por 

microrganismos patogênicos, por meio de mecanismos de competição ou inibição de 

crescimento (Gill, Pop et al. 2006). 

 O trato intestinal humano alberga o maior número e diversidade de 

microrganismos, sendo constituído por cerca de 1013 a 1014 microrganismos, incluindo 

bactérias, fungos, vírus e protozoários (Jia, Li et al. 2008, Chabé, Lokmer et al. 2017). 

Evidências indicam que a colonização bacteriana intestinal é fundamental no 

metabolismo energético e na função da resposta imune ao hospedeiro (Clemente, Ursell 

et al. 2012). A microbiota intestinal dos adultos é constituída por vários filos como, 

Bacteroidetes (gram-negativas) e Firmicutes (gram-positivas), os quais se encontram em 
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maior proporção, assim como Actinobacteria, Proteobacteria e Verrucomicrobia, que são 

encontrados em menor proporção (Eckburg, Bik et al. 2005).  

 O filo Firmicutes inclui os gêneros Clostridium, Lactobacillus, Ruminococcus, 

Eubacterium, Fecalibacterium e Roseburi. O filo Bacteroidetes inclui os gêneros 

Bacteroides, Prevotella e Xylanibacter, importantes na degradação das fibras. Outros 

filos, como Actinobacteria, contêm a Bifidobacterium associada com a diminuição de 

triglicerídeos em animais obesos (Yin, Yu et al. 2010). O filo Proteobacteria inclui 

Escherichia e Desulfovibrio, e o Filo Verrucomicrobia inclui o gênero Akkermansia, 

importante bactéria envolvida na degradação do muco do trato intestinal (Schroeder and 

Bäckhed 2016).  

 A microbiota intestinal desempenha papel importante na saúde, e é associada com 

mudanças metabólicas e patologias como diabetes e doenças cardiovasculares (Jia, Li et 

al. 2008). A composição das bactérias comensais do intestino sofre alterações pela 

influência de fatores genéticos e ambientais, que se iniciam no início da vida. Assim, o 

tipo de parto influência na colonização microbiana. No parto normal, os recém-nascidos 

têm contato com a microbiota vaginal da mãe. Entretanto, no parto por cesárea, os bebês 

que não tem esse contato com a microbiota da mãe podem desenvolver doenças, como as 

alergias (Clemente, Ursell et al. 2012, Borre, O'Keeffe et al. 2014). Uma dieta pobre em 

fibra pode ter um efeito significativo na alteração da composição da microbiota intestinal, 

diminuindo a produção de AGCC (Desai, Seekatz et al. 2016). O consumo de dieta 

ocidental (ingestão elevada de produtos processados e refinados) também afeta a 

microbiota, assim como o uso de antibióticos e o estilo de vida (Jernberg, Löfmark et al. 

2010).  

 Evidências clínicas e experimentais mostraram que a disbiose intestinal está 

significativamente associada com a obesidade (Ley, Turnbaugh et al. 2006, Rabot, 

Membrez et al. 2016). No modelo de obesidade e diabetes empregando camundongos 

ob/ob, foi evidenciado o aumento do filo Firmicutes e diminuição do filo Bacteroidetes 

(Ley, Bäckhed et al. 2005). O mesmo padrão de disbiose foi observado na microbiota 

intestinal de pessoas obesas comparadas com pessoas magras (Ley, Turnbaugh et al. 

2006, Lecomte, Kaakoush et al. 2015). 
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Para responder se a microbiota intestinal influencia como fator importante na 

indução da metainflamação decorrente da obesidade induzida pela dieta, animais 

totalmente livres de microbiota (germ-free) receberam transplante fecal de animal obeso 

(ob/ob). Esses animais ganharam peso em comparação aos camundongos que receberam 

transplante fecal de animal não obeso (Turnbaugh, Ley et al. 2006). Em outro estudo, 

animais germ free que receberam transplante de microbiota intestinal rica em 

Bacteroidetes, foram menos intolerantes à glicose quando comparados aos animais que 

receberam transplante de fezes de animal obeso alimentado com HFD (Rabot, Membrez 

et al. 2016). Um estudo recente também mostrou que animais alimentados com HFD 

apresentaram alteração na composição da microbiota intestinal, intolerância à glicose e 

diminuição dos AGCC (ácidos graxos de cadeia curta) quando comparados aos animais 

alimentados com dieta padrão (LFD, Low Fat Diet) ou dieta normal (CHOW) (Dalby, 

Ross et al. 2017). Isso sugere que a disbiose intestinal nos animais obesos está envolvida 

diretamente com resistência à insulina, e pode levar ao aumento da inflamação no tecido 

adiposo.  

Além disso, vários estudos mostraram que a microbiota desempenha papel 

importante na homeostase do sistema imunológico do hospedeiro, fazendo um balanço 

entre ativação e tolerância imunológica (Wu and Wu 2012, Belkaid and Hand 2014). A 

microbiota está associada com a diferenciação e ativação  de células Th1, Th2, Th17 e 

Treg (Lee and Kim 2017).  

Os AGCC são metabólitos produzidos pelas bactérias anaeróbicas comensais do 

intestino após fermentação da dieta rica em fibras, e são importantes para induzir a 

diferenciação de células Treg (Arpaia, Campbell et al. 2013, Furusawa, Obata et al. 

2013). São formados por 4 a 6 carbonos. O acetato (C2) e o propionato (C3) são 

produzidos por bactérias do filo Bacteroidetes, e o butirato (C4) é sintetizado pelo filo 

Firmicutes (Lu, Fan et al. 2016). Eles se ligam a receptores acoplados à proteína G 

(GPR), como GPR43, GPR41 e GPR109A; este último interage apenas com butirato. O 

GPR43 e GPR41 são expressos nas células epiteliais do cólon, nos adipócitos, no baço, 

em células do sangue periférico (linfócitos, DC, macrófagos e monócitos) (Ang and Ding 

2016, Lu, Fan et al. 2016). No intestino, os AGCC estão relacionados com motilidade e 

absorção. Por serem pequenos, entram na corrente sanguínea e atuam sistemicamente, 



	

	 17	

influenciando a proliferação de células hematopoiéticas (Shore and Cho 2016). Além 

disso, apresentam função anti-inflamatória por induzirem a diferenciação de células Treg 

no intestino e no cólon, como descrito anteriormente. Também participam da inibição da 

atividade da histona deacetilase, influenciando a transcrição de genes relacionados com a 

ativação das células Treg (Corrêa-Oliveira, Fachi et al. 2016). A administração de 

butirato, propionato e acetato evitou o desenvolvimento de obesidade induzida por dieta e 

o desenvolvimento de resistência à insulina (Lin, Frassetto et al. 2012). O tratamento com 

AGCC na dieta também protegeu os animais de desenvolverem diabetes tipo 1 (Mariño, 

Richards et al. 2017). Animais que receberam HFD tiveram redução nas concentrações de 

acetato nas fezes e no plasma (Kimura, Ozawa et al. 2013). Entretanto, animais ob/ob 

apresentaram aumento das concentrações de butirato e acetato no intestino quando 

comparados a animais não obesos (Turnbaugh, Ley et al. 2006).  

Trompette e colaboradores mostraram que camundongos alimentados com dieta 

complementada com AGCC exibiram aumento de Bacteroidetes e diminuição de 

Firmicutes nas fezes (Trompette et al., 2014). Nesse mesmo estudo, os autores mostraram 

que propionato promoveu o desenvolvimento de monócitos inflamatórios, que migraram 

para os pulmões, onde se diferenciaram em células dendríticas com pouca capacidade de 

induzir células Th2, resultando na proteção para o desenvolvimento de asma alérgica  

(Trompette, Gollwitzer et al. 2014). No entanto, os AGCC podem também induzir a 

proliferação de células Th1 produtoras de IFN-γ e Treg in vitro (Kespohl, Vachharajani et 

al. 2017). Desse modo, os AGCC apresentam efeito pleiotrópico e participam da resposta 

imunológica no intestino e em outros órgãos periféricos. 

 

Durante a disbiose gerada pela obesidade, ocorre expansão de células T, 

disfunção da barreira intestinal e aumento na permeabilidade, ocasionando a translocação 

bacteriana, a qual pode atingir fígado, pulmões, cérebro e sistema cardiovascular 

(Schroeder and Bäckhed 2016). Em adição, pode ocorrer desequilíbrio dos AGCC, 

causando impacto positivo ou negativo na resposta inflamatória (Samuelson, Welsh et al. 

2015).  

Considerando a TB como a doença infecciosa que causa o maior número de 

mortes no mundo, e sabendo que a obesidade gera metainflamação, disbiose, pode 
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aumentar a suscetibilidade a infecções nas vias aéreas e comprometer a função pulmonar, 

nossa hipótese de estudo era que a obesidade diminui a resistência à infecção por M. 

tuberculosis. Deste modo, buscamos investigar possíveis mecanismos que regulam a 

suscetibilidade e a inflamação pulmonar na comorbidade obesidade e tuberculose, com 

intuito de abrir novas perspectivas para o delineamento de terapias direcionadas para o 

hospedeiro e diferenciadas para o controle da TB. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral 
 
 Avaliar o impacto da obesidade induzida pela dieta hiperlipídica durante a 

infecção por M. tuberculosis. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Avaliar os parâmetros que caracterizam a obesidade antes e após infecção com M. 

tuberculosis; 

• Analisar a progressão da infecção e a inflamação pulmonar em animais obesos 

infectados com M. tuberculosis; 

• Mensurar os leucócitos da imunidade inata e adaptativa nos pulmões na condição 

de obesidade durante a infecção por M. tuberculosis; 

• Determinar a atividade funcional de leucócitos da imunidade inata e adaptativa 

nos pulmões; 

• Investigar se NLRP3 exerce papel na progressão da infecção com M. tuberculosis 

e na indução da resposta inflamatória pulmonar durante a obesidade; 

• Avaliar a microbiota intestinal e pulmonar decorrente da obesidade nos animais 

infectados; 

• Determinar a porcentagem de ácidos graxos de cadeia curta nos animais 

infectados, alimentados com HFD. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 
	
 Camundongos fêmeas da linhagem C57BL/6 SPF (Specific Pathogen Free) 

selvagens (WT - Wild Type) e camundongos geneticamente deficientes para NLRP3 

(NLRP3-/-), 6 semanas de idade, foram fornecidos pelo Biotério de Animais Isogênicos e 

pelo Centro de Criação de Camundongos Especiais da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) 

. Os animais foram mantidos em microisoladores em laboratório nível II antes da 

infecção com M. tuberculosis e em laboratório nível III de biossegurança após infecção, 

com livre acesso à água e ração. Os procedimentos de manutenção de animais foram 

aprovados pelo Comitê de Ética para Uso de Animais em Experimentação da Faculdade 

de Medicina Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Protocolo n° 141/2014) de 

acordo com os Princípios Éticos em Experimentação Animal  adotado pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

 

3.2. Dieta dos animais 

 Os animais C57BL/6 WT ou NLRP3-/-  receberam as respectivas dietas durante 90 

dias, seguindo as recomendações do Instituto Americano de Nutrição (AIN-93G) para 

roedores (Reeves, Nielsen et al. 1993). Os animais foram alimentados com dieta 

purificada AIN-93G modificada para dieta hiperlipídica (High Fat Diet- HFD), contendo 

35% de lipídeos, sendo 4% de origem vegetal (óleo de soja) e 31% de origem animal 

(gordura suína Sadia). A quantidade total de calorias da dieta HFD continha 15% kcal de 

proteínas, 64% kcal de carboidratos e 16% kcal de lipídeos. Os grupos controles 

receberam uma dieta normolipídica de acordo como o AIN-93G (Low Fat Diet - LFD), 

que continha 20% kcal de proteínas, 26% kcal de carboidratos e 59% kcal de lipídeos 

(Tabela 1).  Adieta e a água foram oferecidas ad libitum. As dietas LFD e HFD foram 

preparadas manualmente e armazenadas a 5ºC em recipientes de polipropileno.  
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Tabela 1. Descrição dos ingredientes que contem a dieta LFD (a) e HFD (b) 
 

a) Dieta LFD (Low Fat Diet) 

 
Ingredientes 100 g 

 
Amido 39,8 

 
Caseína 20 

 
Maltodextrina 13,2 

 
Sacarose 10 

 
Óleo de soja 7 

 
Banha 0 

 
Celulose 5 

 
Mix minerais  3,5 

 
Mix vitaminas 1 

 
L-cistina 0,3 

 
Bitartarato de colina 0,25 

   b) Dieta HFD (High Fat Diet)   

 
Ingredientes 100 g 

 
Amido  11,8 

 
Caseína  20 

 
Maltodextrina 13,2 

 
Sacarose  10 

 
Óleo de soja 4 

 
Banha 31 

 
Celulose  5 

 
Mix minerais 3,5 

 
Mix vitaminas 1 

 
L-cistina 0,3 

 
Bitartarato de colina 0,25 

 

 

3.3. Preparação do inóculo de M. tuberculosis 

 A preparação do inóculo de M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) para infecção 

foi realizada a partir de uma alíquota de micobactérias (1000 µL) congelada a -70ºC (com 

viabilidade superior a 85%), de acordo com metodologia descrita por Fonseca et al. (da 

Fonseca, Silva et al. 2009). Essa alíquota de micobactérias foi distribuída em 2,5 mL de 

meio Middlebrook 7H9 (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, EUA) enriquecido com 
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10% de OADCTM (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, EUA), seguindo-se incubação por 

10 dias a 37°C. Após incubação a suspensão foi diluída para determinar sua concentração 

utilizando como padrão a Escala de McFarland, que representa 1 x 107 bacilos/mL, como 

descrito previamente (da Fonseca et al., 2007). Para quantificação do inóculo 

experimental (controle da infecção) uma alíquota de 100 µL do mesmo inóculo foi 

diluído 1:100, 1:1000, 1:10.000 e 1:100.000. Em seguida, 100 µL de cada uma das 

diluições foram plaqueados em meio 7H11 (DIFCO Laboratories, Detroit, MI, EUA), e  

as placas foram incubadas por 28 dias a 37ºC. Após o período de incubação, foram 

contadas as unidades formadoras de colônia (UFC) e corregidas pelo fator de diluição.  

 

3.4. Infecção intra-traqueal 

 Cada animal foi infectado com 100 µL de suspensão contendo 1 x 105 bacilos por 

via intra-traqueal. Para esse procedimento, os animais foram previamente anestesiados, 

por via intraperitoneal, com 20% de cloridrato de ketamina (ketamina Agener 10% - 

União Química Farmacêutica, SP, Brasil) e 10% xylazina (Dopaser- Laboratório Calier S. 

A., Barcelona, Espanha) diluídos em solução salina. A infecção foi realizada através de 

procedimento cirúrgico após a exposição da traqueia. Todos os procedimentos de cultura 

da micobactéria, preparo do inóculo e infecção dos animais foram realizados em 

laboratório de nível de biossegurança III. Os animais foram infectados 60 dias após a 

ingestão da dieta HFD ou LFD. Os ensaios imunológicos, ensaio de quantificação de 

bacilos e histopatológica foram realizados 30 dias após a infecção, totalizando 90 dias de 

dieta HFD ou LFD. 

 

3.5 Grupos experimentais de estudo 
	
- Os primeiros grupos experimentais foram os seguintes: 

Grupo 1= C57BL/6 alimentados com LFD (LFD) 

Grupo 2= C57BL/6 alimentados com HFD (HFD) 

Grupo 3= C57BL/6 alimentados com LFD + infecção com M. tuberculosis (LFD/Mtb) 

Grupo 4= C57BL/6 alimentados com HFD + infecção com M. tuberculosis (HFD/Mtb) 
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- Os segundos grupos experimentais foram os seguintes: 

Grupo 1= C57BL/6 alimentados com LFD + infecção com M. tuberculosis (LFD/Mtb) 

Grupo 2= C57BL/6 alimentados com HFD + infecção com M. tuberculosis (HFD/Mtb) 

Grupo 3= NLRP3-/- alimentados com LFD + infecção com M. tuberculosis (NLRP3-/- 

HFD/Mtb) 

Grupo 4= NLRP3-/- alimentados com HFD + infecção com M. tuberculosis (NLRP3-/- 

LFD/Mtb) 

3.6 Parâmetros da obesidade 

3.6.1 Pesagem semanal dos animais 

Sendo a obesidade definida como a quantidade excessiva de gordura corporal em 

relação à massa magra, a massa corpórea dos animais foi avaliada  a cada semana até o 

término do experimento (90 dias).  

3.6.2 Pesagem dos tecidos adiposos 

Trinta após infecção com M. tuberculosis, os animais foram submetidos a 

eutanásia e os tecidos adiposos visceral retroperitoneal e mesentérico foram coletados e 

pesados.  

3.6.3 Dosagem de glicemia 

Antes da infecção com M. tuberculosis, os animais foram submetidos à dosagem 

de glicose  no sangue. Após seis horas de jejum e com livre acesso à agua, a glicose foi 

mensurada por meio de sangue obtido da veia da cauda, utilizando-se o glicosímetro 

Accu-check Performa Nano (Roche, EUA) e quando as tiras Accu-check® Performa 

(Roche, EUA), de acordo com as especificações do fabricante.  

3.6.4 Teste de Tolerância à Glicose Intraperitoneal (ipGTT, intraperitoneal glucose 

tolerance test) 

Após os trinta dias da infecção com M. tuberculosis, os animais foram submetidos 

a jejum de 6 horas com livre acesso à agua. Uma primeira coleta de sangue foi realizada 

no tempo 0, e em seguida, a glicose (D-(+)-Glucose, Sigma-Aldrich St. Louis, MO, 

EUA) (2g/Kg de peso corporal) foi injetada no peritônio dos animais. Amostras de 

sangue foram coletadas nos tempos: 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. A glicemia foi 
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mensurada quando o glicosímetro Accu-check Performa Nano (Roche, EUA) como já 

descrito anteriormente e a intolerância à glicose foi avaliada utilizando a área sob a curva 

(ASC) para a glicose. 

3.6.5 Dosagem de insulina 

Após os trinta dias da infecção com M. tuberculosis, foi coletado sangue dos 

animais previamente anestesiados. A detecção de insulina foi feito a partir do soro 

seguindo o protocolo do kit Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA (Alpco Diagnostics, 

EUA) para 25 µL de amostra. O ensaio foi realizado de acordo as instruções do 

fabricante.  

3.7. Obtenção e digestão do pulmão  

A eutanásia foi realizada aos 30 dias de infecção (ou aos 90 dias de dieta). Os 

pulmões foram coletados e colocados em placas de Petri de 22 mm de diâmetro 

(Corning, NY, EUA) estéreis contendo 2 mL de meio RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) e processados de acordo com metodologia descrita previamente (da 

Fonseca, Silva et al. 2009). Brevemente, os lóbulos medianos e inferiores do pulmão 

direito de cada animal, destinados aos ensaios de UFC e citometria de fluxo foram 

pesados, cortados em fragmentos e ressuspensos em meio RPMI-1640 contendo 0,5 

µg/mL de Liberase (Liberase Blendzyme-Roche, Indianapolis, IN, EUA) e 25 U/mL de 

deoxiribonuclease (DNAse) I de pâncreas bovino (Sigma-Aldrich, MO, EUA). As 

suspensões de pulmões foram incubadas a 37ºC por 30 minutos, e após a digestão, foi 

realizado um procedimento mecânico para garantir a digestão com ajuda de uma seringa 

de 10 mL. Em seguida, a suspensão celular de pulmão foi  centrifugada  por 10 minutos a 

453 x g, a 4ºC, e o sedimento celular foi ressuspendo em 1 mL de RPMI-1640 contendo 

10% de Soro bovino fetal (SBF- Gibco-Invitrogen, Grand Island, NY, EUA).   

3.8. Ensaio de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) 

Uma alíquota de 100 µL foi retirada após a digestão dos fragmentos de pulmão e 

diluída em PBS estéril. Um volume igual a 100 µL das diluições 100, 1000, 10.000 e 

100.000 vezes foi plaqueado em meio sólido 7H11: 7H9 (Difco Laboratories, Detroit, 

MI, EUA) acrescido de ágar bacteriológico (Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA). As 
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placas foram vedadas e incubadas a 37ºC por 21 dias. Decorrido o período de incubação, 

as colônias de micobactérias foram contadas com auxílio de lupa (Leica Microssystems, 

ZOOM 2000). O número de colônias foi corrigido de acordo com as diluições e o peso 

dos pulmões expressos em Log10 do número de UFC por pulmão. 

 

3.9. Obtenção de células do pulmão e dos linfonodos  

3.9.1 Pulmão 

Após a realização do ensaio de UFC, 4 mL de meio RPMI contendo 10% de SBF 

foram acrescentados às suspensões pulmonares. As células obtidas foram separadas dos 

fragmentos de pulmão utilizando um filtro de 100 µm (Cell Strainer, BD Biosciences, 

San Jose, CA, EUA), o qual, posteriormente, foi lavado com 5 mL de meio RPMI 

incompleto. O filtrado obtido foi centrifugado a 453 x g, por 10 minutos a 4°C. O 

sedimento celular resultante foi submetido ao protocolo de lise de hemácias, adicionando 

2 mL de tampão ACK (0,15M de NH4CL, 10 mM de KHCO3, 0,1Mm de EDTA diluídos 

em H2O) por 2 minutos, seguindo-se lavagem com 10 mL de PBS e centrifugação a 453 

x g, por 10 minutos a 4°C. Posteriormente, o sedimento celular foi ressuspenso em 1 mL 

de meio RPMI incompleto. A contagem total de células foi realizada utilizando contador 

automático CountessTM (Automated Cell Counter – Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) em 

uma diluição de 1:10. A suspensão celular obtida a partir da digestão dos pulmões foi 

destinada para cultura de células e análise de citometria de fluxo. 

3.9.2. Linfonodos  

Os linfonodos do mediastino foram coletados em uma placa de Petri de 35 mm 

com 2 mL de RPMI-1640 incompleto (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Com uma pinça 

foram transferidos a um filtro de 100 µm (Cell Strainer, BD Biosciences, San Jose, CA, 

EUA) e homogeneizados com um auxílio do êmbolo da seringa. Após homogenização, 

procedeu-se lavagem com 3 mL de meio RPMI incompleto. A suspensão celular 

resultante foi centrifugada a 453 x g, por 10 minutos, a 4°C. O sobrenadante foi 

descartado e o sedimento foi submetido à  lise por 1 minuto com tampão ACK, seguindo-

se lavagem com 10 mL de PBS e centrifugação a 453 x g por 10 minutos, a 4°C. No 
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final, as células foram ressuspensas em 1 mL de RPMI incompleto e a contagem 

realizada no CountessTM (Automated Cell Counter – Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA).  

 

3.10. Cultura de células do pulmão e linfonodos 
 

Em placa de 96 poços (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA), 5 x 105 células, obtidas a 

partir da digestão dos pulmões e as células do linfonodo, foram cultivadas em meio 

RPMI 1640 contendo 10% de SBF, 10.000 U/mL de penicilina (Gibco, New York, 

EUA), 10.000 g/mL de estreptomicina (Gibco, New York, EUA) e 10 mg/mL de 

gentamicina (Gibco, New York, EUA), e foram estimuladas com 100 ng/mL de PMA 

(Phorbol 12- Myristate 13 Acetate - Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) e 500 

ng/mL de ionomicina (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA). Como controle 

negativo, as células foram cultivadas apenas em presença de meio de cultura. Monensina, 

um inibidor do transporte de proteína (0,6 µL/mL de GolgiStopTM - BD Biosciences, 

Franklin Lakes, New Jersey, EUA) foi adicionada concomitantemente aos estímulos. As 

culturas de células de pulmões foram incubadas por 4 horas, a 37°C em 5% de CO2. 

Após o tempo de incubação, foi seguido o processo de detecção intracelular de citocinas. 

3.11. Citometria de fluxo (FACS) 

Os anticorpos foram adquiridos da BD Bioscience Pharmingen (Franklin Lakes, 

New Jersey, EUA), e-Bioscience (San Diego, CA, EUA) e Biolegend (San Diego, CA, 

EUA) e utilizados de acordo com as instruções do fabricante. 

3.11.1. Marcação extracelular 

Para a realização da fenotipagem das populações de linfócitos, células dendríticas, 

macrófagos, neutrófilos e monócitos no pulmão, 1 x 106 células foram incubadas à 4°C 

por 40 minutos com sobrenadante de cultura de células 2.4G2 (contendo anticorpos anti-

FcγRII/III), diluído 1:1. Em seguida, as células foram incubadas com os anticorpos 

monoclonais (Tabela 2), durante 30 minutos, à 4°C, no escuro. Após a incubação, as 

células foram ressuspensas com 2 mL de tampão PBS contendo 2% SBF, centrifugadas a 

453 x g, por 10 minutos à 4ºC, seguindo-se fixação com solução tamponada contendo 1% 

de formol (Synth, Brazil). As amostras foram adquiridas no citômetro FACSCantoTMII 
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(BD, San José, CA, EUA), no qual foram coletados, no mínimo, 100.000 eventos por 

amostra. As células foram avaliadas por tamanho (FSC), granulosidade (SSC) e 

intensidade de fluorescência. Inicialmente, foi selecionada uma região para exclusão das 

células aderidas entre si, processo conhecido como exclusão de doublets. Para isso, as 

células foram selecionadas pelos parâmetros de FSC-A (área) e FSC-H (altura). Uma vez 

excluídos os doublets, foram utilizados os parâmetros de FSC-A e SSC-A, para 

selecionara  região correspondente aos linfócitos e às células mielóides. Entre os 

linfócitos, foram analisadas as células CD4+ e CD8+, e entre as células mielóides foram 

analisados os macrófagos M1-like (CD11c+CD11b+F4/80+CD16/32+), macrófagos M2 

(CD11c+CD11b+F4/80+CD206+), células dendríticas (CD11c+MHCII+CD11b+CD103+ ou 

CD11c+MHCII+CD11b+CD103-), neutrófilos (CD11b+Ly6G+) e monócitos 

(CD11b+Ly6C+). Os dados foram analisados utilizando-se o software FlowJoTM 7.6.1 

(Tree Star, Inc. Ashland, Oregon, EUA).  

O número absoluto dos diferentes tipos celulares analisados foi obtido correlacionando a 

porcentagem dos mesmos nos diferentes órgãos analisados em relação ao número de 

células totais contadas em contador automático Countess™.   

 

                                             100% ––––––––––––––––––– Nº de células totais 

                                                                         X 

% de células obtidas na citometria ––––––––––––––––––– nº de células de interesse 

3.11.2. Marcação intracelular fator de transcrição Foxp3 

 Foi utilizado o kit de marcação para fator de transcrição Foxp3 (Staining Buffer Set, 

eBioscience, San Diego, CA, EUA). Após a marcação das moléculas de superfície, 250 

µL do tampão Foxp3 fixation/permeabilization foram adicionados por tubo, seguindo-se 

agitação vigorosa, e incubação por 18 horas, à 4ºC no escuro. Após o período de 

incubação, 500 µL de Permeabilization buffer 1x foram adicionados a cada tubo, e 

centrifugados a 453 x g, por 5 minutos à 4ºC. O procedimento foi feito duas vezes, e após 

a última centrifugação, as células foram ressuspensas em 100 µL de Permeabilization 

buffer 1x e incubadas com anticorpo Foxp3 (Tabela 2) durante 30 minutos, a temperatura 

ambiente no escuro. Em seguida as células foram ressuspensas com 1 mL de 
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Permeabilization buffer 1x, centrifugadas a 453 x g, por 5 minutos à 4ºC e ressuspensas 

em 100 µL de PBS. As amostras foram adquiridas como descritas anteriormente. 

3.11.3. Detecção intracelular de citocinas 

 Após a realização de cultura de células de pulmão as células foram coletadas e 

fixadas com 4% de formaldeído (Synth – Diadema, SP, Brasil) diluído em PBS, para 

volume final de 120 µL. As células foram agitadas vigorosamente e incubadas por 11 

minutos à temperatura ambiente. Em seguida, foi adicionado 1 mL de PBS e a suspensão 

celular foi incubada por 18 horas a 4ºC. Após a incubação, as células foram centrifugadas 

a 453 x g, por 10 minutos a 4°C e lavada com 1 mL de PBS. Para a permeabilização, a 

suspensão celular foi ressuspensa em tampão de permeabilização contendo 1% de SBF e 

0,2% de saponina (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA) diluídos em PBS para volume 

final de 1 mL por tubo. A suspensão celular foi agitada vigorosamente e centrifugada a 

453 x g, por 10 minutos, à 4°C. Posteriormente, as células foram ressuspensas em 50 µL 

de tampão de permeabilização contendo sobrenadante de cultura de células 2.4G2, 

diluído 1:1 e incubadas por 20 minutos, a 4ºC. Após o bloqueio, as células foram 

incubadas com os anticorpos monoclonais IFN-γ e IL-17 (tabela 2), durante 30 minutos, 

a 4°C, no escuro. Em seguida, as células foram lavadas com 1 mL de tampão de 

permeabilização e lavadas novamente com 1 mL de PBS. Por fim, as células foram 

ressuspensas em 100 µL de PBS. As amostras foram adquiridas em FACSCantoTMII e 

analisadas utilizando-se o software FlowJoTM 7.6.1, como descrito no anteriormente. 
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Tabela 2. Descrição dos anticorpos utilizados nos ensaios de citometria de fluxo 

 
 

3.12. Análise histopatológica 

O lóbulo superior direito do pulmão e os tecidos adiposos foram acondicionados 

em solução de formol tamponado. Os cortes de 7 µm corados com hematoxilina/eosina 

(H&E) para a visualização do infiltrado celular no pulmão e para observação do tamanho 

dos adipócitos foram realizadas pela Sra. Deisy Mara da Silva, técnica do Laboratório de 

Patologia Celular e Molecular de Doenças do Fígado, Departamento de Patologia e 

Medicina Legal da FMRP-USP. Os cortes de 7 µm a partir dos pulmões foram corados 

Citocinas 

IL-1β PE NJTEN3  Thermo Fisher Scientific,  
EUA 

IL-6 PE MP5-20F3 Biolegend, EUA 

IFN-γ-PE-Cy7 XMG1.2 Biolegend, EUA 

IL-17 APC TC11-18M 10.1 Biolegend, EUA 

Macrófagos 

CD11c-Pe-Cy7 HL3 BD Bioscience, EUA 

CD11b-APC-Cy7 M1/70 Biolegend, EUA 

F4/80-Percp-Cy5.5 BM8 eBioscience, EUA

CD16/32 APC 93 Biolegend, EUA 

BD Bioscience, EUA 

Monócitos/Neutrófilos

CD11c-Pe-Cy7 HL3 BD Bioscience, EUA 

CD11b-APC-Cy7 M1/70 Biolegend, EUA 

Ly6G-APC 1A8 BD Bioscience, EUA 

Ly6C-Percp-Cy5.5 AL-21 BD Bioscience, EUA 

Biolegend, EUA 

Foxp3 -PE MF 23 BD Bioscience, EUA 

Células dendríticas 

CD11c-Pe-Cy7 HL3 BD Bioscience, EUA 

CD11b-APC-Cy7 M1/70 Biolegend, EUA 

I-Ab-FITC 9/25/17 BD Bioscience, EUA 

CD103 PE M290

Populac ̧ões celulares Anticorpo Clone Fabricante 

CD4-APC RM4-5 BD Bioscience, EUA 

CD8-FITC 53-67 BD Pharmigen, EUA 

CD4-APC Cy7 RM4-5 
Linfócitos 



	

	 30	

com Ziehl-Neelsen (ZN), para visualização das bactérias ácido-álcool resistentes, pela 

Sra. Elaine Medeiros Floriano, técnica do Laboratório de Patologia Pulmonar, 

Departamento de Patologia e Medicina Legal da FMRP-USP. As análises 

histopatológicas de pulmão e tecido adiposo, e da coloração ZN foram realizadas pela 

Profa. Dra. Leandra N. Z. Ramalho, do Departamento de Patologia e Medicina Legal da 

FMRP-USP.  

O score histopatológico utilizado foi: grau 0: ausência ou presença de raras células 

inflamatórias (sem inflamação); grau 1: coleção perivascular ou peri-brônquica de células 

inflamatórias, predominantemente linfócitos, às vezes formando agregados linfóides 

esparsos (inflamação leve); grau 2: coleção perivascular ou peri-brônquica de células 

inflamatórias, predominantemente linfócitos e macrófagos xantomosos, formando 

frequentes agregados linfóides, às vezes coalescentes, preservando parte dos espaços 

alveolares (inflamação moderada); grau 3: coleção perivascular ou peri-brônquica de 

células inflamatórias, predominantemente linfócitos e macrófagos xantomosos, formando 

frequentes agregados linfóides, na maior parte coalescentes, preservando raros espaços 

alveolares (inflamação grave). 

3.13. Avaliação da expressão gênica por PCR em tempo real (RT-PCR) em tecido 
adiposo. 

3.13.1. Extração de RNA  
Amostras de tecido adiposo visceral mesentérico foram coletados em 0,5 mL de 

solução de Trizol (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, EUA) e foram 

homogeneizados com o auxílio de homogeneizador S10NG IKA® T10 basic (IKA®-

Werke GMHB & Co. KG, Staufen-Alemanha). Em seguida, foi adicionado 200 µL de 

clorofórmio por 15 minutos a temperatura ambiente, seguindo-se agitação vigorosa cada 

5 minutos. Após incubação, foram centrifugadas a 12000 x g por 15 minutos, e o 

sobrenadante foi separado e ressuspenso em álcool 70%. A partir dessa etapa o RNA foi 

extraído conforme as instruções do fabricante do kit RNAspin mini (GE Health Care, 

Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido) tratado com DNAse I 10x (Invitrogen by 

life Biotechnologies TM, Carlsbad, CA, EUA). O RNA obtido foi quantificado utilizando 

o aparelho Nanodrop e o programa ND1000V37.1 (Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, DE, EUA). 
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3.13.2. Preparação de DNA complementar  

O DNA complementar (cDNA) foi preparado a partir de 1 µg do RNA extraído 

das amostras do tecido adiposo. A síntese de cDNA foi realizado empregando os 

reagentes da Invitrogen by life Biotechnologies TM, Carlsbad, CA, EUA. As amostras 

foram  incubadas com 1 µL de EDTA 25mM, à 65°C durante 15 minutos, seguindo-se 

incubação de 2 minutos à 42°C com 1 µL de dNTPs 10 mM e 1 µL de OligodT 0.5 µg/ 

µL, 2.5 µL de tampão 5x, 2.0 µL de DTT 0.1M, 0.5 µL de MgCl2 25mM e 2 µL de água 

ultrapura. Por último, foi adicionado1 µL de Super ScriptTM II Reverse transcriptase, 

seguindo-se incubação por 15 minutos, à 70 °C, e incubação à 4 °C por 10 minutos. O 

cDNA foi quantificados utilizando Nanodrop e o programa ND1000V37.1 (Thermo 

Fisher Scientific, Wilmingyon, DE, EUA). As amostras de cDNA foram diluídas em água 

livre de RNAse até atingir concentração de 100 ng/µL.  

3.13.3. Quantificação da expressão de genes  

Foi utilizado 3 µL do cDNA na concentração de 100 ng/µL para quantificar genes 

por RT-PCR. Foi acrescentado a essa diluição, 6.5 µL de Maxima SYBR Green/ROX 

qPCR Master Mix (2x) (Thermo Fisher Scientific, Inc. Waltham, MA, EUA), 0.5 µL de 

cada para de primer (10 µM- Invitrogen by life BiotechnologiesTM), Carlsbad, CA, EUA) 

e 2.5 µL de água livre de nucleases. As condições para amplificação dos genes de 

interesse compreendem uma fase inicial de incubação do cDNA a 50°C durante 2 

minutos. Posteriormente, as amostras foram submetidas a um processo de desnaturação a 

95°C durante 10 minutos. Após esse período, as amostras passaram por 40 ciclos 

contendo fase de desnaturação a 95°C durante 15 segundos, seguida de fase de 

anelamento a 58°C por 30 segundos e, finalmente, uma fase de extensão da fita de DNA 

a 72°C por 30 segundos. As reações e análises foram realizadas no aparelho 

StepOnePlusTM Real-Time PCR Systems (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

Os resultados foram analisados com base no valor de CT (do inglês, Cicle Threshold). O 

CT é o ponto que indica o número de ciclos onde a amplificação atinge um dado limiar 

que permite a análise quantitativa da expressão do fator avaliado. A fórmula utilizada 

para análise dos resultados foi 2-(ΔΔCt), na qual ΔΔCt = ΔCt amostra - ΔCt controle e 

ΔCt = CT gene alvo – CT β-Actina (gene de referência endógeno). 
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Tabela 3. Sequência dos primers utilizados para quantificação de genes em tecido 

adiposo  

 

Nome	do	gene	 Tipo	de	Primer	 Sequência	5'	-->3'	

β-2m Sense CACCCCCACTGAGACTGATACTACATA 
Antisense TCACATGTCTCGATCCCAGTAGA 

IL-1β Sense GTTTAATTCGATGATACGCGAG 
Antisense TTAASCCGACACCTCACGG 

IL-6 Sense ATGTGGTTTAATTCGAAGCA 
Antisense AGCTGACGACAACCATGCAC 

NLRP3 Sense GTGGATGGTTTGCTGGGAT 
Antisense CCACACTCTCACCTAGACGC 

 

3.14. Avaliação da expressão gênica pela técnica de PCR Array em pulmão 

A expressão gênica foi analisada a partir de amostras de pulmão utilizando o kit 

da Qiagen Innate & Adaptive Immune Responses PCR Array para 86 genes. A extração 

de RNA, síntese do DNA e reação de PCR Array foram realizadas segundo as 

especificações do fabricante. 

 

3.14.1. Extração de RNA 

Seguindo o protocolo de extração de RNeasy® Mini Kit (Qiagen), as amostras 

com peso de 30 mg aproximadamente foram colocadas dentro de uma solução (1:100) de 

β-mercaptoethanol junto com tampão RLT em um volume final de 600 µL para cada 

amostra. Em seguida as amostras foram homogeneizadas e logo centrifugadas a máxima 

velocidade por 3 minutos a temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo estéril de 1,5 mL e, em seguida foram adicionados 600 µL de álcool 70%, e a 

suspensão foi homogeneizada e transferida nas colunas de RNeasy Spin do Kit. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 8000 x g a temperatura ambiente, e os 

sobrenadantes foram descartados. Em seguida, foram adicionados 350 µL de tampão 

RW1, procedendo-se centrifugação por 15 segundos a 8000 x g. Os sobrenadantes foram 

descartados e foram adicionados 80 µL da solução de DNase I (10 µL de DNase I stock 

para 70 µL de tampão RDD) para cada amostra, que foram incubadas por 15 min a 
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temperatura ambiente. Após incubação foram adicionados 350 µL de tampão RW1 nas 

colunas, seguindo-se centrifugação por 15 segundos a 8000 x g. Os sobrenadantes foram 

descartado e foram adicionados 500 µL de tampão RPE, seguindo-se centrifugação por 

15 segundos. O mesmo procedimento foi repetido com outros 500 µL do mesmo tampão 

e após centrifugação por 1 minuto a 8000 x, as amostras foram transferidas para tubos 

estéreis de 1,5 mL. Para finalizar, 50 µL de agua livre de RNases foram acrescentados. 

As colunas foram centrifugadas a 8000 x g e os sobrenadantes contendo RNA foram 

quantificados utilizando Nanodrop e o programa ND1000V37.1 (Thermo Fisher 

Scientific, Wilmingyon, DE, EUA). 

3.14.2. Síntese de cDNA 

Para preparar o DNA complementar, a síntese foi feita segundo o protocolo do 

cDNA Synthesis using the RT2 First Strand kit (Qiagen). Para eliminar o DNA genômico, 

0,5 µg do RNA foi incubado com 2 µL de tampão GE por 5 minutos a 42°C, e por 1 

minuto a 4°C. Após incubação, foram adicionados 10 µL do mix: transcriptase reversa (4 

µL de 5x tampão BC3, 1 µL de control P2, 2 µL de RE3 transcriptase reversa e 3 µL de 

agua livre de RNase) para cada amostra. As amostras foram incubadas a 42°C por 15 

minutos, e imediatamente, foram incubadas a 95°C por 5 minutos para parar a reação. 

Após incubação, foram adicionados 91 µL de agua livre de RNase. A concentração de 

cDNA foi quantificada utilizando Nanodrop. 

3.14.3. Análise da expressão gênica  

Seguindo o protocolo do RT2 ProfilerTM PCR Array Mouse Inate & Adaptive 

Immune Responses: Foi preparada a solução master mix (1350 µL 2x RT2 Syber Green 

Master Mix, 102 µL de cDNA, 1248 µL de agua livre de RNase) e foram adicionados 25 

µL da solução a cada poço de uma placa de 96 poços do kit. Após uma centrifugação a 

1000 x g, por 1 minuto, a placa foi colocada no aparelho StepOnePlusTM Real-Time PCR 

Systems (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Os resultados foram analisados 

pelo software RT2 Profiler PCR Array Data Analysis versão 3.5. 
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3.15. Análise da microbiota 

A microbiota intestinal e pulmonar foram detectadas por PCR em tempo real. 

Para isso, foram coletadas amostras das fezes e o lóbulo superior direito do pulmão. O 

DNA foi extraído utilizando o Kit QIAamp DNA Stool Mini (Qiagen) para as amostras 

das fezes e DNeasy Blood & Tissue kits (Qiagen) para amostras do pulmão, segundo as 

especificações do fabricante.  

 

3.15.1. Reação em PCR em Tempo Real 

Para cada reação de PCR foram utilizados 10 ng de cDNA a partir das amostras, 

0,5 µL do primer forward (10 nm), 0,5 µL do primer reverse (10 nm) (Tabela 4) e 5 µL 

do GoTaq qPCR Master Mix (PROMEGA) com um volume final de 10 µL para cada 

reação. A reação foi realizada no aparelho StepOnePlusTM Real-Time PCR Systems 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Para ativar a enzima Taq DNA Polymerase 

Platinum, a temperatura inicial foi de 95°C por 10 minutos, em seguida, a reação foi 

submetida a 40 ciclos de amplificação: desnaturação a 95°C por 15 segundos, anelamento 

dos primers a 60°C para a análise de todos os filos (Firmicutes, Bacteroidetes, 

Proteobacteria e Actinobacteria) e 16S (Tabela 4) por 30 segundos, e extensão de fita 

complementar a 72°C por 30 segundos. A curva de dissociação (melting) foi realizada a 

95°C por 15 segundos, a 60°C por 1 minuto e a 95°C por 15 segundos. Os resultados 

foram analisados pelo StepOnePlusTM Real-Time PCR Systems Software, como descrito 

anteriormente. Os resultados foram analisados com base no valor de CT (do inglês, Cicle 

Threshold). O CT é o ponto que indica o número de ciclos onde a amplificação atinge um 

dado limiar que permite a análise quantitativa da expressão do fator avaliado. A fórmula 

utilizada para análise dos resultados foi 2-ΔCt, na qual ΔCt = Ct amostra - Ct do 

normalizador (gene16S). A expressão relativa de cada grupo foi obtido após 

normalização com cada grupo controle (Park, Goergen et al. 2016) 
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Tabela 4. Sequência dos primers utilizados para quantificação de genes na microbiota 

intestinal e pulmonar  

Nome do gene Tipo de Primer Sequência 5' -->3' 

Actinobacteria Sense TGTAGCGGTGGAATGCGC 
Antisense AATTAAGCCACATGCTCCGCT 

Bacteroidetes Sense GTTTAATTCGATGATACGCGAG 
Antisense TTAASCCGACACCTCACGG 

Firmicutes Sense ATGTGGTTTAATTCGAAGCA 
Antisense AGCTGACGACAACCATGCAC 

Proteobacteria Sense CATGACGTTACCCGCAGAAGAAG 
Antisense CTCTACGAGACTCAAGCTTGC 

16S Sense AACAGGATTAGATACCCTGGTAG 
Antisense GGTTCTTCGCGTTGCATC 

 

3.16. Permeabilidade intestinal 

No dia do experimento, os animais foram submetidos a eutanásia e foi separada e 

coletada a parte distal do íleo. Com auxílio de uma seringa de 5 mL contendo PBS estéril 

foi lavada a porção de íleo para eliminar o excesso de fezes. Em seguida o íleo foi 

cortado em duas porções, sendo uma parte separada para extração de RNA e a outra para 

imunofluorescência. A extração de RNA, a síntese de cDNA e quantificação da expressão 

gênica foi analisada segundo o procedimento descrito anteriormente com as amostras de 

tecido adiposo. Os genes utilizados estão descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Sequência dos primers utilizados para quantificação de genes em intestino 

(íleo)  

Nome	do	
gene	 Tipo	de	Primer	 Sequência	5'	-->3'	

Claudina-
2 

Sense GGCTGTTAGGCACATCCAT 
Antisense TGGCACCAACATAGGAACTC 

ZO-1 
Sense TTCAAAGTCTGCAGAGACAATAGC 
Antisense TCACATTGCTTAGTCCAGTTCC 

Ocludina 
Sense ATGTCCGGCCGATGCTCTC 
Antisense TTTGGCTGCTCTTGGGTCTGTAT 

 



	

	 36	

3.17. Dosagem dos ácidos graxos de cadeia curta 

Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) foram detectados pela cromatografia 

gasosa empregando um detector de ionização em chama (FID, Flame ionization detector) 

de injeção liquida automática, equipada com uma coluna capilar de sílica segundo a 

metodologia descritos por Zhao e colaboradores e, com algumas modificações segundo 

Lu e colaboradores (Zhao, Nyman et al. 2006, Lu, Fan et al. 2016). Amostras de fezes 

foram coletadas a partir do trato intestinal dos animais e, armazenadas à -80 °C. No dia 

do processamento, 150 mg de fezes foram ressuspensas em 1,2 mL de água Milli-Q e 

homogeneizadas por aproximadamente 2 minutos. Posteriormente, foi ajustado o pH da 

suspensão para valores entre 2 e 3, adicionando HCl 5M. Em seguida, as amostras foram 

incubadas por 10 minutos a temperatura ambiente, agitando ocasionalmente. A suspensão 

foi centrifugada por 10 minutos a 12 000 g x e o sobrenadante foi filtrado com auxílio de 

um filtro de 0,22 µm (Cell Strainer, BD Biosciences, San Jose, CA, EUA). Após esse 

procedimento, o filtrado foi transferido para um vial transparente de 2mL com insert e 

tampa, pronto para ser inserido no Cromatográfo de gases GC-2014 (SHIMADZU, 

USA). Um µL da solução foi injetado para análise dos AGCC. A análise cromatográfica 

foi feita usando uma coluna de Agilent 6890N GC e hélio como gás inerte para 

transportar amostra através da coluna, seguindo as condições experimentais por Zhao e 

colaboradores (Zhao, Nyman et al. 2006). A quantificação dos AGCC das amostras foi 

determinada com uma curva padrão de AGCC contendo ácido acético, ácido propiônico, 

ácido butírico, ácido valérico, ácido isobutírico e ácido metilbutírico, previamente 

analisadas. As dosagens de AGCC foram realizadas no laboratório de Nutrição e 

Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP).	

 

3.18. Ensaio imunoenzimático (ELISA) para a detecção de citocinas no soro. 

 Para a detecção de citocinas no soro dos animais foi utilizado o kit 

imunoenzimático BD OptEIA TM Set (BD Biosciences, San Diego, CA, EUA). O ensaio 

foi realizado de acordo com as instruções do fabricante. O limite de detecção para IFN-γ 

foi de 31,25 pg/mL- 2000 pg/mL. 
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3.19. Análise estatística 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística utilizando o programa 

Prism 6.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego CA, EUA). Para análise de normalidade, 

os dados foram submetidos ao teste Kolmogorov-Smirnov. Para a análise de dois grupos 

que tiveram distribuição normal, foi aplicado o teste t não pareado (Unpaired). Para os 

dados que não apresentaram distribuição normal, foi aplicado o teste não paramétrico 

Mann Whitney. Para a análise de mais de dois grupos experimentais que apresentaram 

distribuição normal foram usados testes paramétricos: ANOVA (para análise de 

variância), seguido de teste Tukey. Para os dados que não apresentaram distribuição 

normal foram realizados testes não paramétricos: Kruskal-Wallis, seguido do teste de 

Dunn’s. Os valores de P  < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Para 

score histológico, foi usado o teste qui-quadrado (X2) entre os grupos experimentais, de 

acordo com recomendação da médica patologista Profa. Dra. Leandra N. Z. Ramalho, do 

Departamento de Patologia e Medicina Legal da FMRP-USP.  

Para as correlações foi aplicado o teste de correlação de Pearson (R). Valores de P 

< 0,05 foram considerados significativos. Os números de R e P foram indicados apenas 

quando houve diferença estatística entre os grupos analisados. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Indução de obesidade pela dieta hiperlipídica  

Para validar o modelo de obesidade, camundongos C57BL/6 foram alimentados 

com dieta padrão (LFD, Low Fat Diet) ou com dieta hiperlipídica (HFD, High Fat Diet) 

durante 60 dias (Figura 1a). Os animais alimentados com dieta HFD, durante esse 

período, apresentaram aumento evidente e significativo da massa corpórea (Figura 1b, c) 

e foram mais intolerantes à glicose quando comparados àqueles alimentados com dieta 

LFD (Figura 1d). Esses parâmetros de obesidade, como ganho da massa corporal e 

intolerância à glicose confirmam a indução da obesidade pela dieta hiperlipídica. 

 

 
 
Figura 1. Indução de obesidade pela dieta hiperlipídica antes da infecção com 
Mycobacterium tuberculosis. Delineamento experimental para indução de obesidade em 
camundongos fêmeas C57BL/6 (a). Representação fotográfica confirmando a indução de 
obesidade (b). Massa corpórea durante 60 dias (8 semanas) de alimentação (c), glicemia 
de jejum de 6 horas (d). Os dados são representativos de um experimento reproduzido 
quatro vezes. Resultados representados pela média dos valores coletados individualmente 
± erro padrão da média (n = 14-16). * = P < 0.05. A barra horizontal mostra a diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = Low Fat Diet; HFD = High Fat 
Diet. 
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4.2. Manutenção dos parâmetros da obesidade após a infecção com M. tuberculosis 

Decorridos 60 dias de alimentação com LFD ou HFD, os animais foram 

infectados com M. tuberculosis, e após 30 dias de infecção (totalizando 90 dias de dieta), 

os parâmetros de obesidade foram avaliados novamente (Figura 2a). Um dia antes da 

eutanásia, foi realizado o teste de tolerância à glicose (GTT) e o sangue foi coletado para 

dosagem de insulina. No dia da eutanásia, a massa corporal e os pesos dos tecidos 

adiposos visceral, retroperitoneal e mesentéricos foram determinados. 

Os animais que receberam dieta HFD, infectados ou não com M. tuberculosis, 

apresentaram maior ganho de massa corpórea (obesos) (Figura 2b, c) com diminuição 

dos níveis de insulina no soro (Figura 2d) comparados aos animais alimentados como 

dieta LFD infectados ou não. Além disso, o grupo HFD infectado (HFD/Mtb) foi 

intolerante à glicose no teste GTT (Figura 2e) como mostra o gráfico da área sob a curva 

aos 120 minutos, com um aumento significativo de glicose comparado como os animais 

LFD infectados (LFD/Mtb) (Figura 2f).  

Esses resultados mostram que após a infecção com M. tuberculosis, os animais 

mantiveram o ganho de peso, foram intolerantes à glicose e tiveram uma diminuição na 

produção de insulina que seria um indicio que os animais poderiam estar na condição  

prediabetes. 
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Figura 2. Manutenção dos parâmetros da obesidade após infecção com M. 
tuberculosis. Camundongos C57BL/6 foram alimentados com dieta LFD ou HFD 
durante 60 dias, infectados ou não (-) com M. tuberculosis (Mtb) e avaliados 30 dias pós-
infecção, totalizando 90 dias de dieta (a). Representação fotográfica dos animais 
alimentados com dieta LFD ou HFD após infecção (b), massa corpórea antes e após 
infecção (c), insulina sérica (d), teste de tolerância à glicose em sangue ao longo do 
tempo (e), e área sob a curva (ASC) da glicemia calculada aos 120 minutos (f). Os dados 
da massa corpórea são representativos de um experimento reproduzido quatro vezes; os 
dados da detecção de insulina são representativos de dois experimentos independentes; os 
dados da detecção de glicose são representativos de um experimento reproduzido três 
vezes. Resultados representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro 
padrão da média (n = 4-6). * = P < 0.05. Barras horizontais mostram a diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. * representa diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos LFD e HFD. # representa diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos LFD/Mtb e HFD/Mtb. LFD = não obesos; HFD = obesos; 
LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados. 
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4.3. Avaliação dos tecidos adiposos após infecção com M. tuberculosis  

Na obesidade, o tecido adiposo branco é um local de acúmulo de leucócitos, 

especialmente macrófagos M1 produtores de IL-1β, IL-6 e TNF, que contribuem para a 

indução de metainflamação (Osborn and Olefsky 2012, Bing 2015, Kwok, Lam et al. 

2016, Caër, Rouault et al. 2017).  

No dia 90, dia da avaliação experimental, foram coletados os tecidos adiposos 

visceral retroperitoneal e mesentérico com a finalidade de mensurar os pesos e quantificar 

a expressão de genes inflamatórios. Como previsto, os grupos de animais HFD (obesos) e 

HFD/Mtb (obesos e infectados) apresentaram aumento dos pesos do tecido adiposo 

visceral retroperitoneal e mesentérico (Figura 3a, b, c), com aumento do tamanho do 

adipócito (hipertrofia) (Figura 3d) quando comparados aos respectivos grupos LFD (não 

obesos) ou LFD/Mtb (não obesos infectados). A hipertrofia dos adipócitos é 

consequência do acumulo de lipídios, característica comum do tecido adiposo branco na 

obesidade (Kusminski, Bickel et al. 2016). Os pesos dos tecidos adiposos e hipertrofia 

dos adipócitos confirmam uma vez mais os parâmetros da obesidade após infecção. 

Além disso, observou-se aumento significativo da expressão gênica para IL-1β 

(Figura 3e) e uma tendência ao aumento na expressão dos genes para IL-6 e para NLRP3 

(Figura 3f, g) no tecido adiposo visceral mesentérico dos animais HFD/Mtb comparados 

com os animais LFD/Mtb. Além disso, observou-se a correlação positiva significativa 

entre a expressão de IL-1β e os níveis de glicose sérica (Área sob a curva) no grupo dos 

animais HFD/Mtb (Figura 3h).  

  

 

 
 



	

	 42	

 
 
Figura 3. Avaliação dos tecidos adiposos após infecção com M. tuberculosis.	
Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. tuberculosis 
(Mtb) como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os tecidos adiposos visceral 
retroperitoneal e mesentérico foram coletados. Representação fotográfica dos tecidos 
adiposos retroperitoneal e mesentérico dos animais LFD e HFD infectados com M. 
tuberculosis (Mtb) (a). Peso do tecido adiposo visceral retroperitoneal (b) e mesénterico 
(c), fotomicrografias de secções de tecido adiposo retroperitoneal corados com 
Hematoxilina e Eosina (H&E) em aumento de 200 x (d),  análise da expressão gênica de 
IL-1β (e), IL-6 (f) e NLRP3 (g) por PCR em tempo real a partir do tecido adiposo 
mesentérico e correlação entre IL-1β e glicemia calculada pela área sob a curva (ASC) da 
aos 120 minutos (h). Os dados dos pesos de tecidos adiposos são representativos de dois 
experimentos independentes; os dados da expressão gênica de IL-1β são representativos 
de três experimentos independentes; e os dados da expressão gênica de IL-6 e NLRP3 são 
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representativos de dois experimentos independentes; os dados da correlação são 
representativos de dois experimentos independentes. Resultados representados pela 
média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 3-9). * = P < 
0.05. Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; 
HFD/Mtb = obesos e infectados.	
 

4.4. Detecção de IFN-γ  no soro dos animais infectados ou não com M. tuberculosis  
 

IFN-γ produzido, principalmente, por células T CD4+ tem papel importante na 

proteção contra a infecção por M. tuberculosis (Cooper, Dalton et al. 1993, Flynn, Chan 

et al. 1993). Além disso, a metainflamação na obesidade induzida por HFD é 

caracterizada pela produção de citocinas pró-inflamatórias, como IFN-γ, TNF e IL-12 

produzidas pelas células Th1 e M1, respectivamente (Lumeng, Bodzin et al. 2007, 

Schmidt, Weschenfelder et al. 2015). Desse modo, nós quantificamos os níveis séricos de 

IFN-γ. Como esperado, foi observado aumento significativo de IFN-γ no soro dos 

animais HFD comparado aos animais LFD não infectados (Figura 4a). Entretanto, não 

houve diferença nas concentrações séricas de IFN-γ detectadas nos grupos HFD/Mtb 

comparado ao grupo LFD/Mtb.  

 
Figura 4. Avaliação dos níveis séricos de IFN-γ nos animais infectados ou não com 
M. tuberculosis. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com 
M. tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, foram 
avaliados os níveis séricos de IFN-γ. Os dados são representativos de dois experimentos 
independentes. Resultados representados pela média dos valores coletados 
individualmente ± erro padrão da média (n = 4-6). * = P < 0.05 Barra horizontal mostra a 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = 
obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados. 
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4.5. Inflamação pulmonar e número de bacilos nos animais obesos  

Sabendo que o pulmão é o órgão-alvo da infecção por M. tuberculosis, e que a 

obesidade pode estar associada a doenças respiratórias (Mancuso, Gottschalk et al. 2002, 

Falagas and Kompoti 2006, Hsu, Aronoff et al. 2007), em seguida, avaliou-se a obesidade 

poderia influenciar na inflamação pulmonar e na resistência à infecção. A infecção por 

M. tuberculosis causou aumento no tamanho dos pulmões (Figura 5a). A análise 

histopatológica revelou que os animais HFD/Mtb apresentaram maior infiltrado 

perivascular e peribronquiolar quando comparados com aos animais LFD/Mtb (Figura 

5b). Além disso, os pulmões dos animais HFD/Mtb apresentaram maior número de 

células e score histológico compatível com maior inflamação pulmonar quando 

comparados com o grupo LFD/Mtb (Figura 5c, d). 

Em adição, os cortes histológicos de pulmões corados com Ziehl-Neelsen também 

revelaram maior número de bactérias nos pulmões e o ensaio de unidades formadoras de 

colônias (UFC) resultou em maior recuperação de carga bacteriana nos pulmões dos 

animais HFD/Mtb comparados aos animais LFD/Mtb (Figura 5e, f).  

Esses resultados mostram que a obesidade agrava tanto a suscetibilidade à 

infecção como a inflamação pulmonar. 
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Figura 5. Inflamação pulmonar e carga bacteriana dos animais obesos. 
Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. tuberculosis 
(Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os pulmões foram coletados 
e processados. Imagens representativas do lóbulo esquerdo do pulmão de animais 
infectados ou não (a), fotomicrografias de seções de tecido pulmonar corados com 
Hematoxilina e Eosina (aumento de 200 x) (b), número total de células  do pulmão (c), 
score histopatológico (0 = ausência de inflamação; 1 = inflamação leve; 2 = inflamação 
moderada; 3 = inflamação grave) (d), fotomicrografias de seções de tecido pulmonar 
corados com Ziehl-Neelsen (aumento de 400 x) (e) e ensaio de UFC a partir dos lóbulos 
mediano e inferior direito do pulmão (f). Os dados do número total de células do pulmão 
são representativos de dois experimentos independentes; os dados de score 
histopatológico e UFC são representativos de três experimentos independentes. 
Resultados representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão 
da média (n = 8-12). * = P < 0.05 Barrais horizontais mostram a diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; 
LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados.  
 
 

 4.6. Perfil de expressão de genes da resposta inflamatória e da resposta imune nos 

pulmões dos animais obesos e infectados 

Uma vez que observamos acentuada inflamação nos pulmões dos animais obesos 

infectados (HFD/MTb), por meio do PCR-array procuramos investigar o maior número 

de genes (84 genes) relacionados com a resposta inflamatória e com a resposta imune na 

comorbidade obesidade e tuberculose. O heatmap mostrou que os pulmões do grupo 

HFD/Mtb apresentou um grande número de genes regulados positivamente (em 

vermelho) comparados aos demais grupos (Figura 6a). Além disso, foi notória a 

regulação dos genes envolvidos com resposta inflamatória, como IL-17, IFN-γ, TNF, IL-

1α, IL-1β, que também são importantes no controle da infecção com M. tuberculosis, 

além dos genes NLRP3, caspase-1, IL-18, IL-6, e novamente a IL-1β, que são 

importantes para indução da metainflamação e na resistência à insulina (Flynn, Chan et 

al. 1993, Flynn, Goldstein et al. 1995, Torrado and Cooper 2010, Mayer-Barber, Andrade 

et al. 2011, Stienstra, van Diepen et al. 2011, Vandanmagsar, Youm et al. 2011, Osborn 

and Olefsky 2012). 
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Figura 6. Expressão de genes da 
resposta inflamatória e da resposta 
imune no pulmão dos animais obesos e 
infectados.	Camundongos C57BL/6 foram 
alimentados e infectados como descrito na 
figura 2a. Trinta dias após infecção, os 
pulmões foram analisados quanto à 
expressão de 84 genes envolvidos na 
resposta inflamatória e da resposta imune 
por PCR-array. Os genes regulados 
positivamente apresentam-se em vermelho 
e os genes regulados negativamente em 
verde. As setas representam os genes 
comumente associados à resposta 
inflamatória durante a infecção com M. 
tuberculosis e/ou na obesidade. Os dados 
são representativos de um experimento, 
reproduzido duas vezes. LFD = não 
obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não 
obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e 
infectados. 	
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4.7. Número de células CD4+ e CD8+ no pulmão dos animais obesos e infectados  

Para determinar e mensurar o perfil de leucócitos que se encontrava nos pulmões 

de animais obesos e infectados (HFD/Mtb), primeiramente avaliamos as populações de 

células CD4+ e CD8+. As Figura 7a e 7b mostram a estratégia de gate e a análise 

representativa dos diferentes grupos experimentais. Não houve diferença na porcentagem 

de células CD4+ (Figura 7c) e CD8+ (Figura 7d) entre os grupos infectados, porém, a 

análise do número total dessas populações revelou aumento significativo de células CD4+ 

e CD8+ nos pulmões de animais HFD/Mtb comparados com os animais LFD/Mtb 

(Figura 7e, f).  
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Figura 7. Número de células CD4+ e CD8+ nos pulmões dos animais obesos e 
infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. 
tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a.  Trinta dias após infecção, os pulmões 
foram coletados, processados e submetidos ao protocolo de citometria de fluxo. Foram 
adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. Estratégia de gate (a), a análise 
representativa (b), porcentagem e o número total de células CD4+ (c, e) e CD8+ (d, f) 
foram obtidos. Os dados são representativos de 3 experimentos independentes. 
Resultados representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão 
da média (n = 9-14). * = P < 0.05 Barrais horizontais mostram a diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; 
LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados.  
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4.8. Análise de células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17 no pulmão dos animais 

obesos e infectados  

Considerando que houve aumento de células CD4+ no pulmão dos animais obesos 

infectados, a próxima etapa foi avaliar a atividade funcional dessa população celular.  

As Figuras 8a e 8b ilustram a estratégia de gate e análise representativa das 

populações de células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17, respectivamente. O controle 

de fluorescência (fluorescence minus one - FMO) para cada uma das populações é 

apresentado no Anexo 1 . Foi observado aumento na porcentagem de células CD4+IFN-γ+ 

(IFN-γ+) (Figura 8c), CD4+IL-17+ (IL-17+) (Figura 8d) e CD4+IFN-γ+IL-17+ (IFN-γ+IL-

17+) (Figura 8e) nos pulmões de animais HFD/Mtb comparados aos animais LFD/Mtb. 

Conjuntamente, os resultados de histopatologia, expressão gênica, número de células 

CD4+ e células CD4+ produtoras de IFN-γ e de IL-17 confirmam que a inflamação é 

maior nos pulmões de HFD/Mtb, como consequência da metainflamação induzida pela 

obesidade.  
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Figura 8. Análise de células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17 no pulmão dos 
animais obesos e infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou 
não (-) com M. tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, 
os pulmões foram coletados, processados e analisados por citometria de fluxo. Foram 
adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. Estratégia de gate (a), análise 
representativa (b), e porcentagem das células CD4+IFN-γ+ (IFN-γ+) (c) CD4+IL-17+ (IL-
17+) (d) e, CD4+IL-17+IFN-γ+ (IFN-γ+IL-17+) (e). Os dados são representativos de dois 
experimentos independentes. Resultados representados pela média dos valores coletados 
individualmente ± erro padrão da média (n = 6-9). * = P < 0.05 Barras horizontais 
mostram a diferença estatisticamente significativa entre os grupos. LFD/Mtb = não 
obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados.  
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4.9. Análise de CD4+ Foxp3+ no pulmão dos animais obesos e infectados 

Também analisamos a população de células Treg CD4+Foxp3+. As Figuras 9a e 

9b mostram a estratégia de gate e análise representativa das células CD4+Foxp3+. O 

controle FMO é apresentado no Anexo 2. Foi encontrado aumento na porcentagem 

(Figura 9c) e número total (Figura 9d) de células CD4+Foxp3+ no pulmão dos animais 

HFD/Mtb quando comparados aos animais LFD/Mtb.  

Com o propósito de associar o aumento das populações CD4+ e CD4+Foxp3+ 

detectadas nos pulmões dos animais HFD/Mtb, foram estabelecidas correlações entre 

ambas as populações. A análise mostra correlação positiva significativa para células 

CD4+ e CD4+Foxp3+ (Figura 9e). 
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Figura 9. Análise de CD4+ Foxp3+ no pulmão dos animais obesos e infectados. 
Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) por M. tuberculosis 
(Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os pulmões foram coletados, 
processados e analisados por citometria de fluxo. Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 
eventos por amostra. Estratégia de gate (a), análise representativa (b), porcentagem (c), 
número total de células CD4+ Foxp3+ (d), e correlação de células CD4+Foxp3+ e CD4+ 
(e). Os dados são representativos de dois experimentos independentes. Resultados 
representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média 
(n = 5-8). * = P < 0.05 Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos 
e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados.  
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4.10. Avaliação das populações de células dendríticas CD11b+ e CD103+ nos pulmões 

de animais obesos e infectados  

As células dendríticas apresentam papel determinante na ativação e diferenciação 

das células CD4+ e CD8+ em resposta à infecção por M. tuberculosis. Nosso grupo 

mostrou que as células CD11c+CD103+ dos pulmões de animais C57BL/6 infectados com 

M. tuberculosis induzem maior porcentagem de células CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-

17 quando comparadas com as células CD11c+ CD11b+ (Sérgio, Bertolini et al. 2015). As 

Figura 10a e 10b mostram, respectivamente, a estratégia de gate e a análise 

representativa usada para avaliar as populações mencionadas nos pulmões dos grupos 

experimentais. O controle FMO das populações é apresentado no Anexo 3. 

As análises mostram que não houve diferença na porcentagem e no número de 

células CD11b+ (Figura c, e) e CD103+ (Figura d, f) entre os grupos HFD/Mtb e 

LFD/Mtb. Entretanto, foram observadas diferenças na porcentagem (Figura 10c) e no 

número total (Figura 10e) de células CD11b+ nos animais infectados em relação aos não 

infectados. No entanto, não houve diferença na porcentagem de células CD103+ (Figura 

10d) entre os grupos experimentais, embora os pulmões dos animais infectados 

apresentassem maior número de células CD103+ (Figura 10f) em relação aos animais 

não infectados.  
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Figura 10. Avaliação das populações de células dendríticas CD11b+ e CD103+ nos 
pulmões de animais obesos e infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e 
infectados ou não (-) com M. tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias 
após infecção, os pulmões foram coletados, processados e analisados por citometria de 
fluxo. Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. As populações de 
células CD11c+ MHCII+ foram selecionadas e a partir desta população foram avaliadas as 
células CD11b+ ou CD103+. Estratégia de gate usada para avaliar as populações de 
células dendríticas (a), análise representativa das populações 
CD11c+MHCII+CD11b+CD103- (CD11b+) e CD11c+MHCII+CD11b-CD103+ (CD103+) 
(b). Porcentagem e número total de células dendríticas CD11b+ (c, e) e CD103+ (d, f). Os 
dados são representativos de dois experimentos independentes. Resultados representados 
pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 6-11). * = 
P < 0.05. Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; 
HFD/Mtb = obesos e infectados.  
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4.11. Avaliação da capacidade funcional das células dendríticas CD11b+ produtoras 

de IL-6 no pulmão de animais obesos e infectados  

Como não houve diferenças nas populações de células dendríticas entre os grupos 

LFD e HFD infectados, foi avaliada a capacidade funcional das células dendríticas 

CD11b+, que se encontraram em maior porcentagem e número nos pulmões dos animais 

infectados comparados aos não infectados (Figura 10c, e). A partir da população duplo 

positiva: CD11c+ MHCII+, foi selecionada a população CD11b+IL-6+, como mostra a 

estratégia de gate (Figura 11a) e a análise representativa (Figura 11b). O controle FMO 

das populações é apresentado no Anexo 4. As análises mostraram que não houve 

diferença na porcentagem (Figura 11c) e no número de células CD11b+IL-6 (Figura 

11d) entre os grupos de animais HFD/Mtb e LFD/Mtb.  
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Figura 11. Avaliação de células dendríticas CD11b+ produtoras de IL-6 no pulmão 
de animais obesos e infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados 
ou não (-) com M. tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após 
infecção, os pulmões foram coletados, processados e analisados por citometria de fluxo. 
Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. As populações de células 
CD11c+ MHCII+ foram selecionadas e a partir desta população foram avaliadas as células 
CD11b+IL-6+. Estratégia de gate (a), análise representativa das populações 
CD11c+MHCII+CD11b+IL-6+ (b),  porcentagem (c) e o número total (d) de células 
dendríticas CD11b+IL-6+. Os dados são representativos de um experimento. Resultados 
representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média 
(n = 4-6). * = P < 0.05. Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos 
e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados.  
 
 

4.12. Avaliação de células dendríticas CD11b+ produtoras de IL-1β no pulmão de 

animais obesos e infectados   

Em seguida, avaliamos a população de células dendríticas produtoras de IL-1β. A 

partir  da população  CD11c+MHCII+ foi  selecionada a população de células CD11b+IL-

1β+, como mostra a estratégia de gate (Figura 12a) e a análise representativa (Figura 

12b). O controle FMO das populações é apresentado no Anexo 5. Não houve diferença 

na porcentagem (Figura 12c) e no número de total (Figura 12d)  de células CD11b+ IL-

1β + entre os grupos de animais HFD/Mtb e LFD/Mtb.  
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Figura 12. Avaliação da capacidade funcional das células dendríticas CD11b+ 
produtoras de IL-1β no pulmão de animais obesos e infectados. Camundongos 
C57BL/6 WT foram alimentados e infectados ou não (-) por M. tuberculosis (Mtb), como 
descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os pulmões foram coletados, processados 
e analisados por citometria de fluxo. Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por 
amostra. As populações de células CD11c+MHCII+ foram selecionadas e a partir desta 
população foram avaliadas as células CD11b+IL-6+. Estratégia de gate (a), análise 
representativa das populações CD11c+ MHCII+ e CD11b+ IL-1β + (b), porcentagem (c) e 
o número total (d) de células dendríticas CD11b+IL-1β+ foram analisadas. Os dados são 
representativos de um experimento. Resultados representados pela média dos valores 
coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 4-5). * = P < 0.05 Barras 
horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não 
obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e 
infectados.  
 
 

4.13. Avaliação de células dendríticas nos linfonodos dos animais obesos e infectados  

Paralelamente, foi avaliado as populações de células dendríticas nos linfonodos 

linfáticos do mediastino dos animais infectados. A partir da população de células 

CD11c+, foram selecionadas as populações CD8α+MHCII+ e CD8α-MHCII+ para 

considerar as populações de células dendríticas convencionais (cDC): cDC1 

(CD8α+MHCII+CD11b-) e cDC2 (CD8α-MHCII+CD11b+) produtoras de IL-6. A 

estratégia de gate (Figura 13a) mostra como foram obtidas as populações de cDC1 e 

cDC2 produtoras de IL-6. A Figura 13b mostra a análise representativa das populações 

de cDC1 e cDC2 produtoras de IL-6 e, no Anexo 6 é apresentado o controle FMO das 

populações mencionadas.  

Não houve diferença na porcentagem (Figura 13c) e no número total (Figura 

13e) de células cDC1 produtoras de IL-6 entre os grupos infectados. Entretanto, houve 

aumento na porcentagem (Figura 13d), mas não no número (Figura 13f) de cDC2 

produtoras de IL-6 nos linfonodos de animais HFD/Mtb em relação aos animais 

LFD/Mtb. 
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Figura 13. Avaliação de células dendríticas nos linfonodos dos animais obesos e 
infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) por M. 
tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os linfonodos 
do mediastino foram coletados, processados e submetidos ao protocolo de citometria de 
fluxo. Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. A partir da população 
de células CD11c+, foram selecionadas as populações CD8+MHCII+ e CD8-MHCII+, e 
em seguida, as populações cDC1 (CD8+MHCII+CD11b-) e cDC2 (CD8-MHCII+CD11b+) 
produtoras de IL-6: CD8+IL-6+ e CD11b+IL-6+, respectivamente. Estratégia de gate (a), 
análise representativa das populações cDC1 e cDC2 produtoras de IL-6 para os grupos de 
animais LFD e HFD infectados (b), porcentagem e número total de células CD8+IL-6+ (c, 
e) e CD11b+IL-6+ (d, f). Os dados são representativos de um experimento. Resultados 
representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média 
(n = 3-5). * = P < 0.05 Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos. LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e 
infectados.  
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4.14. Avaliação de macrófagos M1-like nos pulmões de animais obesos e infectados  

A partir da população de células mielóides F4/80+, analisamos duas populações de 

macrófagos: CD11c+CD11blow e CD11c+CD11b+. Além disso, foi empregado o marcador 

CD16/32+ para caracterizar a população M1-like nessas duas populações. A Figura 14a 

mostra a estratégia de gate e a Figura 14b a análise representativa usada para caracterizar 

as populações de macrófagos. O controle FMO das populações é apresentado no Anexo 

7. 

Não houve diferença nas populações CD11c+CD11blow (Figura 14c, e) e 

CD11c+CD11b+ (Figura 14d, f) entre os grupos HFD/Mtb e LFD/Mtb. Entretanto, dentro 

da população CD11c+CD11blow foi observado maior número total (Figura 14c) de 

macrófagos M1-like (CD16/32+) nos pulmões de animais infectados em relação não 

infectados, porém, não houve diferença na porcentagem dessas células (Figura 14e). 

Além disso, dentro da população CD11c+CD11b+ foi observada maior porcentagem 

(Figura 14d) e número total (Figura 14f) de macrófagos M1-like nos animais infectados 

comparados aos não infectados. Nos grupos infectados, HFD/Mtb e LFD/Mtb, não foram 

observadas diferenças na população M1-like (CD16/32+).  

Não detectamos macrófagos M2, caracterizados pela expressão de CD206 nas 

populações acima descritas, nos pulmões de ambos os grupos infectados, HFD/Mtb e 

LFD/Mtb (dados não mostrados).  
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Figura 14. Avaliação de macrófagos M1-like nos pulmões de animais obesos e 
infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. 
tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os pulmões 
foram coletados e as suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria 
de fluxo. Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. As populações de 
células F4/80+ foram selecionadas e, a partir desta população foram avaliadas as células 
CD11c+ CD11blow e CD11c+ CD11b+. Estratégia de gate para macrófagos (a). 
Porcentagem (c) e o número total (e) de células CD16/32+ (M1) dentro da população 
CD11c+ CD11blow. Porcentagem (d) e o número total (f) de células CD16/32+ (M1) 
dentro da população CD11c+CD11b+. Os dados são representativos de um experimento 
reproduzido duas vezes. Resultados representados pela média dos valores coletados 
individualmente ± erro padrão da média (n = 4-7). * = P < 0.05 Barras horizontais 
mostram a diferença estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não obesos; 
HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados.  
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4.15. Avaliação de monócitos e neutrófilos nos pulmões dos animais obesos e 

infectados  

Para completar a análise dos leucócitos da imunidade inata, avaliamos as 

populações de monócitos e neutrófilos nos pulmões de animais dos grupos LFD e HFD 

infectados com M. tuberculosis. A Figura 15a representa a estratégia de gate empregada 

para selecionar as populações de monócitos (CD11b+Ly6C+) e neutrófilos 

(CD11b+Ly6G+). A Figura 15b mostra a análise representativa dos grupos experimentais 

e, no Anexo 8, o controle FMO para as populações mencionadas.  

Foi observado maior número total de monócitos (Figura 15e) e neutrófilos 

(Figura 15f) no grupo de animais infectados em relação aos animais não infectados. Não 

houve diferença nas frequências dessas células entre os 4 grupos experimentais (Figura 

15c, d). Também não encontramos diferenças nas populações de monócitos (Figura 15c, 

e) e neutrófilos entre os grupos HFD/Mtb e LFD/Mtb (Figura 15d, f).    
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Figura 15. Avaliação de monócitos e neutrófilos nos pulmões dos animais obesos e 
infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. 
tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os pulmões 
foram coletados e as suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria 
de fluxo. Foram adquiridos, no mínimo, 100.000 eventos por amostra. Estratégia de gate 
analisada para as populações de monócitos CD11b+Ly6C+ (Ly6C+) e CD11b+Ly6G+ 

(Ly6G+) (a). Análise representativa dos grupos experimentais (b), porcentagem e o 
número total de Ly6C+ (c, e) ou Ly6G+ (d, f) respectivamente. Os dados são 
representativos de dois experimentos independentes. Resultados representados pela 
média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 5-11). * = P < 
0.05. Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; 
HFD/Mtb = obesos e infectados.  

 

 

O conjunto de dados apresentados até momento com animais obesos e infectados 

mostrou aumento da carga bacteriana, maior inflamação pulmonar, maior porcentagem de 

células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17, aumento de células Treg nos pulmões, e da 

população de cDC2 (CD8α -MHCII+CD11b+) produtora de IL-6 nos linfonodos, 

comparados aos animais alimentados com dieta LFD e infectados. Nesse contexto, qual é 

ou são os mecanismos que estariam influenciando o aumento da inflamação pulmonar e o 

aumento da suscetibilidade à infecção decorrente da obesidade? Para responder essa 

questão, nós escolhemos investigar o papel do receptor NLRP3 e da microbiota intestinal. 

 
	

4.16. Avaliação dos parâmetros da obesidade nos animais deficientes para NLRP3 
antes e após a infecção com M. tuberculosis  
 

Como a análise por PCR array (Figura 6) mostrou aumento da expressão gênica 

de NLRP3 nos pulmões dos animais HFD/Mtb, e NLRP3 é uma molécula chave 

relacionada com a obesidade e com a resistência à insulina (Stienstra, van Diepen et al. 

2011, Vandanmagsar, Youm et al. 2011), embora não parece ser essencial para a resposta 

contra M. tuberculosis in vivo (Dorhoi, Nouailles et al. 2012), escolhemos NLRP3 como 

alvo para indução da metainflamação e da inflamação pulmonar na comorbidade 

tuberculose e obesidade.  
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Para investigar o envolvimento de NLRP3, camundongos C57BL/6 (WT) e 

deficientes para NLRP3 (NLRP3-/-) foram alimentados com dieta LFD e HFD por 60 dias 

(Figura 16a). Ambos os grupos alimentados com HFD, WT e NLRP3-/-, exibiram 

aumento significativo na massa corporal (Figura 16b, c) e foram intolerantes à glicose 

quando comparados ao grupo WT LFD e NLRP3-/- LFD (Figura 16d). No entanto, não 

houve diferença nos níveis de glicemia entre os grupos NLRP3-/- HFD e WT HFD 

(Figura 16d). 

Após a infecção e totalizando 90 dias de dieta (Figura 17a), os animais WT HFD 

e NLRP3-/- HFD permaneceram obesos (Figura 17b), com maior aumento do peso dos 

tecidos adiposos mesentérico (Figura 17c) e retroperitoneal (Figura 17d). Além disso, 

foram intolerantes à glicose quando comparados aos respectivos grupos controle (LFD) 

(Figura 17f, g). Como esperado o grupo de animais WT HFD  infectados (WT 

HFD/Mtb) apresentaram diminuição da insulina quando comparados ao grupo WT LFD 

infectados (WT LFD/Mtb) (Figura 17e), mostrando uma vez mais deficiência na 

produção de insulina, entretanto não houve diferença nos níveis de insulina entre os 

grupos NlRP3-/-  LFD e Nlrp3-/- HFD infectados (Figura 17e).  

Esses resultados mostram que a ausência de NLRP3 não afetou o 

desenvolvimento da obesidade decorrente da dieta hiperlipídica, nem foi associada com 

redução da glicemia, como previamente descrito por Kim e colaboradores (Kim, Lee et 

al. 2014).  
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Figura 16. Avaliação dos parâmetros da obesidade nos animais deficientes para 
NLRP3 antes da infecção com M. tuberculosis. Delineamento experimental para 
indução de obesidade em camundongos C57BL/6 (WT) e NLRP3-/- (a). Representação 
fotográfica dos animais WT e NLRP3-/- alimentados com dieta LFD e HFD (b). Massa 
corporal após 60 dias de alimentação (c) e glicemia de jejum de 6 horas (d). Os dados são 
representativos de dois experimentos independentes. Resultados representados pela 
média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 8-14). * = P < 
0.05. Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos. 
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Figura 17. Manutenção dos parâmetros de obesidade nos animais deficientes para 
NLRP3 após a infecção por M. tuberculosis. Camundongos C57BL/6 (WT) e NLRP3-/-  
foram alimentados com dieta LFD ou HFD durante 60 dias, infectados com M. 
tuberculosis (Mtb) e avaliados 30 dias pós-infecção (a). Massa corpórea antes e após 
infecção (b), pesos do tecido adiposo mesentérico (c) e retroperitoneal (d), insulina sérica 
(e), teste de intolerância a glicose (f) e área sob a curva (ASC) da glicemia calculada aos 
120 minutos (g). Os dados de massa corpórea, tecidos adiposos são representativos de 
dois experimentos independentes; os dados de insulina e glicemia são dados de um 
experimento. Resultados representados pela média dos valores coletados individualmente 
± erro padrão da média (n = 4-6). * = P < 0.05. Barras horizontais mostram a diferença 
entre os grupos. * representa diferença estatisticamente significativa entre WT LFD e WT 
HFD; # representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos NLRP3-/- LFD 
e NLRP3-/- HFD; � representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos 
NLRP3-/- HFD e WT HFD. LFD=não obesos; HFD=obesos; WT LFD/Mtb=não obesos 
infectados; WT HFD/Mtb=obesos infectados; NLRP3-/-LFD/Mtb = não obesos 
deficientes para NLRP3 e infectados; NLRP3-/-HFD/Mtb = obesos deficientes para 
NLRP3 e infectados. 
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4.17. Avaliação da carga bacteriana e da inflamação nos pulmões de animais 

NLRP3-/- HFD infectados 

Os resultados mostram que animais WT obesos foram suscetíveis à infecção 

comparados aos animais WT alimentados com dieta LFD, confirmando novamente que a 

obesidade afeta negativamente a infecção por M. tuberculosis (Figura 18a). De acordo 

com nossa hipótese, a recuperação de bacilos nos pulmões de animais Nlrp3-/- HFD 

infectados por M. tuberculosis (NLRP3-/- HFD/Mtb) foi significativamente menor que 

aquela detectada nos animais WT HFD/Mtb, como se observa na Figura 18a. Não houve 

diferença entre os grupos NLRP3-/- LFD/Mtb e NLRP3-/- HFD/Mtb. Entretanto, foi 

observado um aumento significativo de UFC nos animais NLRP3-/- LFD/Mtb comparado 

ao grupo WT LFD/Mtb. Esse último resultado foi diferente dos dados descritos na 

literatura, quando animais NLRP3-/- infectados com M. tuberculosis controlaram a 

infecção pulmonar (Dorhoi, Nouailles et al. 2012). 

A análise histopatológica (Figura 18b) e o score histopatológico (Figura 18c), 

evidenciam a inflamação pulmonar e intensidade da mesma mostrando que o grupo 

NLRP3-/- HFD/Mtb apresentou redução do infiltrado inflamatório quando comparado ao 

grupo WT HFD/Mtb. Esses resultados sugerem que NLRP3 pode ser uma molécula que 

desempenha papel crítico no aumento da suscetibilidade e da inflamação pulmonar 

durante a infecção em decorrência da obesidade. 

Portanto, diminuição do número de UFC e da inflamação pulmonar corroboram 

nossa hipótese de que na ausência de NLRP3, os animais obesos são mais resistentes em 

decorrência da redução na inflamação pulmonar.  
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Figura 18. Avaliação da carga bacteriana e da inflamação nos pulmões de animais 
NLRP3 -/- HFD infectados. Camundongos C57BL/6 e Nlrp3-/- foram alimentados com 
dieta LFD ou HFD durante 60 dias, e infectados por M. tuberculosis (Mtb). Trinta dias 
após infecção, foi realizado o ensaio de unidades formadoras de colônia (UFC) a 
partir dos lóbulos mediano e inferior direito do pulmão (a). Análise histopatológica 
representativa (magnitude 200 x, esquerda e 400 x, direita) (b).  Score histopatológico (0 
= ausência de inflamação; 1 = inflamação leve; 2 = inflamação moderada; 3 = inflamação 
grave) (c). Os dados de UFC são representativos de dois experimentos independentes; os 
dados de score histológico de um experimento. Resultados representados pela média dos 
valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 7-12). * = P < 0.05. 
Barras horizontais mostram a diferença entre os grupos.  LFD = não obesos; HFD = 
obesos; WT HFD/Mtb=obesos infectados; NLRP3-/-LFD/Mtb = não obesos deficientes 
para NLRP3 e infectados; NLRP3-/-HFD/Mtb = obesos deficientes para NLRP3 e 
infectados. 



	

	 75	

 

4.18. Avaliação das células CD4+ produtoras de IFN-γ nos pulmões de animais 

NLRP3-/- obesos e infectados 

	
Como a ausência de NLRP3 foi promoveu redução na inflamação pulmonar dos 

animais HFD/Mtb, nós nos questionamos se esse achado estaria associado também com 

diminuição na frequência de  células CD4+ produtoras de IFN-γ nos pulmões.  

As Figuras 19a e 19b representam a estratégia de gate e a análise representativa 

da população CD4+IFN-γ+ dos grupos experimentais avaliados. O controle FMO é 

apresentado no Anexo 9.  

Como esperado, confirmamos o aumento de células CD4+ produtoras de IFN-γ 

nos pulmões dos animais WT HFD/Mtb quando comparados ao grupo WT LFD/Mtb, 

como já descrito e observado na Figura 8. Entretanto, observamos diminuição no número 

total, mas não na porcentagem de células CD4+ produtoras de IFN-γ+ nos pulmões dos 

animais NLRP3-/- HFD/Mtb comparados aos animais WT  HFD/Mtb. 
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Figura 19. Avaliação das células CD4+ produtoras de IFN-γ nos pulmões de animais 
NLRP3-/- obesos e infectados. Camundongos C57BL/6 WT e Nlrp3-/- foram 
alimentados e infectados como descrito na figura 17a. Trinta dias após infecção, os 
pulmões foram coletados, processados e submetidos ao protocolo de marcação para 
citometria de fluxo. Estratégia de gate (a), análise representativa (b), porcentagem (c) e 
número total (d) de células CD4+ produtoras de IFN-γ. Os dados são representativos de 
um experimento reproduzido duas vezes. Resultados representados pela média dos 
valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 3-6). * = P < 0.05. Barras 
horizontais mostram a diferença entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; WT 
HFD/Mtb=obesos infectados; NLRP3-/-LFD/Mtb = não obesos deficientes para NLRP3 e 
infectados; NLRP3-/-HFD/Mtb = obesos deficientes para NLRP3 e infectados. 
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4.19. Avaliação da microbiota intestinal nos animais obesos e infectados 

Evidencias experimentais mostram que a obesidade induzida pela dieta promove 

disbiose e inflamação no trato intestinal (Kim, Gu et al. 2012). Nós nos questionamos se 

a ocorrência da disbiose decorrente da obesidade poderia ser associada ao aumento da 

resposta inflamatória observada nos pulmões. A partir do DNA bacteriano extraído das 

fezes dos animais, foi detectado, por meio da análise da expressão gênica, a presença das 

bactérias que pertencem aos Filos Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria e 

Proteobacteria.  

A Figura 20a mostra que os animais LFD infectados (LFD/Mtb) ou não (LFD) 

apresentaram aumento significativo na expressão relativa do Filo Bacteroidetes 

comparados aos animais HFD/Mtb e HFD, respectivamente. Como esperado, os animais 

HFD infectados (HFD/Mtb) ou não (HFD) apresentaram aumento na expressão relativa 

do Filo Firmicutes comparados aos animais LFD/Mtb e LFD, respectivamente. Além 

disso, houve aumento do Filo Firmicutes no grupo HFD/Mtb quando comparado ao 

grupo HFD (Figura 20b). A razão dos Filos Firmicutes/Bacteroidetes revelou aumento 

significativo nos animais HFD/Mtb comparados aos animais LFD/Mtb (Figura 20c). 

Houve diminuição do Filo Proteobacteria nos animais HFD/Mtb quando comparado aos 

animais LFD/Mtb. Porém, este mesmo Filo estava aumentado quando comparados os 

grupos HFD/Mtb e HFD (Figura 20d). Em relação ao Filo Actinobacteria, não houve 

diferença nos grupos infectados, enquanto observou-se diminuição no grupo de animais 

HFD/Mtb quando comparado aos animais HFD (Figura 20e). Os resultados mostram que 

houve disbiose decorrente da obesidade nos animais infectados. 
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Figura 20. Avaliação da microbiota intestinal nos animais obesos e infectados. 
Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. tuberculosis 
(Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, as fezes foram coletadas, 
processadas e o DNA bacteriano extraído para detecção dos Filos bacterianos por PCR 
em tempo Real. Expressão gênica relativa: Bacteroidetes (a), Firmicutes (b), razão de 
Firmicutes/Bacteroidetes (c), Proteobacteria (d), Actinobacteria (e). Os dados são 
representativos de dois a três experimentos independentes. Resultados representados pela 
média dos valores coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 4-6). ). * = P < 
0.05. Barras horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; 
HFD/Mtb = obesos e infectados. 
 

4.20. Dosagem dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) nos animais obesos e 

infectados 

 É descrito que uma dieta rica em fibras é metabolizada pela microbiota intestinal 

para gerar AGCC (Puddu, Sanguineti et al. 2014, Schroeder and Bäckhed 2016). Os 

AGCC, principalmente participam na diferenciação de células T reguladoras (Arpaia, 

Campbell et al. 2013, Furusawa, Obata et al. 2013) e células Th1 (Kespohl, Vachharajani 

et al. 2017), e portanto, podem interferir positiva ou negativamente na resposta 

inflamatória. Nesse contexto, foi analisado as concentrações dos AGCC nas fezes dos 
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animais obesos ou não, e infectados ou não com M. tuberculosis para estabelecer uma 

associação entre a disbiose encontrada nos nossos resultados com os AGCC, que 

poderiam influenciar a resposta inflamatória. 

 Observamos diminuição na porcentagem de acetato (Figura 23a) e propionato 

(Figura 23b) e aumento de butirato (Figura 23c) nos animais do grupo HFD/Mtb 

comparados aos animais LFD/Mtb.  

 

 
 

Figura 21 Dosagem dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) nos animais obesos e 
infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. 
tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, as fezes foram 
coletadas e processadas para análise da porcentagem de AGCC. Porcentagem de acetato 
(a), propionato (b) e butirato (c). Os dados são representativos de dois experimentos 
independentes. Resultados representados pela média dos valores coletados 
individualmente ± erro padrão da média (n = 4-6). * = P < 0.05 Barras horizontais 
mostram a diferença estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não obesos; 
HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados. 
 
 

4.21. Avaliação da expressão de proteínas de junção celular no intestino dos animais 

obesos e infectados 

 A disbiose associada a uma obesidade induzida pela dieta hiperlidpidica pode 

aumentar a permeabilidade da barreira intestinal, facilitando a translocação bacteriana 

para outros órgãos periféricos (Cani, Amar et al. 2007, Cani, Bibiloni et al. 2008, 

Samuelson, Welsh et al. 2015). Nesse contexto, foi avaliada a expressão das proteínas de 

junções firmes (Tight junction) responsáveis pela manutenção da barreira epitelial, da 

integridade celular e  para o transporte de solutos (Wang, Mumm et al. 2017). A 
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claudina-2 é uma proteína que forma canais para manter o controle do passagem de 

solutos através do espaço paracelular, o aumento dessa proteína, bem como a diminuição 

de ZO-1 e ocludina, proteínas responsáveis da adesão celular, estão associadas a 

permeabilidade da membrana intestinal (Ahmad, Rah et al. 2017). Por PCR em tempo 

real, foram detectados os genes das junções celulares firmes: claudina-2, zonula occluden 

(ZO-1) e ocludina,  expressos na parte distal do íleo. Observou-se aumento da expressão 

relativa de claudina-2 no intestino dos animais HFD/Mtb quando comparados aos 

animais LFD/Mtb (Figura 22a). Não houve diferença na expressão relativa de ZO-1 e de 

ocludina comparando os grupos de animais infectados (Figura 22b). O aumento na 

expressão gênica elevada da claudina-2 no intestino dos animais HFD/Mtb sugere uma 

possível translocação bacteriana do intestino para o pulmão. 

 
 

Figura 22. Avaliação da expressão gênica de proteínas de junção celular no intestino 
dos animais obesos e infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e 
infectados ou não (-) com M. tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias 
após infecção, a parte distal do íleo foi coletada, processada e submetida à análise da 
expressão relativa de claudina-2 (a) Zonula occluden (ZO-1) (b) e ocludina (c) por PCR 
em tempo real. Os dados são representativos de dois experimentos independentes. 
Resultados representados pela média dos valores coletados individualmente ± erro padrão 
da média (n = 7-10). ). * = P < 0.05 Barras horizontais mostram a diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não obesos; HFD = obesos; 
LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e infectados. 
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4.22. Avaliação da microbiota pulmonar nos animais obesos e infectados  

Os estudos mostraram que a disbiose intestinal pode atingir outros tecidos 

periféricos como fígado, cérebro e, inclusive, os pulmões (Schroeder and Bäckhed 2016). 

Uma vez que no presente estudo foi encontrada disbiose intestinal decorrente da 

obesidade, com aumento de Firmicutes e diminuição de Bacteroidetes (Figura 20a, b), 

aumento de butirato (Figura 21c) e aumento da expressão de claudina, sugerindo uma 

alteração da barreira intestinal e possível translocação bacteriana (Figura 22a), o passo 

seguinte foi avaliar a microbiota pulmonar. Observou-se aumento significativo da 

expressão relativa dos Filos Bacteroidetes (Figura 23a) e Firmicutes (Figura 23b) nos 

pulmões de animais HFD/Mtb comparados aos animais LFD/Mtb. No entanto, houve 

diminuição do Filo Proteobacteria nos pulmões de animais HFD/Mtb quando comparados 

aos grupos LFD/Mtb e HFD (Figura 23c). Além disso, houve aumento do Filo 

Actinobacteria nos pulmões de animais HFD/Mtb comparados aos animais LFD/Mtb,. No 

entanto, a expressão do Filo Actinobacteria estava reduzida no grupo HFD/Mtb 

comparado ao grupo HFD (Figura 23d). Os resultados sugerem que ocorre uma disbiose 

pulmonar que foi parcialmente semelhante observada na disbiose intestinal (Figura 20), 

o que sugere uma possível translocação bacteriana.  
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Figura 23. Avaliação da microbiota pulmonar nos animais obesos e 
infectados. Camundongos C57BL/6 foram alimentados e infectados ou não (-) com M. 
tuberculosis (Mtb), como descrito na figura 2a. Trinta dias após infecção, os pulmões 
foram coletados, processados e o DNA bacteriano foi extraído para detecção dos Filos 
por PCR em tempo Real. Expressão relativa para detecção dos Filos Bacteroidetes (a), 
Firmicutes (b), Proteobacteria (c) e Actinobacteria (d). Os dados são representativos de 
dois experimentos independentes. Resultados representados pela média dos valores 
coletados individualmente ± erro padrão da média (n = 4-8). ). * = P < 0.05 Barras 
horizontais mostram a diferença estatisticamente significativa entre os grupos. LFD = não 
obesos; HFD = obesos; LFD/Mtb = não obesos e infectados; HFD/Mtb = obesos e 
infectados. 
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5. DISCUSSÃO 
 

 No presente estudo, foi avaliado o impacto da obesidade na infecção por M. 

tuberculosis em animais submetidos à alimentação com dieta hiperlipídica (HFD, High 

Fat Diet). Estudos epidemiológicos mostram que o sobrepeso ou aumento no índice de 

massa corpórea podem diminuir o risco de desenvolver TB (Leung, Lam et al. 2007, 

Hanrahan, Golub et al. 2010, Yen, Hu et al. 2017). No entanto, um único estudo com 

animais deficientes em leptina, infectados com M. tuberculosis, mostrou que a obesidade, 

decorrente da ausência de leptina, aumentou à suscetibilidade à infecção (Wieland, 

Florquin et al. 2005). A obesidade é um grande problema de saúde mundial nos dias 

atuais, podendo desencadear diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, além afetar 

também o desenvolvimento de doenças pulmonares (Mancuso, Gottschalk et al. 2002, 

Mancuso 2010, Kanneganti and Dixit 2012, Mancuso 2013). Foi nesse contexto que 

levantamos a hipótese do presente estudo, de que a obesidade afetaria negativamente a 

suscetibilidade bem como a inflamação pulmonar durante a infecção com M. 

tuberculosis. 

Nossos resultados mostram que após a infecção com M. tuberculosis, os animais 

alimentados com dieta hiperlipídica (HFD/Mtb) mantiveram-se obesos, foram 

intolerantes à glicose com uma diminuição dos níveis de insulina e apresentaram aumento 

da expressão gênica de IL-1β no tecido adiposo mesentérico visceral comparados aos 

animais LFD infectados (LFD/Mtb).  

A diminuição dos níveis de insulina sérica nos animais HFD/Mtb sugere que eles 

tornaram-se pre-diabéticos, possivelmente pela deficiência da capacidade secretória das 

células beta pancreáticas para produzir insulina e ter a capacidade de controlar a glicose 

(Wu, Wu et al. 2013). 

  Na obesidade, o tecido adiposo branco representa um ambiente pró-inflamatório, 

com aumento de macrófagos M1 produtores de IL-1β, citocina associada com doenças 

metabólicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares (Kanneganti and Dixit 

2012, Osborn and Olefsky 2012, Kwok, Lam et al. 2016). Além disso, sabe-se que as 

citocinas IL-1β, IL-6 e TNF encontram-se elevadas no tecido adiposo na condição de 

obesidade e podem reduzir a sensibilidade à insulina (Bing 2015, Kwok, Lam et al. 2016, 
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Rheinheimer, de Souza et al. 2017). A IL-1β inibe diretamente a sinalização da insulina 

pela redução da fosforilação de tirosina no receptor de insulina (IRS-1), de forma que 

regula negativamente a expressão do gene IRS-1, promovendo a resistência à insulina 

(Jager, Grémeaux et al. 2007). Por outro lado, Dror e colaboradores identificaram que em 

condições normais, a IL-1β pode manter a homeostase da glicose, conduzindo à efetiva 

secreção de insulina pós-prandial pelas células β pancreáticas (Dror, Dalmas et al. 2017). 

Nós mostramos que o aumento na expressão gênica de IL-1β correlaciona-se 

positivamente com os níveis de glicose sérica detectados nos animais do grupo HFD/Mtb. 

Assim, descrevemos, pela primeira vez, que os animais obesos e infectados com M. 

tuberculosis são intolerantes à glicose, e que a IL-1β, expressa como consequência da 

obesidade e/ou da infecção pela micobactéria, está associada com a intolerância à glicose 

também nessa comorbidade, o que confirma resultados de estudos já descritos 

relacionando o papel desta citocina com a hiperglicemia. Um estudo in vitro mostrou que 

macrófagos humanos derivados de indivíduos saudáveis, infectados com M. tuberculosis 

e estimulados em condições hiperglicêmicas, secretam elevadas concentrações de IL-1β, 

TNF-α, IL-6 e IL-10 (Lachmandas, Vrieling et al. 2015). Esse estudo mostra que não 

somente a IL-1β participa do processo de intolerância à glicose, mas também a 

hiperglicemia exerce um papel proinflamatório. Além, disso, este estudo também 

contribui para reforçar nosso resultado de que o aumento de glicose circulante é um fator 

que promove o aumento na produção de IL-1β, sendo esta citocina associada com a 

metainflamação.  

A IL-1β também é um mediador inflamatório importante para os mecanismos de 

defesa contra  a infecção por M. tuberculosis (Dorhoi, Nouailles et al. 2012, Latz, Xiao et 

al. 2013). Entretanto, em excesso, pode agravar a inflamação pulmonar (Mayer-Barber, 

Barber et al. 2010). Nosso grupo encontrou aumento significativo de IL-1β nos pulmões 

de animais HFD/Mtb comparado com LFD/Mtb (dados não mostrados), e nós 

mostramos, no presente estudo, aumento da expressão gênica para IL-1β nos pulmões dos 

animais HFD/Mtb comparado com o grupo LFD/Mtb. Assim, a IL-1β pode estar elevada 

como consequência da metainflamação decorrente da obesidade, sendo expressa no 

tecido adiposo e também nos pulmões, e pode participar do aumento da inflamação 

pulmonar aqui reportada, e consequentemente, agravar a suscetibilidade à infecção. Além 
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disso, também encontramos aumento significativo de IFN-γ no soro do grupo HFD 

comparado ao grupo LFD. Porém, não encontramos diferenças nos grupos infectados 

(HFD/Mtb e LFD/Mtb). Esse resultado sugere que durante a infecção, a produção de 

IFN-γ passaria a ser maior nos pulmões, órgão-alvo da infecção, enquanto a produção 

sistêmica seria menor. Isso vai ao encontro do conceito de metainflamação, que é uma 

inflamação de baixo grau quando comparada com a inflamação induzida por antígenos 

oriundos de agentes infecciosos (Lumeng 2013).   

 Estudos em seres humanos e estudos empregando o modelo de obesidade 

induzida por dieta hiperlipídica (HFD) ressaltam que a obesidade contribui para o 

aumento de complicações respiratórias de origem infecciosa (Bochicchio, Joshi et al. 

2006, Mancuso 2010, Mancuso 2013). A gordura abdominal de indivíduos obesos pode 

comprometer o mecanismo muscular pulmonar por meio da diminuição do volume dos 

pulmões, atenuando a eficiência respiratória (Falagas and Kompoti 2006, Mancuso 

2010). Além disso, a obesidade desencadeia alterações metabólicas, as quais interferem 

nas funções da resposta imunológica e prejudicam a homeostase vascular dos pulmões 

(Shah, Romero et al. 2015). Em conjunto, tais fatores causam redução da capacidade de 

defesa do hospedeiro contra patógenos (Kanneganti and Dixit 2012, Mancuso 2013, 

Shah, Romero et al. 2015), como é o caso dos animais obesos infectados pelo vírus da 

influenza A (H1N1) (Smith, Sheridan et al. 2009, Karlsson, Sheridan et al. 2010, 

Easterbrook, Dunfee et al. 2011, O'Brien, Vogel et al. 2012), ou por bactérias como 

Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae e Escherichia coli que exibiram 

aumento da patologia pulmonar (Mancuso, Gottschalk et al. 2002, Hsu, Aronoff et al. 

2007, Wan, Yuan et al. 2016). Um de nossos resultados centrais é justamente o aumento 

da suscetibilidade e da inflamação nos pulmões de animais obesos e infectados com M. 

tuberculosis, suportando as evidências de redução da capacidade de defesa do hospedeiro 

contra patógenos na condição de obesidade (Kanneganti and Dixit 2012, Mancuso 2013, 

Shah, Romero et al. 2015) e corroborando o estudo realizado com animais deficientes em 

leptina e infectados com M. tuberculosis (Wieland, Florquin et al. 2005), como descrito 

anteriormente. 

A partir desses achados, embasamos nossa hipótese no fato de que o aumento na 

inflamação pulmonar decorrente da metainflamação induzida pela obesidade seria o fator 
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determinante na progressão da infecção (ou aumento da suscetibilidade). Com o 

propósito de encontrar mediadores que pudessem fortalecer nossa hipótese de 

investigação, avaliamos um perfil amplo de expressão de genes relacionados com 

inflamação, imunidade inata e imunidade adaptativa. Vários genes foram regulados 

positivamente nos pulmões de animais do grupo HFD/Mtb comparados aos demais 

grupos experimentais (IL-17, IFN-γ, TNF, IL-1α, IL-1β, NLRP3, Foxp3, IL-10). A 

maioria desses genes regulados positivamente (IL-17, IFN-γ, TNF, IL-1α, IL-1β) está 

associada ao controle da infecção por M. tuberculosis (Cooper, Dalton et al. 1993, Flynn, 

Chan et al. 1993, Flynn, Goldstein et al. 1995, Cooper, Magram et al. 1997, Mayer-

Barber, Andrade et al. 2011), além participam da metainflamação induzida pela 

obesidade e na indução de resistência à insulina (Stienstra, van Diepen et al. 2011, 

Vandanmagsar, Youm et al. 2011, Osborn and Olefsky 2012, Schmidt, Weschenfelder et 

al. 2015). Em adição, IL-17, IFN-γ e IL-1β, que desempenham papel protetor na TB, 

também podem exercer efeito deletério ao hospedeiro. Isso é evidente, principalmente, 

para IFN-γ, que pode representar uma faca de dois gumes na TB, considerando não 

apenas as concentrações elevadas, mas também a coexpressão de IFN-γ com mediadores 

que modulam negativamente os mecanismos microbicidas, como IL-10, sintetizada por 

células Treg ou por macrófagos.  

Estudos em animais e pessoas com TB, mostraram que aumento dos níveis de 

IFN-γ contribui para disseminação da infecção por M. tuberculosis e progressão da 

doença  (Tsao, Huang et al. 2002, O'Garra, Redford et al. 2013, Nunes-Alves, Booty et al. 

2014, Sakai, Kauffman et al. 2016). Em uma revisão publicada, recentemente, Kumar e 

colaboradores descrevem claramente o papel dúbio do IFN-γ na TB (Kumar 2017). Eles 

descreveram o papel patológico de IFN-γ na TB em pacientes com HIV, que após ser 

tratados com terapia antirretroviral passam apresentar o síndrome da reconstituição 

imunológica, assim, apresentaram um aumento da produção de IFN-γ que não é 

suficiente para controlar a infecção (Kumar 2017).  

Diante do resultado de expressão gênica nos pulmões e frente ao contexto 

exposto, quantificamos os linfócitos T e determinamos a atividade funcional dos 

linfócitos CD4+ com relação à produção de IFN-γ e/ou de IL-17. O aumento do número 

total de células CD4+, CD8+, e o aumento de células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-
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17 nos pulmões dos animais do grupo HFD/Mtb, comparados aos animais LFD/Mtb, 

representam forte indício de que nossa hipótese de aumento da inflamação pulmonar 

acentua a suscetibilidade à infecção. 

O mesmo papel dúbio desempenhado pelo IFN-γ pode ser atribuído às células 

Th17, dependendo das concentrações de IL-17 produzidas nos pulmões. O aumento na 

expressão de IL-17 resulta em patologia pulmonar, por aumentar a hipertrofia epitelial e a 

presença de macrófagos multinucleados (Park, Li et al. 2005). Torrado e colaboradores 

mostraram que o excesso de Th17 pode induzir lesão tecidual por estimular o 

recrutamento de neutrófilos e de células Th1 (Torrado and Cooper 2010). Ainda assim, o 

papel da resposta Th17/IL-17 em pacientes com TB é contraditório. A redução de níveis 

de IL-17 no sangue sugere que as células Th17 desempenham papel protetor, por estarem 

associadas com alta mortalidade dos pacientes com TB (Chen, Chin et al. 2011). Do 

contrário, Jurado e colaboradores mostraram que as células T CD4+  produtoras de IFN-γ 

e IL-17, obtidas de sangue periférico de pacientes com TB, estão diretamente associadas 

com a patologia da doença (Jurado, Pasquinelli et al. 2012). Esse achado clínico 

corrobora o aumento de células CD4+ produtoras de IFN-γ+ e IL-17+ nos pulmões dos 

animais HFD/Mtb comparados ao grupo LFD/Mtb, e sua associação com a 

imunopatologia pulmonar observada no presente estudo. Desta forma, as populações de 

células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17 parecem associadas com o aumento da 

inflamação pulmonar, e possivelmente, com a acentuada suscetibilidade decorrente da 

obesidade durante a infecção com M. tuberculosis.  

O aumento da resposta de células CD4+IFN-γ+ e CD4+IL-17+ obviamente nos fez 

considerar uma falha nos mecanismos regulação da resposta imune. No entanto, 

detectamos aumento significativo na frequência e no número de células CD4+Foxp3+, 

bem como uma correlação positiva de células CD4+ e células CD4+Foxp3+ nos pulmões 

de animais do grupo HFD/Mtb comparado ao grupo LFD/Mtb. Esses resultados mostram 

que o aumento da inflamação pulmonar não pode ser atribuído à falha no influxo de 

células Treg. Porém, poderia estar associado com menor capacidade supressora das 

células CD4+Foxp3+ encontradas nos pulmões de animais obesos e infectados. Isso 

permanece para ser investigado na comorbidade obesidade e tuberculose. Consideramos 

também que embora as células Treg tenham infiltrado em maior número nos pulmões de 
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animais do grupo HFD/Mtb, comparado ao grupo LFD/Mtb, é possível que a frequência 

de células Treg ainda seja baixa para modular a resposta efetora das células CD4+ 

produtoras de IFN-γ+ e IL-17+, que se encontravam em elevado número nos pulmões do 

grupo obeso.  

  Sabendo que a TB é uma doença crônica, cuja proteção é dependente da ativação 

da imunidade celular adaptativa mediada por células Th1 e Th17, e que estas células 

funcionam como alça de amplificação para o recrutamento de leucócitos da imunidade 

inata, como monócitos, células dendríticas e neutrófilos, nós consideramos que o 

aumento de células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17 estimularia maior influxo dos 

leucócitos da imunidade inata para os pulmões. Supreendentemente, não encontramos 

diferenças entre os grupos infectados, LFD/Mtb e HFD/Mtb, quando avaliamos as 

populações de células dendríticas e macrófagos, monócitos e neutrófilos. Apenas nos 

linfonodos do mediastino do grupo HFD/Mtb, encontramos aumento da população de 

cDC2 (CD8α-CD11b+) produtora de IL-6, comparada ao grupo LFD/Mtb. 

Embora nosso estudo seja direcionando à comorbidade obesidade e tuberculose, é 

válido ressaltar que a comorbidade diabetes e tuberculose compartilha a característica de 

intolerância à glicose com a obesidade, sendo a obesidade um dos fatores que predispõe 

ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Nesse contexto, vários estudos mostram que 

pacientes com diabetes, que são intolerantes à glicose, e com tuberculose exibem redução 

da ativação da resposta inata e exacerbação da resposta imune adaptativa (Kumar 

Nathella and Babu 2017). Kumar e colaboradores descreveram redução de monócitos 

circulantes nos pacientes com diabetes e tuberculose comparados aos pacientes com 

tuberculose, sem diabetes (Kumar, Moideen et al. 2015). Uma redução nas populações de 

células dendríticas de sangue periférico também foi descrita pelo mesmo grupo nos 

pacientes com a comorbidade comparados aos pacientes com tuberculose (Kumar, 

Moideen et al. 2015). Assim, é plausível sugerir que a comorbidade diabetes e 

tuberculose, além de afetar o número e função de leucócitos circulantes da imunidade 

inata, também pode afetar a capacidade de migração dessas células para o sítio 

inflamatório. Do contrário, os pacientes com diabetes e tuberculose exibem aumento de 

células CD4+IFN-γ+ e CD4+IL-17+, e células Treg (Kumar, Sridhar et al. 2013). O mesmo 

foi encontrado em nosso estudo experimental de comorbidade obesidade e tuberculose. 
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Como ambas, diabetes e obesidade cursam com intolerância à glicose, a hiperglicemia 

deve ser um fator importante na disfunção da resposta imunológica, tanto na redução da 

ativação da resposta inata como na exacerbação da ativação da resposta adaptativa. 

Porém, é importante destacar que a hiperglicemia não pode ser considerada fator 

preponderante, e outros fatores devem participar da alteração da resposta imunológica 

durante a ocorrência de disfunções metabólicas, pois após a conclusão do tratamento 

poliquimioterápico, os pacientes com tuberculose conseguem restabelecer o número de 

células dendríticas circulantes (Kumar, Moideen et al. 2016).   

Em síntese, os resultados obtidos até o momento mostram que a obesidade 

induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica causa disfunção metabólica, associada com 

intolerância à glicose, e acentua a resposta inflamatória Th1 e Th17 nos pulmões dos 

animais infectados com M. tuberculosis, atribuindo-se a tal cenário inflamatório o 

aumento da suscetibilidade à infecção. Nesse contexto, procuramos um possível alvo para 

investigar o mecanismo responsável por aumentar a inflamação pulmonar e a 

suscetibilidade à infecção. Para isso recorremos novamente ao resultado de expressão 

gênica em larga escala, e baseando-se nas moléculas/receptores que participam da 

metainflamação decorrente da obesidade, selecionamos o receptor NLRP3. 

NLRP3 é um inflamassoma caracterizado por uma plataforma proteica que ativa 

caspase-1, responsável pela clivagem das formas inativas das citocinas IL-1β e IL-18, 

permitindo a síntese de formas ativas de ambas as moléculas (Lukens, Dixit et al. 2011, 

Rheinheimer, de Souza et al. 2017). Na TB, NLRP3 não parece desempenhar papel 

estrito na patologia da doença experimental (Dorhoi, Nouailles et al. 2012, Mishra, 

Rathinam et al. 2013, Lou, Wang et al. 2017). Porém, na obesidade, NLRP3 está 

associado à resistência à insulina e aumento da produção de IL-1β decorrente da indução 

de obesidade (Stienstra, van Diepen et al. 2011). 

Animais NLRP3-/- alimentados com HFD e infectados com M. tuberculosis 

(NLRP3-/- HFD/Mtb) exibiram maior massa corporal e significativo ganho de tecido 

adiposo mesentérico e retroperitoneal comparados aos animais WT alimentados com 

HDF e infectados (WT HFD/Mtb). Ambos os grupos foram intolerantes à glicose. 

Estudos prévios mostraram que na ausência de NLRP3, ocorria redução dos parâmetros 

de obesidade, uma vez que animais NLRP3-/- alimentados com HFD eram mais 
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resistentes ao desenvolvimento da obesidade (Stienstra, van Diepen et al. 2011, 

Vandanmagsar, Youm et al. 2011). No entanto, corroborando nossos achados, Kim e 

colaboradores mostraram que animais NLRP3-/- alimentados com HFD tornaram-se 

obesos e foram mais sensíveis ao desenvolvimento de asma (Kim, Lee et al. 2014). Um 

estudo mais recente mostrou também o aumento do peso corporal e excesso de tecido 

adiposo nos animais NLRP3-/- que receberam dieta ocidental. Em adição, esses animais 

foram intolerantes à glicose e resistentes à insulina (Ringling, Gastecki et al. 2016).  

De modo inédito, nós mostramos que NLRP3 é um receptor chave que agrava a 

inflamação pulmonar e reduz a resistência à infecção por M. tuberculosis decorrente da 

metainflamação induzida pela obesidade, pois a recuperação de bacilos e a inflamação 

pulmonar do grupo NLRP3-/- HFD/Mtb foram significativamente menores quando 

comparadas ao grupo WT HFD/Mtb. Além disso, a redução, embora não significativa, no 

número total de células CD4+IFN-γ+ no grupo NLRP3-/- HFD/Mtb, comparado ao grupo 

WT HFD/Mtb, também reforça que na ausência de NLRP3 há redução da resposta 

inflamatória Th1 resultante da obesidade. Para consolidar esses achados, experimentos 

com o uso de inibidores de NLRP3, IL-1β e caspase-1 deverão ser conduzidos no futuro. 

Diferente do que já foi descrito anteriormente, por Dorhoi e colaboradores e por 

Mishra e colaboradores, os animais NLRP3-/- alimentados com dieta padrão (NLRP3-/- 

LFD/Mtb) foram mais suscetíveis que os animais do grupo WT LFD/Mtb (Dorhoi, 

Nouailles et al. 2012, Mishra, Rathinam et al. 2013). Assim, esses resultados permitem 

que investiguemos melhor o papel de NLRP3 na infecção por M. tuberculosis in vivo. 

Sabendo que a metainflamação induzida pela obesidade é dependente de NLRP3 e 

que a obesidade pode levar à disbiose (Ley, Turnbaugh et al. 2006, Zhang, DiBaise et al. 

2009), avaliamos a microbiota na comorbidade obesidade e tuberculose. Em adição, 

produtos bacterianos derivados da dieta alimentar ou da microbiota podem estimular a 

liberação de IL-1β pela ativação de NLRP3 (Dror, Dalmas et al. 2017). Nossa hipótese 

era de que a disbiose decorrente da obesidade afetaria a permeabilidade intestinal, o que 

resultaria em disbiose no microambiente pulmonar. 

Poucos estudos avaliaram o papel da microbiota intestinal na TB. Winglee e 

colaboradores mostraram que animais infectados com M. tuberculosis tiveram alteração 

na microbiota intestinal, caracterizada por aumento do Filo Firmicutes e diminuição dos 
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Filos Bacteroidetes e Actinobacteria (Winglee, Eloe-Fadrosh et al. 2014). Além disso, 

animais tratados com antibióticos para eliminar a microbiota, após ser infectados por M. 

tuberculosis, apresentaram mudança da microbiota intestinal, que gerou aumento da 

susceptibilidade, aumento de células T reguladoras e diminuição de células T CD4+ 

produtoras de IFN-γ (Khan, Vidyarthi et al. 2016). 

O aumento da expressão relativa do Filo Firmicutes e a diminuição do Filo 

Bacteroidetes no grupo HFD/Mtb quando comparado ao grupo LFD/Mtb confirmou 

nossa hipótese de que a obesidade gerou disbiose nos animais infectados com M. 

tuberculosis, e considerando os resultados do ensaio de UFC e a histopatologia, temos a 

associação entre disbiose, suscetibilidade e aumento da inflamação pulmonar. A 

obesidade por si já gerou disbiose, e foi acentuada de modo significativo na comorbidade, 

como mostra a comparação entre os grupos HFD versus HFD/Mtb. 

Estudos em animais deficientes para leptina mostraram que a obesidade resultante 

da falta de produção de leptina causa disbiose, com aumento da razão de Firmicutes : 

Bacteroidetes quando comparados com animais magros (Ley, Bäckhed et al. 2005, 

Turnbaugh, Ley et al. 2006). Além disso, o consumo de HFD promoveu aumento de 

Firmicutes e Proteobacteria e diminuição de Bacteroidetes na composição da microbiota 

intestinal de camundongos (Hildebrandt, Hoffmann et al. 2009, Kim, Gu et al. 2012). O 

mesmo padrão de aumento de Firmicutes e diminuição de Bacteroidetes foi observado em 

pessoas adultas e crianças obesas quando comparadas a pessoas ou crianças magras (Ley, 

Turnbaugh et al. 2006, Lecomte, Kaakoush et al. 2015). 

A espécie Bacteroides fragilis, pertencente ao Filo Bacteroidetes, produz o 

polissacarídeo A (PSA), que tem efeito anti-inflamatório e é capaz de expandir células 

Treg Foxp3+ produtoras de IL-10 e inibir a produção de IL-17 (Mazmanian, Round et al. 

2008). Espécies de Clostridium, pertencentes ao Filo Firmicutes, também promovem a 

diferenciação de células Treg Foxp3+ para manter a homeostase da mucosa intestinal 

(Atarashi, Tanoue et al. 2011, Atarashi, Tanoue et al. 2013). Esses estudos contribuem 

para confirmar nossos resultados, pois a redução de Bacteroidetes no grupo HFD/Mtb 

pode estar associada com menor capacidade de modular negativamente a inflamação. 

Além disso, também encontramos aumento de células CD4+Foxp3+ no grupo HFD/Mtb, 

que seria compatível com o aumento de Firmicutes encontrado nesses animais. No 
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entanto, o aumento das células Treg é acompanhado também por aumento de células 

CD4+IFN-γ+ e CD4+IL-17+. Além da disbiose associada aos Filos Bacteroidetes e 

Firmicutes, o aumento do Filo Proteobacteria no grupo HFD/Mtb comparado ao grupo 

HFD sugere aumento da resposta inflamatória no intestino (Shin, Whon et al. 2015). Em 

adição, a diminuição do Filo Actinobacteria no grupo HFD/Mtb comparado ao grupo 

HFD também sugere redução da resposta anti-inflamatória (Duca, Sakar et al. 2013). 

Dentro do Filo Actinobacteria, a espécie Bifidobacterium estimula a indução de resposta 

anti-inflamatória, de caráter tolerogênico (Binda, Lopetuso et al. 2018). Em relação ao 

Filo Proteobacteria, quando estão em menor proporção no intestino parecem ter um papel 

benéfico, mas durante uma disbiose, o aumento dessas bactérias poder acentuar uma 

resposta inflamatória nas doenças metabólicas e no câncer (Shin, Whon et al. 2015) . 

Portanto, os dados da literatura reforçam os resultados obtidos no presente estudo, 

de que a obesidade está associada à disbiose intestinal pelo aumento da razão 

Firmicutes/Bacteroidetes, aumento do Filo Proteobacteria e redução de Actinobacteria 

nos animais HFD/Mtb, sugerindo a alteração da homeostase da resposta imune no 

intestino, e sugerindo também que a disbiose poderia estar associada com aumento da 

inflamação pulmonar dos animais obesos. 

A partir das fibras presentes na dieta alimentar, as bactérias anaeróbicas da 

microbiota geram ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), como acetato, propionato e 

butirato (Puddu, Sanguineti et al. 2014, Schroeder and Bäckhed 2016). Os ácidos graxos 

de cadeia curta afetam processos celulares que incluem expressão de genes, 

diferenciação, proliferação, quimiotaxia e apoptose. Além disso, cooperam para a 

integridade do epitélio intestinal (Corrêa-Oliveira, Fachi et al. 2016) e participam na 

indução da inibição da histona deacetilase. Essa inibição tem impacto na redução da 

ativação de NF-kB e promove a diferenciação de células Treg (Corrêa-Oliveira, Fachi et 

al. 2016). O acetato, produzido pela espécie Bifidobacterium, pertencente ao Filo 

Actinobacteria, protege contra infecções enteropatogênicas causadas pelas bactérias 

Escherichia coli e Shigella (Binda, Lopetuso et al. 2018). Entretanto, uma diminuição da 

espécie Bifidobacterium devido à dieta (HFD) está associada ao aumento da 

permeabilidade intestinal, que leva à translocação de LPS e ativação da sinalização de 

TLR4 (Duca, Sakar et al. 2013). Dessa forma, a disbiose decorrente da obesidade 
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também é caracterizada por aumento de LPS e alteração da permeabilidade intestinal, que 

induzem translocação bacteriana para outros órgãos periféricos (Belkaid and Hand 2014, 

Schroeder and Bäckhed 2016). 

Além da disbiose, nós verificamos redução de acetato e propionato e aumento de 

butirato nas fezes de animais do grupo HFD/Mtb comparado ao grupo LFD/Mtb, o que 

sugere que, a microbiota e os metabólitos, como os AGCC, participam da modulação da 

inflamação pulmonar na comorbidade obesidade e tuberculose.  

O butirato serve como fonte de energia para as células epiteliais, e sua ausência 

pode causar modificações no epitélio intestinal, permitindo o aumento da permeabilidade 

intestinal. O butirato é, geralmente, produzido pelas bactérias do gênero Clostridium spp, 

pertencentes ao Filo Firmicutes. O butirato interage com seu receptor GPR109 nas 

células intestinais, macrófagos e células dendríticas, induzindo a proliferação de células 

Treg (Peng, Li et al. 2009, Arpaia, Campbell et al. 2013, Furusawa, Obata et al. 2013, 

Singh, Gurav et al. 2014). 

No entanto, um estudo recente mostrou que os AGCC, especialmente butirato, em 

concentrações elevadas, induziu a polarização de células Th1 produtoras de IFN-γ e 

também células Treg in vitro. Entretanto, baixas concentrações de butirato induziram a 

diferenciação de células Treg Foxp3+. O mesmo estudo reportou que em modelo de 

colite, animais germ free tratados com butirato apresentaram aumento da expressão de 

genes pró-inflamatórios (T-bet e IFN-γ) nas células de colón (Kespohl, Vachharajani et 

al. 2017). Por outro lado, propionato e acetato também são produzidos pelas bactérias que 

pertencem ao Filo Bacteroidetes (Lu, Fan et al. 2016). O propionato também ativa as 

células Treg e também participa no aumento da hematopoese de DCs com pouca 

capacidade de induzir células Th2 efetoras, resultando na proteção do desenvolvimento 

de asma alérgica em camundongos (Trompette, Gollwitzer et al. 2014). Em conjunto, 

esses estudos sugerem que os AGCC tem um efeito pleiotrópico que depende de sua 

concentração e do microambiente da resposta imune. 

Considerando os achados deste trabalho e os dados dos estudos descritos, 

podemos inferir que o aumento de butirato foi devido ao aumento da sua produção por 

bactérias do Filo Firmicutes, detectado nas fezes dos animais HFD/Mtb, sugerindo que o 

butirato poderia estar associado com o aumento de células Treg, e ainda, com a 
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proliferação de células Th1 encontradas no pulmão dos animais HFD/Mtb. No entanto, a 

diminuição de acetato e propionato correlacionam-se com a diminuição de bactérias do 

Filo Bacteroidetes, cuja expressão gênica foi maior no íleo dos animais do grupo 

LFD/Mtb. Assim, a diminuição de Bacteroidetes, acetato e propionato no grupo 

HFD/Mtb poderiam acentuar a inflamação pulmonar. Além disso, presumivelmente, a 

baixa quantidade de carboidratos presentes na dieta hiperlipídica (HFD), colaborou para a 

redução na porcentagem de acetato e propionato. 

Dessa forma, os AGCC representam, atualmente, uma estratégia promissora para 

modular respostas inflamatórias. O tratamento com AGCC exógenos incluídos na dieta 

foi eficiente na proteção contra o desenvolvimento de diabetes do tipo 1 (Mariño, 

Richards et al. 2017). Um único estudo em doença respiratória experimental mostrou que 

AGCC produzidos no intestino restringiram a polarização de células Th2, resultando em 

proteção contra o desenvolvimento da asma alérgica (Trompette, Gollwitzer et al. 2014). 

Além disso, Asarat e colaboradores mostraram que os AGCC, particularmente o butirato, 

induziu maior diferenciação de células Treg do que células Th17 a partir de células 

mononucleares de sangue periférico (Asarat, Apostolopoulos et al. 2016).  

Como citado anteriormente, a dieta hiperlipídica (HFD) diminui a prevalência de 

bactérias que protegem a barreira intestinal, aumentando a densidade de bactérias gram-

negativas, que liberam LPS (Reilly and Saltiel 2017). A disbiose facilita a permeabilidade 

da barreira intestinal, permitindo que o LPS entre na circulação e cause endotoxemia. 

Isso acentua a metainflamação, colabora para a indução de resistência à insulina e 

hiperplasia dos adipócitos (Shi, Kokoeva et al. 2006, Cani, Bibiloni et al. 2008). Além do 

LPS, os AGCC ou mesmo as bactérias podem ser translocados para outros tecidos, como 

pulmões, através do aumento da permeabilidade da membrana intestinal. Nesse contexto, 

foi avaliada a expressão das proteínas de junções firmes (TJ-tight junction), que 

participam na integridade da barreira intestinal (Zihni, Mills et al. 2016, Wang, Mumm et 

al. 2017). O aumento de claudina-2, uma proteína transmembrana que está expressa nas 

cristas intestinais e no epitélio da mucosa do intestino delgado e grosso, no grupo 

HFD/Mtb é um indicativo indireto de aumento de translocação bacteriana porque o 

aumento de sua expressão está relacionado com incremento na permeabilidade da 

barreira intestinal (Zihni, Mills et al. 2016, Wang, Mumm et al. 2017). Além disso, a 
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expressão de claudina-2 nas células epiteliais é um marcador de doenças inflamatórias 

crônicas, como doença de Crohn, colite, infecção por HIV e doença celíaca (Randall, 

Henderson et al. 2016, Wang, Mumm et al. 2017). Outro fator que altera a 

permeabilidade da barreira intestinal é o aumento da glicemia, como descrito no estudo 

realizado por Thaiss e colaboradores (Thaiss, Levy et al. 2018). Assim, a hiperglicemia 

encontrada nos animais do grupo HFD/Mtb, juntamente com a disbiose e a alteração na 

porcentagem de AGCC, pode ser mais um fator associado com aumento da 

permeabilidade intestinal.   

A alteração na integridade da barreira intestinal pode permitir translocação de 

bactérias ou de metabólitos produzidos pela microbiota que podem agir no pulmão e 

modular na resposta imunológica pulmonar, como já descrito anteriormente na asma 

alérgica (Trompette, Gollwitzer et al. 2014, Huffnagle, Dickson et al. 2017). 

Ainda são poucos os estudos que associam a relação intestino/pulmões e o 

mecanismo imunológico entre eles. Mas, é sabido que o pulmão não é um órgão estéril, 

sendo a microbiota pulmonar constituída por 10 a 100 espécies de bactérias para cada 

1000 células humanas, com predominância dos Filos Bacteroidetes e Firmicutes, e menor 

prevalência dos Filos Proteobacteria e Actinobacteria (Marsland and Gollwitzer 2014). A 

composição bacteriana no pulmão pode ser alterada pelo uso de antibióticos, fatores 

ambientais e, principalmente, pelas infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (COPD), asma, infecções virais, causadas por vírus da influenza, e bacterianas, 

causadas por M. tuberculosis (Ichinohe, Pang et al. 2011, Hong, Maulén et al. 2016, 

Huffnagle, Dickson et al. 2017). Estudos mostraram que o tratamento para TB pode 

alterar a microbiota pulmonar e afetar o tratamento da doença (Hong, Maulén et al. 

2016). Um estudo clínico realizado a partir de amostras de escarro revelou que pacientes 

com TB apresentaram alteração na microbiota pulmonar, acompanhada de aumento dos 

Filos Firmicutes e Actinobacteria (Krishna, Jain et al. 2016).  

Nesse sentido, com a finalidade de associar o eixo microbiota intestinal/pulmonar, 

determinamos a microbiota pulmonar na comorbidade obesidade e tuberculose, e 

encontramos aumento da expressão relativa dos Filos Firmicutes, Bacteroidetes e 

Actinobacteria, e redução de Proteobacteria nos pulmões do grupo HFD/Mtb quando 

comparado aos animais LFD/Mtb. 
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Esses resultados foram parcialmente similares aos observados na microbiota 

intestinal dos animais HFD/Mtb, e revelam a disbiose, tanto intestinal quanto pulmonar.  

Os resultados sugerem que a inflamação decorrente da comorbidade obesidade e 

tuberculose altera a microbiota e o microambiente pulmonar. Diante disso, sugerimos que 

a disbiose pulmonar pode ser decorrente de translocação bacteriana do intestino para os 

pulmões (Samuelson et al., 2015), e que as bactérias da microbiota bem como a alteração 

na porcentagem de seus metabólitos, os AGCC, intensificam a inflamação pulmonar 

mediada por células Th1 e Th17, contribuindo para aumentar a colonização por 

micobactérias, e acentuando a suscetibilidade à infecção por M. tuberculosis.  

Para confirmar essa hipótese, outros ensaios para avaliar a permeabilidade e 

translocação bacteriana serão feitos para consolidar esses dados. O próximo passo será 

realizar um estudo de transplante fecal que nos facilitaria compreender se a microbiota 

intestinal influencia a resposta inflamatória pulmonar. Em seguida, será realizada a 

identificação dos gêneros ou espécies de bactérias produtoras de butirato. Além disso, 

será avaliada a associação de NLRP3 com a microbiota intestinal, pois, como descrito 

anteriormente, NLRP3 participa da inflamação pulmonar na infecção por M. tuberculosis 

(Lou, Wang et al. 2017)e na metainflacão induzida pela obesidade (Kamada, Seo et al. 

2013), podendo também ser ativado pela microbiota, estimulando a produção de IL-1β 

(Kamada, Seo et al. 2013, Seo, Kamada et al. 2015). 

Esse seria um indício de que o eixo microbiota intestinal/pulmonar afeta 

positivamente a resposta inflamatória nos pulmões, decorrente da obesidade induzida por 

dieta, acentuando a suscetibilidade à tuberculose.  
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Figura 24. Ilustração representativa dos eventos que acontecem na 
comorbidade obesidade e tuberculose. Camundongos C57BL/6 alimentados com 
dieta hiperlipídica (HFD) ganharam peso, gordura e aumentaram os níveis de IL-1β no 
tecido adiposo. Além disso, foram hiperglicêmicos e aumentaram os níveis de IFN-γ+ 
séricos. Após infecção com M. tuberculosis (Mtb) foram menos resistentes na infecção 
com maior UFC e inflamação pulmonar. No pulmão foi observado aumento da expressão 
gênica de NLRP3 e células CD4+ produtoras de IFN-γ+ e/ou IL-17+, CD8+ e TregFoxp3+. 
A disbiose causada pela obesidade foi caracterizada pelo aumento de Firmicutes e 
redução dos Filos Bacteroidetes e Proteobacteria, além do aumento de butirato. O 
aumento de claudina-2 sugere alteração na permeabilidade intestinal e possível 
translocação bacteriana ao pulmão, caracterizada pelo aumento de Firmicutes, 
Bacteroidetes e Actinobacteria e redução de Proteobacteria. Além disso o aumento de 
butirato poderia contribuir para intensificar a inflamação pulmonar. 
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6. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

• Animais alimentados com dieta hiperlipídica (HFD) têm aumento de peso 

corporal e de peso dos tecidos adiposos, são intolerantes à glicose, deficientes na 

produção de  insulina, expressam mais IL-1β no tecido adiposo e níveis séricos de 

IFN-γ comparados aos animais alimentados com dieta padrão (LFD); 

•  Animais obesos apresentam maior inflamação pulmonar e são mais suscetíveis à 

infecção com M. tuberculosis quando comparados aos animais magros; 

• Animais obesos e infectados com M. tuberculosis  exibem maior expressão de 

genes associados com a metainflamação e com a resposta inflamatória Th1 e 

Th17 nos pulmões comparados aos animais alimentados magros e infectados;  

• Há exacerbação da resposta adaptativa, caracterizada por elevado número de 

células CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17, células CD8+ e células Treg nos 

pulmões de animais alimentados HFD e infectados com M. tuberculosis quando 

comparados aos animais alimentados com LFD e infectados; 

• Animais deficientes para a expressão de NLRP3 alimentados com HFD são 

menos suscetíveis e apresentam redução da inflamação pulmonar comparados aos 

animais WT alimentados com HFD e infectados; 

• Animais alimentados com HFD e infectados com M. tuberculosis apresentam 

disbiose, caracterizada por aumento de Firmicutes e de Proteobacteria, 

acompanhada de aumento de butirato, e diminuição de Bacteroidetes e de 

Actinobacteria, acompanhada de redução de propionato e de acetato  no intestino 

comparados aos animais alimentados com LFD e infectados; 

• Animais alimentados com dieta HFD e infectados com M. tuberculosis 

apresentam aumento da expressão de claudina-2 no intestino, sugerindo aumento 

da permeabilidade na barreira intestinal, e aumento da expressão relativa dos Filos 

Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria, e redução de Proteobacteria nos 

pulmões comparados aos animais alimentados com LFD e infectados, sugerindo 

translocação bacteriana decorrente da permeabilidade intestinal. 
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7. CONCLUSÃO 

 A obesidade aumenta a magnitude da inflamação pulmonar e a suscetibilidade à 

infecção por M. tuberculosis por um mecanismo dependente de NLRP3. Ambos, aumento 

da suscetibilidade à infecção e da inflamação pulmonar estão associadas com disbiose 

intestinal e pulmonar, e aumento da permeabilidade da barreira intestinal.  
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ANEXOS 
 
 

 
 
 
Anexo 1. Análise da citometria de fluxo da fluorescência menos uma (FMO-Fluorescence 
minus one) para as populações de células T CD4+  IL-17+ e IFN-γ+ no pulmão de animais 
C57BL/6 WT. FMO da população negativa CD4 (a). A partir da população de CD4+ delimitada 
pela FMO, foram selecionadas as FMO das populações IFN-γ e IL-17 (b).  
 
 
 
 

 
 
Anexo 2. Análise da citometria de fluxo da FMO para as células T reguladoras CD4+Foxp3+ 
no pulmão de animais C57BL/6 WT. FMO da população dupla negativa CD4 Foxp3. 
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Anexo 3. Análise da citometria de fluxo da FMO para as células dendríticas no pulmão de 
animais C57BL/6 WT. FMO da população dupla negativa CD11c MHCII (a). A partir da 
população dupla positiva CD11c+MHCII+ delimitada pela FMO, foram selecionadas as FMO das 
populações CD103 e CD11b (b).  
 
 

 
 
 
Anexo 4. Análise da citometria de fluxo da FMO para as células dendríticas produtoras de 
IL-6 no pulmão de animais C57BL/6 WT. FMO da população dupla negativa CD11c MHCII 
(a). A partir da população dupla positiva CD11c+MHCII+ delimitada pela FMO, foram 
selecionadas as FMO das populações CD11b e IL-6(b).  
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Anexo 5. Análise da citometria de fluxo da FMO para as células dendríticas produtoras de 
IL-1β no pulmão de animais C57BL/6 WT. FMO da população dupla negativa CD11c MHCII 
(a). A partir da população dupla positiva CD11c+MHCII+ delimitada pela FMO, foram 
selecionadas as FMO das populações CD11b e IL- 1β  (b). 
 

 
 
Anexo 6. Análise da citometria de fluxo da FMO para as células dendríticas convencionais 
(cDC) no linfonodo do mediastino de animais C57BL/6 WT. FMO da população negativa 
CD11c(a). A partir da população positiva CD11c+ delimitada pela FMO, foram selecionadas as 
FMO das populações MHCII e CD8α  (b). FMO das populações negativas CD11b e IL-6 a partir 
das populações cDC1 e cDC2 (c).  
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Anexo 7. Análise da citometria de fluxo da FMO para os macrófagos CD16/32 + (M1) no 
pulmão de animais C57BL/6 WT. FMO da população negativa F4/80 (a). A partir da população 
positiva F4/80+ delimitada pela FMO, foram selecionadas as FMO das populações CD11c e 
CD11b  (b). FMO da população CD16/32 a partir  da população CD11b+CD11c+ analisada pela 
FMO (c). 
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Anexo 8. Análise da citometria de fluxo da FMO das populações de monócitos e neutrófilos 
no pulmão de animais C57BL/6 WT. FMO das populações CD11b e Ly6C para monócitos (a).  
FMO das populações CD11b e Ly6G para neutrófilos (b).  
 
 
 

 
 
Anexo 9. Análise da citometria de fluxo da FMO da população CD4 produtoras de IFN-γ no 
pulmão de animais NLRP3-/-. FMO das populações CD4 e IFN-γ (a). 
 
 
 
 
 
 


