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S. DE OLIVEIRA, RÔMULO. Avaliação do eixo IL-1/IL-1R na comorbidade obesidade e 

tuberculose. 2018. 132 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicida de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

A tuberculose (TB) transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis está entre as doenças que mais 

matam no mundo. O excesso de inflamação é deletério na TB e está presente em quadros de 

comorbidade. Nossa hipótese de estudo foi fundamentada em dados da literatura que mostram: 1- a 

obesidade pode agravar o desenvolvimento de infecções no trato respiratório; 2- a obesidade induz 

inflamação sistêmica de baixo grau; 3- nos países de baixa e média renda, onde são notificados o maior 

número de casos de tuberculose, desnutrição e obesidade coexistem, atualmente. Nosso objetivo foi 

investigar se a inflamação decorrente de alimentação com dieta hiperlipídica acentuava a inflamação 

pulmonar dependente do eixo IL-1/IL-1R (IL-1 Receptor) na tuberculose experimental. Nossa hipótese 

foi embasada no fato de que o eixo IL-1/IL-1R participa da inflamação decorrente da obesidade e 

confere proteção contra a tuberculose experimental. Porém, a ativação excessiva do IL-1R pode causar 

imunopatologia na tuberculose. Resultados prévios do laboratório mostram que a obesidade induzida 

por dieta hiperlipídica (HFD – High Fat Diet) acentua a inflamação pulmonar e a suscetibilidade à 

infecção. Os resultados mostram que na ausência do receptor para IL-1 (IL-1R-/-) ou na ausência de 

IL-1 (IL-1-/-), camundongos alimentados com HFD tiveram aumento de peso corporal, aumento de 

peso dos tecidos adiposos, hipertrofia dos adipócitos e hiperglicemia quando comparados aos 

respectivos grupos IL-1R-/- ou IL-1-/- alimentados com dieta padrão (LFD – Low Fat Diet). A ausência 

do receptor para IL-1 (IL-1R-/-) em animais obesos reduziu a inflamação pulmonar, e a frequência de 

neutrófilos e de células CD4+IL-17+, porém não afetou a suscetibilidade à infecção quando comparados 

ao grupo WT (Wild Type) obeso. Sabendo que o IL-1R interage com IL-1 e com IL-1, mostramos 

que o tratamento com anticorpo contra IL-1 reduziu a inflamação pulmonar e aumentou a resistência 

dos animais obesos comparados aos animais obesos que não foram tratados. Entretanto, animais 

deficientes para IL-1 tiveram exacerbação da inflamação pulmonar, acompanhada de redução de 

células CD4+IL-17+ e foram mais suscetíveis à infecção do que os animais WT obesos. Do contrário, 

o tratamento de animais IL-1-/- obesos com IL-1 recombinante reduziu a inflamação, aumentou as 

células CD4+IL-17+ e a resistência à infecção. Em síntese, os resultados mostram que na comorbidade 

obesidade e tuberculose, o eixo IL-1/IL-1R participa da indução da inflamação pulmonar, sendo a IL-

1 associada com aumento da inflamação e da suscetibilidade, e a IL-1 com redução da inflamação 

e com resistência à infecção por M. tuberculosis.  Palavras-chave: Tuberculose, IL-1α/β, Obesidade e 

Metainflamação 



S. DE OLIVEIRA, RÔMULO. Evaluation of the IL-1/IL-1R axis in obesity and tuberculosis 

comorbidity. 2018. 132 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicida de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Tuberculosis (TB) transmitted by Mycobacterium tuberculosis is among the most deadly diseases 

in the world. Excess inflammation is deleterious in TB and is present in comorbidities. Our 

hypothesis was based on data from the literature that show: 1- obesity can aggravate the 

development of infections in the respiratory tract; 2- obesity induces low-grade systemic 

inflammation; 3- in low- and middle-income countries, where they are reported the highest number 

of cases of tuberculosis, malnutrition and obesity coexist, currently. Our objective was to 

investigate whether inflammation due to hyperlipidic diet accentuated the IL-1/IL-1R (IL-1 

Receptor) axis dependent pulmonary inflammation in experimental tuberculosis. Our hypothesis 

was based on the fact that the IL-1/IL-1R axis participates in inflammation due to obesity and also 

provides protection against experimental tuberculosis. However, excessive activation of IL-1R may 

cause immunopathology in tuberculosis. Previous laboratory results show that obesity induced by 

a high-fat diet (HFD) accentuates pulmonary inflammation and susceptibility to infection. The 

results of the present study show that in the absence of the IL-1 receptor (IL-1R-/-) or in the absence 

of IL-1α (IL-1α-/-), HFD- weight gain of adipose tissues, adipocyte hypertrophy and hyperglycemia 

when compared to the respective IL-1R-/- or IL-1α-/- groups fed with standard diet (LFD). The 

absence of the IL-1 (IL-1R-/-) receptor in obese animals reduced lung inflammation, and the 

frequency of neutrophils and CD4+ IL-17+ cells, but did not affect the susceptibility to infection 

when compared to the group WT (Wild Type) obese. Knowing that IL-1R interacts with IL-1α and 

IL-1β, we show that IL-1β antibody treatment reduced lung inflammation and increased the 

resistance of obese animals compared to obese animals that were not treated. However, IL-1α 

deficient animals had an exacerbation of lung inflammation, accompanied by a reduction of CD4+ 

IL-17+ cells and were more susceptible to infection than obese WT animals. Otherwise, treatment 

of obese IL-1α-/- animals with recombinant IL-1α reduced inflammation, increased CD4+ IL-17+ 

cells and resistance to infection. In summary, the results show that in the comorbidity obesity and 

tuberculosis, the IL-1/IL-1R axis participates in the induction of pulmonary inflammation, IL-1β is 

associated with increased inflammation and susceptibility, and IL-1α with reduced inflammation 

and resistance to M. tuberculosis infection. 

Keywords: Tuberculosis, IL-1α / β, Obesity and Metainflammation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Indução, ativação e efetuação da resposta imunológica e da resposta inflamatória contra 

Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) é um patógeno intracelular obrigatório caracterizado 

como agente etiológico da tuberculose pelo médico alemão Robert Koch em meados de 1882 

(Kock 1885).  Apesar de grande parte dos casos serem assintomáticos e das grandes campanhas 

de vacinação intervirem na incidência, a tuberculose é ainda considerada um problema de saúde 

pública (Schito et al. 2015). Além disso, é a única doença infecciosa entre as dez doenças que mais 

matam no mundo (WHO 2017). Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO – World Health 

Organization) em 2016, 6,3 milhões de casos foram reportados e 10,4 milhões de pessoas ficaram 

doentes: 90% eram adultos, 65% eram do sexo masculino, 10% eram pessoas co-infectadas pelo 

HIV (74% na África). Mais da metade dos casos reportados (56%) concentra-se em cinco países: 

Índia, Indonésia, China, Filipinas e Paquistão. A estimativa atual é que no total 1,3 milhões de 

indivíduos morreram em consequência da doença no ano de 2016 (WHO 2017).  

Apesar da redução da mortalidade nas últimas duas décadas, o Brasil permanece entre os 

22 países responsáveis por 80% dos casos de tuberculose do mundo, sendo a mortalidade de 2.3 

pessoas para cada 100 mil habitantes. Os países que fazem parte da lista “high burden countries” 

destacam-se pelo aumento de casos de coinfecção com HIV (TB/HIV) e pela detecção de cepas 

resistentes a múltiplas drogas (MDR-TB). Portanto, segundo a WHO é importante priorizar uma 

ação focalizada no intuito de reduzir a incidência e o número de casos em 22 países, dentre os 

quais, o Brasil (WHO 2017). Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, foram relatados 

cerca de 66,7 mil casos em 2016 e cerca de 4,400 mortes em 2014 no Brasil (Ministério da Saúde 

2016). Na tentativa de identificar fatores contextuais e individuais associados à incidência da 

tuberculose na população geral no Brasil foi relatado que o aglomerado doméstico é um provável 

alvo de intervenção. As taxas de incidência de AIDS, taxa de desemprego, coeficiente de Gini 

(desigualdade social), proporção de presos, renda familiar per capita e assistência à saúde básica 

foram correlacionados com o maior número de casos. Consequentemente, mitigar o impacto da 

pobreza e da desigualdade de renda no país, provavelmente, diminuiria o risco do desenvolvimento 

de tuberculose na população (Pelissari and Diaz-Quijano 2017). 

A tuberculose é considerada uma doença da antiguidade. A interação patógeno hospedeiro 

tem se transcorrido por milhares de anos de coevolução, sendo difícil definir o início. Entre 
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diversas teorias, o bacilo provavelmente acompanhou a expansão da população mundial e a saída 

do homem moderno do continente africano, acompanhado por ondas de exploração, comércio e 

conquista (Gagneux 2012). Existem especulações teóricas de que M. tuberculosis ao longo da 

evolução desenvolveu estratégias com as quais manipula a resposta imunológica em benefício 

próprio. De maneira interessante, a relação com a baixa resposta inflamatória de macrófagos 

infectados por cepas primitivas como M. africanum, possivelmente, ressalta a baixa virulência e 

alta latência em seres humanos (de Jong et al. 2008). Classicamente, a infecção em seres humanos 

é o resultado de dois estados clinicamente definidos: a infecção latente ou a doença ativa. 

Indivíduos assintomáticos, latentes, apresentam a forma comedida e quiescente da doença. 

Entretanto, indivíduos com a doença ativa respodem vigorosamente aos antígenos 

micobacterianos, determinados pelo teste de tuberculina ou pelo ensaio de produção de IFN-γ. A 

presença dos sinais clínicos da doença podem ser extremamente variados, mas os mais comuns 

incluem tosse, perda de peso, febre e suores noturnos (Cadena, Fortune, and Flynn 2017).  

A estrutura celular do bacilo é bem mais complexa do que a de outras bactérias Gram-

positivas aeróbicas. Além da sua capacidade de multiplicação em ambientes com baixo teor de 

oxigênio, sua membrana celular é rica em lipídeos. Dentre todas as moléculas, as lipomananas e 

lipoarabinomananas possuem alta variabilidade química estrutural (Cole et al. 1998; Choudhary et 

al. 2018) e interagem com diferentes receptores do sistema imunológico, como os receptores do 

tipo Toll (Toll-Like Receptors) e as lectinas tipo-c (A. K. Mishra et al. 2011). Em termos 

simplificados, pode-se considerar que estes lipídios, proteínas e lipoglicanas fazem parte da 

sinalização de moléculas efetoras no processo da doença (Brennan 2003).  

A infecção ocorre através da inalação de gotículas de aerossol contendo o bacilo expelido 

por pessoas infectadas e doentes, ou seja, com infecção ativa. A deposição dos bacilos nos alvéolos 

pulmonares é acompanhada pela infecção de células epiteliais (Castro-Garza et al. 2002), 

macrófagos alveolares (Schlesinger 1996) e células dendríticas (Henderson, Watkins, and Flynn 

1997). Além disso, importantes barreiras e produtos antimicrobianos interferem no atual estado 

bacilar nos perdigotos. Interessante salientar que não se sabe ao certo a dose de transmissão como 

também a condição do bacilo antes de ser inalado (Garton et al. 2008), embora seja decrito que um 

indivíduo doente pode causar a contaminação de 10 a 15 pessoas (P. L. Lin and Flynn 2010). 

Entretanto, já foi descrito que os fluidos presentes nos alvéolos contêm um arranjo de enzimas 

hidrolíticas que significantemente alteram a viabilidade do bacilo, clivando componentes da 
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parede celular e ativando neutrófilos (Yen 2016). Dessa forma, é possível inferir que o bacilo sofra 

o ataque de diversos peptídeos antimicrobianos como catelecidinas (LL37) e β-defensinas nas vias 

aéreas interferindo na infectividade (Arranz-Trullén et al. 2017). 

 A partir do estabelecimento dos bacilos no espaço alveolar, diversos leucócitos da 

imunidade inata, como as células T invariantes associadas à mucosa (Mucosal associated 

invariante T cell - MAIT) (Jiang et al. 2016; Gold et al. 2010), as células linfóides inatas (Steigler 

et al. 2018), as células Tγδ, as células T Natural Killer invariantes (iNKT) que produzem GM-

CSF (Rothchild et al. 2014) respondem rapidamente aos antígenos micobacterianos (Z. W. Chen 

2013).  

Eventos subsequentes direcionam a ativação de macrófagos alveolares residentes e o 

influxo de neutrófilos, que são recrutados para o sítio da infecção, por mecanismos dependentes 

de quimiocinas e citocinas (O’Garra et al. 2013). Consequentemente, o bacilo é reconhecido pelas 

principais famílias de receptores de superfície que compreendem os receptores do tipo Toll (Toll-

Like Receptors - TLRs), receptores de lectina tipo-C e receptores scavengers (Stamm, Collins, and 

Shiloh 2015). A partir do momento que o bacilo é internalizado pelos macrófagos e neutrófilos, as 

sequências de eventos seguintes levam a fusão do fagossoma-lisossoma, recrutamento de potentes 

enzimas lisossomais hidrolíticas e à produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio através 

da enzima NADPH oxidase (NOX2) e, respectivamente, ativando a capacidade microbicida dessas 

células (Hmama et al. 2015). Entanto, além das enzimas a cadeia transportadora de elétrons é 

também capaz de produzir formas reativas via receptores do tipo Nod (NLRS-Nucleotide binding 

Oligomerization-Domain) aumentando a capacidade microbicida dessas células (Koopman et al. 

2010). Através do receptor mitocondrial do tipo NOD (NLRX1) as vias de NF-kB e JNK são 

amplificadas induzindo a produção de espécies reativas de oxigênio  (Tattoli et al. 2008).  

Os macrófagos, principais sentinelas do espaço alveolar, quando reconhecem bacilos 

fagocitam-os e podem se diferenciar em macrófagos M1 em presença de GM-CSF, LPS, ácidos 

graxos, cristais de colesterol e IFN-γ produzindo citocinas pró-inflamatórias dentre elas IL-1α/β, 

TNF-α, IL-12p40, IL-6 e quimiocinas (Labonte, Tosello-Trampont, and Hahn 2014; Woo et al. 

2018). Os macrófagos M1 são essenciais para promover a morte do patógeno, uma vez que 

possuem como principal característica a produção de iNOS (óxido nítrico sintase) e, 

consequentemente, de NO, que é importante para a atividade microbicida do macrófago; porém, 

também estão envolvidos com o dano tecidual (Shapouri-Moghaddam et al. 2018). Do contrário, 
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os macrófagos ativados alternativamente ou macrófagos M2, em presença de IL-4 e IL-13 

expressam mais arginase I e o receptor de manose, secretam citocinas anti-inflamatórias como IL-

10, TGF-β e aumentam a produção de poliaminas, que auxiliam no reparo tecidual e prejudicam a 

resposta protetora e a eliminação dos bacilos (Redente et al. 2010). A IL-4 também inibe a secreção 

das citocinas IL-1α, IL-18 e a autofagia, mecanismo comprovadamente associado à proteção na 

infecção experimental (Harris et al. 2009; Dittrich et al. 2008).  

Os neutrófilos abundantes e circulantes são recrutados e quando ativados tem capacidade 

de produzir citocinas pró-inflamatórias como: IL-1α/β, TNF, CXCL1/KC, CXCL8/IL-8, 

CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, GM-CSF e peptídeos antimicrobianos como catelicidinas e 

metaloproteinases (MMPs) (Mayadas, Cullere, and Lowell 2014). O papel do neutrófilo durante a 

infecção é contraditório. O recrutamento dessas células no início da infecção está associado com 

a resposta protetora. Entretanto, a neutrofilia é um marcador de prognóstico ruim e morbidade em 

seres humanos (Lowe et al. 2013). Como a tuberculose é uma doença crônica, que cursa com 

perpetuação da inflamação em decorrência da persistência dos antígenos micobacterianos, o 

recrutamento exacerbado de neutrófilos pode inverter o estado de controle do patógeno para um 

estado de imunopatologia (Lyadova 2017). Animais deficientes para Nos2 apresentam aumento 

na produção de IL-1 e consequentemente o intenso recrutamento de neutrófilos e maior 

dissiminação dos bacilos (B. B. Mishra et al. 2017). A principal importância dos neutrófilos 

durante o curso da doença é que essas células podem conter a dissiminação do bacilo, além de 

migrarem até os linfonodos e ativarem linfócitos e, principalmente, por recrutarem monócitos para 

o sítio da infecção através da produção de quimiocinas como: CCL2, CCL3, CCL19, CCL20, 

S100A8 e S100A9.  Trabalhos atuais ressaltam que o bloqueio das moléculas S100A8 e S100A9 

limitam a contenção do bacilo (Yoshioka et al. 2016).  

Os mócitos quando recrutados dão aporte suficiente para conter o bacilo, expressam 

CCR2/CX3CR1, podendo ser classificados como inflamatórios quando expressam o marcador 

Ly6Chigh (Serbina et al. 2008). A proteina 1 quimioatraente de monócitos (MCP-1) (também 

descrita como CCL2) é produzida por células mononucleares no início da infecção e interage com 

CCR2 (Sadek et al. 1998). Animais deficientes para CCR2, quando infectados, exibem defeito no 

recrutamento de macrófagos na fase inicial e recrutamento tardio de células dendríticas (Peters et 

al. 2004). Isso mostra  que o receptor CCR2 é importante para a acúmulo de macrófagos e de 

células dendríticas nos pulmões de animais infectados. Estudos mais atuais mostraram que CCR2 
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não seria necessário para o recrutamento dos monócitos para o sítio da infecção e sim para a saída 

dos monócitos da medula óssea para o sangue. Além do mais, o receptor CCR2 e seu ligante CCL2 

são importantes para a ativação de linfócitos T nos linfonodos (Samstein et al. 2013; Wolf et al. 

2008). Todavia, se diferenciam em macrófagos e em células dendríticas no sítio da infecção, o que 

aumenta a atividade microbicida como também a ativação da resposta adaptativa (Liu, Liu, and 

Ge 2017). 

Nesse momento é importante salientar que a ativação dessas células inatas consideradas 

como parte da primeira linha de defesa influencia na contenção e no clearance (eliminação) do 

bacilo. Já é sabido que uma resposta inata eficiente leva à contenção e à eliminação do patógeno, 

independente da ativação da resposta imune adaptativa (van Crevel, Ottenhoff, and van der Meer 

2003). Entretanto, M. tuberculosis desenvolveu mecanismos de escape, que previnem a sua 

eliminação, como o bloqueio da acidificação do fagossoma e o bloqueio da fusão com o lisossoma 

por meio da secreção de macromoléculas, como fosfatases, lipídeos e proteínas (Philips 2008). A 

capacidade de impedir a formação do fagossoma é uma característica que é determinante para 

resposta imunológica. Dessa forma o acesso ao citosol oportuniza a replicação e disseminação do 

bacilo (Queval, Brosch, and Simeone 2017). 

Além dos mediadores proteicos, como citocinas e quimiocinas, os mediadores lipídicos 

também participam na resposta ao bacilo. O balanço dos mediadores lipídicos nos macrófagos 

infectados exercem um papel determinante. Macrófagos deficientes para 5-lipoxygenase os quais 

não sintetizam LXA4, sofrem mais apoptose após infecção, enquanto macrófagos deficientes para 

prostaglandina E sintase, os quais não produzem PGE2 sofrem mais necrose por conseguinte 

extensa disseminação após infecção. M. tuberculosis, além de inibir a apoptose dos macrófagos, 

previne a apresentação cruzada de antígenos pelas células dendríticas, assim impedindo a resposta 

mediada por células T (M. Chen et al. 2008).  

A partir do momento que o bacilo se estabelece no parênquima pulmonar, além dos 

fagócitos mononucleares, descritos anteriormente, as células dendríticas, especializadas na 

apresentação de antígenos, reconhecem o bacilo através dos receptores de reconhecimento de 

padrões (PRR, Pathogen Recognition Receptors), os quais interagem com os PAMPs (Pathogen-

Associated Molecular Patterns). Ao tornarem-se ativadas, aumentam a produção de peptídeos 

microbianos, IL-1α/β, IL-6 e quimiocinas como CCL3, CCL4, CXCL8, CXCL9 e o receptor 

CCR7. Os receptores que se destacam presentes nas células apresentadoras de antígenos e nos 
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macrófagos são os TLR2, TLR4, TLR9 e NOD sendo capazes de promover ativação da via de NF-

kB e a produção de citocinas pró-inflamatórias (Divangahi et al. 2008).  

As células dendríticas (DCs) compreendem uma população heterogênea de leucócitos com 

funções distintas que interligam a resposta inata com a adaptativa. Portanto, são extremamente 

importantes durante a infecção com M. tuberculosis. As diferentes populações de DCs expressam 

marcadores clássicos, como CD11c, MHCII, CD11b e CD103 (Dorhoi and Kaufmann 2015). As 

DCs, ao reconhecerem os bacilos, tornam-se ativadas e migram até os linfonodos drenantes, por 

influência das citocinas IL12p40 (Khader et al. 2006), IL12p70 e das quimiocinas CXCL19 e 

CXCL21, em torno de 8-12 dias após infecção (Cooper 2009). Trabalhos sugerem que a resposta 

adaptativa durante a infecção por M. tuberculosis apresenta um atraso devido modulação da adesão 

e migração das (DCs) pelo bacilo. DCs humanas infectadas exibem uma redução significativa da 

expressão de β2 (CD18) integrina associada com a diminuição da expressão de CD11c e CD11b 

aumentando o período necessário para desencadear a resposta adaptativa (Roberts and Robinson 

2013). 

 As DCs mais prevalentes nos pulmões e nos linfonodos são as que expressam CD11chigh 

e CD11bhigh e quando cultivadas in vitro secretam IL-12p70, levando à diferenciação de uma 

resposta Th1 (Wolf et al. 2007). Essas populações mais prevalentes desencadeam a resposta 

protetora dependente de MHCII, potencializando a secreção de IFN-γ pelos linfócitos o qual ativa 

a capacidade microbicida dos macrófagos e está correlacionado com proteção (Joanne L Flynn and 

Chan 2001). DCs infectadas produzem elevadas quantidades de IL-12p40 dependente da 

sinalização de TLR9, portanto animais deficientes para a produção de IL-12p40 apresentaram falta 

de controle durante a infecção e um pobre recrutamento de linfócitos, além de baixos níveis de 

IFN-γ (Bafica et al. 2005). Dentre as diversas populações de DCs, as células CD103+ chegam até 

o linfonodo em torno de 14 dias de infecção. Dados ressaltam que as células CD103+ são mais 

eficientes e tem um papel crucial na ativação da resposta adaptativa, ao passo que a partir que a 

infecção progride, as células CD11b+ são mais prevalentes (Koh et al. 2017). Trabalhos já 

demonstraram que as células CD103+ são envolvidas na migração da micobactéria para os 

linfonodos drenantes controlando o crescimento do bacilo através da indução de células T CD8+ 

(Lozza et al. 2014). Resultados do nosso grupo demonstram que a magnitude de produção de IFN-

γ ou IL-17 por células CD4+ é dependente das células CD11c+ CD103+ e que esse padrão de 

resposta é diretamente associado com o background (conjunto de condições) genético (Sérgio et 
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al. 2015). Dados atuais destacam que as células CD103+ contra regulam as células CD11b+ 

diretamente produzindo IL-10 (Lai et al. 2018).  

As células T quando ativadas nos linfonodos drenantes migram para o sítio da infecção 

após 14-17 dias. O atraso na indução da resposta adaptativa promove a replicação dos bacilos em 

até 40.000 mil vezes (Wolf et al. 2008). Isso mostra como a resposta imune celular é importante 

para o controle da infecção, ainda mais quando consideramos o caráter crônico dessa doença. 

Portanto, o conjunto de citocinas como IL-12 (Cooper et al. 1997), IL-1 (Jayaraman and Behar 

2013), IL-6 (Ladel et al. 1997), TNF (J L Flynn et al. 1995) e IFN-γ (J L Flynn et al. 1993) estão 

associadas com a resolução e, dessa forma, proteção. Uma vez que a resposta Th1 é depende de 

IL-12, mutações relacionadas a esse gene predispoem ao desenvolvimento de infecções 

micobacterianas (Wu et al. 1997).  

As células T CD4+ do perfil Th1 produtoras de IFN-γ ativam funções microbicidas dos 

macrófagos, juntamente com as células T CD8+, controlam a replicação intracelular de M. 

tuberculosis (Caruso et al. 1999; Scriba, Coussens, and Fletcher 2017). A produção de IFN-γ e de 

quimiocinas, como CCL5 (ou RANTES – Regulated on Activation Normal T Cell Expressed and 

Secreted) e CXCL10 (ou IP-10 – Inducible Protein-10) facilitam o recrutamento das células CD4+ 

para o pulmão via CCR5 e CXCR3, respectivamente (Y.-J. Jung et al. 2009). O IFN-γ tem 

capacidade de promover mecanismos microbicidas nos macrófagos através da maturação do 

fagossoma aumentando a sua acidificação induzindo a óxido nítrico sintase (NOS2) (Gutierrez et 

al. 2004; Schaible et al. 1998) e a autofagia a qual resulta no limitado controle do bacilo (Gutierrez 

et al. 2004). Além disso, as vias de transcrição JAK1 (Janus Kinase 1), fosforilação de STAT1 

(Signal Transducer and Activator of Transcription 1) culminam ativadas via IFN-γ (Kristensen et 

al. 2011). Dessa forma, pacientes deficientes para a produção de IFN-γ (Fieschi et al. 2003) ou 

ainda com mutações nos genes IFN-gR1 ou IFN-gR2 sofrem de quadros graves da doença 

(Jouanguy et al. 1997) mesmo por cepas menos virulentas (Filipe-Santos et al. 2006).  

A produção de IFN-γ é mais intensa no início da infecção, podendo ser modulada 

negativamente de acordo com a progressão da doença. Trabalhos do nosso grupo demonstraram 

que animais infectados com alta carga de M. tuberculosis assemelham-se com o padrão descrito 

em pacientes, exibindo uma baixa produção de IFN-γ acompanhado pelo aumento dos níveis de 

IL-4 (Morais Fonseca et al. 2010). Além disso, que a atividade da resposta supressora é 

influenciada pelo background genético do hospedeiro (Paula et al. 2011).  
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Além da indução da resposta Th1, DCs infectadas in vitro com M. tuberculosis produzem 

diversas citocinas, como IL-23, IL-1α e IL-1β, IL-6, TNF e IL-10, que contribuem para a 

diferenciação de diferentes populações de células T CD4+ (O’Garra et al. 2013). Estudos têm 

relatado que as células Th17, produtoras de IL-17, estão envolvidas na resposta protetora contra 

M. tuberculosis (Shen and Chen 2017). Linfócitos do padrão Th17/Th22 produzem citocinas 

como: IL-17A/IL-17F, IL-21, IL-22 e IL-23. A diferenciação desse perfil de linfócitos é 

dependende de IL-6, TGF-β (growth factor-β), IL-1β e sofrem expansão através de IL-23 via 

STAT3. Citocinas desse perfil são produzidas pelas células T CD4+, TCD8+, Tγδ e pelas células 

NK (natural killer) (Song et al. 2016). O papel protetor é devido principalmente ao efeito da IL-17 

recrutar e ativar neutrófilos via CXCL1, CXCL5 (Lombard et al. 2016), facilitando o recrutamento 

de células Th1 via CXCL11, CXCL10 e CXCL9 (Khader et al. 2007) além de desencadear a 

produção de peptídeos anti-microbianos (Papotto, Ribot, and Silva-Santos 2017). Portanto, o 

bloqueio com anticorpos contra IL-17A e contra IL-17F aumentaram a suscetibilidade durante a 

infecção experimental (Segueni et al. 2016). Notavelmente, animais deficientes para IL-17 

apresentam uma falha na formação do granuloma, enquanto a transferência de células Tγδ podem 

reconstituir o fenótipo (Okamoto Yoshida et al. 2010). Por outro lado, estudos também já 

mostraram que o aumento de células duplo produtoras de IFN-γ e IL-17 no sangue periférico de 

pacientes foi correlacionado com a severidade da doença. Ao contrário, vários estudos tem 

demonstrado que a ausência de um controle na estimulação pode designar uma inflamação 

exagerada mediada por neutrófilos e monócitos inflamatórios causando lesão tecidual (Auffray, 

Sieweke, and Geissmann 2009; Nathan 2006). 

Apesar da resposta inflamatória intensa e a presença de células Th1 produtoras de IFN-γ, 

induzidas pela presença dos bacilos, indivíduos suscetíveis à doença ativam e estimulam a 

diferenciação de células do perfil Th2 e células T reguladoras (Treg). Dessa forma, IL-4, IL-10 e 

TGF-β estão associadas com a progressão da doença (Hernandez-Pando, Orozco, and Aguilar 

2009; Morais Fonseca et al. 2010; Redford, Murray, and O’Garra 2011). Infecções parasitárias 

desenvolvem um perfil Th2, podendo contrabalancear a reposta Th1 (Chukwuanukwu et al. 2016). 

Trabalhos têm demonstrado que além da condição do sistema imunológico do hospedeiro o próprio 

bacilo pode desencadear uma resposta Th2. Animais infectados com a cepa M. smegmatis 

expressando a proteína MS1987 promoveram uma resposta do perfil Th2 com baixa produção de 

IFN-γ e alta produção de IL-4 (Sha et al. 2017).  
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Em síntese, diferentes populações de células CD4+ (Th1, Th2, Treg e Th17), células CD8+ 

específicas para antígenos e células B são ativadas durante a infecção. Conforme a infecção 

progride, frequentemente a produção de IFN- diminui enquanto a população de células T 

reguladoras aumenta (Parkash, Agrawal, and Madhan Kumar 2015). Ainda assim, os pacientes 

exibem acentuada resposta inflamatória, definida como reação de hipersensibilidade do tipo IV, 

caracterizando a TB ativa nos pacientes imunocompetentes como uma doença imuno-mediada. 

Uma das consequências dessa resposta de hipersensibilidade do tipo IV nas doenças crônicas, 

como a tuberculose, é a formação do granuloma (Scriba, Coussens, and Fletcher 2017).  

O papel do TNF, produzido pelos fagócitos mononucleares, tem sido descrito como 

essencial durante a formação do granuloma (J L Flynn et al. 1995), ou seja, animais deficientes 

para TNF apresentaram falha na formação desse arranjo celular (Keane et al. 2001). A estrutura 

do granuloma é caracterizada por um centro necrótico, chamado de caseoso, circundado por 

diversos macrófagos seguidos de linfócitos T e B e mais externamente por uma cápsula fibrótica 

(Russell et al. 2009; J L Flynn, Chan, and Lin 2011), além da presença de neutrófilos, células 

dendríticas e fibroblastos (P. L. Lin et al. 2014). Seu papel tem sido descrito como limitante de 

contenção e eliminação do bacilo; entretanto, pode servir como reserva constante de transmissão 

do patógeno, já que ao tornar o patógeno menos exposto, retarda a resposta protetora, podendo se 

tornar uma fonte de dissiminação do patógeno (Davis and Ramakrishnan 2009; Shaler et al. 2013). 

Em suma, a resposta imunológica contra o bacilo M. tuberculosis ainda não é claramente 

compreendida apesar de dois séculos do descobrimento do agente causador da doença. O grande 

paradigma da resposta imune durante a tuberculose é que uma baixa resposta Th1 pode resultar 

numa resposta imunológica ineficiente na eliminação dos bacilos, enquanto a inflamação 

excessiva, mediada pela mesma resposta Th1 protetora e, possivelmente, pela resposta Th17, se 

não forem controladas, resultam em uma patologia grave com perda da função pulmonar (Scriba, 

Coussens, and Fletcher 2017). Diversos fatores já estabelecidos como o alcolismo, tabagismo e a 

nutrição podem interferir nesse contexto. Trabalhos atuais têm destacado a influência de fatores 

de risco mais proeminentes na saúde da sociedade moderna, como a obesidade e diabetes. A 

diabetes, que está associada com obesidade, aumenta em três vezes a chance de desenvolver 

tuberculose (Kumar Nathella and Babu 2017). 
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1.2. Obesidade, metainflamação e resposta imunológica   

O corpo humano não está adaptado a exposições constantes a dietas calóricas nem ao ambiente 

sedentário (Karlsson and Beck 2010). Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, World 

Health Organization), o número de pessoas obesas triplicou desde 1975 e dados mundiais, 

referentes a 2016, ressaltam que pelo menos 1,9 bilhões de adultos estão acima do peso e desses 

650 milhões são obesos (WHO 2018). A obesidade é definida através do índice de massa corpórea 

elevado (IMC; ≥30 kg/m2 ), exibindo deposição extensiva do tecido adiposo (Solana et al. 2018). 

Previamente associada a países de alta renda, atualmente, a obesidade também é constatada em 

países de baixa e média renda (WHO 2018). Estudo recente apontou que em 2015 mais de 4 

milhões de pessoas morreram de doenças associadas à obesidade globalmente (Global Burden of 

Disease 2017). Baseando-se nesse cenário, a estimativa é de que mais de 50% da população 

muldial será classificada com sobrepeso ou obesa até 2030 (United Nations 2015).  

O Brasil, que luta ainda contra a fome e a desnutrição, segue os indicativos mundiais, e está 

também com grande parte da população no quadro de sobrepeso. O aumento de peso dos brasileiros 

está relacionado com fatores econômicos e culturais, mas também genéticos e hormonais (BBC 

Brasil 2017). De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde, de 2006 a 2016, a 

prevalência da obesidade aumentou em 60% passando de 11,8% para 18,9% (Ministério da Saúde 

2017). A sociedade moderna, inclusive a brasileira, tem adotado um padrão alimentar chamado de 

Western diet, o qual é caracterizado pelo consumo de alimentos ricos em gorduras, carboidrato e, 

especialmente, açúcares (Vandevijvere et al. 2015).  

Nos mamíferos, o tecido adiposo pode ser classificado em dois tipos: o tecido adiposo branco 

e o tecido adiposo marrom. Enquanto o tecido adiposo branco é fonte de energia, o tecido marrom 

é encontrado predominantemente em neonatos e é importante para a regulação da temperatura 

corpórea. Além dos adipócitos, a célula mais abundante no tecido, existem também pre-adipócitos, 

os quais são células que ainda não sofreram hipertrofia, células endoteliais, fibroblastos, 

leucócitos, dentre os quais, os macrófagos (Tilg and Moschen 2006).  

O tecido adiposo hiperplásico de indivíduos obesos caracteriza-se por baixo grau de 

inflamação crônica e sistêmica, denominada metainflamação (Gökhan S. Hotamisligil 2017). 

Estudos têm reportado que a inflamação induzida pela obesidade está correlacionada com a maior 

expressão de genes associados aos macrófagos M1 e menor expressão de genes relacionados com 

macrófagos M2 no tecido adiposo (Fujisaka et al. 2009; Strissel et al. 2010; Zeyda et al. 2007; 
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Lumeng, Bodzin, and Saltiel 2007; Wentworth et al. 2010). Normalmente, os macrófagos M2 por 

produzirem IL-10 e o antagonista do receptor da IL-1 (IL-1RA), são associados com a homeostasia 

metabólica e massa corporal magra. Em contrapartida, os macrófagos M1 estão associados com 

aumento da inflamação no tecido adiposo, por induzirem a produção de elevadas concentrações 

de TNF, IL-6 e IL-1β (Sharma, Akkoyunlu, and Rabin 2017).  

Indivíduos obesos são mais suscetíveis à pneumonia, aos abscessos e às infecções da pele, 

ressaltando que a relação de risco é diretamente proporcional: quanto mais peso, maior é o risco 

de infecções (Kaspersen et al. 2015; Madan and Petri 2015). Dessa forma, trabalhos já tem 

constatado a influência em diversas infecções patogênicas como por Haemophilus influenzae, 

Helicobacter pylori entre outras (Sellayah, Cagampang, and Cox 2014).  

A obesidade também está associada com efeitos metabólicos adversos, como aumento da 

pressão arterial, colesterol, triglicerídeos e resistência à insulina (Lachmandas et al. 2016). 

Consequentemente, esses fatores aumentam o risco de desenvolver doença cardíaca coronária, 

acidente vascular cerebral isquêmico e diabetes do tipo 2 . Além disso, também já está descrito 

que o aumento do índice de massa corpórea (IMC) leva ao risco de câncer de bexiga, mama, cólon, 

próstata, endométrio, rim e vesícula biliar (Solana et al. 2018).  

Os eventos iniciais relacionados à obesidade ainda não são totalmente esclarecidos, mas 

estudos mostram que a perda da homeostasia tecidual induzida pela hipertrofia dos adipócitos 

induz um estado de micro-hipóxia tecidual (Ye et al. 2007; Petrangeli et al. 2016) reduzindo o 

acesso à matriz extracelular (Spencer et al. 2011). Como resultado, os adipócitos secretam leptina, 

MCP-1, IL-6, IL-1 e TNF ativando macrófagos residentes para um perfil M1. O aumento do input 

calórico leva ao estresse no retículo endoplasmático (Ozcan et al. 2004; Houstis, Rosen, and 

Lander 2006) e eventual lise dos adipócitos, resultando no aumento de marcadores inflamatórios 

exógenos e endógenos (G S Hotamisligil 2006). Além disso, a lipólise é fonte de ácidos graxos 

que também ativam os macrófagos M1 via TLR2 (Ahmad et al. 2012), TLR4 (H. Shi et al. 2006), 

TLR10 (Sindhu et al. 2018), NLRP3 (Han and Levings 2013) e Nod (Pavillard et al. 2018).  

 Os macrófagos recrutados para o local fagocitam os adipócitos que estão necrosados ou seus 

restos celulares formando estruturas denominadas ‘‘crown-like structures’’, caracterizadas 

morfologicamente como um anel de macrófagos circundando os adipócitos (Cucak, Grunnet, and 

Rosendahl 2014). O estado de ativação e recrutamento desses macrófagos é dependente da 

sinalização do receptor CCR2, pois camundongos deficientes para CCR2 apresentaram  redução 
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do perfil pró-inflamatório no tecido adiposo (Weisberg et al. 2006). Todavia, a participação de 

orgãos distantes, como o intestino, pode também fazer parte da indução da metainflamação. A 

dieta rica em lipídeos (High Fat Diet – HFD) altera a composição da microbiota, causando disbiose 

(He et al. 2018). Isso compromete a barreira epitelial do intestino, resulta em liberação  de LPS e 

outros produtos microbianos aumentando a inflamação (Caesar et al. 2012).  

Além disso, o estresse metabólico afeta o microambiente da medula óssea. Animais 

alimentados com HFD apresentaram redução da população de células Lin- Sca+ e 

consequentemente pobre reconstiuição das células tronco hematopoiéticas. Pode-se considerar que 

ocorre uma estagnação no ambiente medular (Luo et al. 2015). Evidências recentes têm 

relacionado também a disbiose e a disfunção da barreira epitelial com a diferenciação de 

populações de células Th1, Th17 e Treg (McPhee and Schertzer 2015). Entretanto, não é 

plenamente compreendido quais comunidades microbianas estariam correlacionadas com o 

desenvolvimento da obesidade e suas consequências (Dahiya et al. 2017; J. C. Lee et al. 2017).  

Além dos macrófagos, outras células como as células NK (Natural Killer) (Wensveen et al. 

2015), células T CD8+ (Nishimura et al. 2009), células T reguladoras (Feuerer et al. 2009), células 

B (Winer et al. 2011) e até mastócitos (Żelechowska et al. 2018) participam da metainflamação. 

Os eventos subsequentes levam ao aumento da produção de IFN-γ, promovendo a diferenciação e 

também a ativação de macrófagos M1 no tecido adiposo, caracterizando-os como os mais 

abundantes (Borst 2004; Patsouris et al. 2008; Wensveen et al. 2015). 

  Essa rede de eventos contribui diretamente com as consequências metabólicas da 

obesidade, como a intolerância à glicose e o desenvolvimento da resistência à insulina (Czech 

2017). Estudo pioneiro realizado por Hotamisligil e colaboradores apontou as primeiras conecções 

da metainflamação com a diabetes do tipo 2. Modelos experimentais de obesidade apresentaram o 

aumento da expressão de TNF de forma sistêmica. Quando o TNF foi neutralizado por meio de 

anticorpos que bloqueavam sua função, houve redução na resistência à insulina (G S Hotamisligil, 

Shargill, and Spiegelman 1993). A partir desse estudo, foi demonstrado que sinais inflamatórios 

derivados da metainflamação pertubam a sinalização da insulina. Portanto, as citocinas pró-

inflamatórias elevadas sistemicamente ativam diversas quinases, óxido nitrico sintase, tirosina 

fosfatases e sinais extracelulares (Khodabandehloo et al. 2016). Essas diversas enzimas e fatores 

quando ativados prejudicam a expressão do receptor da insulina na superfície das células dos 

tecidos alvos e por consequência a sua sinalização (Czech 2017).   
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A obesidade também afeta os pulmões. Trabalhos tem destacado os efeitos na resolução como 

também no risco de desenvolvimento de infecções do trato respiratório superior (Huttunen and 

Syrjänen 2012). Um hormônio importante na regulação do metabolismo energético é a leptina, a 

qual sofre alteração no contexto da obesidade. Animais alimentados com HFD ou deficientes para 

o receptor da leptina são mais susceptíveis à infecção pelo vírus influenza e apresentam patologia 

pulmonar aumentada quando comparado com animais magros. Trabalhos têm apontado redução 

da citotoxidade das células NK (Smith et al. 2007), produção reduzida de IFNα/β (Radigan et al. 

2014) além de redução da população de macrófagos alveolares e de células T reguladoras (Milner 

et al. 2015) ressaltando que a obesidade dificulta a habilidade do sistema imunológico em 

responder a infecções. Além disso, foram observadas alterações no metaboloma dos animais 

obesos infectados com o vírus. As vias dos ácidos graxos, fosfolipídeos e o metabolismo de 

nucleotídeos nos pulmões desses animais foram alterados agravando a infecção, evidenciando que 

a obesidade induz distintas respostas aberrantes (Radigan et al. 2014). Revisões atualizadas 

apontam que a obesidade prejudica a resposta imunológica durante as infecções virais, evidenciado 

pelo elevado número de casos entre pacientes obesos durante a pandemia de 2009 (Louie et al. 

2011) e também a baixa resposta protetora a vacinação contra o vírus (Green and Beck 2017).  

A pneumonia também é mais incidente e prevalente em pacientes obesos ou diabéticos (Fisher-

Hoch, Mathews, and Mccormick 2013). Os mecanismos associados ainda não são bem definidos, 

mas animais deficientes para leptina e infectados por Streptococcus pneumoniae evidenciam 

aumento da carga bacteriana no pulmão e baço. Ensaios com macrófagos alveolares provenientes 

desses animais apresentaram fagocitose e capacidade microbicida reduzidas (Mancuso et al. 2018).  

Em relação à tuberculose, foi descrito que o risco de desenvolvimento da doença em pacientes 

obesos era reduzido (Leung et al. 2007), ou seja, quanto maior o índice de massa corpórea, menor 

o risco (Lönnroth et al. 2010), sendo o baixo peso relacionado com aumento da incidência (Yen 

2016). Entretanto, o sobrepeso é um fator importante para o desenvolvimento do diabetes, por 

conseguinte, é fator de risco para a tuberculose. A partir de uma meta análise de 13 estudos foi 

possível salientar que indivíduos diabéticos apresentavam três vezes mais risco de desenvolver 

tuberculose em comparação com indivíduos sem a doença (Jeon and Murray 2008). Em relação ao 

Brasil, os casos de diabetes e tuberculose aumentaram de 380 casos para 6.150 entre 2001 e 2011 

(Reis-Santos et al. 2014). A associação inversa que se apresenta cria um paradoxo, ou seja, a 

obesidade, que parece ser inversamente relacionada com a incidência de tuberculose, é fator 
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fortemente associado ao desenvolvimento da diabetes, que representa um fator de risco para a 

tuberculose (H.-H. Lin et al. 2018). 

1.3. IL-1α/β e IL-1R  

A interleucina 1 (IL-1) é um mediador central da imunidade inata e da inflamação. Mesmo 

antes da sua identificação, em 1980, essa citocina foi mencionada em diversos estudos como 

mediador endógeno de leucócito, hematopoetina 1, pirógeno endógeno, catabolina e fator ativador 

de osteoclasto (Sims and Smith 2010). A sua participação e função foi validada em diversos 

processos imunológicos e em doenças autoimunes, degenerativas e infecciosas (Garlanda, 

Dinarello, and Mantovani 2013). Dentre as diversas funções no sistema imunológico, a IL-1 é 

essencial durante o recrutamento de macrófagos e neutrófilos nos processos inflamatórios (Rider 

et al. 2011), na polarização e ativação de linfócitos (Sutton et al. 2006; Foucher et al. 2015), na 

indução de defensinas (Pioli et al. 2006) e na produção de óxido nítrico (Thomas et al. 2002). Além 

disso, as citocinas que fazem parte da família da IL-1 desempenham um papel fundamental na 

diferenciação e função das células linfóides e mielóides (Joosten, Netea, and Dinarello 2013). 

Fazem parte da família da IL-1, as citocinas pró-inflamatórias (IL-1α e IL-1β, IL-18, IL-33, IL-

36α, IL-36β, IL-36γ) que são agonistas do receptor IL-1R1. Também fazem parte do grupo os três 

receptores antagonistas: IL-1Ra, IL-36Ra, IL-38 e a citocina anti-inflamatória IL-37 (Garlanda, 

Dinarello, and Mantovani 2013).  

Os monócitos, fibroblastos, células dendríticas, linfócitos B, células NK e células epiteliais 

produzem IL-1α e IL-1β. Essas citocinas aumentam a expressão de moléculas de adesão em células 

endoteliais, ativando a transmigração de fagócitos e linfócitos para os locais de infecção. Além 

disso, a IL-1 também afeta a atividade do hipotálamo, leva ao aumento da temperatura corporal 

provocando hiperalgesia, aumento da sensibilidade à dor, vasodilatação e hipotensão (Schett, 

Dayer, and Manger 2016).  

As isoformas IL-1α e IL-1β são transcritas por ribossomos associados ao citoesqueleto nas 

formas precursoras de 31 e 35 kDa, respectivamente, e apresentam apenas 26% de homologia na 

sequência de aminonoácidos (Nicklin et al. 2002; Taylor et al. 2002). A IL-1α é mais proeminente 

no intestino, pulmões, baço e fígado, enquanto a IL-1β é mais evidente no coração, cérebro, 

músculo esquelético e rins (Hacham et al. 2002).  
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Os sinais que levam à transcrição da IL-1β incluem a sinalização via TLRs e a estimulação por 

TNF (Garlanda, Dinarello, and Mantovani 2013). Os componentes microbianos ou sinais de 

estresse induzem a síntese da pró-forma da IL-1β, que se torna ativa,  por meio da clivagem 

proteolítica pela caspase 1 (Thornberry et al. 1992). A ativação da caspase 1 é mediada pela 

formação de uma plataforma molecular denominada inflamassoma, constituída por NLR (Nod-

like receptors) e pela molécula adaptadora ASC (apoptosis-associated speck-like protein 

containing CARD).  

A IL-1α é produzida continuamente pela grande maioria das células e tecidos, como em 

camadas epiteliais do trato gastrointestinal, pulmão, fígado e rim, atuando como uma alarmina. 

Sua ação é dependente da clivagem pela enzima calpaína, cisteína protease sensitiva ao influxo de 

cálcio nos compartimentos intracelulares (Watanabe and Kobayashi 1994). Sua secreção é descrita 

durante a morte celular induzida por necrose associada a mecanismos de inflamação estéril (Berda-

Haddad et al. 2011). Além disso, é descrita como marcador de senescência das células do sistema 

imunológico (Ong et al. 2018; Orjalo et al. 2009).  

A sinalização da IL-1α e IL-1β é iniciada através da interação com o receptor IL-1R1, seguida 

do recrutamento da proteína acessória IL-1RAcP. A interação homofílica entre os domínios TIR 

possibilita o recrutamento da proteína adaptadora MyD88 (Myeloid differentiation primary 

response 88) que em seguida, desencadeia uma resposta típica envolvendo os fatores de transcrição 

como NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), AP1 (Activator 

protein 1) e MAPKs (mitogen-activated protein kinase). A ativação desses fatores culminam na 

produção de citocinas pró-inflamatórias (O’Neill and Greene 1998).  

Embora sinalizem via IL-1R, IL-1α e IL-1β podem exercer funções diferentes (Di Paolo and 

Shayakhmetov 2016). A IL-1α desempenha papel importane durante a formação do granuloma. 

No modelo induzido por sílica foi observado que animais deficientes para IL-1α, mas não para IL-

1β, apresentaram poucos granulomas associado com a redução de células CD11bhigh. Seu papel 

também foi evidenciado nas respostas adaptativas, IL-1α associada à membrana e expressa de 

forma constitutiva por macrófagos promove a diferenciação de células Th17 (Foucher et al. 2015). 

No modelo translacional de corioamnionite, inflamação das membranas fetais (âmnio e córion), a 

administração de IL-1α nos pulmões, intestino ou pele culminou no aumento do número de 

leucócitos, como as células CD3+. Além do mais a exposição direta no instestino comprometeu a 
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expressão das ocludinas (ZO-1), induziu atrofia das vilosidades além de aumentar os níveis de 

expressão para CD68, IL-1 e TNF-α (Nikiforou et al. 2016).   

Estudos demonstram que a IL-1α está associada a alterações no metabolismo, embora os 

mecanismos não estejam ainda elucidados. Crianças com diabetes do tipo 1 e elevada 

hiperglicemia apresentavam aumento de IL-1α, IL-4 e IL-6 persistindo por horas, independente da 

regulação da glicose no sangue (Rosa et al. 2008). Em jovens com sobrepeso, a produção de IL-

1α não foi correlacionada com o índice de massa corporal e sim com as concentrações de 

triglicerídeos, colesterol total e colesterol de baixa densidade (LDL) (C. Jung et al. 2010). 

Observações a partir de modelos experimentais mostraram que animais obesos apresentaram IL-

1α aumentada no soro e, surpreendentemente, esses animais apresentaram aumento dos níveis de 

triglicerídeos no sangue 12 horas após a administração de IL-1α recombinante. Assim, a IL-1α 

participa de mecanismos que alteram o metabolismo, mas tais mecanismos ainda não foram 

plenamente esclarecidos (Um et al. 2011). Durante a obesidade, os adipócitos sofrem hipóxia e 

necrose, tornando-se um sinal de perigo e induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. 

Portanto, os lipídeos armazenados por essas células são dispersos sistemicamente. Os ácidos 

graxos dispersos sistemicamente foram capazes de promover exclusivamente a liberação de IL-1α 

in vitro, sem ter capacidade de induzir a produção de IL-1β, quando adicionado na cultura de 

macrófagos primados com LPS. Além disso, células do sangue periférico na presença de ácido 

oleico, linoleico ou araquidônico produziram exclusivamente IL-1α (Freigang et al. 2013). 

Sistemicamente, a IL-1α participa da lipoatrofia e da regulação da produção de citocinas pró-

inflamatórias por ADSCs (adipose-derived mesenchymal stem cells) inibindo a proliferação e a 

diferenciação das ADSCs. Entretanto, células diferenciadas em contato com a IL-1α apresentaram 

aumento na produção de IL-8, IL-6, CCL2 e IL-1β (Sun et al. 2017).  

Enquanto o papel da IL-1 ainda necessita ser melhor investigado na inflamação induzida pela 

obesidade, o papel da IL-1β está bem definido. Camundongos deficientes para a expressão do 

receptor de IL-1 (IL-1R-/-), alimentados com HFD, apresentaram redução da inflamação no tecido 

adiposo e na expressão de TNF e IL-6 quando comparados aos animais WT (Wild Type) também 

alimentados com HFD (McGillicuddy et al., 2011). Especificamente, a plataforma de NLRP3 é 

um importante sensor que induz a produção de IL-1β durante a obesidade. Essa plataforma 

molecular tem capacidade de ser sensível a ceramidas induzindo a ativação da caspase 1 em 

macrófagos no tecido adiposo. Dessa forma, a ausência de NLRP3 em animais previne o 
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desenvolvimento da metainflamação e, consequentemente, aumenta a sensibilidade à insulina 

(Vandanmagsar et al. 2011). 

No sistema imunológico de animais ou indivíduos obesos, a produção de IL-1β altera a 

capacidade pulmonar. Animais obesos desenvolvem hiper-reatividade dependente da produção de 

IL-17 via ILC3 (Type 3 Innate Lymphoid Cells) e do inflamassoma NLRP3. Os macrófagos 

produtores de IL-1β induzidos pela dieta tiveram capacidade de expandir as células ILC3 

produtoras de IL-17. Esse efeito foi abolido quando a IL-1β foi bloqueada (Kim et al. 2014). 

Baseado no grande número de estudos, o bloqueio da atividade de IL-1β tem reduzido a gravidade 

de doenças inflamatórias. A terapia anti-inflamatória baseada no bloqueio da IL-1β foi 

comprovada ser efetiva durante o tratamento da asterosclerose (Ridker et al. 2017). Portanto, tanto 

o bloqueio pró-inflamatório ou aumento (endógeno) de citocinas anti-inflamatórias que são 

membros da família da IL-1, podem frear os avanços do desenvolvimento da síndrome metabólica 

e a resistência à insulina (Ballak et al. 2015).  

Como mencionado anteriormente, ambas as citocinas, IL-1α e IL-1β conferem proteção contra 

tuberculose (Scriba, Coussens, and Fletcher 2017). O primeiro estudo que avaliou o papel da IL-1 

na TB experimental mostrou que animais deficientes para a o receptor IL-1R sucumbiram à 

infecção por M. tuberculosis e apresentaram menor produção de IFN-γ por células do baço quando 

comparados aos animais (WT) infectados (Juffermans et al. 2000). Posteriormente, camundongos 

deficientes para a expressão tanto de IL-1α como IL-1β desenvolveram significativamente maiores 

lesões granulomatosas não necróticas nos pulmões comparados aos camundongos (WT) 

infectados. Além disso, a produção de NO a partir da cultura de macrófagos alveolares de 

camundongos deficientes para IL-1α/β foi menor comparado com camundongos WT, mas os 

níveis foram reestabelecidos quando adicionada IL-1α/β recombinante na cultura. A partir desses 

resultados foi claramente demonstrado que IL-1α/β são importantes para a geração de imunidade 

protetora na fase precoce da infecção pelo bacilo (Yamada et al. 2000).  

O reconhecimento de M. tuberculosis por células mononucleares do sangue periférico 

humano  (PBMC) e macrófagos alveolares através de TLR2 / TLR6 e NOD2 leva à transcrição da 

pro-IL-1β por vias que envolvem Erk, p38 e RIP2 (Kleinnijenhuis et al. 2009). Para investigar a 

contribuição dos TLR nas vias que induzem a produção de IL-1α/β, camundongos deficientes para 

MyD88, TRIF/MyD88, IL-1R1, e IL-1β foram infectados com M. tuberculosis. Todas as quatro 

linhagens exibiram mortalidade aguda, com grande aumento da carga bacteriana pulmonar, 
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sugerindo papel importante para a sinalização de IL-1β (Fremond et al. 2007).  De modo 

semelhante, os animais deficientes para caspase-1 e ASC também foram suscetíveis. Juntos, esses 

resultados revelaram o papel importante da IL-1β na resistência do hospedeiro sendo capaz de ser 

produzida por mecanismos que não necessariamente dependem da sinalização de TLR ou caspase-

1 (K. D. Mayer-Barber et al. 2010). Monócitos, macrófagos e células dendríticas co-expressam as 

duas isoformas da IL-1 durante a infecção pelos bacilos (Katrin D. Mayer-Barber et al. 2011). 

Durante uma infecção crônica, camundongos que receberam anticorpos somente para IL-1α 

demonstraram aumento da suscetibilidade. Apesar de não ter sido avaliado a produção de células 

da resposta adaptativa, o trabalho sugere que a IL-1α estaria correlacionada com a resposta inata e 

a sinalização do receptor IL-1R (Guler et al. 2011). Somado a isso, IL-1α/β conferem resistência 

durante a infecção através da indução da produção de eicosanoides limitando a produção excessiva 

de interferon do tipo 1 (Katrin D Mayer-Barber et al. 2014a). Trabalhos recentes demonstraram 

que a produção de óxido nítrico pelos leucócitos em resposta ao IFN-γ também inibe a produção 

de IL-1β. Esse efeito foi devido a capacidade do óxido nítrico inibir a  plataforma do inflamassoma 

de NLRP3 através da nitrosilação (B. B. Mishra 2013). Por fim, camundongos deficientes para a 

expressão de óxido nítrico sintase apresentaram um aumento da produção de IL-1β 

consequentemente recrutamento de neutrófilos promovendo a replicação do bacilo correlacionado 

com o aumento de lesões caseosas em pacientes com tuberculose (B. B. Mishra et al. 2017). 

Todavia, IL-1α/β talvez poderiam ter um papel nociso em condições que ainda não foram 

plenamente desvendadas como na comorbidade obesidade e TB.  
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2. JUSTIFICATIVA 

Resultados prévios de nosso grupo mostram que animais obesos, em decorrência da ingestão 

de dieta hiperlipídica (HFD, High Fat Diet), infectados com M. tuberculosis são mais suscetíveis 

e apresentam inflamação pulmonar mais intensa quando comparados aos animais não obesos, 

alimentados com dieta padrão (LFD, Low Fat Diet) e infectados. A análise através PCR 

microarray dos pulmões desses animais evidenciou o aumento na expressão de genes de citocinas 

pró-inflamatórias, como IL-1α e IL-1β, sendo a IL-1β importante na metainflamação induzida pela 

obesidade. Somado a isso, os animais quando obesos apresentam aumento de células T CD4+ 

produtoras de IFN-γ e/ou IL-17. Dessa forma, os resultados de nosso grupo confirmam dados de 

estudos clínicos com amostras de pacientes portadores da comorbidade diabetes e tuberculose. 

Esses pacientes apresentam exacerbação da resposta adaptativa na condição de comorbidade 

comparada aos pacientes com tuberculose, que não têm diabetes (Stevenson et al. 2007; Raposo-

García et al. 2017; Restrepo 2016). Pacientes com diabetes do tipo 2 desenvolvem a doença ativa 

caracterizada pelo aumento da cavitação e, consequentemente, transmissão, ressaltando a relação 

de risco (Jeon and Murray 2008). Esse cenário tem sido evidenciado no Brasil. Gil-Santana e 

colaboradores já evidenciaram em um estudo de coorte que pacientes diabéticos apresentaram 

quadros clínicos mais graves de cavitação (Gil-Santana et al. 2016). 

A obesidade está diretamente associada com a diabetes tipo 2, e com a indução de inflamação 

caracterizada pelo acúmulo de macrófagos M1, CCL2, IL-1β, IL-6 juntamente com a hiperplasia 

e hipertrofia do tecido adiposo (Gökhan S. Hotamisligil 2017). Sabendo que as citocinas IL-1α/β 

são importantes para a resposta protetora na infecção por M. tuberculosis, que a IL-1β está 

relacionada com a metainflamação que ocorre na obesidade, e sabendo que camundongos obesos 

e infectados por M. tuberculosis são mais suscetíveis e apresentam maior inflamação pulmonar 

que os animais magros e infectados, nossa proposta de estudo foi investigar o eixo IL-1/IL-1R na 

progressão da infecção e na inflamação pulmonar na interface obesidade e tuberculose. Estudos já 

tem apontado o efeito deletério da IL-1β em diversas doenças inflamatórias (Lachmann et al. 2009; 

Ruperto et al. 2012; Ridker et al. 2012; Ridker 2017), enquanto a IL-1α ainda é pouco explorada, 

principalmente o seu possível papel como reguladora do metabolismo e, consequentemente, da 

resposta imunológica. 

É importante ressaltar que há apenas um único estudo na literatura relacionando tuberculose e 

obesidade. Tal estudo foi realizado empregando camundongos deficientes para leptina (ob/ob), 
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que quando infectados com M. tuberculosis foram mais suscetíveis e produziram menos IFN- que 

os animais WT infectados (Wieland et al. 2005). 

Desse modo, nossa hipótese era que o aumento da inflamação pulmonar, como consequência 

da obesidade, acentua a susceptibilidade e a progressão da infecção, sendo tanto a IL-1β como a 

IL-1α mediadores determinantes nesse processo. Para isso, nossa ferramenta foi a utilização de 

animais deficientes para IL-1α ou para o receptor de IL-1 (IL-1R), alimentados com dieta 

hiperlipídica (HFD) ou dieta padrão (LFD), seguida da infecção com M. tuberculosis.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 Avaliar se o aumento na magnitude da inflamação pulmonar e a progressão da infecção por 

M. tuberculosis, em decorrência da obesidade, poderiam ser atribuídos ao eixo IL-1/IL-1R.  

3.2. Objetivos Específicos 

Utilizando como ferramenta animais deficientes para a expressão do receptor para IL-1 

(IL-1R-/-) e animais deficientes para a expressão de IL-1α (IL-1α-/-):  

3.2.1. Avaliar a susceptibilidade/progressão à infecção por M. tuberculosis dos animais IL-1α-/- e 

IL-1R-/- obesos comparando aos animais IL-1α-/- e IL-1R-/- não obesos e aos animais WT obesos.  

 Nos animais obesos e não obesos, infectados: 

3.2.2. Realizar a análise histopatológica do pulmão e tecido adiposo.  

3.2.3. Avaliar as populações de células CD4+ produtoras de IFN- e IL-17 nos pulmões  

3.2.4. Quantificar as populações de neutrófilos, monócitos, macrófagos e subpopulações de células 

dendríticas nos pulmões. 

3.2.5. Quantificar as citocinas em homogenatos de pulmões. 

3.2.6. Confirmar o papel da IL-1α e da IL-1β na interface da obesidade e tuberculose por meio do 

tratamento de animais obesos com IL-1α recombinante ou com anticorpo monoclonal contra IL-

1β. 

3.2.7. Investigar o papel dos macrófagos e das células dendríticas na indução da resposta 

inflamatória e ativação de células CD4+, respectivamente, em decorrência da obesidade ou da 

expressão de IL-1α. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Animais 

Camundongos selvagens fêmeas, 6 semanas de idade do background genético C57BL/6 (Wild Type 

-WT) e deficientes para o receptor da IL-1 (IL-1R-/-) e IL-1 (IL-1α-/-) foram sedidos pelo Biotério 

de Animais Isogênicos e pelo Centro de Criação de Camundongos Especiais da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP. Os animais foram mantidos durante os experimentos dentro de 

micro isoladores no laboratório de nível II e III de biossegurança, adequado para a manipulação 

de animais infectados, com livre acesso à água e a pelo menos 5g diárias de dieta. Todos os 

procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

FMRP-USP (Protocolo nº91/2017, ANEXO 1).  

4.2. Grupos de animais 

Para cada experimento, quatro (04) grupos, com cinco (05) animais por grupo foram avaliados. 

GRUPO I 

WT Não obeso 

infectado  

GRUPO II 

IL-1R-/- Não obeso 

infectado  

GRUPO III 

WT Obeso 

infectado 

GRUPO IV 

IL-1R-/- Obeso 

infectado  

GRUPO I 

WT Não obeso 

infectado  

GRUPO II 

IL-1α-/- Não obeso 

infectado 

GRUPO III 

WT Obeso 

infectado  

GRUPO IV 

IL-1α-/-  Obeso 

infectado  

 

4.3. Dieta dos animais 

Camundongos C57BL/6, IL-1R-/- e IL-1α-/- foram mantidos em dieta purificada AIN-93G 

(NUVILAB®) descrito anteriormente por Reeves e colaboradores (Reeves, Nielsen, and Fahey 

1993) modificada para hiperlipídica (35% de lipídios, sendo 4% de origem vegetal (óleo de soja 

Sadia®) e 31% de origem animal (gordura suína Sadia®) – High Fat Diet- HFD) ou com dieta 

comercial padrão durante o período de onze semanas (Tabela 1). 
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Dieta LFD 

(Low Fat Diet) 

Dieta HFD 

(High Fat Diet) 

Ingredientes 100 g 100 g 

Amido 39,8 11,8 

Caseína 20 20 

Maltodextrina 13,2 13,2 

Sacarose 10 10 

Óleo de soja 7 4 

Banha 0 31 

Celulose 5 5 

Mix minerais 3,5 3,5 

Mix vitaminas 1 1 

L-cistina 0,3 0,3 

Bitartato de 

colina 0,25 0,25 

Tabela 1. Ingredientes para LFD e HFD. 

4.4. Preparo do inóculo de M. tuberculosis 

O preparo do inóculo de M. tuberculosis (Mtb) H37Rv (ATCC 27294) foi realizado conforme 

metodologia descrita por Fonseca 2009 (da Fonseca, Silva et al. 2009). Foi utilizada uma alíquota 

de Mtb congelada à -80ºC (com viabilidade superior à 85%), esta alíquota em volume total de 

2,5mL de meio Middlebrook 7H9 (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) adicionado de 10% 

de OADCTM (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) foi incubada por 8 dias a 37°C. Entre os 

dias 7 e 10 a suspensão bacteriana foi centrifugada, retirada o sobrenadante e o pellet foi diluído 

com o auxílio de pérolas de vidro até apresentar turbides semelhante a escala-padrão de McFarland 

(1 x 107 bacilos/mL). O controle da concentração do inóculo (1x105), foi realizado através da 
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diluição seriada de 100, 1000, 10.000 e 100.000 vezes utilizando uma alíquota de 100 μL da 

suspensão bacteriana (1x106). O volume de 100 μL de cada diluição foi plaqueado em meio 7H11 

(DIFCO Laboratories, Detroit, MI, USA). Após o período de 28 dias de incubação as unidades 

formadoras de colônia (CFU) foram contadas com auxílio da lupa ZOOM 2000 (Leica 

Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany) e os números de colônias obtidos foram corrigidos pelo 

fator de diluição de cada amostra. Os procedimentos realizados com a Mtb, inóculo e infecção 

foram realizados em laboratório de nível de biossegurança III.   

 

4.5. Infecção intra-traqueal 

Os animais foram anestesiados com 20% de cloridrato de ketamina (ketamina 10% - Agener 

União) e 10% xylazina (Dopaser) em solução salina via intraperitoneal. Os animais foram 

infectados pela traquéia (cirurgia) inoculando uma suspensão de 100 L que continham 105 

bacilos. Para quantificação do inóculo experimental, o mesmo foi plaqueado em meio 7H11 como 

descrito no ensaio de CFU.  

4.6. Parâmetros da indução de obesidade 

4.6.1. Pesagem semanal dos animais 

Os animais foram pesados uma vez por semana durante 11 semanas (81 dias). Os pesos foram 

compilados nos respectivos grupos e os dados foram plotados em gráfico de curva para a avaliação 

da diferença significativa entre LFD e HFD.  

4.6.2. Teste de glicemia 

Após 8 semanas de dieta foi avaliada a glicemia dos animais, primordialmente antes da infecção 

com M. tuberculosis. Para isso, os animais foram submetidos a um jejum alimentar de no mínimo 

6 horas com livre acesso à água. Posteriormente uma alíquota de sangue foi obtida da veia caudal 

dos animais sendo utilizada para dosagem da glicose com as tiras Accu-check ® com auxílio do 

glicosímetro Accu-check Active (Roche). 

4.6.3. Pesagem dos tecidos adiposos 

Transcorridos 21 dias de infecção, os animais foram eutanasiados e os tecidos adiposos 

retroperitoneal e mesentérico visceral foram retirados e pesados.  
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4.6.4. Teste de Tolerância à Glicose (GTT) 

Após 21 dias de infecção os animais foram novamente submetidos a pelo menos 6 horas de jejum 

com acesso à água. Uma amostra de sangue, tempo 0, foi retirada pela veia caudal. Após, os 

animais receberam uma injeção de glicose no peritônio (D-(+)-Glucose, Sigma-Aldrich St. Louis, 

MO, USA) na concentração de (2g/Kg de peso corporal). Amostras de sangue da veia caudal foram 

coletadas em seis pontos: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutos. Os índices glicêmicos foram mensurados 

em cada tempo através do glicosímetro Accu-check Active Roche. A intolerância à glicose foi 

avaliada através da área sob a curva (AUC) utilizando o programa Prism 6.0 (GraphPad Software, 

Inc., San Diego CA, USA). 

4.6.5. Dosagem de insulina sérica 

Após a infecção o sangue total dos animais submetidos a dieta foi centrifugado e o soro (25 µL) 

foi utilizado para a dosagem de insulina segundo o kit Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA (Alpco 

Diagnostics, EUA).  

4.7. Isolamento e Cultivo de Leucócitos pulmonares  

Os animais foram eutanasiados após 21 dias de infecção com Mtb (ou 81 dias de dieta). Os pulmões 

foram coletados e conservados em placas de Petri de 22 mm de diâmetro (Corning, NY, USA) 

estéreis contendo 2 mL de meio RPMI-1640. Os lóbulos médio e inferior direitos do pulmão foram 

fragmentados em pequenos pedaços com auxílio de uma tesoura e transferidos para tubos de 50 

mL contendo 13 mL da solução de digestão (RPMI-1640 incompleto (Sigma, St Louis, MO, USA) 

acrescido de 0,5 mg/mL de Liberase (Liberase Blendzymez – Roche, Indianapolis, IN) e 25 U/mL 

de desoxiribonuclease (DNAse) I de pâncreas bovino (Sigma-Aldrich, MO, USA). Em seguida, a 

suspensão celular foi incubada durante 30 minutos a 37ºC, sob agitação constante (aprox. 250 

rpm). Após a digestão, as células foram dispersas com auxílio de seringa de 10 mL e centrifugadas 

a 1500 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sedimento celular resultante foi submetido ao protocolo de 

lise de hemácias, adicionando-se 2 mL de tampão de lise ACK (0,15 M de NH4CL, 10 mM de 

KHCO3, 0,1Mm de EDTA diluídos em H2O) por 2 minutos, seguindo-se o acréscimo de 10 mL de 

PBS e posteriormente centrifugados a 1500 rpm, por 10 minutos a 4°C. O sedimento foi 

ressuspendido em 5 mL de RPMI-1640 (Sigma, St Louis, MO, USA) contendo 10% de Soro Fetal 

Bovino (SFB) (Gibco – Invitrogen, Grand Island, NY, USA). A suspensão foi filtrada utilizando-

se malha estéril (Cell strainer, (BD Biosciences, Becton Circle, Durham, NC, USA), seguindo-se 
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centrifugação a 1500 rpm por 10 minutos, a 4ºC. Em seguida, as células foram ressuspensas em 1 

mL de meio RPMI-1640 completo e quantificadas no contador automático Cell Countess 

(Invitrogen, EUA). Suspensão de 106 células foram plaqueadas em placas de 96 poços (BD 

Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) e cultivadas sem estímulo (meio), ou em presença de PMA 

(Phorbol 12-Myristate 13 Acetate; 100 ng/mL; Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, 28 EUA), 

Ionomicina (500 ng/mL; Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) e GolgiPlug (1 μL/mL; BD 

Biosciences, Franklin Lakes, New Jersey, EUA) durante 4 horas, à 37ºC, pressão de 5% de CO2 e 

umidade controlada. Decorrido o tempo de cultura, a suspensão celular foi coletada e processada 

para análise das populações de células por citometria de fluxo. 

 

4.8. Citometria de fluxo 

Todos os anticorpos utilizados para as marcações de moléculas de superfície e citocinas 

intracelulares foram previamente titulados e utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes 

BD e Biolegend.  

4.8.1. Detecção de moléculas de superfície  

Para a análise das populações celulares de neutrófilos, monócitos, macrófagos, células dendríticas 

e linfócitos, 106 células isoladas do pulmão foram incubadas a 4°C por 40 minutos com 

sobrenadante de cultura de células 2.4G2 (contendo anticorpos anti-FcγRII/III), diluído 1:1. As 

células foram incubadas com os anticorpos monoclonais previamente titulados durante 30 minutos 

a 4°C, longe da luz (Tabela 2). As células foram lavadas com 2 mL de tampão PBS contendo 2% 

SBF e foram fixadas com solução de 1% de formol. Foi adquirido pelo menos 100.000 eventos no 

citômetro FACSCantoTMII (BD, San José, CA, USA) de cada amostra. As células foram avaliadas 

por tamanho (FSC), granulosidade (SSC) e intensidade de fluorescência. Primeiramente, através 

dos parâmetros FSC-A (área) e FSC-H (altura) foi realizada a exclusão das células agregadas 

também chamadas de doublets. As populações de linfócitos e células mieloides foram selecionadas 

a partir dos parâmetros FSC-A e SSC-A. Foram analisadas células T CD4+ e T CD8+; macrófagos 

pouco ativados (CD11c+CD11blowF4/80+) e macrófagos mais ativados (CD11c+CD11bhighF4/80+), 

células dendríticas (CD11c+MHCII+CD11b-CD103+ ou CD11c+MHCII+CD11b+CD103-), 

neutrófilos (CD11b+Ly6G+) e monócitos inflamatórios (CD11b+Ly6Chigh). Os dados foram 

analisados utilizando-se o software FlowJoTM 7.6.1 (Tree Star, Inc. Ashland, Oregon, USA).  
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4.8.2. Detecção intracelular de citocinas 

Após o período de cultura, as células foram coletadas e fixadas durante 11 minutos com 100 µL 

de  PBS-formol 4% (Formaldeído, Synth – Diadema, SP, Brasil), à temperatura ambiente e 

posteriormente foi adicionado 1 mL de PBS 1X. Para a permeabilização da membrana a suspensão 

celular foi centrifugada a 453 x g, por 10 minutos a 4°C e lavada com 1 mL de PBS 1X para a 

retirada do formol, em seguida foi adicionado 1mL de tampão de permeabilização (1% de SBF e 

0,2% de saponina (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) diluídos em PBS 1X). A suspensão celular 

foi homogeinizada vigorosamente e centrifugada a 453 x g, por 10 minutos a 4°C. As células foram 

ressuspensas em 30 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 20 µL de tampão de permeabilização contendo os anticorpos monoclonais (Tabela 2), durante 

30 minutos, a 4°C, longe da luz. As células foram lavadas com 1 mL de tampão de 

permeabilização. Por fim, o sobrenadante foi dispensado e as células foram ressuspendidas no 

tampão restante no tubo. As amostras foram adquiridas no FACSCantoTMII e analisadas 

utilizando-se o software FlowJoTM 7.6.1, como descrito no anteriormente. 

Populações 

celulares  

Anticorpo Clone  Fabricante  

Neutrófilos  

Monócitos 

CD11c- PE Cy7 HL3 BD Bioscience, EUA 

CD11b- APC Cy7 M1/70 Biolegend, EUA 

Ly6C- Percp 5.5 AL-21 BD Bioscience, EUA 

Ly6G- APC 1A8 BD Bioscience, 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 
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CD206- PE C068C2 Biolegend, EUA 

MHCII Ia Ie- FITC M5/114.15.2  Biolegend, EUA 

Células 

Dendríticas  

CD11c- PE Cy7 HL3 BD Bioscience, EUA 

CD11b- APC Cy7 M1/70 Biolegend, EUA 

CD11b- BV711 M1/70  Biolegend, EUA 

CD103-PE M290 BD Bioscience, EUA 

MHCII Ia Ie- FITC M5/114.15.2  Biolegend, EUA 

Linfócitos  CD3- PE Cy5 145-2C11 BD Bioscience, EUA 

CD3- Alexa 488 17A2  Biolegend, EUA 

CD4 – APC Cy7 RM4-5 Biolegend, EUA 

CD4- Alexa F 700 GK1.5 Biolegend, EUA 

CD8- PE 53-6.7  Biolegend, EUA 

Ki-67 FITC SolA15  eBioscience, EUA 

Citocinas  IFNγ-PE Cy7 XMG1.2 Biolegend, EUA 

IFNγ-BV711 XMG1.2 Biolegend, EUA 

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

Tabela 2. Descrição dos anticorpos utilizados na citometria de fluxo. 

 

4.9. Ensaio de Unidades Formadoras de Colônia (CFU) 

Uma alíquota no volume de 100µL foi retirada após a digestão dos fragmentos de pulmão 

passando por diluições seriadas em PBS 1X estéril. Um volume de 100 L das diluições 100, 1000, 

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

USA) acrescido de ágar bacteriológico (Difco Laboratories, Detroit, MI, USA). As placas foram 
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vedadas e incubadas a 37ºC durante 28 dias. Após o período de incubação, as colônias foram 

contadas utilizando a lupa (Leica Microssystems, ZOOM 2000). O número de colônias foi 

corrigido de acordo com as diluições e expresso em Log10 do número de CFU por pulmão. 

4.10. Análise histopatológica 

O lóbulo superior direito do pulmão e dos tecidos adiposos foram acondicionados em solução de 

formol tamponado (6,5g Na2HPO4, 4g NaH2PO4.H2O e 370mL de formaldeído (37%), q.s.p 1L, 

pH=7,0). Os cortes de 5 m foram corados com a coloração hematoxilina/eosina (H&E) para a 

visualização do infiltrado celular no pulmão e para observação do tamanho dos adipócitos. Cortes 

de 7 m dos pulmões foram corados com Ziehl-Neelsen (ZN), para visualização das bactérias 

ácido-álcool resistentes. Os cortes e colorações foram realizados por Izaíra Brandão e Elaine 

Floriano. As análises histopatológicas de H&E e 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, as vezes formando agregados linfoide esparsos (inflamação leve); 

grau 2: coleção perivascular ou peri-brônquica de células inflamatórias, predominantemente 

linfócitos e macrófagos xantomosos, formando frequentes agregados linfoides, às vezes 

coalescentes, preservando parte dos espaços alveolares (inflamação moderada); grau 3: coleção 

perivascular ou peribrônquica de células inflamatórias, predominantemente linfócitos e 

macrófagos xantomosos, formando frequentes agregados linfoides, na maior parte coalescentes, 

preservando raros espaços alveolares (inflamação grave). 

 

4.11. Extração de RNA do tecido adiposo 

Após a eutanásia dos camundongos, os tecidos adiposos viscerais foram retirados e macerados em 

500L de trizol através do auxílio de um homogeneizador S10NG IKA® T10 basic (IKA® - 

Werke GMHB & Co. KG, Staufen-Alemanha). Foi adicionado 200ul de clorofórmio seguido da 

centrifugação por 15 minutos a 12000 x g. A fase aquosa foi adicionada na coluna de purificação 

do kit RNAspin Mini RNA isolation kit (GE Healthcare) e o RNA foi extraído conforme instruções 

do fabricante do kit RNAspin mini. Por último, foi realizado a quantificação do RNA no 

espectofotômetro GeneQuant (Amersham Biotech).  
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4.12. Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) em Tempo Real 

Para a completa degradação do DNA genômico, o RNA total foi tratado com a enzima 

Amplification Grade DNase (Invitrogen). Em seguida, foi utilizada a enzima SuperScript II RNase 

(Invitrogen) para a síntese do cDNA segundo fabricante. Foram utilizados primers específicos para 

regiões de interesse com o intuito de amplificar os cDNAs através da reação de PCR em tempo 

real (Tabela 3). Como controle negativo da reação utilizou-se alíquotas sem cDNA. Como gene 

endógeno foi utilizdo a β2 microglobulina. Para cada reação de PCR utilizou-se 10 mM de cada 

dNTP (Invitrogen), 10 pmoles de cada primer (Invitrogen), uma alíquota da amostra de cDNA 

contendo 400ng, 6,25 µL do kit Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG com ROX 

(Invitrogen) e água ultra-pura (GIBCO), o volume final da reação foi de 13 µL.  A reação foi 

realizada no termociclador Rotor Gene-6000 (Cobbert Austrália). Para ativar a enzima Taq DNA 

Polymerase Platinum, a temperatura inicial foi de 50°C por 2 minutos, seguida de Hot Start (pré-

aquecimento) a 95°C por 2 minutos. Em seguida, a reação foi submetida a 40 ciclos de 

amplificação: com desnaturação a 95°C por 15 segundos, anelamento dos primers a 58°C por 30 

segundos e extensão de fita complementar a 72°C por 30 segundos. A curva de dissociação 

(melting) foi realizada de 65°C a 95°C. A média do CT de cada grupo foi utilizada na equação 

ΔCt, gene endógeno (β2) menos o gene alvo, seguido do 2ΔCt. O valor obtido no grupo controle 

WT-LFD foi considerado como expressão basal 1. Os valores (2ΔCt) dos demais grupos 

experimentais foram dividos pelo (2ΔCt) do grupo controle. Foram avaliadas a expressão gênica 

para IL-1 e IL-1α. 

Gene  Sequência  

Ms B2m (housekeeping) Sense: CAC CCC CAC TGA GAC TGA TAC ATA 

Antisense: TCA CAT GTC TCG ATC CCA GTA GA  

IL-1α Sense: CCA TAA CCC ATG ATC TGG AAG 

Antisense:  AGA CTA CAG TTC TGC CAT TGA CCAT 

IL-1β Sense: GTTTAATTCGATGATACGCGAG 

Antisense: TTAASCCGACACCTCACGG 

Tabela 3. Sequência de primers utilizados durante a reação de PCR em tempo real. 
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4.13. Detecção de citocinas por ensaio imunoenzimático (ELISA) 

A detecção das citocinas IL-1, IL-12, IFN-γ, IL-1α, IL-6 e IL-17 foram realizadas por meio de 

kit BD OptEIA Set (BD Biosciences, San Diego, California, EUA) e DuoSet ELISA Development 

System (R&D Systems, Minneapolis, Minnesota, EUA) (Tabela 4). Incialmente, as placas foram 

sensibilizadas “overnight” com o anticorpo de captura, diluído em tampão de bloqueio. Após esse 

período as placas foram lavadas, bloqueadas e incubadas a temperatura ambiente e lavadas 

novamente. As amostras e a curva padrão foram incubadas por duas horas à 4ºC e lavadas. Por 

fim, o anticorpo biotinilado foi incubado por meia hora, quando recebeu a solução streptavidina. 

Após nova lavagem, a placa recebeu a solução reveladora TMB (BD Biosciences, San Diego, 

California, EUA), por vinte minutos, e essa reação foi interrompida com H2SO4 a 16%. As 

amostras foram lidas a 450/570nm no leitor Versamax (Molecular Devices, California, EUA). 

 

Kit ELISA Captura Detecção Ponto Inicial da 

Curva 

Ponto Final da Curva 

IL-17 1:250 1:250 1000 pg/mL 7, 213 pg/mL 

IL-1 1:250 1:250 2000 pg/mL 7,813 pg/mL 

IL-1α 2ug/mL 100ng/mL 1000pg/mL 15.6pg/mL 

IFN-γ 1:250 1:250 2000pg/mL 31,3 pg/mL 

IL-6 2,00ug/mL 150ng/mL 1000 pg/mL 15.6pg/mL 

IL-12 1:250 1:250 4000 pg/mL 62.5pg/mL 

Tabela 4. Limite de detecção dos kits imunoenzimáticos. 

 

4.14. Diferenciação de macrófagos (BMDMs) e células dendríticas (BMDCs) a partir de 

precursores de medula óssea 

O conteúdo interno do fêmur de animais WT, IL-1R e IL-1α naives ou submetidos a dieta e 

infectados, foram incubados com meio RPMI-C contendo 30% de sobrenadante do cultivo de 

células L929 (Fator estimulante de colônias de macrófagos de 20 ng / mL (M-CSF) (PeproTech, 
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Rocky Hill, NJ, EUA) para a diferenciação em macrófagos ou (GM-CSF 20 ng / mL) para células 

dendríticas em placas de Petri (BD OPTILUX). No dia 3 foi adicionado 8 mL de meio RPMI-C 

suplementado nas culturas de macrófagos e 10 mL de meio RPMI-C contendo 40 ng / mL de GM-

CSF para as culturas de células dendríticas. Após 7 dias, os BMDMs de animais naive foram 

submetidos aos ensaios de killing e fagocitose e os BMDMs provenientes de animais infectados 

alimentados com dieta foram plaqueados em condições estimulantes para a polarização de 

macrófagos M1 ou M2 através de 1 μg / mL LPS (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) ou 30 ng 

/ mL IL-4 (R & D Systems, Minneapolis, MN, EUA). As BMDCs de animais WT submetidos a 

dieta foram estimuladas com antígeno de TB e foram cultivadas em cocultura.  

4.15. Ensaio de Killing e Fagocitose 

Para a realização do ensaio de killing e fagocitose foi utilizado 2.5 x 105 BMDM os quais foram 

plaqueados em quadruplicata em placas de 24 poços, e após 4 horas, as células foram infectadas 

com Mtb (MOI 5). O meio de cultura foi substituído por RPMI-1640 após 4 horas de infecção 

contendo 10% de FBS contendo 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). Nesse momento, foi realizado o ensaio de fagocitose. Os poços foram lavados duas vezes 

com 2mL de PBS 1X em temperatura ambiente e as células foram lisadas com 200 ul de solução 

0.05% de saponina. Uma alíquota de 100ul foi utilizada para realizar o ensaio de CFU. Após 24 

horas, o ensaio de killing foi realizado. O sobrenadante foi coletado, e as células foram lisadas para 

a realização do ensaio de CFU como descrito anteriormente. 

4.16. Ensaio de cocultura de BMDCs de animais infectados e submetidos a dieta e células 

CD4+ de animais WT infectados  

1x105 BMDCs foram plaqueadas em placa de 96 poços (Corning®, NY, EUA) e foram estimuladas 

com 50µg/mL de antígenos proteicos do lisado de Mtb durante 24 horas. O baço de animais 

infectados foi macerado e filtrado com o auxílio de cell strainer (Corning®, NY, EUA). 2x105 

células T (CD4+) isoladas a partir de células totais do baço de animais WT infectados foram 

adicionadas na cultura. As células CD4+ foram isoladas através de MACS CD4+ cell isolation kit 

II (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany).  3x107 esplenócitos foram separados e nessa 

suspensão foram adicionados 400μL de tampão de beads contendo 0,5% de albumina bovina 

(fração V) (BSA- Inlab, São Paulo, SP, Brasil) e 2 mM de EDTA (Invitrogen by life 
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BiotechnologiesTM, Carlsbad, CA, USA) diluídos em PBS 1X. Em seguida, foram adicionados 

100 μL de CD4+ T Cell Biotin-Antibody Cocktail, e a suspensão foi agitada e incubada por 10 

minutos, a 4ºC. Posteriormente, foram adicionados à suspensão 300 μL de tampão de beads e 

200μL de Anti-Biotin MicroBeads, seguindo-se a homogeneização e incubação por 15 minutos, a 

4ºC. Após a incubação, 10 mL de tampão de beads foram adicionados para lavar a suspensão. O 

sedimento celular foi ressuspenso em 500 μL de tampão de beads. As colunas magnéticas de 

depleção LD (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) foram preparadas no suporte MACS 

Separator, e, então, a suspensão celular foi aplicada. As células não marcadas (células T CD4+) 

que passaram pela coluna foram coletadas e centrifugadas a 1500 rpm, por 10 minutos, a 4°C.  A 

cultura foi incubada em estufa a 37ºC e 5% de CO2. Transcorrido 44 horas de cultura o 

sobrenadante foi recolhido e as células foram estimuladas com PMA (Phorbol 12-Myristate 13 

Acetate; 100 ng/mL; Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, 28 EUA), Ionomicina (500 ng/mL; 

Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) e GolgiPlug (1 μL/mL; BD Biosciences, Franklin 

Lakes, New Jersey, EUA) durante 4 horas, à 37ºC, pressão de 5% de CO2 e umidade controlada. 

Como um controle negativo, células CD4+ do baço purificado foram estimuladas. Decorrido o 

tempo de cultura, a suspensão celular foi coletada e processada para análise das populações de 

linfócitos por citometria de fluxo. 

4.17. Tratamento com anticorpo anti-IL-1β em animais WT submetidos a dieta 

Animais WT foram submetidos a dieta LFD e HFD durante o total de 11 semanas. Entre a 6ª até 

8ª semana os animais receberam 3 doses por semana via intraperitoneal de anticorpo anti-IL-1β 

(BioXcell clone: B122) na concentração de 1mg/kg em 200 µl de PBS 1x. Após o tratamento os 

animais foram infectados com 1x105 bacilos via intra-traqueal. Foram coletadas amostras de 

sangue através do plexo retro-orbital com auxílio de uma pipeta Pasteur 24 e 48 horas antes da 

primeira dose e após a última dose. A partir do pulmão foi realizado o ensaio de CFU como descrito 

anteriormente.  

4.18. Reconstituição dos animais IL-1α-/-  

Animais IL-1α-/- foram submetidos a dieta durante 11 semanas. A partir da 7ª até 11ª semana os 

animais receberam o tratamento com IL-1α recombinante (Peprotech, EUA). Na 7ª semana os 

animais receberam 3 doses de 500ng em 200µl de PBS 1X via intraperitoneal. Os animais foram 

infectados com 1x105 bacilos via intra-traqueal na 8ª semana e no decorrer da infecção os animais 
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receberam 10 doses via intranasal contendo 50ng em 25µl de PBS 1X. Foi realizado o ensaio de 

CFU e as células do pulmão foram submetidas a cultura celular. Suspensão de 106 células foram 

plaqueadas em placas de 96 poços (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) e cultivadas sem 

estímulo (meio), ou em presença de PMA (Phorbol 12-Myristate 13 Acetate; 100 ng/mL; Sigma-

Aldrich, Saint Louis, Missouri, 28 EUA), Ionomicina (500 ng/mL; Sigma-Aldrich, Saint Louis, 

Missouri, EUA) e GolgiPlug (1 μL/mL; BD Biosciences, Franklin Lakes, New Jersey, EUA) 

durante 4 horas, à 37ºC, pressão de 5% de CO2 e umidade controlada. Decorrido o tempo de 

cultura, a suspensão celular foi coletada e processada para análise das populações de células por 

citometria de fluxo. 

4.19. Análise da microbiota 

4.19.1. Extração do DNA das fezes 

A microbiota comensal das fezes de animais IL-1α-/- foi avaliada por PCR em tempo real. O DNA 

foi extraído usando o Kit QIAamp DNA Stool Mini (Qiagen) segundo intruções do fabricante. 

4.19.2. Reação em PCR em Tempo Real de amostra de fezes   

Para cada reação de PCR foram utilizados 10 ng de DNA a partir das amostras no volume total de 

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

GoTaq qPCR Master Mix (PROMEGA), sendo o volume final de 10 μL para cada reação. A reação 

foi realizada no aparelho StepOnePlusTM Real-Time PCR Systems (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). A placa (Applied biosystems) contendo 96 reações foi submetida a temperatura 

95°C por 10 minutos para a desnaturação das amostras e concominante ativação da enzima Taq 

DNA Polymerase Platinum. Em seguida, a reação foi submetida a 40 ciclos de amplificação. Cada 

ciclo constituiu-se de desnaturação a 95°C por 15 segundos, anelamento dos primers a 58°C para 

os filos Firmicutes e Bacteroidetes por 30 segundos, e extensão de fita complementar a 72°C por 

30 segundos (Tabela 5). A curva de dissociação (melting) foi realizada a 95°C por 15 segundos, 

60°C por 1 minuto e 95°C por 15 segundos. Os resultados foram analisados pelo StepOnePlusTM 

Real-Time PCR Systems Software. A média do CT de cada grupo foi utilizada na equação ΔCt, 

gene endógeno (16S) menos o gene alvo, seguido do 2ΔCt. O valor obtido no grupo controle WT-

LFD foi considerado como expressão basal 1. Os valores (2ΔCt) dos demais grupos experimentais 

foram dividos pelo (2ΔCt) do grupo controle.  
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Filos de bacterias Sequência 

Bacteroidetes Sense: GTT TAA TTC GAT GAT ACG CGA G 

Antisense: TTA ASC CGA CAC CTC ACG G 

Firmicutes Sense: ATG TGG TTT AAT TCG AAG CA 

Antisense: AGC TGA CGA CAA CCA TGC AC 

16S Sense: AAC AGG ATT AGA TAC CCT GGT AG 

Antisense: GGT TCT TCG CGT TGC ATC 

Tabela 5. Sequência dos primers para a análise da microbiota. 

4.20. Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o programa Prism 6.0 (GraphPad 

Software, Inc., San Diego CA, USA). Para análise de normalidade, os dados foram submetidos ao 

teste Kolmogorov-Smirnov. Para a analise de dois grupos se tiveram uma distribuição normal, 

foram analisados aplicando teste t não pareado (Unpaired) e, se não tiveram uma distribuição 

normal, foram a analisados pelo teste não paramétrico Mann Whitney. Para a analise de mais de 

dois grupos experimentais aqueles 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 quando considerados estatisticamente significativos foram 

simbolizados como * P < 0,05; ** P<0,02; *** P< 0,01; **** P< 0,0001.  
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5. RESULTADOS  

5.1. Produção de IL-1β e IL-1α nos homogenatos de pulmões de animais obesos e infectados  

Fêmeas de 6 semanas da linhagem C57BL/6 foram alimentadas com LFD ou HFD durante 

8 semanas, seguindo-se a infecção com 1x105 bacilos por via intra-traqueal, como ilustra a Figura 

1A. A Figura 1B e 1C confirmam que a dieta hiperlipídica tornou os animais obesos. As 

concentações de IL-1αe IL-1β, mensuradas por ELISA em amostras de homogenatos de pulmão 

3 semanas após infecção, foram significativamente maiores no grupo HFD infectado comparado 

ao grupo LFD infectado (Figura 1D, 1E). 

 

Figura 1 Produção de IL-1β e IL-1α nos homogenatos de pulmões de animais obesos e infectados. 

Desenho experimental de alimentação com dieta padrão (Low Fat Diet - LFD) ou dieta hiperlipídica (High Fat Diet- 

HFD) em camundongos fêmeas C57BL/6 de 6 semanas de idade alimentados por 11 semanas (a). Representação dos 

animais alimentados com LFD ou HFD (b). Peso dos animais na 8ª semana (c). Produção de IL-1β (d) e IL-1α (e) nos 

pulmões. Os dados são representativos de um experimento reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos 

mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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5.2. Avaliação dos parâmetros da obesidade durante a infecção com M. tuberculosis nos 

animais deficientes para expressão do receptor IL-1R ou de IL-1α 

A sinalização IL-1/IL-1R confere proteção contra a tuberculose experimental (Juffermans 

et al. 2000; Fremond et al. 2007; Yamada et al. 2000) e também está associada com a intolerância 

à glicose e resistência à insulina decorrente da obesidade induzida pela dieta (Dror et al. 2017). 

Além disso, a ausência do receptor IL-1R reduziu a metainflamação (McGillicuddy et al. 2011). 

Esses estudos e o aumento nos níveis de IL-1 e IL-1 nos levaram à hipótese de que o eixo IL-

1/IL-1R poderia aumentar a magnitude da inflamação pulmonar e a suscetibilidade à infecção na 

comorbidade obesidade e tuberculose. Os animais WT, IL-1R-/- e IL-1α-/- foram alimentados com 

HFD ou LFD, como ilustra o delineamento experimental (Figura 2A). Após 8 semanas de HFD, 

confirmamos a obesidade induzida por dieta, independente fenótipo WT ou knockout (Figura 2B-

C). O ganho de peso significativo ocorreu a partir da 6ª semana e manteve-se até a 8ª semana, 

quando foram infectados, e avaliados na 11a semana (Figura 2D). Após a infecção, os animais 

perderam peso, mas continuaram com peso corporal aumentado como representado na curva de 

peso dos animais WT, IL-1R-/- e IL-1α-/- (Figura 2D). Os animais WT, IL-1R-/-
 e IL-1α-/- foram 

avaliados aos 21 dias após a infecção, pois observamos em experimentos realizados anteriormente 

que os animais IL-1R-/- e IL-1α-/- sucumbiam à infecção antes dos 30 dias.  
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Figura 2. Avaliação dos parâmetros da obesidade durante a infecção com M. tuberculosis nos animais 

deficientes para expressão do receptor IL-1R ou de IL-1α. 

Desenho experimental de alimentação com dieta padrão (Low Fat Diet - LFD) ou dieta hiperlipídica (High Fat Diet- 

HFD) em camundongos fêmeas C57BL/6 WT, IL-1R-/- e IL-1α-/- de 6 semanas de idade alimentados por 11 semanas 

(a). Representação dos animais alimentados com LFD ou HFD (b). Peso dos animais na 8ª semana (c). Curva de peso 

semanal entre HFD e LFD (d). Os dados são representativos de um experimento reproduzido duas vezes. Barras 

horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos LFD e HFD. 
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5.3. Expressão de IL-1β e IL-1α no tecido adiposo dos animais WT e IL-1α-/-, obesos  

Caracterizando melhor o modelo de obesidade induzida por dieta, também observamos que 

os animais WT, IL-1R-/- e IL-1α-/- alimentados com HFD apresentaram aumento do peso dos tecidos 

mesentéricos viscerais (Figura 3A) e retroperitoneais (Figura 3B) comparados ao grupo LFD. A 

análise histológica mostrou hipertrofia do tecido adiposo nos grupos alimentados com HFD 

comparados aos respectivos grupos LFD (Figura 3C). Não foi observada diferença na hipertrofia 

de tecido adiposo entre os animais dos grupos WT, IL-1R-/-ou IL1α-/- submetidos à dieta 

hiperlipídica (Figura 3C). A obesidade induz  aumento na produção de citocinas proinflamatórias 

em consequência do acúmulo de macrófagos polarizados e recrutados através dos estímulos da 

hipertrofia do tecido adiposo (Kanneganti and Dixit 2012). Assim, os tecidos adiposos foram 

coletados para análise da expressão gênica para IL-1α e IL-1β.  A citocina IL-1β foi 

diferencialmente expressa nos tecidos adiposos de animais WT obesos comparados aos animais 

do grupo LFD (Figura 3D). Porém, a ausência na expressão de IL-1α afetou a expressão de IL-1β 

no tecido adiposo de animais obesos, cuja expressão gênica foi baixa comparada à dos animais 

WT obesos (Figura 3D). Além disso, a obesidade não afetou a expressão de IL-1α no tecido 

adiposo (Figura 3E). No entanto, a IL-1α estava aumentada no soro de animais WT alimentados 

com HFD (Figura 3F).  
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Figura 3. Expressão gênica de IL-1β e IL-1α no tecido adiposo dos animais WT e IL-1α-/-, obesos. 

Os animais WT, IL-1R-/-, IL-1α-/- alimentados com HFD apresentaram aumento do peso dos tecidos adiposos 

mesentéricos viscerais (a) e retroperitoneas (b). Fotomicrografias de secções de tecido adiposo retroperitoneal (c). 

Expressão de IL-1β a partir no tecido mesentérico visceral dos animais WT LFD (n=14), HFD (n=12) e IL-1α-/- LFD 

(n=9), HFD (n=8) (d). Expressão de IL-1α a partir no tecido mesentérico visceral dos animais WT LFD (n=12), HFD 

(n=10) (e). Produção de IL-1α a partir do soro de animais WT obesos (f). Os dados são representativos de um 

experimento reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

5.4. Avaliação da glicemia nos animais WT, IL-1R-/- e IL-1α-/-, obesos e infectados  

Estudos clínicos e experimentais mostraram que o consumo de dietas calóricas induzem a 

intolerância à glicose e resistência à insulina (Czech 2017). Trabalhos também ressaltaram que a 

ausênsia da sinalização mediado pelo IL-1R pode interferir na resistência à insulina como também 

na intolerância à glicose (McGillicuddy et al. 2011, 2013). Dessa forma, para confirmar a 

hiperglicemia após a dieta foi mensurada a glicose em jejum nos animais WT,    IL-1R-/-   e   IL-

1α-/- após 8 semanas de dieta, antecedendo a infecção (Figura 4A). Além disso, os animais foram 

submetidos ao teste de tolerância à glicose (GTT) e à dosagem de insulina sérica. Animais WT-

LFD foram mais intolerantes à glicose quando comparado ao grupo WT-HFD. Foi possível 

observar que os animais IL-1R-/-, alimentados com LFD e HFD foram mais intolerantes à glicose 

quando comparado ao grupo controle (WT-LFD) (Figura 4B). Por outro lado, os animais IL-1α-/- 

alimentados com HFD mostraram-se tão intolerantes à glicose quanto o grupo WT HFD, ambos 

comparados com seus respectivos grupos controles, IL-1α-/-
-LFD e WT-LFD, respectivamente 

(Figura 4C). Dessa forma, evidenciamos diferente do que está descrito na literatura 

(McGillicuddy et al. 2011), que a ausência da sinalização IL-1/IL-1R, de certo modo, interfere no 

metabolismo da glicose e a ausência de IL-1α não parece estar relacionada com a hiperglicemia. 

Para complementar os achados relacionados com a hiperglicemia, quantificamos a insulina 

sérica e observamos que os animais WT alimentados com HFD tiveram redução nos níveis de 

insulina comparado ao respectivo grupo LFD, enquanto nos animais deficientes para IL-1α, os 

níveis reduzidos de insulina não foram diferentes entre os grupos IL-1-/--HFD    e   IL-1-/--LFD, 

sugerindo que a IL-1 não parece estar envolvida com a resistência à insulina decorrente da 

obesidade induzida por dieta. No entanto, a ausência de IL-1 afetou negativamente os níveis de 

insulina nos animais magros (WT-LFD versus IL-1-/--LFD) (Figura 4D). 
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Figura 4. Avaliação da glicemia nos animais WT, IL-1R-/- e IL-1α-/-, obesos e infectados. 

Glicemia dos animais WT, IL-1R-/-, IL-1α-/- alimentados com HFD (a). Curva de tolerância a glicose e área sobre a 

curva dos animais IL-1R (b) e IL-1α (c) obesos. Produção de insulina sérica dos animais WT e IL-1α-/- (d). Os dados 

são representativos de um experimento reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença 

P < 0,05 entre os grupos. 
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5.5. Avaliação do número de bacilos nos animais IL-1R-/- obesos 

Sabendo que a sinalização IL-1/IL-1R confere proteção na TB e participa da resposta 

inflamatória na obesidade, nossa hipótese era de que a ausência da sinalização IL-1/IL-1R nos 

animais alimentados com HFD tornaria tais animais mais resistentes à infecção porque o grau 

inflamatório nos seus pulmões seria reduzido, e tais animais se comportariam de modo similar aos 

animais WT-LFD. As Figura 5A e 5B mostram que os animais WT-HFD foram mais suscetíveis 

que os animais WT-LFD, confirmando resultados prévios de nosso grupo. Além disso, confirma 

os dados da literatura  de que os animais IL-1R-/--LFD foram mais suscetíveis que os animais WT-

LFD (Fremond et al. 2007). Diferente do que esperávamos, não houve diferença no número do 

bacilos recuperados dos pulmões de animais dos  grupos obesos: WT-HFD e IL-1R-/--HFD. 

Também não houve diferença entre os grupos IL-1R-/-
-LFD e IL-1R-/--HFD. 

A análise histopatológica, apresentada na Figura 5C, mostra quantidade moderada de 

células inflamatórias ao redor dos vasos e bronquíolos nos pulmões dos animais WT-LFD e 

aumento no grau de inflamação nos pulmões de animais WT-HFD. Além disso, os pulmões dos 

animais IL-1R-/--LFD e IL-1R-/--HFD mostraram menor score inflamatório comparado ao grupo 

WT-HFD (Figura 5D). Dessa forma, o mecanismo que desencadeia o aumento da susceptibilidade 

dos animais submetidos a dieta HFD não é dependente exclusivamente do receptor para IL-1 (IL-

1R). Além disso, para ressaltar os dados da literatura também foi observada uma correlação 

positiva entre hiperglicemia e o ensaio de CFU (Thaiss et al. 2018) (Figura 6E). Dessa forma, 

ressaltando a veracidade dos dados prévios do nosso grupo como também a importância desse 

trabalho. 
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Figura 5. Avaliação do número de bacilos nos animais IL-1R-/- obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 1. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram diluidas em série para realização do ensaio de CFU (a). A partir 

de secções do tecido do lóbulo superior direito foram realizadas as colorações de Ziehl-Neelsen (aumento de 40x) (b) 

e Hematoxilina e Eosina (aumento de 40x) (c). Análise histopatológica (d). Correlação da AUC e CFU (e). Os dados 

são representativos de um experimento reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença 

P < 0,05 entre os grupos. 
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5.6. Análise dos leucócitos da imunidade inata nos pulmões dos animais IL-1R-/- obesos  

O aumento da inflamação pulmonar nos grupos deficientes para a expressão de IL-1R nos 

levou a avaliar as populações de leucócitos da imunidade inata. Nossos resultados mostram que a 

obesidade ou a ausência do IL-1R não afetou as populações de células dendríticas CD11c+CD11b+ 

ou CD11c+CD103+ e monócitos CD11b+Ly6Chigh Figuras 6 e 7, respectivamente. Embora a 

obesidade não tenha afetado, regulando positivamente o influxo de neutrófilos para os pulmões, 

ausência de IL-1R afetou o influxo de neutrófilos, independente da dieta (Figura 8).  
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Figura 6. Frequência de células dendríticas CD11c+ CD11b+ e CD11c+ CD103+ nos animais WT e IL-1R-/-, 

obesos.  

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Estratégia de 

gates (a). Controles de fluorescência (b). Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (c).  

Frequência de células CD11c+ CD11b+ (d) e CD11c+ CD103+(e). Os dados são representativos de um experimento 

reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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Figura 7. Frequência de monócitos CD11b+ Ly6Chigh nos animais WT e IL-1R-/-, obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Estratégia de 

gates (a). Controles de fluorescência (b). Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (c). 

Frequência de células CD11b+ Ly6Chigh (d). Os dados são representativos de um experimento reproduzido duas vezes. 

Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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Figura 8. Frequência de neutrófilos CD11b+ Ly6G+ nos animais WT e IL-1R-/-, obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Estratégia de 

gates (a). Controles de fluorescência (b). Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (c). 

Frequência de células CD11b+ Ly6G+ (d). Os dados são representativos de um experimento reproduzido duas vezes. 

Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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5.7. Avaliação de células CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-17 nos pulmões dos animais IL-

1R-/- obesos 

Em seguida, avaliamos as populações de linfócitos produtores de IFN- ou IL-17. A 

estratégia de gate, controles de fluorescência e a análise representativa são apresentadas na Figura 

9A, 9B e 9C. Como descrito na tese da Doutora Sandra Palma, os animais obesos WT-HFD 

apresentaram aumento de linfócitos produtores de IFN-γ e IL-17 comparados ao grupo WT-LFD 

(Figura 9D). A ausência do receptor IL-1R, independente da obesidade, não alterou a frequência 

de células do perfil Th1 (Figura 9D). Porém, IL-1R foi importante para a diferenciação ou 

expansão de células Th17 tanto em animais obesos quanto magros (Figura 9E). A avaliação de 

citocinas em homogenatos de pulmão por ELISA fornece a quantificação ex vivo. Os animais WT-

HFD e IL-1R-/--HFD apresentaram aumento da produção de IFNγ comparados aos seus respectivos 

grupos controles (WT-LFD e IL-1R-/--LFD) (Figura 9F). Os animais IL-1R-/--HFD apresentaram 

produção de IL-12 significamente maior quando comparados ao grupo WT HFD (Figura 9G).  
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Figura 9. Avaliação de células CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-17 nos pulmões dos animais IL-1R-/- obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Estratégia de 

gates (a). Controles de fluorescência (b). Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (c). 

Frequência de células CD4+ IFNγ+ (d) e CD4+ IL-17+ (e). Produção de IFNγ (f) e IL-12 (g) nos pulmões. Os dados são 

representativos de um experimento reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 

0,05 entre os grupos. 
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5.8. Animais obesos tratados com anti-IL-1β 

Como a deficiência na expressão do IL-1R suprime a via de sinalização para IL-1, IL-1 

e para o antagonista do receptor de IL-1 (Fremond et al. 2007; Katrin D Mayer-Barber et al. 

2014b), a hipótese de que esses animais deficientes e obesos seriam menos suscetíveis à infeccão 

com M. tuberculosis como consequência de redução da resposta inflamatória. Trabalhos na 

literatura já ressaltam o papel benéfico do bloqueio da IL-1 nas doenças inflamatórias (Ridker 

2017). Dessa forma, utilizamos o anticorpo neutralizante para IL-1β no modelo de obesidade e 

tuberculose. 

A Figura 10A ilustra o delineamento experimental, no qual animais WT receberam 3 doses 

de anticorpo contra IL-1 no período de constatação de significativo ganho de peso, antes da 

infecção. Como mostra a Figura 10B, os animais alimentados com HFD quando tratados com 

anticorpo contra IL-1 apresentaram significativa redução no número de CFU e da inflamação 

pulmonar (Figura 10C-E). 
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Figura 10. Animais obesos tratados com Anti-IL-β. 

Camundongos C57BL/6 WT foram alimentados até a 6ª semana quando receberam doses i.p. do anticorpo até a 8ª 

semana quando foram infectados (a). Vinte e um dias após infecção os pulmões foram coletados para o ensaio de CFU 

(b). A partir de secções do tecido do lóbulo superior direito foram realizadas as colorações de Ziehl-Neelsen (aumento 

de 40x) (c) e Hematoxilina e Eosina (aumento de 40x) (e). Análise histopatológica (e). Os dados são representativos 

de um experimento. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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5.9. Análise da carga bacilar em animais IL-1α-/- obesos e tratados com IL-1α recombinante  

A IL-1 realmente parece ter um efeito deletério na comorbidade obesidade e tuberculose, 

e isso não ficou evidente quando suprimimos a sinalização via IL-1R. Desse modo, nós também 

investigamos o efeito da IL-1, que sinaliza pelo mesmo receptor. Animais deficientes para IL-1α 

(IL-1α-/-) foram alimentados com HFD ou LFD, como descrito anteriormente, e comparados com 

os respectivos grupos controles, WT-HFD e WT-LFD. Confirmamos resultados prévios que a 

obesidade aumenta a suscetibilidade à infecção com M. tuberculosis e a inflamação pulmonar, no 

entanto, os animais IL-1α-/-- (LFD e HFD) foram mais suscetíveis e tiveram aumento da 

inflamação pulmonar quando comparados ao grupo WT (LFD-HFD) respectivamente (Figura 

11A-D). Paralelamente, animais IL-1α-/- foram tratados com 5 doses de citocina IL-1 

recombinante (rIL-1) a partir da 6a semana de alimentação com HFD, quando a obesidade se 

torna significativamente aparente, seguindo-se a infecção com M. tuberculosis na 8a semana, 

acompanhado de 10 doses intrasais de (rIL-1) (Figura 12A). O tratamento com rIL-1 ou 

reposição de IL-1 aumentou a resistência dos animais IL-1α-/- obesos (Figura 12B).  
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Figura 11. Análise da carga bacilar em animais IL-1α-/- obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram diluidas em série para realização do ensaio de CFU (a). A partir 

de secções do tecido do lóbulo superior direito foram realizadas as colorações de Ziehl-Neelsen (aumento de 40x) (b) 

e Hematoxilina e Eosina (aumento de 40x) (c). Análise histopatológica (d). Os dados são representativos de um 

experimento reproduzido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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Figura 12. Animais obesos IL-1α-/- tratados com IL-α recombinante. 

Camundongos IL-1α-/- foram tratados a partir da 7ª semana até a 11ª semana com IL-1 recombinante (a). Vinte e um 

dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior direito foram digeridos. Suspensões celulares foram diluidas em 

série para realização do ensaio de CFU (b). A partir de secções do tecido do lóbulo superior direito foram realizadas 

as colorações de Ziehl-Neelsen (aumento de 40x) (c) e Hematoxilina e Eosina (aumento de 40x) (d). Análise 

histopatológica (e). Os dados são representativos de um experimento. Barras horizontais e asteriscos mostram a 

diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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5.10. Avaliação de células CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-17 nos pulmões dos animais IL-

1α-/- obesos, e tratados com IL-1α recombinante  

A seguir, as populações CD4+IFN-γ+ e CD4+IL-17+ foram determinadas nos pulmões dos 

animais WT e IL-1α-/-, alimentados com HFD ou LFD. A análise representativa e os resultados 

compilados mostram redução de ambas as populações CD4+IFN-γ+ e CD4+IL-17+ no grupo IL-1α-

/--HFD comparado ao grupo WT-HFD, sugerindo que a ausência de IL-1α afeta as células Th17 

(Figura 13A-C). Em adição, a obesidade também afetou o perfil Th17, como constatada pela 

redução de CD4+ IL-17+ no grupo IL-1α-/--HFD comparado ao grupo IL-1α-/--LFD (Figura 13A-

C). As concentrações de IFN-γ e de IL-17 também estavam reduzidas nos homogenatos de 

pulmões do grupo IL-1α-/--HFD comparado com o grupo WT-HFD, corroborando os dados de 

citometria de fluxo (Figura 13D-E). Do contrário, o tratamento com IL-1α recombinante, resultou 

em aumento significativo na população CD4+IL-17+, mas não na população CD4+IFN-γ+ nos 

pulmões de animais do grupo IL-1α-/--HFD comparado ao grupo IL-1α-/--HFD não tratado (Figura 

13F-H).  

 Na tentativa de associar os dados do número de CFU e a frequência de linfócitos, 

encontramos uma correlação inversa entre CFU e frequência de células CD4+IL-17+, enquanto não 

houve correlação entre CFU e frequência de células CD4+IFN-+ (Figura 14A-B). 
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Figura 13. Avaliação de células CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-17 nos pulmões dos animais IL-1α-/- obesos, 

e tratados com IL-1α recombinante. 

Os animais foram alimentados como descrito na figura 2 e quando tratados como na figura 12a. Vinte e um dias após 

a infecção, os lóbulos mediano e inferior direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo 

de citometria de fluxo. Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (a). Frequência de células 

CD4+ IFNγ+ (b) e CD4+ IL-17+ (c). Produção de IFNγ (d) e IL-17 (e) nos pulmões. Representativos da análise de 

citometria de fluxo das populações após o tratamento (f). Frequência de células CD4+ IFNγ+ (g) e CD4+ IL-17+ (h). 

Os dados são representativos de um experimento reproduzido uma a duas vezes. Barras horizontais e asteriscos 

mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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Figura 14. Correlações entre CFU, células CD4+ IFNγ+ ou CD4+ IL-17+. 

Realizamos análise de correlação do número de CFU e porcentagem de células CD4+IFNγ+ (a),  CD4+IL-17+ (b). Os 

dados são de quatro experimentos. Para análise estatística da correlação, foi aplicado o teste de Pearson (R). Valores 

de P < 0,05 foram considerados significativos.  
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5.11. Caracterização in vitro e in vivo de macrófagos de animais WT e deficientes para IL-

1α, obesos  

Como a ausência de IL-1α reduziu as populações de células CD4+IFN-+ e CD4+IL-17+ no 

grupo obeso comparado ao grupo WT-HFD, analisamos os leucócitos da imunidade inata. 

Primeiramente, realizamos experimentos com macrófagos derivados de medula óssea com o 

intuito de avaliar o perfil inflamatório dessas células na condição de obesidade ou na ausência de 

IL-1α. Macrófagos derivados da medula óssea de animais WT-HFD estimulados com LPS 

apresentaram aumento da produção de IL-6 e Nitrito (Figura 15 A-C). Dessa forma, a obesidade 

pode interferir na capacidade inflamatória dessas células (Boutagy et al. 2016). Macrófagos 

derivados da medula óssea de animais WT e IL-1α-/- magros infectados não apresentaram 

diferenças na produção de IL-6. No entanto, a produção de IL-1β foi restringida quando deficientes 

para IL-1α (Figura 16 A-C).  

Sabe-se que a IL-1α induz a proliferação e maturação durante a formação do granuloma 

por macrófagos alveolares CD11blow e consequentemente, altera suas funções microbicidas 

(Huaux et al. 2015). Isto posto, a ausência de IL-1α talvez alteraria a produção de IL-1β e o 

fenótipo dos macrófagos de animais obesos. Em seguida, avaliamos as populações de macrófagos 

nos pulmões de animais WT ou IL-1-/-, obesos e infectados. A estratégia de gate, controles de 

fluorescência e a análise representativa são apresentadas na Figura 17A, 17B e 17C. Células 

F4/80+, exclusivamente macrófagos, foram subdividas em populações CD11c+ CD11b+ e CD11c+ 

CD11blow. Nossos resultados mostram que a obesidade ou a ausência do IL-1 não afetou as 

populações de macrófagos CD11c+CD11b+ (Figuras 17D). Entretanto, animais IL-1α-/-HFD 

apresentaram redução na frequência de células CD11c+ CD11blow em comparação ao grupo IL-1α-

/-LFD (Figuras 17D).  
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Figura 15. Concentrações de IL-6 e nitrito no sobrenadante de macrófagos WT obesos e infectados. 

Os animais foram alimentados e infectados como descrito anteriormente. Macrófagos derivados da medula óssea de 

animais magros e obesos foram estimulados com LPS (100ng/mL) (a). Concentrações de IL-6 (b) e Nitrito (c) a partir 

do sobrenadante da cultura. Os dados são de três experimentos. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P 

< 0,05 entre os grupos. 

 
Figura 16. Concentração de IL-6 e IL-1β no sobrenadante de macrófagos IL-1α-/-. 

Macrófagos derivados da medula óssea de animais WT e IL-1α-/- foram infectados com M. tuberculosis usando um 

MOI de 5 bacilos para uma célula (MOI 5) e o sobrenandante da cultura foi coletado após 24 horas(a). Concentrações 

de IL-6 (b) e IL-1β (c) no sobrenadante da cultura. Os dados são representativos de um experimento. Barras horizontais 

e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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Figura 17. Frequência de macrófagos CD11b+ CD11c+ e CD11blow CD11c+ nos animais WT e IL-1α-/-, obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Estratégia de 

gates (a). Controles de fluorescência (b). Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (c).  

Frequência de células CD11c+ CD11b+ (d) e CD11c+CD11blow(e). Os dados são representativos de um experimento. 

Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 
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5.12. Análise da frequência de células CD4+ IFNγ+ e CD4+ IL-17+ em cocultura de células 

dendríticas de animais IL-1α-/- com células CD4+ de animais infectados  

Até o momento, nossos resultados indicam que os animais obesos infectados apresentam 

aumento nas células CD4+ produtoras de IFNγ e IL-17 dependentes da citocina IL-1α. Ou seja, 

animais quando deficientes para IL-1α obesos (IL-1α-/--HFD) exibiram redução dos perfis Th1 e 

Th17, os quais foram revertidos após o tratamento. O ensaio de cocultura de células dendríticas 

provenientes de animais HFD não foram capazes de induzir o aumento da indução dos perfis Th1 

e Th17, dados não mostrados. 

Portanto, nos propusemos avaliar a capacidade de indução e proliferação desses perfis em 

um ensaio de cocultura com células dendríticas IL-1α-/- (Figura 18A). As células dendríticas 

diferenciadas de animais LFD infectados utilizadas na cultura foram caracterizadas como CD11c+ 

F4/80- CD11b+ MHCII+ (Figura 18B) e os linfócitos isolados quando estimulados apresentaram-

se funcionais (Figura 18C). A estratégia de gate e controles de fluorescência são apresentadas na 

Figura 18D. Foi observado redução de CD4+IFNγ+ em cultura de células dendríticas IL-1α-/- sem 

estímulo e não foi observado o mesmo quando essas células foram estimuladas. Entretando, 

observamos que células dendríticas deficientes para IL-1α quando estimuladas com antígenos de 

Mtb induziram menor frequência de células CD4+ produtoras de IL-17+. Além disso, a frequência 

de células CD4+ Ki67+ foram reduzidas quando em cultura com células dendríticas deficientes para 

IL-1α (Figura 18E).  

Nosso grupo já demonstrou que a magnitude da produção de IFN-γ e IL-17 provenientes 

de células CD4+ é dependente de células dendríticas CD11c+CD103+ (Sérgio et al. 2015). Dessa 

forma, fomos avaliar essas populações nos pulmões de animais IL-1α-/- obesos. Foi utilizado a 

estratégia de gate segundo a Figura 6A. Nossos resultados confirmam dados anteriores de que a 

obesidade não altera a frequência de células dendríticas (Figura 19A). Entretanto, animais IL-1α-

/--HFD apresentaram aumento na frequência CD11c+CD11b+ e redução de células CD11c+CD103+ 

quando comparados ao grupo controle IL-1α-/-- LFD (Figura 19B-C). Nossos resultados sugerem 

que tanto a obesidade quanto a citocina IL-1α desepenham um papel crucial na diferenciação e no 

recrutamento das células dendríticas capazes de induzir uma resposta Th17.  
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Figura 18. Análise da frequência de células CD4+ IFNγ+ e CD4+ IL-17+ em cocultura de células dendríticas de 

animais IL-1α-/- com células CD4+ de animais infectados 

O ensaio foi realizado segundo o delineamento experimental (a).  Caracterização fenotípica de células dendríticas 

diferenciadas de precursores de medula óssea de animais LFD infectados (b). Capacidade funcional de linfócitos 

isolados do baço de animais infectados (c). Representativos da análise de citometria de fluxo das populações (d). 

Frequência de células CD4+IFNγ+, CD4+IL-17+ e CD4+Ki67+ (e). Os dados são representativos de um experimento. 

Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre os grupos. 

 

 

Figura 19. Frequência de células dendríticas CD11c+ CD11b+ e CD11c+ CD103+ nos animais IL-1α-/- obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Representativos 

da análise de citometria de fluxo das populações (a). Frequência de células CD11c+ CD11b+ (b) e CD11c+ CD103+(c). 

Os dados são representativos de um experimento. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 entre 

os grupos 
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5.13. Avaliação de monócitos inflamatórios e neutrófilos em animais IL-1α-/- obesos  

 Para melhor caracterizar a resposta imunológica nos animais IL-1α-/- obesos nos 

propuzemos avaliar as populações de monócitos e neutrófilos. A estratégia de gates utilizada foi 

descrita anteriormente na Figura 7A e 8A. Animais WT-HFD apresentaram redução de monócitos 

Ly6Chi quando comparados ao grupo WT-LFD. Nossos resultados corroboram com a literatura 

ressaltando que nosso modelo assemelha-se ao perfil no sangue de pacientes diabéticos (N. P. 

Kumar et al. 2016). Entretanto, a ausência da citocina IL-1α regulou positivamente o recrutamento 

de monócitos no pulmão de animais obesos quando comparados ao grupo WT-HFD (Figura 20A-

B). Embora a obesidade não tenha afetado o influxo de neutrófilos para os pulmões, ausência de 

IL-1α interferiu na frequência de neutrófilos dependente da dieta. Animais IL-1α-/--LFD 

apresentaram redução de neutrófilos quando comparados ao grupo IL-1α-/--HFD (Figura 20C-D). 
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Figura 20. Avaliação de monócitos inflamatórios e neutrófilos em animais IL-1α-/- obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção, os lóbulos mediano e inferior 

direito foram digeridos. Suspensões celulares foram submetidas ao protocolo de citometria de fluxo. Representativos 

da análise de citometria de fluxo das populações (a,c) e frequência de células CD11b+ Ly6Chigh (b) e CD11b+ Ly6G+ 

(d). Os dados são representativos de um experimento. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 

entre os grupos. 
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5.14. Análise da microbiota comensal nas fezes de animais IL-1α obesos  

Trabalhos já tem destacado a disbiose como um importante fator no desenvolvimento da 

diabetes e da obesidade tendo capacidade de alterar sistemicamente o sistema imunológico do 

indivíduo (Luo et al. 2015). Dessa forma, o desenvolvimento da resposta imunológica e a 

participação da microbiota durante a obesidade ainda encontra-se em aberto. Portanto nos 

propuzemos avaliar os principais Filos já descritos serem alterados durante a obesidade. Animais 

WT-HFD apresentaram aumento dos Filos Bacteroidetes e Firmicutes quando comparados ao 

grupo controle (WT-LFD) Figura 21A-B. Animais IL-1α-/-HFD apresentaram aumento do Filo 

Bacteroidetes quando comparados ao grupo IL-1α-/-LFD. Entretando, foi observado redução do 

Filo Firmicutes nos animais IL-1α-/-HFD quando comparados ao grupo WT-HFD Figura 21A-B.  

 

 

Figura 21. Análise da microbiota comensal nas fezes de animais IL-1α obesos. 

Os animais foram infectados como descrito na figura 2. Vinte e um dias após a infecção as fezes foram coletadas. A 

partir do DNA fecal foi avaliado a expressão dos Filos Bacteroidetes WT LFD (n=6), HFD (n=8) e IL-1α-/- LFD 

(n=9), HFD (n=7) (a) e Firmicutes WT LFD (n=6), HFD (n=7) e IL-1α-/- LFD (n=9), HFD (n=8) (b). Os dados são 

representativos de um experimento repetido duas vezes. Barras horizontais e asteriscos mostram a diferença P < 0,05 

entre os grupos. 
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6. DISCUSSÃO 

Diversos modelos animais como também resultados coletados a partir de pacientes mostraram 

que a obesidade afeta de forma sistêmica o corpo, o metabolismo e, consequentemente, o sistema 

imunológico. Dados mundiais confirmam o aumento na incidência da obesidade na população 

moderna, inclusive em países de baixa e média renda (BBC Brasil 2017; Ford, Patel, and Narayan 

2017). Dessa forma, a desnutrição e o ganho de peso começaram a caminhar conjuntamente (Jeon 

and Murray 2008). O consumo exagerado de dietas ricas em gordura ou em carboidratos resulta 

em inflamação sistêmica de baixo grau (metainflamação) e influencia no desenvolvimento de 

doenças que acometem os pulmões (Dinger et al. 2018), como a pneumonia (Nie et al. 2014), a 

asma (Kim et al. 2014) e a infecção por influenza (Milner et al. 2015). O estado imunológico de 

indivíduos obesos destaca-se pela expressão de IL-6, IL-1β, TNF, CCL2 e acúmulo de macrófagos 

M1 no tecido adiposo, além do aumento sistêmico de citocinas próinflamatórias (Li et al. 2018; 

Gökhan S. Hotamisligil 2017).  

Resultados presentes na tese da Dra. Sandra Palma mostram que animais obesos, em 

decorrência da ingestão de dieta hiperlipídica (HFD, High Fat Diet), infectados com M. 

tuberculosis foram mais suscetíveis e apresentaram inflamação pulmonar mais intensa quando 

comparados aos animais não obesos, alimentados com dieta padrão (LFD, Low Fat Diet) e 

infectados. Somado a isso, a análise através de PCR microarray dos pulmões desses animais 

também evidenciou o aumento na expressão gênica de IL-1α, IL-1β, IFN-, IL-17, além do 

aumento de IL-1α e IL-1β, e aumento de células T CD4+ produtoras de IFN-γ e/ou IL-17  nos 

pulmões de animais obesos e infectados. 

A diabetes, que está diretamente associada com obesidade, aumenta em três vezes a chance de 

um indivíduo desenvolver tuberculose (Jeon and Murray 2008). Dados da literatura ressaltam a 

exacerbação da resposta adaptativa, com aumento de células T CD4+ produtoras de IFN-γ ou IL-

17 na comorbidade diabetes e tuberculose comparada aos pacientes com tuberculose, que não têm 

diabetes (Stevenson et al. 2007; Raposo-García et al. 2017; Restrepo 2016). Países como 

Bangladesh, Nepal e Índia são exemplos do aumento na incidência de obesidade e diabetes 

(Balarajan and Villamor 2009). Índia e Coréia do Sul já tem observado o aumento do número de 

casos de tuberculose associado a diabetes (P.-H. Lee et al. 2018). Além disso, o Brasil também 

tem reportado aumento na incidência dessa comorbidade (Reis-Santos et al. 2014). Gil-Santana e 
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colaboradores mostraram em estudo de coorte que pacientes diabéticos apresentaram quadros 

clínicos mais graves de cavitação pulmonar (Gil-Santana et al. 2016).   

 Segundo Nathela e Babu, dois mecanismos podem ser relacionados aos casos de diabetes e 

tuberculose: (I) a desregulação do metabolismo que resulta na hiperglicemia e resistência à 

insulina, aumentando a replicação do bacilo e, (II) o aumento da inflamação por meio da ativação  

dos monócitos residentes do tecido adiposo, induzida por ácidos graxos e lipídeos (Kumar Nathella 

and Babu 2017). Assim, a obesidade que causa inflamação e também pode causar resistência à 

insulina, pode resultar no desenvolvimento de formas mais graves de tuberculose. 

Nossa hipótese era que o aumento de IL-1β, como consequência da metainflamação induzida 

pela obesidade, levaria ao aumento da inflamação pulmonar e da suscetibilidade à infecção por M. 

tuberculosis. Pouco se sabe sobre o papel da IL-1α na obesidade. Para isso, utilizamos como 

ferramenta animais deficientes para IL-1α e para o receptor da IL-1 (IL-1R), alimentados com 

dieta hiperlipídica (HFD) ou dieta padrão (LFD), seguida da infecção com M. tuberculosis. A 

ausência da sinalização de IL-1R impede a ação das citocinas IL-1α e IL-1β, e do antagonista IL-

1Ra, enquanto nos animais deficientes para IL-1α, avaliamos a ação isolada desse mediador. Além 

disso, animais obesos foram tratados com anticorpo neutralizante para IL-1β na tentativa de inibir 

o efeito da IL-1β quando a obesidade já estivesse estabelecida, enquanto a citocina IL-1α 

recombinante foi utilizada para reconstituir o fenótipo dos animais deficientes para IL-1α quando 

obesos e durante a infecção. 

É importante ressaltar que há apenas um único estudo relacionando tuberculose e obesidade, 

que empregou camundongos deficientes para leptina (ob/ob) como modelo de obesidade. Esses 

animais ob/ob infectados com M. tuberculosis foram mais suscetíveis e produziram menos IFN- 

que os animais WT infectados (Wieland et al. 2005).    

Dados da literatura ressaltam que animais deficientes para o receptor da IL-1 (IL-1R) 

alimentados com HFD desenvolveram um quadro menor da metainflamação e de intolerância à 

glicose (McGillicuddy et al. 2011, 2013). Entretanto, nossos resultados mostram que ambos os 

animais IL-1R-/- e IL-1α-/- alimentados com HFD engordaram e apresentaram elevada 

hiperglicemia. Além disso, os animais deficientes para IL-1R apresentaram-se intolerantes à 

glicose independente da dieta. Portanto, a ausência do receptor IL-1R foi capaz de interferir na 

tolerância à glicose, ressaltando a importância da sinalização de IL-1 durante o metabolismo da 

glicose. Entretanto, a ausência da IL-1α não interferiu na intolerância à glicose. 
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Animais IL-1R-/- obesos não foram menos susceptíveis à infecção que os animais WT obesos, 

como esperávamos. Porém, tiveram redução da inflamação pulmonar comparados ao grupo WT 

obeso, mostrando que nossa hipótese estava parcialmente correta. Também não foram observadas 

diferenças nas populações de células dendríticas, macrófagos, monócitos e linfócitos CD4+IFN-

γ+. Por outro lado, ambos os grupos IL-1R-/- LFD e HFD apresentaram redução das populações de 

neutrófilos e das células CD4+IL-17+ quando comparados aos seus respectivos grupos controles. 

Veerdonk e colaboradores já demonstraram que IL-1β está fortemente envolvida na indução do 

perfil Th17 na infecção por M. tuberculosis. Ou seja, caspase 1 e proteases, as quais estão 

envolvidas no processo de clivagem da IL-1β, são também cruciais para indução do perfil Th17 

que é fortemente dependente da sinalização da IL-1β no receptor IL-1R. Dessa forma, a depleção 

de IL-1R, culmina na redução do perfil Th17 durante a infecção (van de Veerdonk et al. 2010). 

Portanto nossos resultados mostram que o eixo IL-1/IL-1R, independente da dieta, é importante 

para a indução do perfil Th17 no modelo obesidade e TB. Além disso, animais deficientes para 

IL-1R apresentaram uma redução do recrutamento de neutrófilos. A literatura já ressalta que 

animais deficientes para IL-17 apresentaram uma redução no recrutamento de neutrófilos para o 

pulmão (Freches et al. 2013). Dessa forma, ressalta que a ausência da sinalização via IL-1R 

prejudica a indução de uma resposta Th17 que já é sabidamente envolvida no recrutamento de 

neutrófilos. Entretanto, o aumento da inflamação pulmonar observado quando comparado os 

grupos WT-LFD e IL-1R (LFD-HFD) pode ser devido à ausência da sinalização reguladora de IL-

1Ra via IL-1R.  

Ambas as citocinas IL-1 e IL-1β interagem com o receptor IL-1R, todavia, a IL-1β é crítica 

durante a metainflamação (Vandanmagsar et al. 2011). Trabalhos da literatura ressaltam que a 

produção de IL-1β tem capacidade de alterar a função pulmonar de animais ou indivíduos obesos. 

Animais obesos desenvolvem hiper-reatividade brônquica dependente da produção de IL-17 via 

ILC3 (Type 3 Innate Lymphoid Cells) e do inflamassoma NLRP3. Os macrófagos produtores de 

IL-1β induzidos pela dieta expandem as células ILC3 produtoras de IL-17. Esse efeito foi abolido 

quando a IL-1β foi bloqueada (Kim et al. 2014). A função da IL-1β durante a metainflamação e 

na indução da intolerância à glicose envolve pelo menos dois mecanismos. Primeiro, a direta 

inibição da sinalização da insulina nos tecidos pela fosforilação de IRS1 e também a indução 

indireta da resistência à insulina, promovendo a geração de TNF (Czech 2017; Jager et al. 2007; 

Stienstra et al. 2010). Provavelmente o aumento da IL-1β poderia afetar o metabolismo e 
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consequentemente a suscetibilidade. Trabalho atual já demonstrou que a hiperglicemia acarretou 

uma disfunção da barreira epitelial no intestino. A permeabilidade observada afetou as mucosas 

aumentando a susceptibilidade à infecção entérica em animais submetidos a dieta hiperlipídica. 

Por outro lado, a deleção do GLUT2 especificamente no epitélio intestinal ou a inibição do 

metabolismo da glicose restauraram a função de barreira e a contenção bacteriana (Thaiss et al. 

2018). Portanto, algum tratamento capaz de controlar a hiperglicemia reduziria a susceptibilidade 

dos animais.                    

Dessa forma, investigamos a participação isolada dessa citocina no modelo da comorbidade 

obesidade e TB. Portanto, o tratamento com o anticorpo anti-IL-1β inibiria os efeitos da citocina 

sistemicamente e poderia apontar se o seu papel estaria relacionado com o aumento da 

susceptibilidade nos animais. Segundo nossos dados, observamos que o tratamento durante duas 

semanas antes da infecção, no período de constatação do aumento do peso dos animais, foi capaz 

de aumentar a resistência à infecção e reduzir a inflamação pulmonar, demonstrando que a IL-1β 

exerce um papel deletério na comorbidade obesidade e tuberculose. 

Por outro lado, o grupo de animais obesos quando infectados apresentaram também aumento 

nos níveis de IL-1α nos homogenatos de pulmões e no soro. Todavia, não foi observado diferença 

na expressão no tecido adiposo. Segundo dados da literatura, crianças com diabetes do tipo 1 e 

elevada hiperglicemia apresentam aumento de IL-1α, IL-4 e IL-6 persistindo por horas, 

independente da regulação da glicose no sangue (Rosa et al. 2008). Em jovens com sobrepeso, a 

produção de IL-1α foi correlacionada com as concentrações de triglicerídeos, colesterol total e 

colesterol de baixa densidade (LDL) (C. Jung et al. 2010). Observações a partir de modelos 

experimentais mostraram que animais obesos apresentaram IL-1α aumentada no soro e, 

surpreendentemente, esses animais apresentaram aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue 

12 horas após a administração de IL-1α recombinante. Assim, a IL-1α participa de mecanismos 

que alteram o metabolismo, mas tais mecanismos ainda não foram plenamente esclarecidos (Um 

et al. 2011). Durante a obesidade, os adipócitos sofrem hipóxia e necrose, tornando-se um sinal de 

perigo, e induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. Portanto, os lipídeos armazenados 

por essas células são dispersos sistemicamente. Os ácidos graxos dispersos sistemicamente foram 

capazes de promover a liberação exclusivamente de IL-1α in vitro, demonstrando serem incapazes 

de induzir a produção de IL-1β, quando adicionados à cultura de macrófagos estimulados com 

LPS. Além disso, células do sangue periférico na presença de ácido oleico, linoleico ou 
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araquidônico produziram exclusivamente IL-1α (Freigang et al. 2013). Esses dados reforçam que 

o papel da IL-1α precisa ser melhor investigado na obesidade.  

A ausência da IL-1α nos animais obesos aumentou a susceptibilidade e a inflamação pulmonar 

na comorbidade obesidade e tuberculose, reduziu a frequência de células CD4+IFN-γ+ e células 

CD4+IL-17+ comparando-se com o grupo controle WT obeso. Por outro lado, o tratamento dos 

animais IL-1α-/- obesos com a citocina IL-1α recombinante aumentou a resistência à infeção e 

reduziu a inflamação pulmonar. Ainda, o tratamento foi capaz de aumentar a frequência de células 

CD4+IFN-γ e CD4+IL-17+ nos animais obesos, que estavam reduzidas no grupo IL-1α-/- obeso 

quando comparado com o grupo WT obeso. 

A IL-1α participa da diferenciação de células Th17. Macrófagos que expressam a citocina IL-

1α na membrana foram capazes aumentar a frequência de células Th17 (Foucher et al. 2015). 

Apesar do papel ambíguo do perfil Th17 no contexto de proteção durante a infecção com M 

tuberculosis, no nosso modelo de infecção aguda, o perfil Th17 está associado com proteção, como 

evidenciado pela correlação inversa entre células CD4+IL-17+ e número de CFU nos pulmões. O 

papel protetor da resposta Th17 poderia ser decorrente do recrutamento de células Th1 via 

CXCL11, CXCL10 e CXCL9 (Khader et al. 2007). Porém, não encontramos correlação entre as 

células Th1 e carga bacteriana nos pulmões de animais obesos. Além disso, de acordo com nossa 

hipótese inicial, o aumento de células Th1 decorrente da obesidade seria deletério para a resposta 

nos pulmões do hospedeiro infectado (P. Kumar 2016).  

Assim, o aumento na suscetibilidade dos animais IL-1α-/- obesos poderia estar relacionado com 

a redução na população de DC CD103+ nos pulmões, que estão envolvidas com o aumento das 

populações de células Th17 nos pulmões de animais infectados, como descrito previamente pelo 

nosso grupo  (Sérgio et al. 2015). Em adição, mostramos também que células dendríticas 

deficientes para IL-1α induziram uma frequência menor de células Th1 e Th17. Além da população 

de DC CD103+, encontramos redução nas populações de macrófagos CD11c+CD11blo, e aumento 

de células dendríticas CD11c+CD11b+ e monócitos. 

O aumento na população de monócitos poderia ser decorrente de um efeito de compensação 

da resposta inflamatória na condição de obesidade na ausência de IL-1. De fato, a obesidade pode 

resultar no processo de “endotoxemia metabólica”, no qual ocorre a liberação de LPS de forma 

sistêmica em animais obesos. Essa liberação sistêmica pode atingir o microambiente da medula 

óssea e induzir a produção de CCL2 (C. Shi et al. 2011). Nossos resultados mostram que 
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macrófagos derivados da medula óssea de animais obesos e infectados, quando estimulados com 

LPS, produziram maiores concentrações de nitrito e IL-6 quando comparados aos macrófagos de 

animais magros sob as mesmas condições. Esse resultado mostra que o estresse metabólico afeta 

o microambiente da medula óssea na comorbidade obesidade e tuberculose. Um estudo já ressaltou 

que animais alimentados com HFD apresentaram redução da população de células tronco presentes 

na medula e, consequentemente, uma reconstiuição deficiente das células tronco hematopoiéticas,  

apontando que ocorre uma estagnação no ambiente medular, com participação da microbiota nesse 

processo (Luo et al. 2015). Estudos in vitro com de macrófagos derivados de sangue periférico de 

indíviduos saudáveis e infectados com M. tuberculosis em condições hiperglicêmicas mostraram 

aumento na produção de TNF, IL-1β, IL-6 e IL-10 (Lachmandas et al. 2015). Por outro lado, nós 

mostramos que macrófagos deficientes para IL-1α infectados com M. tuberculosis secretaram 

baixas concentrações de IL-1β comparados aos macrófagos provenientes de animais WT.  

A citocina IL-1α também é importante para a proliferação e aumento da atividade microbicida 

dos macrófagos. Huaux e colaboradores demonstraram que animais deficientes para IL-1α 

apresentaram macrófagos caracterizados como CD11blow, os quais foram menos microbicidas, 

corroborando com a falha da organização do granuloma no modelo induzido por sílica (Huaux et 

al. 2015). Avaliando as populações de macrófagos nos pulmões de animais IL-1α-/- obesos e 

infectados, observamos uma redução da população de macrófagos CD11blow (CD11c+CD11lo), 

sugerindo que essa população estaria envolvida na organização do granuloma e na contensão do 

bacilo já que esses animais foram mais susceptíveis à infecção.  

Monócitos são células chaves durante a infecção por M. tuberculosis, podem se diferenciar em 

macrófagos ou células dendríticas possibilitando a apresentação de antígenos ou a secreção de 

citocinas (Balboa et al. 2016). Evidenciamos que animais obesos e infectados apresentaram uma 

redução da frequência de monócitos Ly6Chigh quando comparados aos animais magros e 

infectados. 

 Entretanto a deficiência de IL-1α-/- foi capaz de aumentar a frequência dessas células no 

pulmão dos animais obesos. Talvez exista um mecanismo de compensação, associado ao aumento 

de IL-6, TNF, CCL2 ou a participação de mediadores lipídicos. Já foi descrito na literatura que a 

prostaglandina D2 (PGD2) está aumentada durante a condição de obesidade (Spite, Clària, and 

Serhan 2014). Interessante que as mudanças induzidas pela obesidade na síntese dos mediadores 

lipídicos permanecem mesmo depois da perda de peso (Hernandez-Carretero et al. 2018). Além 
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disso, já foi descrito recentemente que o receptor para PGD2 está presente em macrófagos 

aumentando o recrutamento de neutrófilos para o pulmão (Jandl et al. 2016). Entretanto, o influxo 

de monócitos para o pulmão dos animais deficientes para IL-1α não foi associado com proteção já 

que os animais apresentaram maior susceptibilidade quando comparados aos animais WT obesos, 

e ambos animais IL-1α-/- tiveram influxo similar de monócitos. 

A comorbidade obesidade e tuberculose também interfere na capacidade dos neutrófilos 

aumentando o número absoluto dessas células no sangue periférico de pacientes (Andrade et al. 

2014). Animais, independente da dieta, não apresentaram diferenças na frequência de neutrófilos 

nos pulmões. Entretanto animais deficientes para IL-1α obesos apresentaram um aumento na 

frequência dessas células no pulmão quando comparados aos animais IL-1α magros. Os dados 

parecem ser contraditórios quando comparados com as frequências de células Th17. Entretanto, 

animais deficientes para IL-1 apresentam aumento de TNF-α induzindo o aumento de IL-8 

podendo recrutando neutrófilos  (Horai et al. 1998).  

Nossos dados anteriores ressaltam que a citocina IL-1α, durante o modelo de comorbidade 

obesidade e tuberculose, desempenha um papel associado com a diferenciação de células do perfil 

Th1 e Th17. Todavia, a microbiota tem sido comprovada desempenhar um papel essencial na 

indução, competência e atividade do sistema imunológico (Belkaid and Harrison 2017). 

Evidências recentes têm relacionado participação da microbiota na diferenciação da resposta 

adaptativa de células Th1, Th17 e Treg durante a obesidade (McPhee and Schertzer 2015). 

Portanto, a participação da IL-1α, a disbiose e a disfunção da barreira epitelial também podem 

influenciar na diferenciação de populações na comorbidade obesidade e tuberculose. A microbiota 

intestinal exerce um papel fundamental durante a obesidade. Lee e colaboradores já demonstraram 

que animais HFD são mais susceptíveis à colite experimental. Como esperado o transplante fecal 

dos animais obesos para os magros foi capaz de transferir a susceptibilidade, mas o tratamento 

com antibióticos nos animais submetidos a dieta hiperlipídica foi capaz de interromper a 

progressão da colite experimental. Portanto, os dados sugerem que a dieta induz disbiose além de 

uma disfunção da barreira do epitélio intestinal (J. C. Lee et al. 2017). Entretanto, não é plenamente 

compreendido quais comunidades microbianas estariam correlacionadas com o desenvolvimento 

da obesidade e suas consequências (Dahiya et al. 2017; J. C. Lee et al. 2017).  

A microbiota também desempenha papel importante durante a tuberculose. Animais tratados 

com antibióticos apresentam uma mudança na microbiota intestinal capaz de interferir na 
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susceptibilidade ao Mycobacterium tuberculosis nos pulmões. O estudo ressaltou que a disbiose 

promoveu o aumento da susceptibilidade evidenciado pelo aumento de células T reguladoras e 

redução de células T CD4+ IFN-γ+. De maneira interessante, a reconstituição da microbiota 

intestinal através da transferência fezes foi capaz de aumentar a resistência dos animais tratados 

com antibióticos, reduzindo suscetibilidade. Esse estudo demonstrou pela primeira vez que 

microrganismos presentes no intestino têm um papel envolvido tanto na susceptibilidade como na 

resistência à infecção (Khan et al. 2016).  

Trabalhos clássicos sobre obesidade e microbiota destacam que a razão Firmicutes sobre 

Bacteroidetes é proeminente na microbiota intestinal (Cotillard et al. 2013). Nossos dados 

ressaltam, diferente do que esperado, que animais WT obesos e infectados apresentam aumento 

tanto do Filo Firmicutes quanto Bacteroidetes. Por outro lado, animais IL-1α-/- obesos 

apresentaram redução do Filo Firmicutes. O Filo Firmicutes tem sido envolvido tanto na indução 

do perfil Th1 quanto Th17. O gênero Clostridium, Firmicutes, produz o metabólito butirato que já 

foi mostrado ter envolvimento na indução do perfil Th1 e Th17 (Kespohl et al. 2017). Somado a 

isso, trabalho recente demonstrou que animais IL-1α-/- foram mais resistentes a colite associado 

com redução do perfil Th17, além disso, os animais demonstraram uma menor diversidade na 

composição da microbiota intestinal (Nunberg et al. 2018). Revisões recentes têm evidenciado que 

mudanças na composição da microbiota no trato respiratório e intestinal tem sido correlacioando 

com as alterações das respostas do sistema imunológico. Ou seja, o eixo intestino/pulmão é uma 

via que deve influciar o risco, prevenção e o tratamento da tuberculose (Gupta, Kumar, and 

Agrawal 2018).   
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7. SÍNTESE DOS RESULTADOS  

 

 A obesidade induz um aumento das citocinas IL-1α e IL-1β nos pulmões durante a infecção 

pelo M. tuberculosis; 

 Os animais deficientes para IL-1R ou IL-1α, independente do fenótipo, tornam-se obesos 

e hiperglicêmicos; 

 A IL-1β é mais expressa no tecido adiposo devido à metainflamação, enquanto a IL-1α está 

aumentada no soro de animais obesos; 

 As células Th17 são induzidas via IL-1R, independente da dieta; 

 O aumento da IL-1β tem um papel deletério na comorbidade obesidade e tuberculose; 

 A IL-1α induz o aumento de células Th17, associada com proteção nos animais obesos, e 

também células Th1; 

 A obesidade induz disbiose tanto nos animais WT quanto nos animais deficientes para IL-

1α. 
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8. CONCLUSÃO 

O eixo IL-1/IL-1R participa da indução da inflamação pulmonar na comorbidade obesidade 

e tuberculose e, consequentemente, afeta a suscetibilidade à infecção. A IL-1 está associada com 

aumento da inflamação pulmonar e da suscetibilidade no modelo de comorbidade, enquanto a IL-

1 desempenha papel protetor, associado a redução da inflamação pulmonar e aumento da 

resistência à infecção por M. tuberculosis. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Aprovação do comitê de ética em experimentação animal. 

 

 


