
	
 

	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA                     

  

 

 

 

 

 

O receptor NLRP1 atua como um regulador do perfil de resposta Th17 em 

modelos experimentais e em humanos com diabetes tipo 1 

 

 

 

Frederico Ribeiro Campos Costa 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto - SP 

 

2018



FREDERICO RIBEIRO CAMPOS COSTA 

 

 

 

 

O receptor NLRP1 atua como um regulador do perfil de resposta Th17 em 

modelos experimentais e em humanos com diabetes tipo 1 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao curso de Pós-graduação em 

Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo para obtenção do grau de Doutor em 

Ciências – Área de concentração: Imunologia 

Básica e Aplicada. 

 

Orientação: Drª. Daniela Carlos Sartori 

 

 

 

Ribeirão Preto - SP 



 
	

	 3	

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, 

PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa, Frederico Ribeiro Campos 
O receptor NLRP1 atua como um regulador do perfil de resposta 
Th17 em modelos experimentais e em humanos com diabetes tipo 1. 
 
Ribeirão Preto, 2018. 143p.; Il.; 30cm 
 
Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto/USP. Área de concentração: Imunologia Básica e Aplicada. 
Orientador(a): Sartori, Daniela Carlos. 
 
1. Diabetes tipo 1. 2. NLRP1. 3.Resposta imune inata. 4. Microbiota 
intestinal. 5. Th17 
 
	
	



 
	

	 4	

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

Frederico Ribeiro Campos Costa 
 

O receptor NLRP1 atua como um regulador do perfil de resposta Th17 em 

modelos experimentais e em humanos com diabetes tipo 1 

 

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Doutor 
em Ciências. Área de concentração: 
Imunologia Básica e Aplicada 

 

Aprovado em: 

Banca Examinadora 

 
Drª. Daniela Carlos Sartori 

Instituição: FMRP-USP                         Assinatura: 

Profª. Drª. Maria Cristina Foss de Freitas 

Instituição: FMRP-USP                         Assinatura: 

Profa. Dra. Alexandra Ivo de Medeiros 

Instituição: FCFAr-UNESP                   Assinatura: 

Profª. Drª. Alessandra Pontillo 

Instituição: ICB-USP                            Assinatura: 

Prof. Dr. Niels Olsen Saraiva Câmara 

Instituição: ICB-USP                            Assinatura: 

 

 

Trabalho realizado no Laboratório de Imunoparasitologia, Departamento de Bioquímica 

e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, com auxílio Financeiro da Capes, CRID, NAP-Din, CNPq e FAPESP



 
	

	 5	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Arlete e Epaminondas. Vocês são o meu alicerce. 

Amo vocês.  



 
	

	 6	

AGRADECIMENTOS 
 
 

Aos meus pais, Arlete e Epaminondas, minha irmã Raquel e minha namorada Bruna, muito 

obrigado por compartilharem comigo os momentos felizes, pelo incentivo nos momentos 

difíceis e pelo conforto e carinho que sempre estão à minha espera quando chego em Uber-

lândia. Sem vocês, nada seria possível. 

 

Ao prof. Dr. João Santana, apesar de não “estar no papel”, eu me considero como um aluno 

do senhor. Muito obrigado pelos ensinamentos e por ceder o seu laboratório de Imunopa-

rasitologia para a pesquisa de uma doença autoimune. Serei eternamente grato ao senhor. 

 

À Dr.a Daniela Carlos, muito obrigado pela orientação ao longo desses seis anos (dois de 

mestrado e quatro de doutorado), pela confiança no meu trabalho e pelas oportunidades. 

 

Aos colegas do laboratório de Imunoparasitologia e do programa de pós-graduação em 

Imunologia Básica e Aplicada, obrigado pela parceria ao longo desses seis anos. 

 

À Dr.a Diane Meyre Rassi, muito obrigado por toda a ajuda na coleta das amostras de pa-

cientes no HC. Seja magrinha ou com um barrigão carregando o filhão, seu sorriso e dis-

posição para as coletas sempre continuaram os mesmos. Obrigado pela parceria e amizade. 

 

À prof. Dr.a Maria Cristina Foss de Freitas e à toda equipe da Endocrinologia do HC da 

FMRP-USP, obrigado pela atenção, apoio e colaboração, desde a submissão do projeto 

com humanos ao Comitê de Ética do HC até o momento da coleta de amostras de pacientes. 



 
	

	 7	

Ao apoio técnico, Rubilan, vulgo “Rubs”, Dener Reis, Wander Ribeiro, Cristiane Milanezi 

e Denise Ferraz, obrigado pelo auxílio na execução dos experimentos da presente tese; e à 

Ana Cristine, muito obrigado pelo profissionalismo, amizade e ajuda durante meu douto-

rado. 

 

Aos meus queridos amigos de Uberlândia: Leandro Pedreiro Carneiro, Gustavo Bambu 

Freitas, Patrício da Silva Cardoso Black, “Dr.” Guilherme de Queiroz, Prof. Dr. Silas 

Silva Santana e Zezé Machado, obrigado pela amizade, incentivo e parceria.  

 

À FAPESP, CAPES e CNPq pela concessão da bolsa, permitindo a realização deste traba-

lho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

	 8	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma carreira acadêmica em que a pessoa é forçada a produzir textos científicos em 

grande quantidade gera o risco da superficialidade intelectual” 

Albert Einstein 



 
	

	 9	

ÍNDICE 

 
LISTA DE FIGURAS ......................................................................................... 12 
LISTA DE TABELAS ......................................................................................... 14 
LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................ 15 
RESUMO ............................................................................................................. 19 
ABSTRACT ......................................................................................................... 20 

Introdução ................................................................................................................... 21 

1.1 Os principais eventos na história do diabetes mellitus ...................................... 22 
1.2 Diabetes mellitus: classificação........................................................................ 24 
1.3 Diabetes tipo 1: aspectos gerais ....................................................................... 25 
1.4.1 História natural do DM1 ............................................................................... 26 
1.4.2 Epidemiologia .............................................................................................. 28 
1.4.3 Suscetibilidade genética ao DM1 .................................................................. 29 
1.4.4 Fatores ambientais no DM1 .......................................................................... 30 
1.4.5 Modelos experimentais ................................................................................. 34 
1.4.6 A patofisiologia do DM1 .............................................................................. 36 
1.4.7 Células Th1 estão envolvidas no DM1 .......................................................... 38 
1.4.8 Células Th1 não estão envolvidas no DM1 ................................................... 39 
1.4.9 Células Th17 no DM1 .................................................................................. 40 
1.4.10 Resposta imune inata no DM1 .................................................................... 41 
1.5 Resposta imune inata: o papel do complexo de proteínas inflamassoma ........... 42 
1.5.1 A família dos NLR ....................................................................................... 43 
1.5.2 A ativação canônica e não-canônica do inflamassoma .................................. 45 
1.5.3 Papel de PRRs em células T ......................................................................... 46 
1.6 NLRP1: estrutura, função e evidências no DM1 .............................................. 47 

Objetivos ..................................................................................................................... 49 

2.1 Objetivo geral: .................................................................................................... 50 
2.2 Objetivos específicos:.......................................................................................... 50 



 
	

	 10	

Metodologia ................................................................................................................. 51 

3.1 Animais. .............................................................................................................. 52 
3.2 Indução de DM1 por STZ. ................................................................................... 52 
3.3 Monitoramento de glicemia. ................................................................................ 52 
3.4 Avaliação de leucócitos por citometria de fluxo (FACS)...................................... 52 
3.5 Extração de RNA. ............................................................................................... 53 
3.6 Extração de DNA ................................................................................................ 53 
3.7 Reações de PCR em tempo real ........................................................................... 53 
3.8 Quantificação de citocinas por ELISA ................................................................. 54 
3.9 Pré-tratamento com antibióticos, transplante fecal e ensaio de translocação de 
bactérias .................................................................................................................... 54 
3.10 Obtenção de células dendríticas derivadas da medula óssea ............................... 55 
3.11 Obtenção de células do sangue periférico de humanos e genotipagem do SNP 
rs12150220 ............................................................................................................... 55 
3.12 Análise estatística. ............................................................................................. 56 

Resultados ................................................................................................................... 57 

4.1 NLRP1 possui um papel protetor no diabetes tipo 1 induzido por STZ ................ 58 
4.2 NLRP1 está envolvido na indução de células produtoras de IL-17 para os 
linfonodos pancreáticos durante o DM1 induzido por STZ ........................................ 61 
4.3 A microbiota intestinal está envolvida no aumento da suscetibilidade de 
camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ ................................................... 65 
4.4 A suscetibilidade de camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ não se 
deve à ativação da maquinaria do inflamassoma ........................................................ 72 
4.5 A ativação do receptor NLRP1b em linfócitos é essencial para a indução de um 
perfil Th17 ................................................................................................................ 76 
4.6 NLRP1 também está envolvido no modelo de diabetes autoimune espontâneo – 
NOD ......................................................................................................................... 79 
4.7 NLRP1 também está relacionado à produção de IL-17 em humanos com DM1 ... 81 



 
	

	 11	

Discussão ..................................................................................................................... 90 

Sumário ....................................................................................................................... 99 

Conclusão .................................................................................................................. 101 

Referências bibliográficas ......................................................................................... 103 

Anexos ....................................................................................................................... 124 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

	 12	

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: A patogênese do DM1 é dividida em três estágios......................................... 27 

Figura 2: Possíveis eventos envolvidos no desenvolvimento ou prevenção do DM1 em 

indivíduos geneticamente suscetíveis. ........................................................................... 38 

Figura 3: Análise filogenética da família NLR. ............................................................ 44 

Figura 4: Domínios do sensor intracelular NLRP1 de humanos, ratos e camundongos. 48 

Figura 5: Análise do papel de NLRP1 na suscetibilidade/resistência ao DM1............... 59 

Figura 6: Análise histopatológica de animais WT e NLRP1-/- após a indução de DM1 por 

STZ. ............................................................................................................................. 60 

Figura 7: Células produtoras de IL-17 estão aumentadas nos estágios iniciais do DM1 

induzido por STZ em animais NLRP1-/-. ....................................................................... 63 

Figura 8: Ausência de diferença nas distintas subpopulações de linfócitos T de animais 

WT e NLRP1-/- em estágios mais tardios do DM1 induzido por STZ. ............................ 64 

Figura 9: IL-17 está intimamente relacionada à hiperglicemia de animais NLRP1-/-. .... 69 

Figura 10: NLRP1 não é um regulador negativo da produção de IL-6. ......................... 70 

Figura 11: Análise do papel da microbiota intestinal no aumento da suscetibilidade de 

camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ. ...................................................... 71 

Figura 12: Análise da expressão dos genes Nlrp1a e Nlrp1b em diferentes subpopulaçõs 

celulares durante o desenvolvimento do DM1 induzido por STZ. .................................. 74 

Figura 13: A maquinaria do inflamassoma não está envolvida no aumento da 

suscetibilidade de camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ. ......................... 75 

Figura 14: Estratégia de gate utilizada para o isolamento de células T naive. ............... 77 

Figura 15: Análise do papel de NLRP1 na diferenciação de células Th17 in vivo. ........ 78 

Figura 16: Cinética da expressão de NLRP1 no modelo de diabetes autoimune espontâneo.

 ..................................................................................................................................... 80 

Figura 17: Genotipagem dos pacientes com DM1. ....................................................... 84 

Figura 18: Fenotipagem dos pacientes com DM1 com e sem polimorfismos em NLRP1.

 ..................................................................................................................................... 86 

Figura 19: Estratégia de gate para a análise de linfócitos presentes no compartimento de 

memória. ....................................................................................................................... 87 



 
	

	 13	

Figura 20: Células produtoras de IL-17 estão aumentadas em pacientes com 

polimorfismos em NLRP1. ........................................................................................... 88 

Figura 21: IL-17 está aumentada no soro de pacientes com polimorfismos em NLRP1. 89 

 

 

  



 
	

	 14	

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela I: Características dos pacientes com DM1. ....................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
	

	 15	

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

A 

Abx – Antibióticos 

APC - Células apresentadoras de antígeno 

 

B 

BMDC – Células dendríticas derivadas de precursores da medula óssea 

 

C  

CAD – Cetoacidose diabética 

CARD – Domínio de recrutamento e ativação de caspase 

CD - Cluster de diferenciação 

Células NK – Células Natural Killer 

 

D 

DC - Célula dendrítica 

DM1 – Diabetes mellitus tipo 1 

DNA - Ácido desoxirribonucleico 

DP – Desvio padrão 

 

E 

EPM – Erro padrão da média 

 



 
	

	 16	

F 

FIIND – Domínio function to find  

 

G 

GAD – Descarboxilase do ácido glutâmico  

 

H 

HLA – Antígeno leucocitário humano 

 

I 

IFN-γ – Interferon gama 

IL – Interleucina 

 

L 

LNPs – Linfonodos pancreáticos 

LPS – Lipopolissacarídeo 

LRR – Repetições ricas em leucina 

 

M 

MHC-II – Complexo principal de histocompatibilidade - II 

 

N 

NF-κB - Fator nuclear κB 



 
	

	 17	

NLR – Receptor NOD-like 

NLRP1 – NLR family pyrin domain containing 1 

NOD – Camundongo diabético não obeso 

NOR – Camundongo resistente não obeso 

 

P 

PAMPs - Padrões moleculares associados ao patógeno  

PBMC – Células mononucleares de sangue periférico 

PCR – Reação em cadeia da polimerase  

PRR – Receptores de reconhecimento de padrões 

PYD – Domínio pyrin  

 

R 

RNA - Ácido ribonucleico 

 

S 

sgRNA – Short-guide RNA 

SNP – Polimorfismo de nucleotídeo único 

STZ – Estreptozotocina 

 

T 

Th – Célula T helper 

TLR – Receptor Toll-like 



 
	

	 18	

TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa 

 

W 

WT - Wild type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

	 19	

RESUMO 
 

O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das 

células b presentes nas ilhotas pancreáticas por linfócitos T auto-reativos, especialmente Th1 

e Th17, levando o indivíduo a um estado de hiperglicemia. Embora existam diversos estudos 

que abordam a resposta imune adaptativa no contexto do DM1, poucos trabalhos tentaram 

elucidar o papel da resposta imune inata no desenvolvimento da doença. Neste contexto, ava-

liamos o perfil de expressão e o papel do receptor NLRP1 na patogênese do DM1 experimen-

tal e em humanos. Nossos dados apontam que no modelo de DM1 induzido por STZ, NLRP1 

possui um papel protetor no desenvolvimento da doença de forma independente da ativação 

do inflamassoma, através da inibição da translocação de bactérias para os linfonodos pan-

creáticos (LNPs), além de reduzir a diferenciação de células Th17 e Tc17 nos LNPs, o que 

foi correlacionado à diminuição de IL-17 no pâncreas. Posteriormente, analisamos o papel de 

NLRP1 em outro modelo experimental, o NOD (nonobese diabetic), onde descrevemos que 

NLRP1 também é expresso no desenvolvimento da doença. Por fim, avaliamos o papel de 

NLRP1 em pacientes com DM1, através da genotipagem desses pacientes para um polimor-

fismo com ganho de função em NLRP1, o rs12150220. Ao contrário do que acontece em 

camundongos, NLRP1 em humanos parece ter um papel patogênico, uma vez que detectamos 

mais células T produtoras de IL-17 em células mononucleares do sangue periférico de indi-

víduos com o polimorfismo, além de níveis elevados da citocina no soro. Em suma, nossos 

dados apontam para papéis distintos de NLRP1 em camundongos e humanos com DM1, su-

gerindo cautela ao tentarmos transpor os achados sobre o receptor em camundongos para a 

clínica. 

Palavras-chave: diabetes tipo 1, NLRP1, resposta imune inata, Th17, microbiota intestinal. 
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ABSTRACT 
 

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease that is caused by the destruction of 

the pancreatic b cells by autoreactive T cells, especially Th1 and Th17, leading to a state of 

hyperglycemia. Even though there are several studies on the role of the adaptive immune 

response in T1D, little is known about the role of an innate immune response in the develop-

ment of the disease. Thus, we investigated the role of NLRP1 in the pathogenesis of mouse 

and human T1D. Our data indicate that in STZ-induced T1D, NLRP1 exerts a protective role 

in the development of the disease in an inflammasome-independent pathway, through the 

inhibition of bacterial translocation to the pancreatic lymph nodes (PLNs), and inhibition of 

the differentiation of Th17 and Tc17 cells in the PLNs, which correlated with decreased levels 

of IL-17 in the pancreas. Then, we analyzed the role of NLRP1 in nonobese diabetic (NOD) 

mice. We demonstrate that NLRP1 is also expressed in the development of T1D in this mu-

rine model. Lastly, we evaluated the role of NLRP1 in T1D patients, by genotyping these 

individuals for a polymorphism with a gain-of-function in NLRP1, the rs12150220. Unlike 

murine NLRP1, NLRP1 in humans appears to be pathogenic, considering that we detected 

more IL-17-producing T cells in peripheral blood mononuclear cells in patients carrying the 

polymorphism, besides elevated levels of this cytokine in the serum. Overall, our data suggest 

distinct roles for murine and human NLRP1 in the context of T1D, suggesting carefulness 

when translating the findings from murine NLRP1 to the clinic. 

 

Keywords: type 1 diabetes, NLRP1, innate immune response, Th17, intestinal micro-

biota. 
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 1.1 Os principais eventos na história do diabetes mellitus 

 O diabetes é uma doença que envolve sede excessiva (polidipsia), urinação contí-

nua (poliúria), severa perda de peso, e tem intrigado a medicina por cerca de três milênios. 

No entanto, infelizmente, até o começo do século XX, o prognóstico para um paciente com 

esta condição era o mesmo de um paciente que viveu há 3000 anos.  

 O Papiro de Ebers, que foi escrito por volta do ano 1500 a.C. no Egito descreve, 

entre várias outras doenças e suas medicações, uma condição de “grande extravasamento 

de urina” – referindo-se, possivelmente, ao diabetes. Acredita-se que esse seja o primeiro 

relato documentado da doença. Para o tratamento dessa condição, os médicos egípcios re-

comendavam consumir grãos de trigo, fruta e cerveja doce (PAPASPYROS, 1964). 

 Aproximadamente durante o mesmo período, médicos na Índia desenvolveram o 

que pode ser descrito como o primeiro teste clínico para diabetes. Eles observaram que a 

urina de pessoas com diabetes atraía formigas e mosquitos e resolveram, dessa forma, no-

mear a condição de “madhumeha” ou “urina de mel”. Embora a poliúria associada ao dia-

betes fosse bem reconhecida, os clínicos dessa época não eram capazes de distinguir a 

poliúria presente no que hoje chamamos de diabetes mellitus da poliúria oriunda de outras 

doenças (PAPASPYROS, 1964). 

 Por volta do ano 230 a.C., Apollonius de Mênfis foi o primeiro a utilizar o termo 

“diabetes”, que do grego significa “sifão” (dia – através, betes – verbo ir) – referindo-se ao 

principal sintoma identificado pelos médicos da época: o excesso de urina (poliúria). Ele e 

seus contemporâneos consideravam o diabetes uma doença dos rins e recomendavam, den-

tre outros tratamentos ineficazes, medidas como a punção sanguínea e desidratação (PO-

RETSKY et al, 2004). 

 Aretaeus da Capadócia, um médico grego que praticou a medicina em Roma e Ale-

xandria no século II d.C., foi o primeiro a distinguir as condições que hoje conhecemos 

como diabetes mellitus e diabetes insipidus (condição completamente distinta do diabetes 

mellitus, que envolve a deficiência do hormônio antidiurético ou a insensibilidade dos rins 

ao mesmo, levando o indivíduo a um quadro de poliúria). Em seu trabalho, descreveu o 

diabetes da seguinte forma: “Diabetes é uma condição aterrorizante, não muito frequente 

entre homens, sendo o derretimento da carne e membros em urina. Os pacientes nunca 

param de fazer água e o fluxo é incessante, como a abertura dos aquedutos. A vida é curta, 
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desagradável e dolorosa, sede insaciável, bebendo quantidades excessivas e desproporci-

onais de água para a grande quantidade de urina, embora mais urina continue passando... 

Se por um momento param de beber, suas bocas ficam secas e seus corpos ressequidos; as 

vísceras parecem esquentadas, os pacientes são afetados por náusea, inquietação e sede 

excessiva, e depois de um curto período de tempo eles se estinguem” (MEDVEI, 1993a). 

 No século V d.C., Susruta e Charaka, dois clínicos indianos, foram os primeiros a 

diferenciar entre os dois tipos de diabetes (tipo 1 e 2), observando que diabéticos magros 

desenvolviam a condição mais jovens (tipo 1), enquanto que diabéticos obesos desenvol-

viam a doença de forma mais tardia e viviam mais (tipo 2) (MEDVEI, 1993b). Por fim, 

apenas em 1776, mais de 3000 anos após os relatos do Papiro de Ebers, o fisiologista bri-

tânico Matthew Dobson demonstrou que a urina desses pacientes, que possuía um gosto 

adocicado, possuía tal característica devido às altas concentrações de açúcar (glicosúria). 

Posteriormente, em 1788, surgiu a primeira associação entre pâncreas e diabetes, após Tho-

mas Cawley observar que pessoas com dano pancreático desenvolviam diabetes 

(MEDVEI, 1993c). O termo mellitus (derivado da palavra grega para mel) foi adicionado 

a “diabetes” pelo cirurgião John Rollo para distinguir entre diabetes mellitus e insipidus. 

 O advento da insulina e seu uso na clínica: durante os anos que antecederam a 

descoberta da insulina, o tratamento do diabetes consistia basicamente em dietas de restri-

ção calórica. Frederick Allen, um dos melhores diabetologistas americanos da época, acre-

ditava que caso a quantidade de comida fosse limitada, haveria melhora no quadro da do-

ença, uma vez que diabéticos não eram capazes de utilizar a comida de forma eficiente. A 

restrição calórica era pesada e a morte por inanição não era incomum em pacientes com 

diabetes tipo 1 (condição onde a obesidade não está relacionada). Por outro lado, atual-

mente é fácil entender o porquê das dietas com poucas calorias se demonstraram tão efica-

zes em pacientes com diabetes tipo 2 (condição onde a obesidade parece ter papel proemi-

nente no desenvolvimento da doença). (MEDVEI, 1993d; BLISS, 2007).  

Em 1869, o patologista alemão Paul Langerhans, durante sua tese de doutorado aos 

22 anos, demonstrou pequenos agrupamentos de células pancreáticas que não eram drena-

das pelo ducto pancreático. Em 1909, o clínico belga Jean de Mayer denominou a substân-

cia produzida pelas ilhotas de Langerhans de “insulina” (MEDVEI, 1993e). Foi apenas em 

1921 que Frederick Banting e Charles Best foram capazes de coletar glândulas pancreáticas 
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atrofiadas de cachorros, macerá-las, purificá-las e injetá-las na veia de cachorros pancrea-

tomizados (diabéticos). Quando ficou claro que a condição do cachorro melhorou, eles 

repetiram os experimentos com outros cachorros diabéticos, com resultados bastante se-

melhantes. Um ano depois, em 11 de janeiro de 1922, Frederick Banting e Charles Best 

injetaram seu extrato em Leonard Thompson, um garoto de apenas 14 anos de idade que 

estava sendo tratado para diabetes tipo 1 no Toronto General Hospital. Na época, o peso 

de Leonard era de apenas 28kg. Após a injeção, Leonard teve uma forte reação, desenvol-

vendo um abscesso no sítio de injeção. Na segunda tentativa de injetar insulina dois dias 

depois, utilizando uma preparação melhorada, a glicemia do paciente caiu de 520 para 120 

mg/dL nas 24 horas seguintes e Leonard começou a ganhar peso rapidamente. Em 1923, 

Frederick Banting e John MacLeod (supervisor de Banting) receberam o Prêmio Nobel 

pela descoberta da insulina. De fato, aqueles pacientes que durante três milênios estavam 

condenados à morte com a descoberta do diagnóstico de diabetes tipo 1 passaram a desfru-

tar de uma longa expectativa de vida. Por exemplo, Ted Ryder, uma das quatro primeiras 

crianças a receber insulina em 1922 em Toronto por Frederick Banting, morreu apenas aos 

76 anos de idade, em 1993. 

 

 1.2 Diabetes mellitus: classificação 

 O diabetes mellitus pode ser dividido em 4 subtipos: 

• Diabetes mellitus tipo 1 (DM1); 

• Diabetes mellitus tipo 2 (DM2); 

• Diabetes mellitus gestacional (DMG); 

• Tipos específicos de diabetes devido a outras causas. 

 

A seguir, o DM1 será abordado de forma detalhada. Para um maior detalhamento sobre 

DM2, DMG e tipos específicos de diabetes devido a outras causas, refira ao “Standards of 

Medical Care in Diabetes – 2017” da Associação Americana de Diabetes (do inglês, Ame-

rican Diabetes Association – ADA) (ADA, 2017).  
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1.3 Diabetes tipo 1: aspectos gerais 

O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença caracterizada pela destruição autoimune das 

células β pancreáticas em indivíduos geneticamente suscetíveis, resultando em uma secre-

ção severamente comprometida ou até mesmo ausente de insulina, obrigando o indivíduo 

acometido pela doença a tomar doses diárias deste hormônio pelo resto da vida para sobre-

viver. Essa doença é geralmente diagnosticada em crianças e adolescentes, que normal-

mente apresentam a clássica tríade de sintomas (polidipsia, polifagia e poliúria), além de 

um estado de hiperglicemia, podendo ou não apresentar um quadro de cetoacidose diabé-

tica. A cetoacidose diabética (CAD) é uma condição potencialmente fatal que acomete 

principalmente indivíduos com DM1 com reduzido controle glicêmico. O mecanismo da 

CAD está diretamente relacionado à insulina. Uma das ações da insulina é inibir o processo 

de lipólise (quebra e liberação de ácidos graxos do tecido adiposo na circulação). Na au-

sência do hormônio, ocorre o processo de lipólise com consequente liberação de ácidos 

graxos, que por sua vez são convertidos no fígado em corpos cetônicos (acetoacetato e b-

hidroxibutirato) por um processo conhecido como beta oxidação. Esses corpos cetônicos 

são um mecanismo de defesa do organismo, uma vez que eles servem como fonte de ener-

gia na ausência de glicose (sem a produção de insulina, o indivíduo não é capaz de trans-

portar a glicose para dentro das células, entrando em um estado de starvation). Entretanto, 

o aumento desses corpos cetônicos no organismo leva à diminuição do pH sanguíneo (aci-

dose), situação extremamente danosa ao organismo, podendo ser até fatal. Além disso, a 

CAD está intimamente relacionada à glicosúria, levando a um processo de diurese osmó-

tica, com perda de água, sódio, potássio e outros eletrólitos, complicando ainda mais o 

estado geral clínico do paciente (KITABACHI et al., 2006). A confirmação do diagnóstico 

de DM1 é geralmente realizado com a combinação de resultados positivos para hiperglice-

mia (glicemia de jejum maior ou igual a 126mg/dL ou glicemia em horário aleatório maior 

ou igual a 200mg/dL), e presença de auto-anticorpos (anti-GAD, anti-insulina, entre ou-

tros). Existem diversos genes de suscetibilidade relacionados à doença (abordado posteri-

ormente), porém a genotipagem desses pacientes ainda não é realizada de forma corriqueira 

na clínica. 

É importante salientar que vários aspectos etiológicos dessa doença ainda perma-

necem obscuros, gerando um grande debate na comunidade médica e científica. Dentre 
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esses aspectos, temos questões relacionadas à real porcentagem de casos de DM1 na popu-

lação. Apesar da doença ser característica de crianças e adolescentes, foi recentemente des-

coberto que adultos também podem manifestar essa forma de diabetes. Dessa forma, acre-

dita-se que muitos pacientes com DM1 tenham sido erroneamente classificados como 

DM2. Tem sido proposto que aproximadamente 5-15% dos adultos com DM2 tenham na 

verdade DM1 (PALMER et al., 2005). Caso seja verdade, a atual noção de que o DM1 

corresponde a apenas 10% de todos os casos de diabetes é bastante subestimada. Tentativas 

de se diferenciar entre casos de DM1 e DM2 em adultos levaram a uma nova nomenclatura: 

diabetes autoimune latente do adulto (do inglês, latent autoimmune diabetes of the adult - 

LADA), que seria uma forma mais branda de DM1 que acomete adultos, onde normal-

mente não há manifestação clínica de CAD e onde esses pacientes apresentam poucas com-

plicações micro e macrovasculares (para uma revisão completa sobre LADA, refira a 

LESLIE et al., 2008). Além da falta de entendimento completo sobre a exata idade em que 

o DM1 é diagnosticado, outra faceta do DM1 que tem gerado bastante discussão envolve 

a heterogeneidade dessa doença. Conforme mencionado acima, o DM1 é considerado uma 

doença de natureza autoimune, indicando que esses pacientes apresentam uma resposta 

imunológica que contribui para o desenvolvimento da doença, como demonstrado na pre-

sença de auto-anticorpos circulantes, genes da resposta imune associados com a suscetibi-

lidade à doença, entre outros. No entanto, nem todos os pacientes com DM1 apresentam 

essas características, gerando assim uma nova subdivisão: diabetes tipo 1A  (de natureza 

autoimune), que corresponde a 70-90% dos casos de DM1, e diabetes tipo 1B (idiopático) 

que representa os 10% restantes, cuja patogênese permanece desconhecida (IMAGAWA 

et al., 2000). 

 

1.4.1 História natural do DM1 

Com relação à progressão da doença, o acompanhamento de crianças que possuíam 

uma alta suscetibilidade genética ao DM1 revelou que aquelas que tiveram o aparecimento 

de dois ou mais auto-anticorpos contra as ilhotas pancreáticas apresentaram uma incidência 

de mais de 90%, demonstrando o alto poder preditivo desses marcadores para o desenvol-

vimento da doença (ZIEGLER et al., 2013). O DM1 é, portanto, caracterizado pelo apare-

cimento de auto-anticorpos contra as células b, sendo que o primeiro deles normalmente é 
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voltado contra insulina ou contra a enzima descarboxilase do ácido glutâmico (do inglês, 

glutamic acid decarboxilase – GAD), que é uma enzima expressa majoritariamente no 

pâncreas (POCIOT; LERNMARK, 2016). No entanto, esses auto-anticorpos aparecem 

muitos meses ou até mesmo muitos anos antes do início dos sintomas. Por isso, acredita-

se que esses anticorpos não sejam patogênicos, servindo apenas como marcadores de au-

toimunidade (KATSAROU et al., 2017). A comunidade científica normalmente divide a 

patogênese do DM1 em três estágios, que estão relacionados com a detecção de auto-anti-

corpos e progressão para a destruição das células b, disglicemia (alterações nos níveis de 

glicemia) e, finalmente, sintomas associados com a hiperglicemia (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1: A patogênese do DM1 é dividida em três estágios. Estágio 1: auto-anticorpos contra as células 
b são persistentes, a euglicemia prevalece, e nenhum sintoma está presente. Estágio 2: o número de auto-
anticorpos pode afetar a patogênese no sentido de induzir um quadro de disglicemia, mas nenhum dos sinto-
mas do diabetes está presente ainda. Estágio 3: auto-anticorpos ainda prevalecem (alguns deles podem ter 
desaparecido) mas os sintomas do diabetes estão presentes. Figura extraída de POCIOT; LERNMARK, 2016. 
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1.4.2 Epidemiologia 

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (do inglês, International Di-

abetes Federation – IDF), 8,8% da população adulta mundial possui diabetes  

(ATKINSON; EISENBARTH; MICHELS, 2014). De todos os indivíduos com diabetes, 

apenas 10-15% possuem DM1, enquanto que o DM2 é a forma mais comum da doença 

(lembrando que essa porcentagem pode ser subestimada, conforme discutido anterior-

mente). No entanto, o DM1 é a forma mais comum de diabetes em crianças (<15 anos de 

idade), sendo que a estimativa é de que mais de 500.000 crianças no mundo vivam atual-

mente com essa doença (KATSAROU et al., 2017). 

A incidência do DM1 tem aumentado globalmente e é estimado que aproximada-

mente 90.000 crianças são diagnosticadas a cada ano (DIAZ-VALENCIA; BOUGNÈRES; 

VALLERON, 2015). As taxas de incidência variam bastante entre países, sendo maiores 

nos países Escandinavos, seguido por países Europeus, América do Norte e Austrália. Em 

países Asiáticos, como China, Coréia e Japão, o DM1 é uma doença rara. As razões para 

essas variações permanecem desconhecidas mas podem estar relacionadas à suscetibili-

dade genética e fatores ambientais (KATSAROU et al., 2017). No Brasil, embora informa-

ções sobre a incidência de DM1 sejam escassas, estudos anteriores demonstraram uma am-

pla diferença da incidência da doença entre as regiões brasileiras: por exemplo, Campina 

Grande, na região nordeste, demonstrou uma incidência de 1,8 por 100.000 habitantes/ano; 

Bauru, na região sudeste, 10,4 por 100.000 habitantes/ano; e Londrina e Passo Fundo, am-

bos na região sul, 12,7 e 12 por 100.000 habitantes/ano, respectivamente (COUTINHO; 

SANTANA; JÚNIOR, 2015). O único estudo a fazer um acompanhamento longitudinal da 

incidência de DM1 no Brasil foi o realizado em Bauru (LISBÔA et al., 1998). A incidência 

estimada na população até 14 anos de idade morando na cidade e avaliada por um período 

de 21 anos (de 1986 a 2006, n=1.673.132) foi de 13,7 por 100.000 habitantes/ano. Além 

disso, foi observado que houve um aumento de quase 10 vezes na incidência da doença 

entre 1987 e 2002, sendo que a idade média de diagnóstico foi de 8,6 ± 3,76 anos (LISBÔA 

et al., 1998). No entanto, ainda não se sabe se esses resultados podem ser extrapolados para 

outras cidades de diferentes regiões do Brasil. 
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1.4.3 Suscetibilidade genética ao DM1 

A presença de auto-anticorpos contra as ilhotas de Langerhans no momento do di-

agnóstico do DM1 sempre foi associado com os haplótipos ou alelos HLA-DR-DQ  

(GRAHAM et al., 2002; KNIP et al., 2002). Crianças homozigotas para HLA-DR3-DQ2 

(do inglês, Human Leukocyte Antigen – HLA) possuíam anticorpos anti-GAD como pri-

meiro auto-anticorpo  (ILONEN et al., 2013; KRISCHER et al., 2015), enquanto que cri-

anças com o haplótipo HLA-DR4-DQ8 tendiam a ter a insulina como primeiro alvo dos 

auto-anticorpos  (ZIEGLER et al., 1991). A possibilidade de que outras moléculas do HLA 

classe II contribuam para o gatilho inicial da autoimunidade contra as células b também 

não pode ser descartada, uma vez que tecnologias mais recentes como o sequenciamento 

de nova geração (do inglês, next generation sequencing – NGS) revelaram que HLA-DRB3, 

HLA-DRB4, e HLA-DRB5 podem estar associados com auto-anticorpos contra as células b 

e aumento na suscetibilidade ao DM1  (ERLICH et al., 2013). No entanto, uma caracterís-

tica extremamente intrigante do DM1 reside no fato de que 85% dos novos casos de DM1 

sejam de indivíduos com nenhum histórico familiar da doença  (HAMALAINEN; KNIP, 

2002). Outro ponto interessante é que as diferenças no risco de desenvolver o DM1 depen-

dem de qual membro da família possui a doença: crianças com mães diabéticas possuem 

apenas 2% de chance de desenvolver DM1, enquanto que crianças de pais diabéticos apre-

sentam um risco de 7%  (MELANITOU; FAIN; EISENBARTH, 2003).  

Após décadas de esforços para desvendar o “enigma” da suscetibilidade genética 

ao DM1, aproximadamente 50 loci que estão associados com a suscetibilidade à doença 

foram identificados (COOPER et al., 2008; CONCANNON; RICH; NEPOM, 2009; 

POCIOT et al., 2010). Eles abrangem diversas moléculas, sendo que o primeiro locus iden-

tificado, o complexo HLA, já corresponde à aproximadamente 60% da contribuição gené-

tica à doença. De forma interessante, foi observado que além de polimorfismos no com-

plexo HLA, diversos outros genes relacionados à resposta imune também foram identifi-

cados na suscetibilidade à doença, como Il2ra, Ptpn22, Ctla4, Il18rap, Ccr5, Cd226, Il2, 

Il17ra (ATKINSON, 2012), bem como Nlrp3 (PONTILLO et al., 2010) e Nlrp1 

(MAGITTA et al., 2009). 

De forma interessante, foi observado que a incidência do DM1 tem aumentado 

drasticamente nos últimos trinta anos (PATTERSON et al., 2009). Tal aumento só pode 
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ser explicado por alterações no ambiente ou no estilo de vida (REWERS; LUDVIGSSON, 

2016). Corroborando o papel desses fatores no risco de desenvolver a doença, foi demons-

trado que migrantes tendem a ter o risco de desenvolver o DM1 alterado ao se mudarem 

de região, adquirindo o mesmo risco que a população local de sua nova área de residência 

(OILINKI et al., 2012; SÖDERSTRÖM; AMAN; HJERN, 2012). Além disso, outra forte 

evidência de que fatores ambientais estariam envolvidos no desencadeamento do DM1 

provém de estudos utilizando taxas de concordância na incidência da doença, que é de 50% 

entre gêmeos monozigóticos, e de apenas 10% entre gêmeos dizigóticos (KYVIK; 

GREEN; BECK-NIELSEN, 1995), sugerindo um importante papel de fatores ambientais 

no desenvolvimento da doença. Neste contexto, diversos fatores ambientais foram propos-

tos até o momento como sendo possíveis “gatilhos” da doença, por exemplo, infecções 

virais (FILIPPI; VON HERRATH, 2008) e a alteração na composição da microbiota intes-

tinal (disbiose), com redução de bactérias produtoras de  ácidos graxos de cadeia curta – 

SCFAs (do inglês, Short Chain Fatty Acids - Vaarala et al., 2008). Dessa forma, um melhor 

entendimento sobre os fatores ambientais envolvidos no desencadeamento do diabetes tipo 

1 são de suma importância, a fim de se retardar ou até mesmo prevenir o início da doença. 

 

1.4.4 Fatores ambientais no DM1 

• Infecções virais: estudos epidemiológicos  (GAMBLE et al., 1969), estu-

dos de casos  (YOON et al., 1979), entre outros  (GUNDERSEN, 1927) têm 

chamado a atenção para infecções virais como um potencial causador do 

DM1. Diversos vírus têm sido apontados, sendo que uma maior evidência 

de enterovírus tem sido encontrada em modelos experimentais  

(COPPIETERS et al., 2012) e em humanos  (STENE; REWERS, 2012). 

Esses vírus possuem um tropismo por células pancreáticas humanas in vivo 

e in vitro  (YOON et al., 1979; TRACY; DRESCHER; CHAPMAN, 2011) 

e já foram detectados no pâncreas de pacientes recém diagnosticados com 

DM1 (KROGVOLD et al., 2015). Neste contexto, os primeiros artigos so-

bre o assunto relacionavam infecções por coxsackievírus e DM1 baseando 

-se nos achados de altos níveis de anticorpos neutralizantes para o vírus no 

soro de pacientes com DM1 recém diagnosticados  (GAMBLE et al., 1969). 
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Alguns estudos também avaliaram anticorpos contra outros vírus em para-

lelo, porém coxsackievírus era normalmente o mais prevalente  

(BANATVALA et al., 1985). No entanto, o assunto permanece controverso. 

Em 1971, um estudo avaliou a incidência de DM1 após uma epidemia de 

coxsackievirus B4 (CVB4) nas isoladas Ilhas Pribilof. Após cinco anos do 

término da epidemia, a incidência de diabetes em indivíduos que foram in-

fectados e aqueles que não foram infectados foi bastante similar, sugerindo 

nenhuma ligação entre CVB4 e DM1  (DIPPE et al., 1975). 

• Hipótese da higiene: a hipótese da higiene postula que a incidência de do-

enças autoimunes pode estar aumentando devido à diminuição na frequên-

cia de infecções na infância, graças à melhora na higienização da população 

(BACH, 2002). No entanto, um estudo no Reino Unido demonstrou que 

infecções na infância, rotineiramente observadas por pediatras, não estavam 

associados com o subsequente desenvolvimento de DM1 na infância  

(CARDWELL; CARSON; PATTERSON, 2008). Já estudos longitudinais 

prospectivos têm reportado a correlação entre um aumento significativo no 

risco ao DM1 com a maior frequência de infecções respiratórias durante os 

6 primeiros meses de vida, sendo que a associação foi menor para infecções 

entre 6-12 meses de vida e ausente naquelas depois de 1 ano de vida  

(BEYERLEIN et al., 2014). Por outro lado, um outro estudo demonstrou 

que existe uma associação entre DM1 e infecções gastrointestinais, mas não 

infecções respiratórias  (STENE et al., 2010). 

• Microbiota intestinal:  

o Evidências em modelos experimentais: o intestino é o maior órgão 

do sistema imune do corpo humano e é habitado por aproximada-

mente 1014 microorganismos de mais de 500 espécies diferentes 

(MOWAT; AGACE, 2014), vivendo em estável simbiose com o 

hospedeiro (LEY; PETERSON; GORDON, 2006). Um elemento de 

extrema importância que permite o mutualismo entre hospedeiro e 

bactérias comensais é a separação de micróbios do microambiente 

interno do hospedeiro por barreiras físicas, como as camadas 
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epiteliais e de muco, e também através do sistema imune inato e 

adaptativo, que reconhece e elimina patógenos (SCHWABE; 

JOBIN, 2013).  

Acredita-se que a perturbação destes mecanismos possa le-

var à inflamação e à autoimunidade (VAARALA, 2008), embora os 

mecanismos pelos quais a microbiota intestinal leve ao desencadea-

mento de doenças autoimunes permaneçam desconhecidos 

(SORINI; FALCONE, 2013). As maiores evidências da relação en-

tre microbiota intestinal e DM1 são oriundas dos modelos experi-

mentais. No entanto, se a microbiota possui um papel protetor ou 

patogênico na doença ainda permanece controverso. Tanto em mo-

delos de DM1 com indução espontânea, como em ratos Biobreeding 

(BRUGMAN et al., 2006), ou com indução por reagentes químicos 

como com STZ (COSTA et al., 2016), a microbiota intestinal parece 

ter um papel patogênico, uma vez que o tratamento com antibióticos 

foi capaz de  impedir o desenvolvimento da doença nesses animais. 

No entanto, em camundongos NOD (do inglês nonobese diabetic), 

a microbiota intestinal parece ter um papel protetor. Camundongos 

NOD selvagens, especialmente fêmeas, desenvolvem diabetes de 

forma espontânea e com alta frequência. A incidência de DM1 é si-

milar em camundongos selvagens e germ-free (animais que não 

apresentam bactérias no organismo), embora camundongos NOD 

germ-free tenham um quadro de insulite (processo inflamatório nas 

ilhotas pancreáticas) mais agressivo. Além disso, comparado a ca-

mundongos NOD selvagens, animais NOD germ-free possuem mai-

ores concentrações de IL-12 e IFN-g no soro (GREINER et al., 

2014).  

o Evidências em humanos: atualmente, acredita-se que a dieta nos 

países desenvolvidos, que foi alterada para uma dieta rica em gor-

dura, carboidrato e pobre em fibras (“Western Diet”), possa ter re-

sultado em alterações funcionais na microbiota intestinal (disbiose - 
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TURNBAUGH et al., 2006, 2008; HILDEBRANDT et al., 2009). 

Esse processo de disbiose causado pelas alterações na dieta pode-

riam participar no aumento da incidência de doenças imuno-media-

das e pró-inflamatórias dos países desenvolvidos, como obesidade, 

diabetes tipo 2 e doença inflamatória intestinal (DAVID et al., 

2014). Ácidos graxos de cadeia curta (do inglês, short-chain fatty 

acids, SCFAs), como ácido butírico e ácido acético são produzidos 

pela fermentação por bactérias intestinais de fibras indigestíveis ori-

undas de plantas (BRESTOFF; ARTIS, 2013), sendo capazes de en-

trar na circulação (MORGAN et al., 2012) e regular o sistema imune 

inato e adaptativo, principalmente através de uma atividade anti-in-

flamatória (SMITH et al., 2013). Um número crescente de estudos 

apontam que o aumento na incidência do DM1 possa estar relacio-

nado a alterações na microbiota intestinal, particularmente àquelas 

associadas com bactérias produtoras de SCFAs (VIJAY-KUMAR et 

al., 2010). Recentemente, foi realizado um estudo com amostras de 

fezes de 35 pacientes recém diagnosticados (até 6 meses após o di-

agnóstico de DM1), 21 parentes de primeiro grau de um indivíduo 

com DM1 (PPG) positivos para pelo menos um auto-anticorpo con-

tra as ilhotas pancreáticas, 32 soro-negativos PPG e 23 indivíduos 

saudáveis, sem histórico de DM1 na família (ALKANANI et al., 

2015). Foi demonstrado que não existe uma “assinatura microbiana” 

clara das comunidades de bactérias predominantes em indivíduos 

com DM1, anteriormente ou posteriormente ao diagnóstico da do-

ença. No entanto, o microbioma de indivíduos soro-positivos e soro-

negativos de PPG apresentou uma similaridade entre si, mas foi dis-

tinto do microbioma de recém diagnosticados e indivíduos contro-

les. Uma estratificação de indivíduos soro-positivos foi realizada ba-

seada na expressão de um ou múltiplos auto-anticorpos e foi obser-

vado um aumento na abundância de Bacteroides, que tem sido rela-

cionado a uma “Western diet”, e uma diminuição de Prevotella e do 
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filo Firmicutes no grupo com múltiplos auto-anticorpos. De forma 

interessante, foi observado que o aumento na abundância de Prevo-

tella está associado a uma dieta rica em fibras oriundas de plantas 

(WU et al., 2011) e que bactérias do gênero Prevotella são capazes 

de digerir polissacarídeos oriundos de plantas (HOLMES et al., 

2012) e promover a produção de SCFAs, que por sua vez possuem 

função anti-inflamatória (SMITH et al., 2013). No entanto, o meca-

nismo preciso pelo qual a microbiota intestinal promove a destrui-

ção autoimune das ilhotas pancreáticas ainda é incerto (NEEDELL; 

ZIPRIS, 2016), existindo apenas indícios de que ocorra um aumento 

na permeabilidade intestinal, mais conhecido como “leaky gut”,  an-

tes do início da doença (BOSI et al., 2006).  

Até o momento, apenas dois trabalhos na literatura procura-

ram elucidar tal mecanismo. Um deles sugere que a reatividade cru-

zada de células T entre antígenos das ilhotas pancreáticas e bactérias 

possa estar envolvido no processo de destruição das células b 

(COLE et al., 2016). E o outro trabalho é o do nosso grupo de pes-

quisa, onde demonstramos que bactérias presentes na microbiota in-

testinal são capazes de translocar para os linfonodos pancreáticos de 

camundongos diabéticos e ativar o receptor nucleotide-binding oli-

gomerization domain containing 2 (NOD2), induzindo uma resposta 

imune pró-inflamatória, que por sua vez contribui para o desenvol-

vimento do DM1 (Anexos I e II – COSTA et al., 2016). 

 

1.4.5 Modelos experimentais 

Modelos animais têm contribuído enormemente para o entendimento dos processos 

que levam ao desencadeamento do DM1. O DM1 pode ser induzido experimentalmente 

em animais de laboratórios com reagentes químicos (como estreptozotocina – STZ, ciclo-

fosfamida e aloxano em linhagens geneticamente suscetíveis) ou através de manipulação 

genética, por exemplo, utilizando-se animais transgênicos. Além disso, dois modelos es-

pontâneos em roedores têm sido utilizados extensivamente na tentativa de se entender a 
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patofisiologia do DM1: ratos biobreeding (BB) e camundongos diabéticos não-obesos 

(NOD). Em ratos BB, não existe diferença na incidência de diabetes entre os gêneros. No 

entanto, fêmeas NOD desenvolvem diabetes a uma incidência maior que camundongos 

NOD machos. Além dessas diferenças, ambos os modelos se assemelham ao DM1 em hu-

manos, incluindo a presença de células T CD4+ e T CD8+ antígeno-específicas e um en-

volvimento genético no desenvolvimento da doença (LEHUEN et al., 2010).  

Camundongos NOD: Makino e colaboradores  (MAKINO et al., 1980; 

KIKUTANI; MAKINO, 1992) desenvolveram o camundongo NOD durante a seleção de 

uma linhagem suscetível à catarata derivada de uma linhagem outbred denominada 

JCl:ICR. Durante os experimentos, eles observaram que alguns camundongos obtidos dos 

cruzamentos apresentaram glicosúria e hiperglicemia. Dessa forma, a linhagem NOD foi 

estabelecida através de sucessivos acasalamentos entre irmãos. A incidência de diabetes 

em camundongos NOD é de 60-80% em fêmeas e 20-30% em machos  (KIKUTANI; 

MAKINO, 1992; BACH, 1994). Esses animais apresentam diversas falhas na tolerância 

central e periférica, além de diversas mutações que conferem suscetibilidade à doença (re-

visado em ANDERSON; BLUESTONE, 2005). O início do diabetes nesses animais nor-

malmente ocorre entre 12 e 14 semanas de idade em fêmeas e um pouco depois em camun-

dongos machos. Estudos histológicos demonstraram que poucos infiltrados de células do 

sistema imune são encontrados até aproximadamente 3 a 4 semanas de idade. A partir desse 

momento, machos e fêmeas começam a apresentar infiltrados de células mononucleares 

que circundam as ilhotas pancreáticas (peri-insulite). Esses infiltrados progridem e inva-

dem as ilhotas (insulite), sendo que a maioria dos animais já demonstram insulite severa 

com 10 semanas de idade. A maioria das células encontradas nesses infiltrados são T CD4+ 

e T CD8+, e embora células NK, linfócitos B, células dendríticas e macrófagos sejam tam-

bém identificados nas lesões  (MAKINO et al., 1980; KIKUTANI; MAKINO, 1992), o 

desenvolvimento do DM1 em camundongos NOD depende majoritariamente de células T 

CD4+ e T CD8+  (WICKER; MILLER; MULLEN, 1986; BENDELAC et al., 1987; BACH, 

1994). 

DM1 induzido por STZ: embora o DM1 em camundongos NOD seja similar ao 

DM1 em humanos, a maioria, se não todos, os ensaios clínicos em pacientes com DM1 

baseados em terapias utilizadas em camundongos NOD tiveram resultados insatisfatórios 
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(REED; HEROLD, 2015), demonstrando a necessidade de estudos em outros modelos ex-

perimentais. Neste contexto, o modelo de DM1 induzido por estreptozotocina (STZ) apa-

rece como uma excelente alternativa, uma vez que, além de ser semelhante ao DM1 em 

humanos (LIKE; ROSSINI, 1976), também representa uma forma de diabetes induzida por 

uma resposta imune pró-inflamatória. O STZ (2-deoxy-(3-metil-3-nitrosureia)-1-D-glico-

piranose) é um composto natural produzido pela bactéria do solo Streptomyces achromo-

genes, que possui propriedades antibacterianas  (DOLAN, 1997). Ele é um análogo tóxico 

da glicose e N-acetil glicosamina, que é preferencialmente acumulado em células b pan-

creática através do transportador de glicose GLUT-2  (VENTURA-SOBREVILLA et al., 

2011). A partir do momento em que entra nas células pancreáticas, o STZ é capaz de gerar 

apoptose/necrose nessas células devido às suas propriedades químicas (porção citotóxica 

de nitrosureia e capacidade alquilante – revisado em (ELEAZU et al., 2013). No entanto, 

caso o STZ seja administrado em 5 pequenas doses (40mg/kg/dia), a atividade citotóxica 

da droga por si só não é suficiente para levar ao desencadeamento da doença. Acredita-se 

que a resposta imune tenha um papel fundamental nesse tipo de indução. Neste sentido, foi 

demonstrado que camundongos atímicos não desenvolvem diabetes quando tratados com 

5 doses baixas de STZ. No entanto, quando eles são tratados com uma única dose alta de 

200mg/kg, mesmo na ausência de linfócitos esses animais atímicos desenvolvem a doença 

normalmente (PAIK; FLEISCHER; SHIN, 1980). Portanto, acredita-se que nesse modelo 

de indução com 5 doses baixas, tanto a resposta imune, como a atividade citotóxica do STZ 

atuem em sinergismo para levar à morte das células b pancreáticas, com consequente de-

senvolvimento do DM1. Com relação ao perfil da resposta, tem sido demonstrado um papel 

fundamental de células Th1 e Th17 no desenvolvimento da doença nesses animais 

(MENSAH-BROWN et al., 2006; YAOCHITE et al., 2012).  

 

1.4.6 A patofisiologia do DM1 

A suscetibilidade genética, alinhada a um fator ambiental, dão início ao desenvol-

vimento do DM1. A fase inicial da doença acontece no pâncreas, onde células dendríticas 

convencionais (cDCs) capturam e processam antígenos oriundos de células b. O dano às 

células b pode ocorrer por apoptose “natural” (potencializada pela suscetibilidade genética) 

ou após infecções virais (Figura 2). Células natural killer invariantes naturais (iNKT) e 
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células dendríticas plasmocitóides (pDCs) controlam a replicação viral, prevenindo uma 

inflamação subsequente e desenvolvimento do DM1. cDCs ativadas ao migrarem para os 

linfonodos pancreáticos deparam-se com um ambiente pró-inflamatório gerado por um fa-

tor ambiental, levando à ativação de células T patogênicas antígeno-específicas, que será 

potencializada por macrófagos através da produção de IL-12. Células B apresentam antí-

genos de células b para células T diabetogênicas (auto-reativas) e secretam auto-anticorpos 

(não mostrado na figura). A ativação de células T específicas para antígenos das ilhotas 

pancreáticas pode ser inibida por cDCs através de diversos mecanismos, como o engaja-

mento de PDL1 (do inglês, programmed cell death ligand 1). Células iNKT promovem o 

recrutamento de cDCs e pDCs tolerogênicas que podem expandir células T reguladoras 

(Treg) através da produção de indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), IL-10, TGF-b (do in-

glês, transforming growth factor-a) e ICOSL (do inglês, inducible T cell co-stimulator 

ligand). No pâncreas, células b podem ser destruídas por células T diabetogênicas (Th1 e 

Th17) e células NK através da liberação de IFN-g, granzimas e perforinas, assim como por 

macrófagos através da produção de TNF-a (do inglês, tumour necrosis factor a), IL-1b e 

óxido nítrico. IL-12 produzida por cDCs mantém as funções efetoras de células T diabeto-

gênicas ativadas e células NK (não demonstrado na figura). O dano às células b pode ser 

inibido por células Treg que por sua vez inibem células T diabetogênicas e células do sis-

tema imune inato através da produção de IL-10 e TGF-b. pDCs tolerogênicas estimuladas 

por células iNKT também poderiam estar associadas ao controle de células T diabetogêni-

cas através da produção de IDO. Por fim, células b podem inibir células T diabetogênicas 

através da expressão de PDL1. Essa complexa interação entre células do sistema imune 

inato e adaptativo resulta no desenvolvimento ou prevenção do DM1.  
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1.4.7 Células Th1 estão envolvidas no DM1: modelos antigos de diferenciação de 

células T CD4+ eram baseados na simples dicotomia entre respostas Th1 produtoras de 

IFN-g e respostas Th2 produtoras de IL-4. Células Th1 podem ser induzidas por IL-12 e 

são importantes para a ativação de macrófagos, enquanto que células Th2 são responsáveis 

pela defesa contra infecções helmínticas, além de estarem associadas com doenças alérgi-

cas (por exemplo, asma, rinite e eczema) (WALKER, 2015). Visto sob essa perspectiva, o 

diabetes autoimune parecia estar firmemente associado ao padrão Th1, com um importante 

estudo por Katz e colaboradores demonstrando que células T expressando um TCR pato-

gênico levavam ao desenvolvimento do DM1 em camundongos NOD neonatais quando 

diferenciados para um perfil Th1, mas não Th2  (KATZ; BENOIST; MATHIS, 1995). 

Corroborando essa ideia, foi demonstrado que níveis crescentes de IFN-g estavam 

Figura 2: Possíveis eventos envolvidos no desenvolvimento ou prevenção do DM1 em indivíduos gene-
ticamente suscetíveis. Figura extraída de LEHUEN et al., 2010. 
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correlacionados com a progressão do diabetes em camundongos NOD  (RABINOVITCH, 

1994) e que IFN-g era necessário para a indução de diabetes em um modelo de DM1 indu-

zido por vírus  (VON HERRATH; OLDSTONE, 1997). Existem diversas formas com que 

o IFN-g poderia estar contribuindo para o processo da doença, como o aumento da expres-

são das moléculas de MHC – classe I e II, facilitando a ativação de macrófagos e aumen-

tando o extravasamento de leucócitos através da indução de moléculas de adesão e quimi-

ocinas  (revisado em SCHRODER et al., 2004). Além disso, tem-se atribuído ao IFN-g o 

papel de promover a migração de células T diabetogênicas para as ilhotas pancreáticas em 

camundongos NOD  (SAVINOV; WONG; CHERVONSKY, 2001). Por fim, o IFN-g tam-

bém tem sido associado à morte direta das células b. Neste contexto, foi demonstrado que 

ilhotas pancreáticas deficientes para o receptor de IFN-g (IFNgR-/- - YI et al., 2012) são 

mortas com menos eficiência in vitro por citocinas como IFN-g, TNF-a e IL-1b, desta-

cando a capacidade do IFN-g em sensibilizar as células b para múltiplos gatilhos tóxicos.  

O papel de células Th1 também tem sido estudado extensivamente em DM1 em 

humanos. A análise das células T do sangue periférico de adultos recém diagnosticados 

(idade média de 29 anos, com duração da doença de aproximadamente 5 semanas) demons-

trou que o balanço entre IFN-g e IL-10 estava alterado em pacientes com DM1 quando 

comparado a indivíduos controle. Neste contexto, foi demonstrado que pacientes com DM1 

possuíam mais células T auto-antígeno-específicas produzindo IFN-g, enquanto que indi-

víduos sem a doença demonstraram um aumento em células produtoras de IL-10  (ARIF et 

al., 2011). De forma interessante, dois outros artigos também demonstraram resultados se-

melhantes, com um aumento da resposta do perfil Th1 em indivíduos recém diagnosticados 

com DM1  (PETRICH DE MARQUESINI et al., 2010; HAN et al., 2011).  

 

1.4.8 Células Th1 não estão envolvidas no DM1: embora diversos estudos supor-

tem um papel patogênico de células Th1 no DM1, nem todas as evidências são consistentes 

com essa conclusão. O achado de que camundongos NOD IFNgRa-/- exibiram uma alta 

taxa de resistência ao diabetes  (WANG et al., 1997) parecia ser conclusivo para o papel 

patogênico desse subtipo celular. No entanto, essa proteção foi depois atribuída a um gene 

de resistência do cromossomo 10 que foi carregado do background 129 para o NOD 
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durante os acasalamentos  (KANAGAWA et al., 2000; SERREZE et al., 2000). De fato, a 

deficiência de IFN-g (HULTGREN et al., 1996) leva a apenas um modesto atraso no de-

senvolvimento da doença. Além disso, a injeção de IFN-g recombinante não acelerou o 

desenvolvimento do DM1  (SATOH et al., 1989), podendo até, de forma interessante, inibir 

o progresso da doença  (FOUSTERI et al., 2010). Coletivamente, esses resultados questi-

onam a visão tradicional de que o DM1 seja causado por células Th1 produtoras de IFN-g, 

sugerindo que exista uma interação mais complexa no desenvolvimento da doença.  

Em humanos, dados conflitantes com a visão patogênica de Th1 envolvem achados 

de que células T auto-reativas para insulina clonadas dos linfonodos pancreáticos de indi-

víduos com DM1 de longa duração expressaram IL-13, mas não IFN-g em resposta a estí-

mulos  (KENT et al., 2005). Além disso, outros estudos demonstraram que IFN-g estava, 

de fato, aumentado em pacientes recém diagnosticados com DM1. No entanto, outras cito-

cinas do perfil Th2 como IL-4 e IL-5 também estavam aumentados  (CHATZIGEORGIOU 

et al., 2010). 

 

1.4.9 Células Th17 no DM1 

O descobrimento de células Th17  (HARRINGTON et al., 2005; PARK et al., 2005) 

levou a uma intensa revisão do paradigma Th1/Th2  (STEINMAN, 2007) e levantou a 

possibilidade de que a autoimunidade tecido-específica pudesse ser gerada por células T 

produtoras de IL-17 ao invés de células Th1. No entanto, o papel de células Th17 no DM1 

ainda permanece controverso. Os primeiros trabalhos em camundongos demonstraram o 

papel patogênico da IL-17  (JAIN et al., 2008; EMAMAULLEE et al., 2009a). No entanto, 

foi demonstrado posteriormente que o silenciamento da expressão de IL-17 não protegeu 

camundongos NOD do desenvolvimento do DM1  (JOSEPH et al., 2012b). Além disso, 

células Th17 purificadas de um camundongo que possui o TCR específico para antígenos 

das ilhotas pancreáticas (células T BDC2.5) foram capazes de induzir diabetes em um mo-

delo de transferência adotiva, apesar de que a conversão para um perfil Th1 foi necessário 

para se alcançar esse fenótipo  (BENDING et al., 2009; MARTIN-OROZCO et al., 2009).  

Em humanos, a maioria dos trabalhos aponta para um papel patogênico de células 

Th17 no desenvolvimento do DM1. Crianças recém-diagnosticadas ou com longa duração 

da doença (média de idade: 8,7 anos) apresentaram mais células T positivas para IL-17 no 
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sangue periférico quando comparadas com crianças controles (sem diabetes –  

HONKANEN et al., 2010). Além disso, foi demonstrado por Ferraro e colaboradores que 

há um aumento de células Th17 inclusive nos linfonodos pancreáticos de indivíduos com 

DM1 quando comparado com os controles  (FERRARO et al., 2011). Dessa forma, diver-

sas evidências apontam para um aumento da produção de IL-17 no desenvolvimento do 

DM1. 

 

1.4.10 Resposta imune inata no DM1 

Macrófagos: estudos pioneiros com macrófagos descreveram a presença dessas 

células no infiltrado inflamatório das ilhotas pancreáticas (insulite) em camundongos 

NOD, e demonstraram que a inibição do influxo desses macrófagos para o pâncreas, atra-

vés do bloqueio de um receptor de adesão nessas células inibiu o desenvolvimento do DM1  

(HUTCHINGS et al., 1990). Estudos in vitro e in vivo em camundongos e ratos demons-

traram que o efeito deletério de macrófagos nas células b é mediado pela produção de TNF-

a e IL-1b  (ARNUSH et al., 1998; DAHLÉN et al., 1998). Em humanos, macrófagos foram 

observados na insulite de pacientes com DM1 recém diagnosticados  (UNO et al., 2007), 

demonstrando um papel patogênico desse subtipo celular tanto nas fases iniciais como nas 

fases tardias de destruição das células b pancreáticas no DM1. 

Células NK: células NK são tanto citotóxicas como produtoras de citocinas, espe-

cialmente IFN-g. Dessa forma, células NK poderiam contribuir direta e indiretamente para 

a destruição das células b. Células NK foram detectadas no pâncreas de pacientes com 

DM1 e em diversos modelos experimentais de DM1  (POIROT; BENOIST; MATHIS, 

2004; DOTTA et al., 2007; BRAUNER et al., 2010). De forma interessante, foi observado 

que células NK isoladas do pâncreas de camundongos NOD possuem um fenótipo mais 

ativado do que aquelas isoladas do baço e linfonodos pancreáticos, com maior expressão 

de CD25, CD69, PD-1 e KLRG1  (BRAUNER et al., 2010). Elas também proliferam mais 

e produzem maiores níveis de IFN-g, além de expressarem CD107a na sua superfície (mar-

cador de citotoxicidade)  (GUR et al., 2010). 

Células dendríticas (DCs): estudos iniciais demonstraram a presença de células 

apresentadoras de antígenos (do inglês, Antigen Presenting Cells – APCs) em ilhotas pan-

creáticas transplantadas (LACEY; DAVIE; FINKE, 1979) e observaram que a depleção 
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dessas células facilitou a sobrevivência do enxerto em animais  (FAUSTMAN et al., 1984). 

Esses dados sugeriam que APCs poderiam capturar e processar antígenos derivados das 

células b e iniciar a resposta diabetogênica. Estudos posteriores demonstraram que células 

dendríticas convencionais (cDCs) poderiam capturar antígenos liberados por células b em 

apoptose nas ilhotas pancreáticas e apresentá-los a células T antígeno-específicas nos lin-

fonodos pancreáticos onde a resposta autoimune é iniciada  (TURLEY et al., 2003; 

MARLEAU; SUMMERS; SINGH, 2008). Diversos estudos têm sugerido que cDCs de 

camundongos NOD são capazes de ativar células T através de uma elevada produção de 

IL-12, além da expressão de moléculas co-estimuladoras  (POLIGONE et al., 2002; 

STEPTOE; RITCHIE; HARRISON, 2002).  

De forma interessante, apesar de diversos estudos terem demonstrado a presença e 

função de células do sistema imune inato na patogênese do DM1, a forma com que recep-

tores de reconhecimento de padrões (do inglês, Pattern Recognition Receptors – PRRs) 

são ativados nessas células e como eles dão início a todo o processo de destruição das 

células b pancreáticas no DM1 ainda permanece pouco conhecido. Neste sentido, foi de-

monstrado por Hu e colaboradores, bem como pelo nosso grupo de pesquisa que a ausência 

de NLRP3 protege animais contra o DM1 no camundongo NOD e em C57BL/6 injetado 

com STZ, respectivamente (HU et al., 2015a; CARLOS et al., 2017). Além disso, um outro 

trabalho demonstrou que TLR2 também possui um papel patogênico na doença, através da 

produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1b, IL-12p70 e óxido nítrico (KIM et al., 

2007). Neste sentido, um melhor entendimento sobre o papel dos PRRs no contexto da 

autoimunidade se faz essencial a fim de se encontrar novas abordagens terapêuticas no 

contexto do DM1. 

 

1.5 Resposta imune inata: o papel do complexo de proteínas inflamassoma 

Tradicionalmente, a imunidade inata é vista como a primeira linha de defesa que 

discrimina o “próprio” (por exemplo, proteínas do hospedeiro) do não-próprio (por exem-

plo, microorganismos). No entanto, estudos posteriores têm sugerido que a imunidade inata 

atua na verdade como um sofisticado sistema que reconhece sinais de “perigo”, como mi-

cróbios patogênicos ou sinais de estresse celular derivados do hospedeiro, enquanto 
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permanece irrespondível a estímulos não perigosos, como moléculas normais do hospe-

deiro, antígenos da dieta, ou a microbiota intestinal  (MATZINGER, 1994). 

O sistema imune inato utiliza dos PRRs para detectar elementos invariáveis de mi-

cróbios. Os PRRs são expressos por células da linha de frente de defesa contra infecções, 

incluindo macrófagos, monócitos, DCs, neutrófilos e células epiteliais, assim como células 

do sistema imune adaptativo. Os PRRs incluem os TLRs (do inglês, toll-like receptors) e 

lectinas do tipo C, que procuram no ambiente extracelular e compartimentos endossomais 

padrões moleculares associados a patógenos (do inglês, pathogen-associated molecular 

patterns – PAMPs). PRRs intracelulares incluem aqueles que reconhecem RNA, como 

RLHs (do inglês, RNA-sensing-RIG-like helicases), RIG-I e MD5; e os sensores de DNA, 

como DAI e AIM2 (SCHRODER; TSCHOPP, 2010). No entanto, existe ainda um outro 

conjunto de PRRs intracelulares, distinto desses descritos acima, chamado NLR (do inglês, 

NOD-like receptors), que são importantes na montagem do chamado complexo inflamas-

soma. 

No ano de 2017, completou-se o marco de 15 anos do descobrimento dessa plata-

forma molecular denominada inflamassoma. Quinze anos atrás, Martinon, Burns e 

Tschopp publicaram um trabalho na revista Molecular Cell  (MARTINON; BURNS; 

TSCHOPP, 2002) que resolveu o enigma de como um componente-chave da inflamação é 

ativado. A caspase-1 é um membro de uma família extremamente conservada evolutiva-

mente de enzimas proteases que clivam proteínas reguladoras da morte celular e inflama-

ção. Martinon e colaboradores descobriram que um complexo multi-protéico é necessário 

para ativar a caspase-1, e eles nomearam esse complexo de inflamassoma. Esse estudo deu 

início a um novo campo de pesquisa em inflamação, que continua a mapear a regulação 

das caspases inflamatórias, além de investigar seus papéis biológicos (LAMKANFI; 

DIXIT, 2017).  

1.5.1 A família dos NLR 

Os NOD-like receptors (NLRs) são constituídos por 22 genes humanos e muito 

mais genes murinos devido à expansão gênica desde o último ancestral comum. A família 

NLR é caracterizada por um domínio central de oligomerização e ligação à nucleotídeos 

(do inglês, nucleotide-binding and oligomerization – NACHT), que é comumente flanque-

ado por repetições ricas em leucinas (do inglês, leucine-rich repeats – LRRs) e domínios 
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de recrutamento de caspase (do inglês, caspase recruitment and activation domain – 

CARD) ou domínios pyrin – PYD. Acredita-se que os LRRs funcionem através da intera-

ção com o ligante e auto-regulação, enquanto que os domínios CARD e PYD realizem 

interações homotípicas proteína-proteína para que a sinalização downstream seja ativada. 

O domínio NACHT, que é o único domínio comum a todos os membros da família NLR, 

permite a ativação do complexo de sinalização através da oligomerização dependente de 

ATP (SCHRODER; TSCHOPP, 2010). Análises filogenéticas da família NLR revelaram 

3 subfamílias distintas: os NODs (NOD1-2, NOD3/NLRC3, NOD4/NLRC5, 

NOD5/NLRX1, CIITA), os NLRPs (NLRP1-14) e a subfamília IPAF, que é formada por 

IPAF (NLRC4) e NAIP (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Análise filogenética da família NLR. Relações filogenéticas entre os domínios NACHT de cada 
proteína NLR de humanos (maiúsculo) e murino (minúsculo) demonstram três subfamílias distintas: NOD, 
NLRP e IPAF. Figura extraída de SCHRODER; TSCHOPP, 2010. 
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1.5.2 A ativação canônica e não-canônica do inflamassoma 

A ativação do inflamassoma NLRP3 é atualmente a mais bem caracterizada. Acre-

dita-se que o NLRP3 deva ser “primado” antes de sua ativação. Esse priming envolve duas 

etapas distintas. Na ativação canônica do inflamassoma NLRP3, primeiramente, um estí-

mulo como LPS se ligando a TLR4 induz o aumento na expressão de Nlrp3, levando ao 

aumento na expressão da proteína NLRP3. Posteriormente, um segundo estímulo diferente 

(existem diversos segundos sinais descritos até o momento, como realocação do NLRP3 

para a mitocôndria, efluxo de potássio através de canais iônicos, liberação de catepsinas, 

entre outros) ativam o receptor, levando à formação do complexo inflamassoma (GUO; 

CALLAWAY; TING, 2015). Após a ativação, a oligomerização de NLRP3 leva à forma-

ção de um agregado de domínios PYD e consequente interações homotípicas com a molé-

cula adaptadora ASC, que possui domínios PYD (ligando-se ao PYD de NLRP3) e domí-

nios CARD, que por sua vez irão se ligar a domínios CARD presentes em pró-caspase-1. 

O agregado de pró-caspase-1 permite que ela seja auto-clivada e forme caspase-1 ativa 

(tetrâmero p10/p20), que irá, por sua vez, processar as pró-formas de citocinas (como pró-

IL-1b e pró-IL-18) em suas formas maduras (SCHRODER; TSCHOPP, 2010). Além disso, 

caspase-1 ativa também é capaz de induzir um tipo de morte celular conhecida como pi-

roptose (WEN; MIAO; TING, 2013; LAMKANFI; DIXIT, 2014; VANAJA; 

RATHINAM; FITZGERALD, 2015). Com relação à ativação não-canônica de NLRP3, 

estudos têm demonstrado que a pró-caspase-11 em camundongos e pró-caspases-4 e -5 em 

humanos podem se ligar diretamente à LPS intracelular e ativar o inflamassoma não-canô-

nico de NLRP3. Essa ativação leva à oligomerização e consequente ativação dessas pró-

caspases, sendo suficiente para induzir piroptose, mas não o processamento de pró-IL-1b 

e pró-IL-18 (GUO; CALLAWAY; TING, 2015). De forma interessante, tem sido demons-

trado que a caspase-8 também possui papel crucial na ativação do inflamassoma e proces-

samento das pró-formas de IL-1b e IL-18. A caspase-8 é uma protease pró-apoptótica que 

inicia a via de sinalização da apoptose em resposta a estímulos externos, como FasL e TNF, 

e protege contra uma forma inflamatória de morte celular denominada necroptose  

(SALVESEN; WALSH, 2014). Acredita-se que a caspase-8 seja importante tanto para o 

priming transcricional quanto para a ativação das vias canônica e não-canônica do infla-

massoma NLRP3 em camundongos, em resposta a estímulos patogênicos e ligantes que 
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estimulam diversos TLRs  (ALLAM et al., 2014; GANESAN et al., 2014; GURUNG et 

al., 2014). Dessa forma, doenças inflamatórias onde os ligantes de TLRs são gerados po-

deriam levar ao priming ou ativação de NLRP3 mediado por caspase-8 (GUO; 

CALLAWAY; TING, 2015). 

 

1.5.3 Papel de PRRs em células T 

No presente momento, a biologia dos PRRs tem sido descrita principalmente em 

células mielóides, onde há uma alta expressão da maioria desses receptores. No entanto, 

novos estudos têm sugerido que a expressão de PRRs, como NLRP3 e NOD2, acontece 

não só em células mielóides, como em células epiteliais  (FERON et al., 1990; 

ANDERSON; FINKELSTEIN; SHIMA, 2013) e células linfóides (SGOUROUDIS; 

ALBANESE; PICCIRILLO, 2008; SHAW et al., 2009; BRUCHARD et al., 2015; 

ARBORE et al., 2016). Neste sentido, foi demonstrado, por exemplo, que camundongos 

deficientes em NOD2 especificamente em células T infectados com Toxoplasma gondii 

possuíram menor diferenciação para o perfil Th1, o que foi associado com uma menor 

produção de IL-2 e menor acúmulo nuclear do fator de transcrição c-Rel (SHAW et al., 

2009). No entanto, vale ressaltar que um estudo posterior não conseguiu encontrar tal as-

sociação (CAETANO et al., 2011). Com relação ao receptor NLRP3, foi observado que 

este possui papel importante em células linfóides, tanto na diferenciação para o perfil Th1 

(ARBORE et al., 2016), quanto para o perfil Th2 (BRUCHARD et al., 2015). Com relação 

ao mecanismo, foi demonstrado que células T CD4+ humanas expressam o componente da 

via do complemento C5, que pode ser estimulado pela ativação do TCR e co-estimulação 

autócrina via CD46. A ativação intracelular subsequente de C5aR1 por C5a induziu a ge-

ração de ROS e a inesperada montagem do inflamassoma NLRP3 em células T CD4+, 

sendo este último processo essencial para a produção de IFN-g por células T (ARBORE et 

al., 2016). Já com relação ao papel de NLRP3 na diferenciação de um perfil Th2, foi de-

monstrado que NLRP3 atua como um fator de transcrição, se ligando ao promotor do gene 

Il4 e o ativando juntamente com o fator de transcrição IRF4. Além disso, foi observado 

que apenas NLRP3, mas não os outros componentes do inflamassoma, como ASC ou cas-

pase-1, estavam relacionados com a diferenciação para o perfil Th2 (BRUCHARD et al., 
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2015). Dessa forma, é de suma importância a análise do papel de PRRs, como os membros 

da família NLR, tanto no compartimento mielóide, como no linfóide. 

 

1.6 NLRP1: estrutura, função e evidências no DM1 

O inflamassoma NLRP1 foi o primeiro a ser descrito (SCHRODER; TSCHOPP, 

2010). Nlrp1 humano possui três genes parálogos em camundongos (Nlrp1a-c) que são 

extremamente polimórficos entre linhagens isogênicas distintas (BOYDEN; DIETRICH, 

2006). Essa variação entre as linhagens no locus Nlrp1b parece ser a responsável pelas 

diferentes respostas obtidas frente ao estímulo com a toxina letal do Bacillus anthracis, 

uma vez que macrófagos de uma linhagem de camundongos suscetíveis, mas não resisten-

tes, são capazes de ativar caspase-1 após a exposição à toxina (BOYDEN; DIETRICH, 

2006). De forma interessante, foi demonstrado que o inflamassoma NLRP1 também é ca-

paz de ser ativado por MDP (FAUSTIN et al., 2007). 

Com relação à sua estrutura, NLRP1 contém uma extensão C-terminal que abriga 

o domínio CARD, que por sua vez é capaz de interagir diretamente com a pró-caspase-1, 

sem a necessidade da molécula adaptadora ASC, embora a inclusão de ASC ao complexo 

seja capaz de aumentar a atividade do inflamassoma NLRP1 humano (FAUSTIN et al., 

2007). Ao contrário do NLRP1 humano, o ortólogo NLRP1 murino não possui domínios 

PYD funcionais e parece ser incapaz de interagir com ASC (Figura 4). De fato, foi obser-

vado que ASC é dispensável para a ativação de caspase-1 por Nlrp1b em macrófagos mu-

rinos (HSU et al., 2008). Recentemente, foi desenvolvida uma linhagem de camundongo 

deficiente para os três genes parálogos de NLRP1 (NLRP1a,b,c-/-). Foi demonstrado que a 

montagem do inflamassoma NLRP1 após o estímulo com a toxina letal do Bacillus anthra-

cis leva à ativação de caspase-1 e produção de IL-1b. De forma interessante, foi demons-

trado que a presença de caspase-1, mas não a produção de IL-1b, está diretamente relacio-

nada à morte celular, que por sua vez é responsável por gerar um dano agudo nos pulmões 

e morte desses animais após o estímulo com a toxina (KOVAROVA et al., 2012). Posteri-

ormente, dois outros artigos demonstraram papéis diferentes para a proteína NLRP1. Wil-

liams e colaboradores demonstraram que Nlrp1b é importante para atenuar a inflamação 

intestinal e tumorigênese através de sua expressão no compartimento não hematopoiético 

(WILLIAMS et al., 2015). Além disso, foi demonstrado que Nlrp1a é capaz de induzir 
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piroptose em células progenitoras hematopoiéticas de forma dependente de caspase-1, ge-

rando uma severa pancitopenia, que por sua vez leva a um quadro de imunossupressão em 

camundongos com Nlrp1a ativado (MASTERS et al., 2012a). Coletivamente, esses dados 

demonstram funções distintas para NLRP1 dependendo do contexto, tornando necessário 

uma melhor caracterização da função dessa proteína frente à estímulos endógenos e exó-

genos.  

Já com relação ao papel do receptor NLRP1 no DM1, existem apenas relatos na 

literatura que relacionam a presença de polimorfismos no gene Nlrp1 com o desenvolvi-

mento do DM1 (MAGITTA et al., 2009; TANG et al., 2013) ou com a proteção da nefro-

patia diabética em pacientes com DM1 (SOARES et al., 2017). Todavia, a importância 

deste receptor, assim como das citocinas produzidas em decorrência da sua ativação na 

indução da resposta inflamatória e polarização da resposta imune celular no modelo de 

DM1, ainda não foi investigada. Portanto, avaliamos na presente tese o papel do receptor 

NLRP1, bem como o das citocinas IL-1β e IL-18 na patogênese do DM1 em camundongos 

e em humanos, com ênfase na regulação da resposta mediada por linfócitos Th1 e Th17.  

 

Figura 4: Domínios do sensor intracelular NLRP1 de humanos, ratos e camundongos. Os genomas de 
camundongos contêm três genes Nlrp1 parálogos no cromossomo 11 (Nlrp1a, Nlrp1b e Nlrp1c) e diferentes 
linhagens de camundongos expressam duas ou três dessas proteínas, assim como diferentes variantes do 
splicing. NLRP1 humano contém um domínio pyrin (capaz de interagir com ASC) que é ausente em roedores. 
NLRP1 de roedores possui uma região N-terminal (NR100) sem nenhuma sequência homóloga encontrada 
em NLRP1 humano, além de uma homologia limitada entre espécies de roedores e parálogos, conforme 
indicado pelo sombreamento na figura. Outros domínios demonstrados são: NBD/NACHT, nucleotide-bind-
ing ATPase domain; LRR, leucine-rich repeats; FIIND, function-to-find domain; CARD, caspase-1 recruit-
ment domain. Figura extraída de SASTALLA; LEPPLA; MOYAERI, 2012. 

	



 
	

	 49	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 
 



 
	

	 50	

2.1 Objetivo geral: 

 

Avaliar a ativação e a contribuição do receptor NLRP1 na modulação da resposta 

imune celular durante a progressão do DM1 em modelos experimentais, bem como na mo-

dulação da resposta imune em pacientes com DM1. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

Para isso, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

1. Correlacionar a expressão do receptor NLRP1, bem como a expressão de 

moléculas associadas a esse receptor com o perfil de resposta Th1 e Th17 

no DM1; 

2. Determinar o papel do receptor NLRP1 na polarização/reprogramação de 

linfócitos Th1 e Th17 no DM1; 

3. Identificar a população celular (mielóide ou linfóide) que expressa o recep-

tor NLRP1 nos linfonodos pancreáticos (LNP) de animais diabéticos e qual 

o papel dessa expressão na geração de uma resposta imune pró- ou anti-

inflamatória; 

4. Investigar o envolvimento direto do receptor NLRP1 na diferenciação de 

linfócitos Th1 e/ou Th17; 

5. Averiguar o possível papel de NLRP1 na estabilidade da barreira epitelial 

intestinal, composição da microbiota intestinal e translocação de bactérias 

para os LNP em modelos experimentais de DM1; 

6. Avaliar os parâmetros clínicos e imunológicos relacionados ao DM1 em 

camundongos NOD, bem como gerar camundongos NLRP1-/- nesse 

background (NOD.NLRP1-/-)  

7. Correlacionar polimorfismos do receptor NLRP1 com a regulação de uma 

resposta Th1 ou Th17 em pacientes com DM1. 
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3.1 Animais. Foram utilizados camundongos C57BL/6 machos selvagens (wild type – WT) 

e deficientes de NLRP1, ASC, IL-1R e caspase-1/11 entre 8 a 10 semanas de idade, pe-

sando entre 20 e 25 gramas. Foram divididos da seguinte forma: grupo I (n =4), animais 

controles WT, sem indução de DM1; grupo II (n =4), animais controles knockouts, sem 

indução de DM1; grupo III (n = 6), camundongos WT com DM1, e grupo IV (n = 6), 

animais knockouts, com DM1. Todos os procedimentos realizados estão de acordo com os 

princípios propostos pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foram 

submetidos à análise e aprovação pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CE-

TEA) da Universidade de São Paulo (no 139/2012 – Anexo III). 

 

3.2 Indução de DM1 por STZ. Os animais receberam cinco injeções i.p. diárias de STZ 

na concentração final de 40 mg/Kg de peso do animal em solução de citrato de sódio 25 

mM, pH=4,0.  

 

3.3 Monitoramento de glicemia. A glicemia foi avaliada em camundongos WT C57BL/6 

ou deficientes para moléculas de interesse semanalmente a partir da primeira dose de STZ. 

Para isso, uma gota de sangue foi retirada da base da cauda de cada animal e a taxa de 

glicose foi quantificada no aparelho Accu Chek Nano (Accu Chek®).  

 

3.4 Avaliação de leucócitos por citometria de fluxo (FACS). A análise fenotípica de 

células extraídas dos LNP e de PBMCs (do inglês, peripheral blood mononuclear cells) de 

pacientes com DM1 foi realizada por citometria de fluxo. Para a detecção de Th17/Tc17 e 

Th1/Tc1, a expressão de IL-17 e IFN-g em células CD4+ e CD8+ foi determinada após 

cultivo dos leucócitos dos linfonodos, in vitro, com forbol-miristato-acetato (PMA) e io-

nomicina, e subsequentemente brefeldina. Além disso, o infiltrado celular nos tecidos co-

letados foi também analisado para quantificação das células CD11b+CD11c+ (células den-

dríticas). As células foram lavadas e ressuspendidas em Fc block (para bloquear ligações 

inespecíficas) por 30 minutos a 4°C e em seguida com 1.0 µg de anticorpos monoclonais 

específicos aos marcadores determinados acima, conjugados com FITC, PE, PECy7, APC-

Cy7, PerCP ou APC por 30 minutos à 4°C. Após incubação com os anticorpos, as amostras 

foram lavadas 2 vezes com PBS-BSA e centrifugadas a 250 x g por 10 minutos. Os 
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leucócitos foram adquiridos em FACSCanto II (Becton & Dickson®, San Jose, CA, USA) 

e as análises feitas usando o software FlowJo (Treestar®). Para realizar o sorting das po-

pulações celulares de interesse, consideramos células mielóides como sendo CD11b+ e cé-

lulas linfóides como CD3+. Para a análise das células produtoras de IL-17 e IFN-g no com-

partimento de memória em humanos, após estímulo com PMA, ionomicina e brefeldina, 

avaliamos a expressão de IL-17 e IFN-g em células CD45RA-CD45RO+CD3+CD4+ (ou 

CD8+). 

 

3.5 Extração de RNA. A extração do RNA das amostras dos LNP ou PBMCs foi realizada 

utilizando-se o kit de extração de RNA (Promega) de acordo com as recomendações do 

fabricante. As amostras de RNA foram suspensas em 40µl de água deionizada e livre de 

Rnase, sendo então armazenadas a –80 oC. A concentração de RNA foi determinada utili-

zando-se o aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

 

3.6 Extração de DNA. A extração de DNA dos PBMCs de pacientes com DM1 foi reali-

zada com o kit DNeasy Blood & Tissue® (Qiagen, EUA), de acordo com as recomendações 

do fabricante. Já para a extração de DNA das fezes de animais utilizamos o kit DNeasy 

Power Soil® (Qiagen, EUA), conforme as especificações do fabricante. O DNA foi ressus-

pendido em um volume final de 40µl e armazenado a -80oC. Para a quantificação das amos-

tras, utilizamos o equipamento NanoDrop 2000® (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

 

3.7 Reações de PCR em tempo real. A expressão relativa dos genes das moléculas 

Nlrp1a, Nlrp1b, Ifng, Il17 e Nlrp1 (humano) foi analisada através de reações de PCR em 

tempo real, utilizando-se os sistemas SYBR Green em um aparelho Step One Plus® (Ap-

plied Biosystems, EUA). O DNA complementar sintetizado a partir do RNA mensageiro 

foi utilizado juntamente com reagente SYBR Green, conforme determinado pelo fabri-

cante. A reação básica de amplificação foi de 2 minutos a 50ºC, 10 minutos a 95ºC, e 

quarenta ciclos de 15 segundos a 95ºC, 30 segundos a 59oC e trinta segundos a 72ºC, além 

de um ciclo final de vinte minutos, com temperatura crescente de 60 a 95ºC, que foi em-

pregada para a obtenção da curva de dissociação dos produtos da reação. Os resultados 

foram analisados com base no valor de CT (cycle threshold – ou ciclo limiar), sendo este 
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o ponto correspondente ao número de ciclos onde a amplificação atinge um dado limiar 

que permite a análise quantitativa da expressão do fator avaliado. Para a análise da micro-

biota intestinal, 20ng de DNA das fezes de camundongos foram utilizados para a análise 

dos filos de bactéria Verrucomicrobia, Actinobacteria, Firmicutes e Bacteroidetes, utili-

zando os mesmos tempos e temperaturas da reação de PCR em tempo real. Já para a geno-

tipagem, 20ng de DNA obtidos de PBMCs de pacientes com DM1 foram utilizados. A 

reação de amplificação utilizada foi de 30 segundos a 60oC, dez minutos a 95oC e 50 ciclos 

de quinze segundos a 92oC e um minuto a 60oC. Posteriormente, foi realizada uma curva 

de dissociação, com temperaturas crescentes de 60-95oC no período de trinta minutos. A 

análise de discriminação alélica foi realizada pelo próprio software do equipamento Ste-

pOnePlus®. 

  

3.8 Quantificação de citocinas por ELISA. A produção de citocinas (IFN-g, IL-6, IL-17, 

IL-1b, IL-18 e IL-1a) nos tecidos pancreáticos de camundongos; ou IFN-g e IL-17 no soro 

de pacientes com DM1 foi quantificada pela técnica de ELISA. A quantificação foi reali-

zada em homogenato dos tecidos em solução contendo inibidores de protease, utilizando 

kits específicos para essas dosagens, conforme as recomendações do fabricante (Kits R&D 

System). 

 

3.9 Pré-tratamento com antibióticos, transplante fecal e ensaio de translocação de 

bactérias. Um coquetel de antibióticos (Abx) contendo Vancomicina (0,96mg), Neomi-

cina (1.86mg), Metronidazol (1.86mg) e Ampicilina (1.86mg) foi administrado por gava-

gem para os camundongos por três semanas para a depleção da microbiota. Alternada-

mente, camundongos NLRP1-/- foram tratados com Abx por 3 semanas e depois receberam 

por gavagem 200µl de amostra fecal de animais WT diluído em PBS. Dez dias depois, 

período necessário para a colonização da microbiota WT no hospedeiro deficiente para 

NLRP1, esses camundongos (designados NLRP1-/-(WT)) foram injetados com 5 doses de 

STZ e tiveram a glicemia analisada 10 dias depois. Para o ensaio de translocação bacteri-

ana, duas abordagens foram utilizadas: os LNPs foram macerados e plaqueados em cultura 

em meio BHI-ágar por até 5 dias em uma estufa a 37oC para a quantificação de bactérias 

por CFU (do inglês, colony-forming unit); ou, alternadamente, os LNPs foram macerados 
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e posteriormente 100µl do macerado foram pipetados em tubos de ensaio contendo meio 

BHI líquido para posterior cultura em um shaker com rotação a 200 r.p.m. a 37oC. Para a 

análise de bactérias anaeróbicas, foi utilizado o sistema GasPack® (BD Biosciences, EUA). 

 

3.10 Obtenção de células dendríticas derivadas da medula óssea.  

Para a geração de células dendríticas in vitro foram utilizados precursores da medula óssea 

(BMDC) de camundongos WT ou NLRP1-/-. Brevemente, as células foram distribuídas em 

placas de Petri em uma concentração de 1x106 células/placa e cultivadas com meio com-

pleto (RPMI 1640 suplementado com 10% de SBF, 2Mm de L-glutamina, 100U/ml de 

penicilina, 100µg/ml de estreptomicina, 0,05 mM de 2-ME) sendo posteriormente adicio-

nado 20ng/ml de rGM-CSF murino (Sigma-Aldrich). No 3° dia de cultura, outros 20ng/ml 

de rGM-CSF foram adicionados na cultura e cultivadas por mais 3 dias. Em seguida, BM-

DCs foram ressuspendidas a uma concentração de 2x106 células em 200µl de meio incom-

pleto e injetadas via intravenosa em camundongos WT previamente anestesiados. 

 

3.11 Obtenção de células do sangue periférico de humanos e genotipagem do SNP 

rs12150220. Quarenta mililitros (40mL) de sangue foram coletados no Hospital das Clíni-

cas da USP de Ribeirão Preto, utilizando-se o sistema a vácuo. O sangue foi diluído em 

PBS pH 7,2 na proporção 1:1 e transferido para tubos cônicos contendo Ficoll-Hypaque 

(GE Healthcare), também na proporção 1:1. Após uma centrifugação a 2000 r.p.m. por 30 

minutos a 25°C, a camada de PBMC obtida entre a mistura de Ficoll-Hypaque e o plasma 

foi removida, depositada em novos tubos cônicos e lavada com 20 ml de PBS. Depois de 

nova centrifugação a 500 Xg por 10 minutos a 25°C, o sobrenadante foi descartado e o 

sedimento ressuspendido em 10 ml de PBS (pH 7,2) e novamente centrifugado a 500 Xg, 

durante o mesmo tempo e mesma temperatura. Depois do descarte do sobrenadante, o se-

dimento composto de PBMC foi ressuspendido em meio de cultura X-Vivo™ (Lonza). 

Uma alíquota da suspensão celular foi então removida, diluída 1:10 em azul de trypan 

(Sigma) e quantificada em câmara de Neubauer. Para a genotipagem de polimorfismos no 

gene Nlrp1 (rs12150220), foi realizada a extração do DNA das amostras de PBMCs pro-

venientes dos pacientes conforme descrito no item 3.6 e posteriormente foi realizada a 
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análise de polimorfismos através do kit Taqman SNP Genotyping Assay (Applied Biosys-

tems, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

3.12 Análise estatística. A análise estatística foi realizada por meio do programa Graphpad 

Prism (Versão 6.0). Em todas as variáveis foram testadas a distribuição normal e a variân-

cia homogênea. Quando a distribuição foi considerada normal e com variância homogênea 

foram utilizados testes paramétricos. Quando a variância foi estatisticamente diferente, uti-

lizamos o teste de t não pareado com a correção de Welch. Os resultados foram expressos 

em média ± erro padrão da média. As diferenças observadas foram consideradas signifi-

cantes quando p < 0,05. 
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4.1 NLRP1 possui um papel protetor no diabetes tipo 1 induzido por STZ 

 

 Existem estudos que demonstram polimorfismos no gene Nlrp1 em pacientes com 

diabetes tipo 1 (DM1), sugerindo um possível papel do receptor na patogênese da doença 

(MAGITTA et al., 2009; TANG et al., 2013). Dessa forma, para se investigar o possível 

papel do receptor NLRP1 no DM1, camundongos selvagens (wild-type – WT) ou deficien-

tes para os três genes parálogos do receptor NLRP1 (NLRP1a,b,c-/-) foram injetados com 

5 doses de STZ e tiveram a glicemia analisada nos dias 10 e 15 após a primeira dose (Fi-

gura 5A). De forma interessante, observamos que animais NLRP1-/- injetados com STZ 

apresentaram níveis maiores de glicemia nos dias 10 e 15 quando comparado a animais 

WT injetados com STZ (Figura 5B e 5C, respectivamente). Pode-se observar que animais 

NLRP1-/- começam a ficar diabéticos (glicemia acima de 200mg/dL) já a partir do dia 10, 

enquanto que o pico da incidência da doença em animais WT ocorre apenas no dia 15, o 

que sugere um papel protetor deste receptor no desenvolvimento do DM1 experimental. 

Além disso, analisamos dados histopatológicos desses animais e observamos um aumento 

no infiltrado inflamatório nas ilhotas pancreáticas de animais NLRP1-/- quando compara-

dos a animais WT, já a partir do dia 10 após as doses de STZ (Figura 6).   
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Figura 5: Análise do papel de NLRP1 na suscetibilidade/resistência ao DM1. Camundongos selvagens (wild-type – 
WT) ou NLRP1-/- foram injetados com 5 doses de STZ (40mg/kg/dia) ou solução veículo (controles) (A). Esses animais 
tiveram a glicemia analisada nos dias 10 (B) e 15 (C) após a administração das doses de STZ. Os resultados são um 
compilado de três experimentos independentes e foram expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi 
considerado estatisticamente significativo.  
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Figura 6: Análise histopatológica de animais WT e NLRP1-/- após a indução de DM1 por STZ. Camundongos WT 
ou NLRP1-/- foram injetados com 5 doses de STZ (40mg/kg/dia) ou solução veículo. Esses animais foram sacrificados 
e tiveram o pâncreas coletado para a análise histopatológica no dia 10 após a primeira dose de STZ. Os resultados foram 
expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo.  
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4.2 NLRP1 está envolvido na indução de células produtoras de IL-17 para os linfo-

nodos pancreáticos durante o DM1 induzido por STZ 

 

Com o intuito de se investigar os mecanismos imunológicos envolvidos no aumento 

da suscetibilidade ao DM1 por animais NLRP1-/-, a frequência e número absoluto de célu-

las Th1, Tc1, Th17 e Tc17 foram analisados nos linfonodos pancreáticos (LNPs) de ani-

mais WT e NLRP1-/- tratados ou não com STZ, nos dias 10 e 15 após a primeira adminis-

tração de STZ. Foi observado que 10 dias após a primeira dose de STZ não existe diferença 

na indução de células Th1 e Tc1 entre os grupos experimentais (Figura 7A e 7B). No 

entanto, foi observado um aumento no número de células Th17 e Tc17 nos LNPs de ani-

mais NLRP1-/- tratados com STZ quando comparados a animais WT (Figura 7A e 7B), 

indicando um possível papel de células produtoras de IL-17 no aumento da suscetibilidade 

de animais NLRP1-/- ao DM1.  

 Já no dia 15 após as doses de STZ, observamos que em animais WT ocorre o au-

mento de células Th1, Tc1, Th17 e Tc17 nos LNPs (Figura 8A e 8B), o que coincide com 

o pico da doença nesses animais (Figura 5B e 5C). De forma interessante, observamos que 

em animais NLRP1-/- injetados com STZ também ocorre a indução de células Th1 e Tc1 e 

que aquela diferença inicial no aumento de células produtoras de IL-17 é perdida no dia 15 

após a administração de STZ (Figura 7A e 7B), sugerindo que a importância de células 

produtoras de IL-17 no aumento da suscetibilidade ao DM1 em animais NLRP1-/- está re-

lacionada a estágios mais iniciais da doença. O próximo passo foi investigar como estavam 

os níveis das citocinas pró-inflamatórias no pâncreas, órgão alvo da doença, nesses ani-

mais. Primeiramente, observamos que, de fato, as citocinas IL-17 e IFN-g estão intima-

mente relacionadas com a destruição das células produtoras de insulina, com consequente 

quadro de hiperglicemia. Conforme observado na Figura 9A, existe uma forte correlação 

positiva entre os níveis de IFN-g e IL-17 no pâncreas e os níveis de glicemia em animais 

tratados com STZ. Ao analisarmos os níveis de IFN-g no pâncreas nos dias 10 e 15, não 

observamos diferenças entre animais NLRP1-/- e animais WT (Figura 9B e 9C, respecti-

vamente). Já em relação à IL-17, observamos que no dia 10 também não existe diferença 

entre os grupos tratados com STZ (Figura 9B). No entanto, de forma interessante, se divi-

dirmos o grupo dos animais NLRP1-/- tratados com STZ em diabéticos (círculos vermelhos) 
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e não-diabéticos (círculos pretos – vale ressaltar que no dia 10 a incidência da doença ainda 

é de apenas 50% nesses animais) observamos uma diferença estatística na produção de IL-

17 entre os animais NLRP1-/- que já se encontram em um estado de hiperglicemia, compa-

rado a animais WT tratados com STZ, indicando o papel proeminente da citocina IL-17 na 

destruição das células b (Figura 9B). Já no dia 15, apesar do aumento nos níveis de IL-17 

quando comparado ao dia 10 (os níveis vão de ~ 3ng/g de tecido no dia 10 para ~6ng/g de 

tecido no dia 15 em ambos os grupos), já não observamos mais uma diferença entre animais 

NLRP1-/- e WT, o que corrobora os dados encontrados nos LNPs (Figuras 7 e 8) e reforça 

a hipótese de que o receptor NLRP1 seja protetor no DM1 em estágios iniciais da doença 

através da regulação negativa de células produtoras de IL-17. 
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Figura 7: Células produtoras de IL-17 estão aumentadas nos estágios iniciais do DM1 induzido por STZ em 
animais NLRP1-/-. Camundongos WT ou NLRP1-/- foram injetados com 5 doses de STZ (40mg/kg/dia) ou solução 
veículo (controles). Esses animais tiveram os linfonodos pancreáticos coletados no dia 10 para a análise da frequência 
(A) e número absoluto (B) de células Th1 (CD4+IFN-g+), Tc1 (CD8+IFN-g+), Th17 (CD4+IL-17+) e Tc17 (CD8+IL-17+) 
por citometria de fluxo. As gates foram realizadas em células CD3+, após exclusão dos doublets e delineamento da gate 
de linfócitos por FSC/SSC. Os resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado 
estatisticamente significativo. 
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Figura 8: Ausência de diferença nas distintas subpopulações de linfócitos T de animais WT e NLRP1-/- em estágios 
mais tardios do DM1 induzido por STZ. Camundongos WT ou NLRP1-/- foram injetados com 5 doses de STZ 
(40mg/kg/dia) ou solução veículo (controles). Esses animais tiveram os linfonodos pancreáticos coletados no dia 15 para 
a análise da frequência (A) e número absoluto (B) de células Th1 (CD4+IFN-g+), Tc1 (CD8+IFN-g+), Th17 (CD4+IL-
17+) e Tc17 (CD8+IL-17+) por citometria de fluxo. As gates foram realizadas em células CD3+, após exclusão dos dou-
blets e delineamento da gate de linfócitos por FSC/SSC. Os resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da 
Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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4.3 A microbiota intestinal está envolvida no aumento da suscetibilidade de camun-

dongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ 

 

Já é bem estabelecido que a citocina IL-6 possui um importante papel na diferenci-

ação de células Th17. Portanto, decidimos avaliar a produção desta citocina por células da 

imunidade inata em camundongos NLRP1-/- tratados com STZ. Para isso, analisamos a 

frequência e número absoluto de células dendríticas produtoras de IL-6 e IL-12p40 nos 

linfonodos pancreáticos de animais WT e NLRP1-/- tratados ou não com STZ. De forma 

interessante, observamos que no dia 10 após as doses de STZ, onde ocorre um pico em 

animais NLRP1-/- na indução de células Th17 (Figura 7A e 7B), mas não Th1, houve um 

aumento tanto em frequência como em número absoluto de células dendríticas produtoras 

de IL-6 (Figura 10A), mas não de IL-12p40 (Figura 10B), sugerindo que o aumento na 

produção de IL-6 por células dendríticas no dia 10 após as doses de STZ possa estar con-

tribuindo na diferenciação de células Th17 em animais NLRP1-/-. Nosso próximo passo foi 

avaliar se a alta produção de IL-6 por células dendríticas de animais NLRP1-/- ocorre pelo 

fato do receptor NLRP1 ser um regulador negativo da via de sinalização de IL-6 em células 

dendríticas. Portanto, células dendríticas derivadas da medula óssea de camundongos WT 

ou NLRP1-/- foram transferidas para animais WT, que foram então injetados com 5 doses 

de STZ e tiveram a glicemia analisada 10 dias depois (Figura 10C). De forma interessante, 

observamos que animais WT transferidos com células dendríticas de animais NLRP1-/-  e 

tratados com STZ não tiveram o mesmo fenótipo que animais NLRP1-/- (Figura 10D). 

Além disso, não encontramos diferença na produção de IL-6 no pâncreas de animais WT 

transferidos com células dendríticas de animais WT ou NLRP1-/- e tratados com STZ (Fi-

gura 10E). Esses resultados excluem a possibilidade de que NLRP1 seja um regulador 

negativo da sinalização de IL-6, indicando que outros fatores estão levando ao aumento na 

produção de mediadores pró-inflamatórios em animais NLRP1-/- quando tratados com 

STZ. 

Nosso próximo passo foi investigar o que poderia estar levando ao aumento na res-

posta pró-inflamatória em animais NLRP1-/-, com consequente aumento na diferenciação 

de células Th17 e aumento na suscetibilidade ao DM1 induzido por STZ. Nosso grupo de 

pesquisa já demonstrou que a translocação de bactérias da microbiota intestinal para os 
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LNPs é essencial para o desenvolvimento da doença (COSTA et al., 2016). Portanto, nós 

levantamos a hipótese de que o aumento no número de células Th17 e consequente au-

mento na suscetibilidade de camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ se deve ao 

aumento na translocação de bactérias para os LNPs. Portanto, analisamos a presença de 

bactérias nos LNPs de animais WT ou NLRP1-/-, tratados ou não com STZ, pela técnica de 

CFU (do inglês, colony-forming unit). De forma interessante, observamos que tanto ani-

mais NLRP1-/- tratados com solução veículo, como animais injetados com STZ apresenta-

ram um aumento na translocação bacteriana para os LNPs nos dias 10 e 15, quando com-

parados com camundongos WT (injetados ou não com STZ), sugerindo que NLRP1 talvez 

possua um importante papel na manutenção da barreira epitelial intestinal (Figura 11A). 

Para comprovar o papel da microbiota intestinal no aumento da suscetibilidade de camun-

dongos NLRP1-/- ao DM1, tratamos esses animais com um coquetel de antibióticos para 

diminuir ao máximo o número de bactérias presentes no trato gastrointestinal e posterior-

mente os submetemos às 5 injeções de STZ (Figura 11B). Alternadamente, um outro grupo 

de animais NLRP1-/- também foi submetido ao tratamento com antibióticos (Abx), no en-

tanto, após este tratamento, foi submetido a um transplante fecal com fezes de camundon-

gos WT (sendo designados (NLRP1-/- (WT)). Dez dias após o transplante fecal, que é o 

período necessário para que haja a colonização das bactérias dos camundongos WT no 

hospedeiro deficiente para NLRP1, esses animais foram submetidos às injeções de STZ 

(Figura 11B). Surpreendentemente, observamos que o pré-tratamento com antibióticos foi 

capaz de inibir o aumento na suscetibilidade de camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido 

por STZ, tornando-os resistentes à doença (Figura 11C). Além disso, observamos que este 

aumento na suscetibilidade ao DM1 por camundongos NLRP1-/- se deve à quantidade (Fi-

gura 11A), mas não à qualidade de bactérias (NLRP1-/- (WT) – Figura 11C) presentes nos 

linfonodos pancreáticos, uma vez que, mesmo possuindo a microbiota de camundongos 

WT (devido ao transplante fecal), esses animais NLRP1-/- transplantados voltaram a de-

senvolver a doença, com 100% de incidência já a partir do décimo dia após as doses de 

STZ (Figura 11C). Posteriormente, analisamos a composição da microbiota fecal para 

averiguar uma possível participação do receptor NLRP1 nesse contexto. De forma interes-

sante, observamos que o tratamento com STZ em animais WT foi capaz de induzir um 

aumento de bactérias do filo Bacteroidetes e diminuição de bactérias do filo Firmicutes 
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(Figura 11D). Além disso, foi observado que na ausência do receptor NLRP1, existe uma 

notável diferença na composição da microbiota intestinal de animais NLRP1-/- tratados 

com solução veículo, com aumento de bactérias do filo Verrucomicrobia e diminuição de 

bactérias dos filos Actinobacteria e Firmicutes, quando comparado com animais WT sem 

tratamento com STZ (Figura 11D). De forma interessante, demonstramos que o tratamento 

com STZ em animais NLRP1-/- foi capaz de induzir uma inibição quase que completa de 

bactérias do gênero Verrucomicrobia, com consequente aumento de bactérias dos demais 

filos analisados.  

Alternadamente, resolvemos analisar dois fatores: primeiro, se o tratamento com 

antibióticos é capaz de eliminar por completo a microbiota intestinal; e segundo, se o trans-

plante fecal de bactérias provenientes de animais WT em animais NLRP1-/- é capaz de 

induzir uma microbiota intestinal semelhante à um animal WT convencional. Conforme 

observado na Figura 11E, o tratamento com Abx levou a uma diminuição de aproximada-

mente 20 vezes na quantidade de DNA encontrado nas fezes de animais deficientes para 

NLRP1. Além disso, ao analisarmos a expressão de um gene ubíquo do reino Eubacteria 

pela fórmula 2^-CT (do inglês, cycle threshold), confirmamos que, de fato, houve um subs-

tancial decréscimo no número de bactérias presentes nas fezes de animais tratados com 

Abx (Figura 11E).  Ao observamos a composição da microbiota intestinal, observamos 

que o tratamento com Abx praticamente eliminou bactérias de todos os filos, restando so-

mente bactérias do filo Firmicutes. Além disso, foi observado que o transplante fecal foi 

capaz de restabelecer bactérias dos filos Actinobacteria e Bacteroidetes (Figura 11F). De 

forma geral, esses dados sugerem que a microbiota intestinal está envolvida no desenvol-

vimento de DM1 induzido por STZ em animais deficientes para NLRP1. 

Posteriormente, para se avaliar o papel do receptor NLRP1 no intestino de animais 

diabéticos, animais WT foram tratados com STZ e posteriormente tiveram o íleo coletado 

para a análise da expressão dos genes Nlrp1a e Nlrp1b por RT-PCR (Figura 11G). Consi-

derando que Nlrp1c não possui os domínios FIIND e CARD (Figura 5 da introdução), este 

gene produz uma proteína truncada (SASTALLA et al., 2013), sendo considerado, por-

tanto, um pseudogene. Por conseguinte, resolvemos não o adicionar as nossas análises. De 

forma interessante, observamos que a expressão de Nlrp1a está aumentada no íleo de ani-

mais diabéticos, quando comparado a camundongos WT injetados com solução veículo, 
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sugerindo um possível papel de NLRP1a na manutenção da integridade da barreira epitelial 

intestinal.  

Por fim, investigamos se a microbiota intestinal seria importante na indução da res-

posta Th17 encontrada no dia 10 após as doses STZ em camundongos NLRP1-/- (Figura 

7). Surpreendentemente, quando analisamos o número absoluto de células Th17 nos LNPs 

de animais NLRP1-/- tratados com Abx e submetidos às doses de STZ, observamos que a 

depleção da microbiota intestinal não foi capaz de reduzir o número de células produtoras 

de IL-17, indicando que existe um outro mecanismo responsável pelo aumento de IL-17 

na ausência de NLRP1 (Figura 11H). 
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Figura 9: IL-17 está intimamente relacionada à hiperglicemia de animais NLRP1-/-. Camundongos WT ou NLRP1-
/- foram injetados com 5 doses de STZ (40mg/kg/dia) ou solução veículo (controles). Esses animais tiveram a glicemia 
analisada, bem como o pâncreas coletado nos dias 10 e 15 para a análise da produção de citocinas pela técnica de ELISA. 
A glicemia foi correlacionada com a produção das citocinas IFN-g e IL-17 (A), enquanto que os dados referentes à 
produção das citocinas nos dias 10 e 15 após as injeções de STZ encontram-se em (B) e (C), respectivamente.  Os 
resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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Figura 10: NLRP1 não é um regulador negativo da produção de IL-6. Camundongos WT ou NLRP1-/- foram tratados 
com 5 doses consecutivas de STZ (40mg/kg/dia) ou solução veículo (controles). Esses animais tiveram os linfonodos 
pancreáticos coletados 10 dias após as doses de STZ para a análise da frequência e número absoluto de células dendríticas 
produtoras de IL-6 (CD11c+IL-6+) (A) ou IL-12p40 (CD11c+IL-12+)(B). Camundongos WT foram inoculados pela via 
intravenosa com 2x106 células dendríticas derivadas da medula óssea de camundongos WT ou NLRP1-/- (C). Esses animais 
tiveram a glicemia analisada no dia 10 após as injeções de STZ (D) e tiveram o pâncreas coletado para a análise da produção 
de IL-6 pela técnica de ELISA (E). Os resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi consi-
derado estatisticamente significativo. 
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Figura 11: Análise do papel da microbiota intestinal no aumento da suscetibilidade de camundongos NLRP1-/- ao 
DM1 induzido por STZ. Camundongos WT ou NLRP1-/- foram tratados com 5 doses consecutivas de STZ (40mg/kg/dia) 
ou solução veículo (controles). Esses animais tiveram os linfonodos pancreáticos (LNPs) coletados 10 e 15 dias após as 
doses de STZ para a quantificação de bactérias pela técnica de CFU (do inglês, colony-forming unit) (A). Camundongos 
NLRP1-/- foram tratados com um coquetel de antibióticos (abx: ampicilina 1g/L, metronidazol 1g/L, neomicina 1g/L e 
vancomicina 0,5 g/L) por três semanas e foram submetidos ou não a um transplante fecal de fezes provenientes de camun-
dongos WT. Esses animais foram então injetados com 5 doses consecutivas de STZ (40mg/kg/dia) (B). Posteriormente, 
esses animais tiveram a glicemia e as fezes analisadas no dia 10 após as injeções de STZ (C-F). O íleo de animais WT 
tratados ou não com 5 doses de STZ foi coletado e analisado para expressão gênica de Nlrp1a e Nlrp1b por RT-PCR (G). 
Os camundongos descritos em (C) tiveram os linfonodos pancreáticos coletados para a análise do número absoluto de 
células Th1 (CD4+IFN-g+) e Th17 (CD4+IL-17+) por citometria de fluxo (H). Os resultados foram expressos em Média ± 
Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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4.4 A suscetibilidade de camundongos NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ não se 

deve à ativação da maquinaria do inflamassoma 

Considerando-se que a expressão de receptores da imunidade inata em linfócitos T 

já foi documentada (abordado no item 1.5.3 da introdução), levantamos a hipótese de que 

o receptor NLRP1 seja expresso em células T, inibindo a diferenciação para um perfil 

Th17, explicando assim o aumento desse subtipo celular na ausência do receptor. A fim de 

testar tal hipótese, tratamos animais WT com STZ por 5 doses consecutivas e os sacrifica-

mos nos dias 7, 10 e 15 para a análise da expressão dos genes Nlrp1a e Nlrp1b em células 

linfóides (CD3+), mielóides (CD11b+) e demais subtipos celulares (CD3- CD11b+ - Figura 

12A e B). De forma interessante, observamos que Nlrp1a, ao contrário do que acontece no 

íleo (Figura 11F), não é expresso nos LNPs durante a progressão da doença (Figura 12A). 

Surpreendentemente, observamos que Nlrp1b é altamente expresso, já a partir do dia 7 em 

células linfóides, mantendo sua expressão constante durante o período analisado (Figura 

12B). Além disso, demonstramos que Nlrp1b também é expresso em células mielóides no 

dia 10, indicando uma possível ativação da maquinaria do inflamassoma pelo receptor 

NLRP1, tendo sua expressão suprimida a níveis basais no décimo quinto dia.  

Posteriormente, decidimos avaliar diversas moléculas associadas ao inflamassoma, 

a fim de validar ou excluir a hipótese de que a maquinaria do inflamassoma estaria associ-

ada ao aumento de células Th17 na ausência de NLRP1. Para isso, camundongos WT e 

NLRP1-/- tratados ou não com STZ foram sacrificados 10 ou 15 dias após a administração 

da droga e tiveram o pâncreas coletado para a análise da produção de citocinas que utilizam 

da maquinaria do inflamassoma (IL-1b e IL-18) e uma citocina que não necessita da cliva-

gem pela caspase-1, sendo encontrada diretamente em sua forma ativa, a IL-1b (Figura 

13A e B). De forma interessante, foi observado que, de fato, na ausência do inflamassoma 

NLRP1 há um decréscimo na produção de IL-1b e IL-18, mas não de IL-1b no dia 10 após 

as injeções com STZ (Figura 13A), o que coincide com a expressão de Nlrp1b em células 

mielóides no mesmo dia (Figura 12B). Já no dia 15, a expressão de Nlrp1b volta aos níveis 

basais (Figura 12), o que também é correlacionado com o desaparecimento na diferença 

encontrada nos níveis de IL-1b e IL-18 no pâncreas (Figura 13B). Esses dados indicam 

que mesmo na ausência de citocinas pró-inflamatórias como Il-1b e IL-18, animais NLRP1-

/- tratados com STZ são capazes de induzir uma potente resposta Th17, o que contribui para 
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o desenvolvimento precoce do DM1 nesses animais. Posteriormente, para excluir de fato 

que a ativação do inflamassoma de NLRP1 esteja relacionado com o aumento da susceti-

bilidade ao DM1 induzido por STZ observado em camundongos NLRP1-/-, utilizamos esse 

modelo experimental em diversos camundongos deficientes para proteínas essenciais da 

maquinaria do inflamassoma, como caspase-1, caspase-11, ASC e IL-1R (Figura 13C). 

Corroborando nossa hipótese, nenhum desses animais apresentou o fenótipo de suscetibi-

lidade que animais NLRP1-/- apresentaram, demonstrando inclusive um quadro de resis-

tência, como o que aconteceu em animais ASC-/- e IL-1R-/- (Figura 13C). De forma geral, 

esses dados indicam que a ativação da maquinaria do inflamassoma pelo receptor NLRP1 

não está relacionada com a proteção ao DM1 induzido por STZ.  
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Figura 12: Análise da expressão dos genes Nlrp1a e Nlrp1b em diferentes subpopulaçõs celulares durante o desen-
volvimento do DM1 induzido por STZ. Camundongos WT tratados ou não com STZ por cinco dias (40mg/kg/dia) foram 
sacrificados nos dias 0, 7, 10 e 15 após as doses de STZ e tiveram os linfonodos pancreáticos coletados para o isolamento 
de células linfóides (CD3+), mielóides (CD11b+) e demais subtipos celulares (CD3-CD11b-) por sorting. Posteriormente, 
foram analisados para a expressão de Nlrp1a (A) e Nlrp1b (B) pela técnica de RT-PCR. 
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Figura 13: A maquinaria do inflamassoma não está envolvida no aumento da suscetibilidade de camundongos 
NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ. Camundongos WT ou NLRP1-/- tratados com STZ tiveram o pâncreas coletado no 
dia 10 (A) ou 15 (B) após as doses de STZ para a análise da produção de IL-1b, IL-18 e IL-1a por ELISA. Camundongos 
WT ou Caspase1/11-/- foram tratados com 5 doses consecutivas de STZ (40mg/kg/dia) ou solução veículo (controles) e 
tiveram a glicemia analisada no dia 15 após a administração da droga (C). Os resultados foram expressos em Média ± Erro 
Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo; ns = não significativo. 
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4.5 A ativação do receptor NLRP1b em linfócitos é essencial para a indução de um 

perfil Th17 

 Além de ser expresso em células mielóides, nós observamos também uma robusta 

expressão de Nlrp1b em células linfóides (Figura 12B). Portanto, nosso próximo passo foi 

investigar se existe uma relação entre a expressão desse gene e a produção de IL-17. Para 

isso, foi realizado o isolamento de células T CD4+ naive (CD4+CD62L+) de animais WT 

ou NLRP1-/- (Figura 14). Posteriormente, essas células foram transferidas para camundon-

gos Rag1-/-, que por sua vez foram injetados com 5 doses de STZ (Figura 15A). Dez dias 

após a primeira dose de STZ, esses animais foram sacrificados e analisados para a presença 

de células produtoras de IL-17. Considerando que animais deficientes para Rag1 são inca-

pazes de realizar a recombinação V(D)J, eles não apresentam linfócitos circulantes, fa-

zendo com que todos os linfócitos analisados pela citometria de fluxo sejam provenientes 

da transferência adotiva (Figura 15B). De forma interessante, foi observado que células T 

naive deficientes para NLRP1 geraram mais células produtoras de IL-17 após as injeções 

de STZ, quando comparado com animais WT (Figura 15B), sugerindo que NLRP1 seja 

um possível regulador negativo da diferenciação de Th17, através da expressão de Nlrp1b 

em linfócitos.  
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Figura 14: Estratégia de gate utilizada para o isolamento de células T naive. Camundongos WT ou NLRP1-/- foram 
sacrificados e tiveram os baços coletados para o isolamento de células T naive (CD3+CD4+CD62L+) por sorting. Os dados 
demonstram a porcentagem de células T naive antes (pré-sorting) e após (pós-sorting) o sorting. 
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Figura 15: Análise do papel de NLRP1 na diferenciação de células Th17 in vivo. Células T naive (CD3+CD4+CD62L+) 
de animais WT ou NLRP1-/- isoladas conforme descrito na legenda da Figura 10 e foram transferidas para camundongos 
Rag1-/- (A). Estes animais foram então injetados com 5 doses de STZ e sacrificados no dia 10 para a coleta dos linfonodos 
pancreáticos, que foram analisados para a presença de células Th17 (CD3+CD4+IL-17+) por citometria de fluxo (B-C). Os 
resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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4.6 NLRP1 também está envolvido no modelo de diabetes autoimune espontâneo – 

NOD 

 Conforme discutido no item 1.6 da introdução, os genes Nlrp1a-c são bastante po-

limórficos em linhagens isogênicas distintas, tornando-se necessário uma melhor caracte-

rização da função desse receptor em outros modelos experimentais. Portanto, realizamos 

uma cinética da expressão dos genes Nlrp1a-b, Ifng e Il17 no background do NOD (Figura 

17A). De forma interessante, observamos que, ao contrário do que ocorre no modelo com 

STZ, onde apenas Nlrp1b é expresso nos LNPs durante a progressão da doença, no modelo 

do NOD, tanto Nlrp1a como Nlrp1b aumentam sua expressão. Além disso, este aumento 

ocorre em fases mais tardias do desenvolvimento da doença, uma vez que apenas na vigé-

sima semana fomos capazes de notar uma diferença estatística na expressão (Figura 16A). 

De forma interessante, observamos o mesmo resultado com a expressão de Ifng que tam-

bém se mostrou alterada apenas a partir da vigésima semana. Já com relação à IL-17, dois 

fatores nos chamaram a atenção: Il17 foi expresso em fases mais iniciais da doença (décima 

semana, Figura 16A e B), corroborando dados da literatura (EMAMAULLEE et al., 

2009b). Além disso, surpreendentemente, no pico da expressão dos genes Nlrp1a e Nlrp1b, 

os níveis de IL-17 (RNA e proteico) retornaram ao estado basal, correlacionando-se aos 

achados em animais NLRP1-/-, onde há um aumento dessa citocina após as injeções com 

STZ (Figura 7). A fim de confirmar se os genes Nlrp1a e Nlrp1b possuem a mesma função 

observada no background do C57BL/6 em camundongos NOD, iniciamos a geração de 

duas novas linhagens através da técnica CRISPR/Cas9: camundongos NOD deficientes 

para Nlrp1a e Nlrp1b (NOD.NLRP1a-/- e NOD.NLRP1b-/-, respectivamente). Os sgRNA 

(do inglês, short guide RNA) já estão prontos (Anexo IV), e a expectativa é que sejam 

injetados em embriões de fêmeas NOD até o mês de fevereiro de 2018.  
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Figura 16: Cinética da expressão de NLRP1 no modelo de diabetes autoimune espontâneo. Camundongos NOD 
foram sacrificados com 4, 10 ou 20 semanas e tiveram o pâncreas coletado para a análise da expressão gênica de Nlrp1a, 
Nlrp1b, Ifng e Il17 pela técnica de RT-PCR (A). Alternadamente, esses animais tiveram o pâncreas coletado para a análise 
da produção de IL-17 pela técnica de ELISA (B). Os resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 
0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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4.7 NLRP1 também está relacionado à produção de IL-17 em humanos com DM1 

 Por fim, resolvemos avaliar o papel do receptor NLRP1 no DM1 em humanos. Para 

isso, resolvemos analisar um polimorfismo já descrito em NLRP1 (MAGITTA et al., 2009; 

TANG et al., 2013) que possui uma importante correlação com a suscetibilidade à doença: 

o SNP (do inglês, single nucleotide polymorphism) rs12150220, localizado no gene 

NLRP1, que por sua vez se encontra no cromossomo 17 em humanos. Esse polimorfismo 

resulta na possibilidade de um indivíduo possuir três genótipos: ser homozigoto para timina 

(T/T), homozigoto para adenina (A/A) ou ser heterozigoto (A/T). Foi demonstrado que a 

presença de adenina eleva o risco ao desenvolvimento da doença, sendo este risco maior, 

portanto, quando o indivíduo for A/A (MAGITTA et al., 2009). Funcionalmente, a troca 

de uma timina por uma adenina leva à uma modificação na sequência de aminoácidos da 

proteína NLRP1 na posição 155, onde ocorre a troca de uma leucina por uma histidina. 

 Nosso primeiro passo foi submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (Anexos V e 

VI). Após aprovado, iniciamos a coleta do sangue de pacientes com diabetes tipo 1, isola-

mos o PBMC (do inglês, peripheral blood mononuclear cells) e soro desses pacientes, e 

genotipamos esses indivíduos a fim de investigar qual dos três possíveis genótipos do po-

limorfismo rs12150220 eles possuíam (Figura 17 e Tabela I). Resolvemos agrupar os 

pacientes de duas formas para as análises: na primeira, agrupamos os indivíduos em três 

grupos distintos (T/T, A/T ou A/A), e na segunda, dividimos esses mesmos pacientes em 

dois grupos (T/T: sem suscetibilidade aumentada ao DM1 – denominado grupo WT; e um 

grupo com os pacientes que possuíam pelo menos uma adenina em seus alelos, A/T e A/A, 

possuindo, portanto, um aumento na suscetibilidade à doença –  denominado grupo 

rs12150220). 

 Iniciamos nossas análises com a expressão de Nlrp1 nesses pacientes, a fim de se 

analisar se o polimorfismo seria capaz de alterar a expressão gênica do receptor. Conforme 

demonstrado nas Figura 18A e 18B, não houve alteração na expressão de Nlrp1 em 

PBMCs desses indivíduos, seja agrupando em três (Figura 18A) ou dois grupos (Figura 

18B). Posteriormente, analisamos a frequência de células CD3+, CD4+ e CD8+ nas PBMCs 

desses indivíduos. Conforme esperado, não foi encontrada diferença entre os grupos, seja 

agrupando em três ou dois grupos. Por fim, analisamos o perfil de resposta de células Th1 
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(CD3+CD4+IFN-g+) e Th17 (CD3+CD4+IL-17+). De forma interessante, não observamos 

nenhuma diferença nesses subtipos celulares em nenhuma das duas formas de análise (Fi-

gura 18A e 18B). Considerando que os indivíduos da nossa coorte possuem, em média, 

mais de 15 anos de doença (Tabela 1), acreditamos que a maior parte da resposta imune 

efetora auto-reativa se encontre no compartimento de memória. Portanto, nosso próximo 

passo foi analisar a frequência de células T de memória (CD45RO+CD45RA-) produtoras 

de IL-17 e IFN-g (Figura 19). Ao analisarmos a subpopulação de células Th1 de memória, 

não encontramos nenhuma diferença significativa em nenhuma das formas analisadas (Fi-

gura 20A e B). De forma interessante, ao analisarmos células Tc1 de memória, observamos 

um aumento dessa subpopulação em indivíduos A/T (Figura 20A), o que justifica a dife-

rença estatística encontrada no grupo rs12150220 (Figura 20B). No entanto, vale ressaltar 

que esse aumento aparentemente não condiz com a presença do polimorfismo rs12150220, 

uma vez que o esperado seria encontrarmos um incremento dessa subpopulação no grupo 

A/T comparado ao grupo T/T e um aumento máximo no grupo A/A, o que não aconteceu. 

Ademais, é importante salientar que ao contrário de camundongos isogênicos, os humanos 

analisados nesta pesquisa são provenientes dos mais distintos antecedentes genéticos, pos-

suindo diversas alterações além do rs12150220. Dessa forma, nós acreditamos que o au-

mento de células Tc1 no grupo A/T se deva a outra alteração que não o SNP rs12150220, 

encontrada especificamente nesse grupo de indivíduos. Nosso próximo passo foi analisar 

células T de memória produtoras de IL-17. Surpreendentemente, observamos um aumento 

na população de células Th17 em pacientes com genótipo A/T quando comparado ao grupo 

T/T, e um incremento ainda maior em indivíduos com genótipo A/A, o que correlaciona 

com o perfil de suscetibilidade ao DM1, atribuído à presença de adenina (Figura 20A). Ao 

analisarmos todos os indivíduos que possuem pelo menos um alelo composto por adenina, 

também observamos um robusto incremento na população de células Th17 (grupo 

rs12150220 – Figura 20B). De forma interessante, observamos o mesmo fenótipo ao ana-

lisarmos células Tc17: um aumento dessa subpopulação em indivíduos A/T, um aumento 

ainda maior em indivíduos A/A (Figura 20A) e, por fim, um aumento substancial em in-

divíduos do grupo rs12150220, comparado ao grupo WT (T/T) (Figura 20B).  

 Avaliamos também a produção das citocinas IFN-g e IL-17 no soro desses indiví-

duos. Corroborando os dados encontrados no compartimento das células T de memória, 
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não observamos diferenças na produção de IFN-g entre os grupos (Figura 21A e B), porém 

notamos um aumento na produção de IL-17 em indivíduos A/T comparado com indivíduos 

T/T, um aumento ainda maior em indivíduos A/A, o que foi refletido em um potente au-

mento na produção de IL-17 em indivíduos com o SNP rs12150220, quando comparado 

com indivíduos WT (T/T – Figura 21A e B). De forma geral, esses dados sugerem que o 

SNP rs12150220 encontrado em pacientes diabéticos está relacionado a um aumento na 

produção de IL-17 por células que já sofreram um estímulo antigênico (neste caso, um 

auto-antígeno). 
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Figura 17: Genotipagem dos pacientes com DM1. O sangue de pacientes com DM1 foi coletado para o isolamento de 
PBMCs (do inglês, peripheral blood mononuclear cells), que por sua vez, foram utilizadas para a extração de DNA e 
posterior discriminação alélica baseada no SNP rs12150220 utilizando o SNP Genotyping Assay Kit. Os pacientes foram 
divididos em três grupos: Homozigoto para timina (azul), homozigoto para adenina (vermelho) e heterozigotos (verde). 
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Tabela I: Características dos pacientes com DM1.Os indivíduos com DM1 foram divididos em três grupos, de acordo 
com seu genótipo (T/T: homozigoto para timina; A/T heterozigotos e A/A: homozigotos para adenina). A tabela demonstra 
dados como n, frequência, porcentagem de indivíduos do sexo masculino e feminino (%M e %F, respectivamente), idade 
e anos desde o diagnóstico da doença. D.P. = desvio padrão. 
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Figura 18: Fenotipagem dos pacientes com DM1 com e sem polimorfismos em NLRP1. Pacientes com DM1 foram 
divididos em três (A) ou dois (B) grupos, baseados no seu genótipo. Em (A) os indivíduos foram separados em três grupos 
(T/T: homozigoto para timina; A/T heterozigotos e A/A: homozigotos para adenina). Em (B) os indivíduos foram separa-
dos em dois grupos (WT: indivíduos controle, sem o SNP rs12150220, o que corresponde ao grupo T/T, e rs12150220: 
indivíduos que possuem pelo menos uma adenina em um de seus alelos, sendo correspondente, portanto, aos grupos A/T 
e A/A). Nesses indivíduos, foram avaliadas a expressão gênica de Nlrp1 as frequências de células T (CD3+), T CD4+ 
(CD3+CD4+), T CD8+ (CD3+CD8+), Th1 (CD3+CD4+IFN-g+) e Th17 (CD3+CD4+IL-17+) em PBMCs isoladas. 
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Figura 19: Estratégia de gate para a análise de linfócitos presentes no compartimento de memória. Pacientes com 
DM1 tiveram o sangue coletado para o isolamento de PBMCs. Posteriormente, essas células foram analisadas pela técnica 
de citometria de fluxo, onde analisamos a presença de células T de memória produtoras de IFN-g (Th1 e Tc1) e de IL-17 
(Th17 e Tc17). Após a exclusão dos doublets, fizemos uma gate em células com características de linfócitos, baseado em 
seu tamanho e granulosidade (FSC/SSC). Posteriormente, realizamos uma sequência de gates: células T (CD3+), células 
T de memória (CD3+CD45RO+CD45RA-), células T CD4+ de memória (CD3+CD45RO+CD45RA-CD4+) ou T CD8+ de 
memória (CD3+CD45RO+CD45RA-CD8+) e, por fim, células produtoras de IFN-g (Th1 – CD3+CD45RO+CD45RA-

CD4+IFN-g+ e Tc1 – CD3+CD45RO+CD45RA-CD8+IFN-g+) e de IL-17 (Th17 – CD3+CD45RO+CD45RA-CD4+IL-17+ e 
Tc17 – CD3+CD45RO+CD45RA-CD8+IL-17+). 
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Figura 20: Células produtoras de IL-17 estão aumentadas em pacientes com polimorfismos em NLRP1. Pacientes 
com DM1 tiveram o sangue coletado para o isolamento de PBMCs. Posteriormente, essas células foram analisadas pela 
técnica de citometria de fluxo, onde analisamos a presença de células T de memória produtoras de IFN-g (Th1 e Tc1) e de 
IL-17 (Th17 e Tc17), conforme descrito na legenda da Figura 15. Esses pacientes foram divididos em três (A) ou dois (B) 
grupos, baseados no seu genótipo. Em (A) os indivíduos foram separados em três grupos (T/T: homozigoto para timina; 
A/T heterozigotos e A/A: homozigotos para adenina). Em (B) os indivíduos foram separados em dois grupos (WT: indi-
víduos controle, sem o SNP rs12150220, o que corresponde ao grupo T/T, e rs12150220: indivíduos que possuem pelo 
menos uma adenina em um de seus alelos, sendo correspondente, portanto, aos grupos A/T e A/A). Os resultados foram 
expressos em Média ± Erro Padrão da Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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Figura 21: IL-17 está aumentada no soro de pacientes com polimorfismos em NLRP1. Pacientes com DM1 tiveram 
o sangue coletado para o isolamento soro. Posteriormente, esses pacientes foram divididos em três (A) ou dois (B) grupos, 
baseados no seu genótipo. Em (A) os indivíduos foram separados em três grupos (T/T: homozigoto para timina; A/T 
heterozigotos e A/A: homozigotos para adenina). Em (B) os indivíduos foram separados em dois grupos (WT: indivíduos 
controle, sem o SNP rs12150220, o que corresponde ao grupo T/T, e rs12150220: indivíduos que possuem pelo menos 
uma adenina em um de seus alelos, sendo correspondente, portanto, aos grupos A/T e A/A). A análise da produção das 
citocinas IFN-g e IL-17 foi realizada pela técnica de ELISA. Os resultados foram expressos em Média ± Erro Padrão da 
Média. P ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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O sistema imunológico se depara a todo momento com uma infinidade de estímulos 

antigênicos, sejam eles próprios (auto-antígenos) ou não próprios ao hospedeiro, como an-

tígenos da dieta, bactérias (microbiota), fungos (micobiota), vírus (viroma) comensais e/ou 

patógenos. Nesta interação, ele deve ser capaz de discernir o que é prejudicial ou não ao 

hospedeiro, induzindo tolerância ao próprio e a microorganismos comensais, ou ativando 

uma cascata pró-inflamatória contra antígenos patogênicos. No entanto, quando esses me-

canismos de auto tolerância (central e periférica) falham, dá-se início a uma resposta au-

toimune que irá culminar em última instância na destruição de tecidos do próprio indivíduo. 

Portanto, entender os mecanismos envolvidos no desenvolvimento do DM1, uma doença 

autoimune onde o pâncreas é atacado pela resposta auto-reativa, é de suma importância a 

fim de se encontrar novas abordagens terapêuticas, buscando a melhora e/ou cura do qua-

dro clínico dos pacientes acometidos por essa doença.  

Neste sentido, demonstramos que o sensor da imunidade inata NLRP1 possui um 

papel protetor no DM1 experimental, inibindo um perfil de resposta Th17 em estágios ini-

ciais da doença. Além disso, demonstramos que NLRP1 também parece possuir um papel 

na integridade da barreira epitelial intestinal, uma vez que na ausência do receptor, houve 

um robusto aumento na translocação de bactérias para os LNPs de animais injetados com 

STZ. Posteriormente, confirmamos nossos achados em outro modelo de DM1, o camun-

dongo NOD, demonstrando um aumento na expressão de NLRP1, o que coincidiu com a 

redução da expressão gênica e proteica de IL-17 no pâncreas desses animais. Por fim, uti-

lizamos um polimorfismo em NLRP1, o rs12150220, que já foi descrito na literatura como 

estando relacionado ao aumento da suscetibilidade ao DM1 humano, para investigar o pos-

sível papel desse receptor na doença. Observamos que, de fato, pacientes com DM1 que 

possuem polimorfismos em NLRP1 apresentam um proeminente aumento na produção de 

células produtoras de IL-17, Th17 e Tc1. No entanto, este aumento só foi observado em 

células T de memória, demonstrando a necessidade de um estímulo prévio por parte desses 

linfócitos. De forma geral, nossos dados indicam um papel protetor de NLRP1 no DM1 

experimental, além de estar associado a uma resposta Th17 em pacientes com DM1. 

Diversos estudos têm demonstrado o papel patogênico de células T no DM1 (revi-

sado em WALKER, 2015). A partir desta constatação, diversos ensaios clínicos surgiram 

a fim de bloquear a resposta imune adaptativa em humanos com DM1 (PESCOVITZ et al., 
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2009; HEROLD et al., 2013). No entanto, todas as abordagens testadas até o momento que 

tinham como alvo a resposta imune adaptativa falharam quando testadas em humanos 

(REED; HEROLD, 2015), apesar dos resultados animadores em modelos experimentais. 

Portanto, deu-se início à procura de possíveis novas abordagens terapêuticas para o DM1. 

Neste contexto, a imunidade inata tem se tornado um importante alvo de investigação da 

comunidade científica, uma vez que pouco ainda se sabe sobre o seu papel no desenvolvi-

mento da doença. Neste sentido, foi demonstrado em modelos experimentais, por exemplo, 

que camundongos deficientes para TLR2 no background do NOD são resistentes ao desen-

volvimento do DM1 (KIM et al., 2007), embora no modelo do STZ tal evidência não tenha 

sido encontrada (DEVARAJ et al., 2011). Além disso, nosso grupo de pesquisa recente-

mente demonstrou que os sensores da imunidade inata NLRP3 (CARLOS et al., 2017) e 

NOD2 (COSTA et al., 2016) apresentam um papel patogênico no desenvolvimento de 

DM1 induzido por STZ, o que foi confirmado no modelo do NOD (HU et al., 2015b; LI et 

al., 2017), embora atuem de maneira distinta nos dois modelos. Na presente tese, nós re-

portamos que o sensor da imunidade inata NLRP1 possui um papel protetor em modelos 

experimentais de DM1, uma vez que na ausência desse receptor, animais injetados com 

STZ se tornaram mais suscetíveis à doença, apresentando um maior infiltrado inflamatório 

nas ilhotas pancreáticas, o que foi correlacionado a um aumento na resposta imune adap-

tativa, com um aumento robusto de células produtoras de IL-17 nos LNPs, além do au-

mento de IL-17 no pâncreas de animais que se tornaram diabéticos.  

Conforme discutido na introdução, alguns trabalhos apontam o IFN-g como uma 

citocina patogênica no contexto do DM1, enquanto outros artigos falharam em encontrar 

uma relação entre a produção dessa citocina e o aumento na suscetibilidade à doença. Neste 

contexto, o papel da IL-17 no DM1 também é controverso. Em camundongos, já foi de-

monstrado que o silenciamento de IL-17 em camundongos NOD não foi capaz de proteger 

esses animais do desenvolvimento da doença (JOSEPH et al., 2012a). Em contrapartida, 

outros trabalhos demonstram um papel patogênico desta citocina na doença. Por exemplo, 

o bloqueio de células Th17 com um anticorpo monoclonal anti-IL-17 na fase efetora da 

doença (10 semanas de idade) foi mostrado como sendo capaz de prevenir o desenvolvi-

mento de DM1 em camundongos NOD (EMAMAULLEE et al., 2009b). No modelo do 

STZ, IL-17 também parece ter um papel patogênico (YAOCHITE et al., 2012; COSTA et 
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al., 2016). Já em humanos, há o aumento de IL-17 no soro (HONKANEN et al., 2010) e 

linfonodos pancreáticos (FERRARO et al., 2011) de pacientes com DM1, corroborando 

para um papel patogênico da citocina na progressão da doença. Nossos resultados estão de 

acordo com os dados do modelo das injeções de STZ e em humanos, onde demonstramos 

que o aumento de IL-17 nas fases iniciais da doença está intimamente correlacionado a um 

aumento na suscetibilidade à doença. De forma interessante, observamos que em um 

mesmo grupo de animais (NLRP1-/- injetados com STZ) aqueles que estavam com hiper-

glicemia possuíam maiores níveis de IL-17, enquanto que os camundongos que ainda não 

haviam desenvolvido a doença produziam níveis basais da citocina. Ademais, demonstra-

mos que o aumento de células produtoras de IL-17 (Th17 e Tc17) nos LNPs estava relaci-

onado ao aumento no infiltrado inflamatório e a elevados níveis de glicemia nesses ani-

mais. 

Nosso próximo passo foi investigar o que estaria levando a esse aumento de IL-17 

na ausência do receptor NLRP1. Já está bem estabelecido a importância da citocina IL-6 

que, juntamente ao TGF-β, é imprescindível para a geração de uma resposta Th17 

(BETTELLI et al., 2006). Dessa forma, resolvemos investigar se NLRP1 poderia agir como 

um possível regulador negativo da citocina IL-6, o que explicaria o aumento dessa citocina 

e consequentemente de células Th17 na ausência do receptor. De fato, observamos que na 

ausência de NLRP1, células dendríticas (DCs) passam a produzir mais IL-6. Para confirmar 

essa hipótese, fizemos uma transferência adotiva de DCs de animais NLRP1-/- para camun-

dongos WT, fazendo com que as únicas células que não expressassem NLRP1 nesses ani-

mais fossem as DCs. Esta abordagem tem sido amplamente utilizada em estudos sobre o 

papel específico de DCs, tanto no contexto da autoimunidade (SAUMA et al., 2017), como 

também em infecções (PONCE et al., 2005). Posteriormente, injetamos as 5 doses de STZ 

necessárias para o desenvolvimento da doença e observamos o fenótipo desses animais. 

Contrariando a nossa hipótese inicial, a ausência de NLRP1 em DCs não foi suficiente para 

induzir um aumento na produção de IL-6 por essas células, indicando que algum outro fator 

que não a ausência de NLRP1 na célula em questão seria o responsável pelo aumento da 

produção de IL-6 em DCs. Nosso grupo recentemente estabeleceu um importante papel da 

microbiota intestinal no desenvolvimento do DM1 induzido por STZ. Observamos que a 

microbiota intestinal é capaz de translocar para os LNPs, ativar células mielóides via 
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NOD2 e induzir uma resposta pró-inflamatória, com a produção de citocinas como IL-6 e 

IL-12 que, em último grau, levam ao aumento de células T efetoras (Th1 e Th17, respecti-

vamente) no órgão alvo da doença, o pâncreas (COSTA et al., 2016). Portanto, decidimos 

avaliar se a microbiota intestinal seria a responsável pela indução de uma resposta Th17 

em animais NLRP1-/-.  

 A fim de analisar o papel da microbiota intestinal no aumento de células Th17 e 

consequente aumento na suscetibilidade ao DM1 induzido por STZ, realizamos primeira-

mente um ensaio de translocação bacteriana. De forma interessante, observamos um au-

mento na translocação de bactérias para os linfonodos pancreáticos em animais deficientes 

para NLRP1. Além disso, observamos bactérias (aeróbicas e anaeróbicas) até mesmo em 

animais NLRP1-/- naive, sem qualquer tratamento, sugerindo um possível papel do receptor 

na manutenção da barreira epitelial intestinal. Outros receptores da família NLR, como 

NLRP6 e NLRP12 já foram descritos como tendo um papel importante na composição da 

microbiota e integridade da barreira intestinal (ELINAV et al., 2011; CHEN, 2014; 

WLODARSKA et al., 2014). Ademais, já foi demonstrado um aumento de NLRP1 no có-

lon de biópsias de pacientes com colite ulcerativa (WILLIAMS et al., 2015), corroborando 

para um papel do receptor no intestino. De forma interessante, também observamos que 

em animais WT diabéticos houve um aumento da expressão de Nlrp1a, mas não Nlrp1b no 

íleo desses animais, indicando possíveis funções distintas para os genes parálogos, sendo 

Nlrp1a importante, portanto, como um possível gene envolvido na manutenção da barreira 

epitelial intestinal.  Com relação aos diferentes papéis dos genes parálogos de NLRP1, já 

foi reportado que Nlrp1b parece estar envolvido no reconhecimento de patógenos, como 

Toxoplasma gondii (EWALD; CHAVARRIA-SMITH; JOHN, 2014), Bacillus anthracis 

(SASTALLA; LEPPLA; MOAYERI, 2012), além de estar envolvido em doenças como 

colite ulcerativa (WILLIAMS et al., 2015), sendo que uma das principais funções atribuí-

das para esse gene até o momento seja a ativação da maquinaria do inflamassoma, via 

ativação de caspase-1 (VAN OPDENBOSCH et al., 2014). Já foi demonstrado que Nlrp1b 

é extremamente polimórfico em camundongos, apresentando cinco alelos polimórficos em 

18 linhagens analisadas (BOYDEN; DIETRICH, 2006). Baseado nesses alelos, os autores 

foram capazes de dividir essas linhagens murinas em camundongos que possuem macró-

fagos suscetíveis à toxina letal (LeTx) do B.anthracis (Nlrp1b ativa caspase-1, levando à 
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morte celular); e camundongos com macrófagos resistentes à LeTx (Nlrp1b não ativa cas-

pase-1 e os macrófagos permanecem viáveis – BOYDEN; DIETRICH, 2006). Já com re-

lação à Nlrp1a, um trabalho recente descobriu uma mutação capaz de ativar constitutiva-

mente Nlrp1a, fazendo com que os animais com tais alterações desenvolvessem uma infla-

mação neutrofílica em diversos órgãos (MASTERS et al., 2012b). Com relação ao meca-

nismo, foi descoberto que Nlrp1a ativado inibe a diferenciação de células progenitoras da 

medula óssea para sua forma madura, através da piroptose dependente de caspase-1, mas 

não de ASC. Além disso, um outro trabalho demonstrou um possível ativador de Nlrp1a, 

o fator de transcrição SREBP-1a (do inglês, sterol regulatory element binding protein-1a 

IM et al., 2012). Neste trabalho, foi demonstrado que camundongos deficientes para 

SREBP-1a, um fator de transcrição intimamente relacionado ao metabolismo dos lipídeos, 

são resistentes ao choque séptico causado pelo modelo experimental de sepse induzido por 

ligadura e perfuração do ceco (do inglês, cecal ligation and puncture – CLP). Eles atribu-

íram essa resistência à falha desses animais em ativar Nlrp1a, o que por sua vez inibiu a 

ativação de caspase-1, diminuindo assim os níveis de IL-1β, tornando-os resistente à sín-

drome da resposta inflamatória sistêmica (IM et al., 2012). Já Nlrp1c é diferente de Nlrp1a 

e Nlrp1b no sentido em que ele é um gene truncado após o exon 8, não sendo capaz de 

expressar os domínios FIIND e CARD, sendo considerado, portanto, um pseudogene 

(SASTALLA et al., 2013). 

 Confirmado o papel de NLRP1 na integridade da barreira intestinal, nosso próximo 

passo foi avaliar se a translocação bacteriana para os LNPs de animais NLRP1-/- estava 

correlacionada ao aumento de células Th17 nesses animais. Surpreendentemente, nós ob-

servamos que mesmo com o coquetel de antibióticos para depletar a microbiota intestinal, 

esses animais ainda possuíam níveis elevados de Th17 nos LNPs. Estudos recentes têm 

apontado para o papel de receptores da imunidade inata, como TLR2, NOD2 e NLRP3 

diretamente em linfócitos, possuindo papel proeminente na diferenciação dessas células 

para células Th (do inglês, T helper – CHEN et al., 2009; BRUCHARD et al., 2015; 

ARBORE et al., 2016). Dessa forma, nós supusemos que talvez NLRP1 também tivesse 

um papel em células linfóides. Portanto, decidimos avaliar a expressão de Nlrp1a e Nlrp1b 

em células linfóides e mielóides. De forma interessante, observamos que no decorrer do 

desenvolvimento do DM1 induzido por STZ, houve um aumento de Nlrp1b, mas não 
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Nlrp1a tanto em células linfóides, como em mielóides. Esse resultado sugere um possível 

papel de Nlrp1b tanto na ativação da maquinaria do inflamassoma em células mielóides, 

como também na diferenciação de linfócitos.  

 A fim de se analisar o papel de NLRP1 como um ativador do inflamassoma, anali-

samos a produção de citocinas que necessitam ou não da clivagem pela caspase-1 para se 

encontrarem em seu estado ativo (IL-1β e IL-18; e IL-1α, respectivamente) no pâncreas de 

animais WT ou deficientes para NLRP1, ambos injetados com STZ. De fato, na ausência 

de NLRP1 houve uma diminuição de IL-1β e IL-18 no décimo dia após a primeira dose de 

STZ, o que coincidiu com o pico de expressão de Nlrp1b em células mielóides. Além disso, 

observamos que assim que a expressão de Nlrp1b retornou aos níveis basais, o que ocorre 

com 15 dias após as doses de STZ, a diferença estatística na produção de citocinas que 

necessitam da maquinaria do inflamassoma para clivar sua pró-forma em forma ativa é 

perdida entre os grupos. Esses resultados indicam a ativação do inflamassoma de NLRP1 

no DM1, possivelmente via Nlrp1b em células mielóides. Posteriormente, injetamos STZ 

em camundongos deficientes para diversas moléculas envolvidas na via de sinalização do 

inflamassoma, como caspase-1, ASC e IL-1R a fim de se analisar a contribuição dessa via 

no fenótipo de suscetibilidade encontrado em animais NLRP1-/-. Escolhemos tais molécu-

las uma vez que já foi demonstrada a importância de caspase-1 na piroptose e produção de 

IL-1β dependente de Nlrp1b. Já com relação à ASC, já foi estabelecido que ela é importante 

para autoproteólise da caspase-1 mediada por Nlrp1b, embora seja dispensável para a pi-

roptose e produção de IL-1β (VAN OPDENBOSCH et al., 2014). De forma interessante, 

observamos que na ausência de moléculas importantes para a maquinaria do inflamassoma, 

os animais se tornam resistentes à indução de DM1 por STZ, ao contrário do que ocorre 

com animais NLRP1-/-. Esses dados sugerem que o papel protetor de NLRP1 no DM1 in-

duzido por STZ independe da ativação da maquinaria do inflamassoma. 

 Nosso próximo passo foi avaliar o possível papel de NLRP1 diretamente em células 

linfóides, como um potencial regulador negativo da diferenciação de células Th17, o que 

explicaria o aumento dessa subpopulação na ausência do receptor. Portanto, realizamos 

uma transferência adotiva de células T naive de camundongos WT ou NLRP1-/- para ani-

mais Rag1-/-, que por sua vez foram injetados com STZ. Surpreendentemente, observamos 

que houve um aumento na diferenciação para o perfil Th17 in vivo de células T naive 
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oriundas de animais deficientes para NLRP1, quando comparado ao controle. Esses resul-

tados sugerem um possível papel de NLRP1 na diferenciação de células Th17.  

 Conforme mencionado anteriormente, os genes parálogos, especialmente Nlrp1b, 

são extremamente polimórficos em linhagens isogênicas distintas. Por exemplo, em ma-

crófagos da linhagem 129S1, apenas o parálogo Nlrp1b é expresso (BOYDEN; 

DIETRICH, 2006). Em camundongos NOD/LtJ, a expressão de Nlrp1c em macrófagos é 

praticamente nula (SASTALLA et al., 2013). Dessa forma, faz-se necessário a análise do 

papel de NLRP1 no DM1 em outros modelos experimentais, a fim de se investigar se os 

resultados obtidos são exclusivos de uma linhagem, ou refletem, de fato, o papel do recep-

tor na patogênese da doença. Portanto, fizemos uma cinética da expressão de Nlrp1a e 

Nlrp1b no pâncreas de camundongos NOD durante a progressão do DM1. De forma inte-

ressante, ao contrário do que observamos no modelo de DM1 induzido por STZ, onde ape-

nas Nlrp1b foi expresso, em camundongos NOD observamos o aumento tanto de Nlrp1a, 

como de Nlrp1b. Com relação ao papel de NLRP1 neste modelo, existe apenas um relato 

na literatura sugerindo um possível papel de Nlrp1b no desenvolvimento da doença 

(MOTTA et al., 2015). Neste estudo, foi demonstrado que camundongos NOD que expres-

sam o locus Idd4 de camundongos NOR (do inglês, nonobese resistant – são camundongos 

com o mesmo haplótipo de MHC-II de camundongos NOD, o I-A(g7), que, porém, não 

desenvolvem DM1) se tornam resistentes ao desenvolvimento espontâneo de DM1. Ao 

sequenciar a região e a comparar com o locus Idd4 de camundongos NOD, os autores ob-

servaram diversos polimorfismos em Nlrp1b de camundongos NOR, comparado aos NOD, 

tornando-o um possível gene envolvido na resistência observada em camundongos NOR. 

De forma interessante, foi observado que Nlrp1b de camundongos NOR produz uma pro-

teína truncada, sem o domínio CARD, tornando-o incapaz de produzir IL-1β em sua forma 

madura, o que poderia estar relacionado à resistência observada nesses animais (MOTTA 

et al., 2015).  

 Por fim, avaliamos o papel de NLRP1 em humanos com DM1. Para isso, utilizamos 

um polimorfismo em NLRP1 (SNP rs12150220), que já foi amplamente reportado na lite-

ratura como sendo capaz de aumentar a suscetibilidade ao DM1 (MAGITTA et al., 2009; 

TANG et al., 2013). Ao correlacionar a expressão de Nlrp1 com um dos três genótipos 

possíveis do rs12150220 (T/T, A/T ou A/A) não encontramos nenhuma diferença, 



 
	

	 98	

indicando que tal polimorfismo não é capaz de alterar os níveis de mRNA do receptor. 

Todavia, já foi demonstrado que monócitos de indivíduos que carregam mutações especí-

ficas em Nlrp1 (sendo uma delas o SNP rs12150220) são capazes de processar mais IL-1β 

em sua forma ativa, apesar de apresentarem os mesmos níveis de expressão gênica e pro-

teica de NLRP1 (LEVANDOWSKI et al., 2013). Portanto, o SNP rs12150220 aparenta ser 

uma mutação com ganho de função, fazendo com que células mielóides de indivíduos que 

o possuem sejam capazes de produzir mais IL-1β madura. De forma interessante, observa-

mos que pacientes com DM1 que possuem a mutação rs12150220 possuem mais células 

produtoras de IL-17 (Th17 e Tc17) comparado a indivíduos sem o polimorfismo. Conside-

rando o papel imprescindível de IL-1β para a indução de células Th17 (SIMS; SMITH, 

2010), acreditamos que o aumento de IL-17 em pacientes com o rs12150220 possa estar 

relacionado a um aumento na produção de IL-1β pelos monócitos desses pacientes. Por 

conseguinte, é importante destacar que NLRP1 humano parece possuir uma função oposta 

ao NLRP1 de camundongos. No modelo de DM1 induzido por STZ, NLRP1 parece ser 

importante em células linfóides, inibindo a diferenciação de células Th17. Já, em humanos, 

NLRP1 também está relacionado a células Th17, porém de maneira diferente: o ganho de 

função de NLRP1 (rs12150220), faz com que os monócitos sejam capazes de processar 

mais IL-1b (LEVANDOWSKI et al., 2013), o que está diretamente relacionado ao aumento 

de células produtoras de IL-17, bem como ao aumento de IL-17 no soro de pacientes com 

tal polimorfismo.  

 Em suma, no presente trabalho elucidamos o papel do receptor NLRP1 em modelos 

experimentais e humanos com DM1. Nossos dados indicam que NLRP1, que é altamente 

polimórfico entre linhagens isogênicas distintas, é diferencialmente expresso em modelos 

de DM1 espontâneo (NOD) e induzido por droga (STZ), sendo protetor neste modelo, além 

de possuir um papel deletério em pacientes com DM1. Nossos achados são de extrema 

importância, pois contribuem para um melhor entendimento acerca das complexas intera-

ções envolvidas na resposta imune inata e adaptativa durante o desenvolvimento do DM1, 

oferecendo suporte para novas abordagens terapêuticas que poderão ser utilizadas futura-

mente no tratamento de pacientes diabéticos. 
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Os dados gerados na presente tese demonstram que: 

• NLRP1 é protetor no DM1 induzido por STZ; 

• NLRP1 inibe a diferenciação de células Th17 em estágios iniciais do DM1 indu-

zido por STZ; 

• NLRP1 inibe a produção de IL-6 por células dendríticas durante o desenvolvi-

mento do DM1 induzido por STZ; 

• NLRP1 inibe a translocação de bactérias da microbiota intestinal para os linfono-

dos pancreáticos; 

• O tratamento com antibióticos é capaz de reverter o fenótipo de suscetibilidade de 

animais NLRP1-/- injetados com STZ; 

• A quantidade, mas não a qualidade de bactérias parece estar envolvida no au-

mento da suscetibilidade de animais NLRP1-/- ao DM1 induzido por STZ; 

• Nlrp1a, mas não Nlrp1b parece estar envolvido no papel de NLRP1 em manter a 

barreira epitelial intestinal; 

• O efeito protetor de NLRP1 no DM1 induzido por STZ independe da ativação da 

maquinaria do inflamassoma; 

• Nlrp1b é expresso em células linfóides durante o desenvolvimento do DM1 indu-

zido por STZ 

• NLRP1 é um regulador negativo da diferenciação de células Th17 in vivo 

• Nlrp1a e Nlrp1b são expressos em estágios tardios do desenvolvimento do DM1 

no modelo do NOD 

• A expressão de Nlrp1a e Nlrp1b no modelo do NOD coincide com a diminuição 

da expressão gênica e proteica de IL-17 

• Pacientes com DM1 que possuem o SNP rs12150220 apresentam maiores núme-

ros de células produtoras de IL-17 no compartimento de memória, o que foi corre-

lacionado ao aumento de IL-17 no soro; 

• Considerando que o SNP rs12150220 corresponde a uma mutação com ganho de 

função, NLRP1 em humanos parece possuir um papel oposto ao NLRP1 de ca-

mundongos C57BL/6, induzindo a diferenciação de células Th17, enquanto no 

modelo murino ele parece inibir a diferenciação das mesmas.  
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Nlrp1 é um gene bastante polimórfico não só entre linhagens isogênicas distintas 

de camundongos, como também entre camundongos e humanos. Enquanto NLRP1 pa-

rece ter um papel protetor no DM1 induzido por STZ, inibindo a translocação de bacté-

rias para os LNPs, a diferenciação de células Th17 e, em última instância, o infiltrado in-

flamatório nas ilhotas pancreáticas; ele aparenta ter um papel patogênico no DM1 em hu-

manos, favorecendo a diferenciação do perfil Th17 em indivíduos que possuem polimor-

fismos com ganho de função no receptor. 
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ANEXO I – ARTIGO PUBLICADO DURANTE O DOUTORADO. A data de início 
do doutorado foi dia 28 de fevereiro de 2014. Durante o período de fevereiro de 2014 a 
maio de 2016 (data do aceite), trabalhei exclusivamente na publicação do artigo (capa em 
anexo), sendo os resultados apresentados na presente tese oriundos do período de maio de 
2016 a fevereiro de 2018. 
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Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease that is trig-
gered when immunological tolerance to self-tissues fails,  
resulting in the autoimmune destruction of pancreatic β cells 
in genetically predisposed individuals. Although genetic fac-
tors play a role in susceptibility to T1D, it is possible that the 
increase in its prevalence is also a result of environmental fac-
tors (Gillespie et al., 2004). In this context, many experimen-
tal models have been used to study T1D, such as nonobese 
diabetic (NOD) mice and biobreeding rats, in which the dis-
ease develops spontaneously, and mouse models induced by 
chemicals, such as streptozotocin (STZ), cyclophosphamide, 
and alloxan (Rees and Alcolado, 2005; Yaochite et al., 2013).

Although the NOD mouse is the most widely used 
model to study T1D, it has some limitations that must be 
considered when translating its results to clinical studies. In 
comparison to human islets, for example, NOD mice exhibit 
much stronger insulitis as shown by histopathology, which, 

according to van Belle et al. (2011), is like looking at two 
different diseases. These differences could help explain why 
some successful treatments in the NOD mouse model failed 
to show the same efficacy when used in humans (Gitelman 
et al., 2013; Moran et al., 2013; Reed and Herold, 2015). 
Therefore, studying other mouse models of the disease should 
also be considered, especially because other rodent models 
have several features, such as phenotype and islet cellular in-
filtrates, which more closely mimic human disease than the 
NOD mouse (Reed and Herold, 2015). In this regard, the 
STZ model appears to be an interesting alternative because, 
in addition to resembling the disease in humans in various 
aspects (Like and Rossini, 1976; Leiter, 1982), it also rep-
resents an immune-mediated mouse model of the disease. 
In this context, it was shown that the transfer of spleno-
cytes from STZ-injected mice causes insulin resistance and  
diabetes upon adoptive transfer (Paik et al., 1980; Arata et 
al., 2001). Accordingly, it has also been shown that athymic 
nude (nu/nu) mice are resistant to STZ-induced diabetes 
compared with euthymic (+/nu) mice (Paik et al., 1980).  

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease that is triggered by both genetic and environmental factors, resulting in the 
destruction of pancreatic β cells. The disruption of the intestinal epithelial barrier and consequent escape of microbial products 
may be one of these environmental triggers. However, the immune receptors that are activated in this context remain elusive. 
We show here that during streptozotocin (STZ)-induced T1D, the nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 
(NOD2), but not NOD1, participates in the pathogenesis of the disease by inducing T helper 1 (Th1) and Th17 cells in the 
pancreatic LNs (PLNs) and pancreas. Additionally, STZ-injected wild-type (WT) diabetic mice displayed an altered gut micro-
biota compared with vehicle-injected WT mice, together with the translocation of bacteria to the PLNs. Interestingly, WT mice 
treated with broad-spectrum antibiotics (Abx) were fully protected from STZ-induced T1D, which correlated with the abroga-
tion of bacterial translocation to the PLNs. Notably, when Abx-treated STZ-injected WT mice received the NOD2 ligand mur-
amyl dipeptide, both hyperglycemia and the proinflammatory immune response were restored. Our results demonstrate that 
the recognition of bacterial products by NOD2 inside the PLNs contributes to T1D development, establishing a new putative 
target for intervention during the early stages of the disease.
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ANEXO II – REPERCUSSÃO DO ARTIGO NO CENÁRIO NACIONAL E INTER-
NACIONAL. Anualmente, são despendidos milhões de reais em educação, ciência, tec-
nologia e inovação. Portanto, é de suma importância darmos um retorno à sociedade, jus-
tificando tamanho investimento. Neste sentido, a publicação de entrevistas em revistas para 
leigos tem função muito importante, diminuindo a distância entre cientistas e a sociedade. 
Ademais, elas contribuem para um melhor entendimento da população acerca da impor-
tância de se investir em ciência, e em como esses investimentos refletem diretamente na 
qualidade dos trabalhos publicados pela ciência brasileira. Dessa forma, segue em anexo a 
capa das reportagens, bem como o link para o acesso ao conteúdo completo. 
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Link:http://agencia.fapesp.br/bacterias_do_intestino_podem_ser_gati-

lho_para_o_diabetes_tipo_1/23601/ 
(acessado em: 09/02/2018) 
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Link: http://jornal.usp.br/ciencias/bacterias-do-intestino-podem-desencadear-diabe-
tes-tipo-1/ 
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Link:http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2016/07/estudo-da-usp-
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Link: https://www.nature.com/articles/ni.3530 
(acessado em: 09/02/2018) 

 

Written by Laurie A. Dempsey, Zoltan Fehervari & Ioana Visan
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A Nod to type 1 diabetes
Type 1 diabetes (T1D) is triggered by both genetic factors and envi-
ronmental factors, and among the latter, the gut microbiota seems to 
be important. In the Journal of Experimental Medicine, Carlos and 
colleagues use a streptozotocin-induced model of T1D to investigate 
the importance of the gut microbiota. Treatment with streptozotocin 
leads to the translocation of bacteria to pancreatic lymph nodes and 
results in the production of inflammatory cytokines by macrophages 
and dendritic cells. Critically, the induction of these cytokines depends 
on expression of the intracellular bacterial sensor Nod2. Accordingly, 
treatment with broad-spectrum antibiotics or Nod2 deficiency in mice 
results in relative protection from T1D. These data reveal a mechanism 
by which breakdown of the gut barrier can initiate a cascade that leads 
to the manifestation of T1D. ZF
J. Exp. Med. (20 June 2016) doi:10.1084/jem.20150744

Mind over tumor
Environmental stress can influence anti-tumor immune responses. 
In Cancer Immunology Research, Xiao et al. identify a positive role for 
the neuropeptide BDNF in eliciting enhanced cytotoxic CD8+ T cells 
directed against melanoma tumors. Mice living in socially stimulat-
ing environments express more BDNF. Both the sympathetic nervous 
system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis contribute to the 
effects mediated by BDNF. Enhanced hypothalamic expression of BDNF 
increases the frequency of anti-tumor CD8+ T cells in lymph nodes and 
diminishes the tumor burden, whereas suppression of BDNF expression 
produces the opposite effect. These findings indicate a role for neural-
immunological communication that can lead to better control of tumor 
progression. LAD
Cancer Immunol. Res. 4, 488–497 (2016)

The protective crypt
Intestinal epithelial stem cells reside at the base of intestinal crypts. 
In Cell, Kaiko et al. identify the microbial metabolite butyrate as an 
inhibitor of intestinal stem-cell proliferation. Butyrate is a product 
of bacterial fermentation of dietary fiber. At concentrations found in 
the mouse colon (1–5 mM), butyrate suppresses epithelial-cell pro-
liferation in vitro and in the crypt-less zebrafish colon or after injury-
induced exposure of stem cells in the mouse colon. This inhibitory 
effect is reversed by culture with differentiated colon epithelial cells, 
which metabolize butyrate as an energy source. Mice that lack the 
enzyme that converts butyrate to acetyl-CoA have less proliferation of 
colonic epithelial cells. Butyrate inhibits histone-deacetylase activity, 
induces alterations to gene expression and increases binding of the 
transcription factor Foxo3 to the promoters of the genes encoding 
the cell-cycle regulators Cdkn1a, Cdk1c and Gadd45b in intestinal 
stem cells. In vivo, Foxo inhibitors ‘rescue’ the effect of butyrate on 
epithelial-cell proliferation. IV
Cell (2 June 2016) doi:10.1016/j.cell.2016.05.018

Prospecting TCRs for immunotherapy
The elimination of tumors through vaccination or the adoptive 
transfer of tumor-specific T cells is an attractive option but is 
technically challenging because of difficulties in raising robust 
and appropriate immune responses. In Science, Schumacher 
and colleagues study patients with melanoma and find that 
their endogenous anti-tumor responses are poor, most probably 
due to immunoediting. Therefore, the authors turn to healthy 
donors as a potential source of reactivity of the T cell antigen 
receptor to melanoma neoantigens. An HLA-binding screen 
of potential melanoma neopeptides reveals a much greater 
number of healthy donor T cells that recognize melanoma. 
Many of these donor-derived T cell antigen receptors can be 
successfully introduced into recipient T cells, which can result 
in specific recognition of tumor neoantigens. These findings 
reveal that donors can act as a rich source of neoantigen 
reactivity, and this could inform their use in adoptive cancer 
immunotherapy. ZF
Science 352, 1337–1341 (2016)

Inflammation memory
Contact sensitizers elicit a population of natural killer (NK) cells 
with memory-like functions that reside in the liver. In Immunity, 
Hornung and colleagues use a model of contact hypersensitivity to 
show that the establishment of NK cell memory is dependent on 
the NLRP3 inflammasome. The application of monobenzone onto 
the skin drives an NK cell–mediated cytotoxic immune response 
to melanocytes. The hapten-induced NK cells reside in the liver 
and can transfer long-term monobenzene-specific responses to 
naive mice. Monobenzone induces the infiltration of macrophages 
into the skin as well as the recruitment of macrophages with a 
tissue-resident phenotype to the lymph nodes, and the infiltration 
of macrophages and NK cells into the skin is dependent on 
NLRP3 and interleukin 18. Activation of inflammasomes in 
tissue-resident macrophages is required for both the priming 
phase and the recall phase of monobenzone-induced memory NK 
cell responses. IV
Immunity (7 June 2016) doi:10.1016/j.immuni.2016.05.008

Dengue suppresses MAVS
Viral infection triggers the production of interferons; however, 
dengue virus can suppress this antiviral response. In the Journal 
of Virology, He et al. show that the dengue virus non-structural 
protein NS4a subverts induction of the production of type I 
interferons by interfering with the RIG-I–MAVS activation pathway. 
The recognition of viral RNA by the RNA helicase RIG-I triggers 
interactions between the caspase-recruitment domains of RIG-I 
and those of the signaling adaptor MAVS that lead to activation 
of kinase TBK1 and the expression of genes encoding antiviral 
products, including Ifnb, mediated by the transcription factor 
IRF3. NS4a potently disrupts this interaction by binding to 
the MAVS caspase-recruitment and carboxyl-terminal domains 
and thereby prevents Ifnb expression. NS4a localizes to the 
mitochondrial membrane, and the transmembrane domain 3 can 
mediate inhibition of MAVS. These findings suggest targeting 
NS4a or its ability to interact with MAVS might enhance innate 
antiviral responses to dengue. LAD
J. Virol. (1 Jun 2016) doi:10.1128/JVI.00221-16

RESEARCH  H IGHL IGHTS
np

g
©

 2
01
6 

N
at

ur
e 

A
m

er
ic

a,
 In

c.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.
np

g
©

 2
01
6 

N
at

ur
e 

A
m

er
ic

a,
 In

c.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



 
	

	 132	

 
ANEXO III – CERTIFICADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO 
ANIMAL. 
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ANEXO IV – GERAÇÃO DE CAMUNDONGOS NOD.NLRP1A-/- E NOD.NLRP1B-

/- PELA TÉCNICA DE CRISPR/CAS9. A figura a seguir demonstra a geração de sgR-

NAs que serão utilizados para a geração dos animais deficientes para NLRP1a e NLRP1b 

no background do NOD. Em A é mostrado o plasmídeo px330, amplamente utilizado para 

a clonagem de sgRNAs. Apresenta como principais características um local de inserção 

para o sgRNA (sgRNA scaffold), enzima Cas9, que é responsável pela clivagem do DNA 

alvo, além do gene de resistência para ampicilina, facilitando a seleção de colônias onde a 

transformação bacteriana ocorreu com êxito. Em B é apresentado o resultado do sequenci-

amento do DNA da clonagem, demonstrando que o sgRNA foi devidamente clonado no 

plasmídeo, sem qualquer mutação. Posteriormente, foi realizado o ensaio de transcrição in 

vitro para a geração do sgRNA puro, que será inoculado juntamente à Cas9 em embriões 

de fêmeas NOD grávidas, a fim de se gerar as linhagens de interesse. Acreditamos que até 

o segundo semestre de 2018 teremos as linhagens prontas para a realização dos experimen-

tos. 
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ANEXO V – ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
DA FACULDADE DE MEDICINA – USP-RP 
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da destruição seletiva das células presentes nas ilhotas pancreáticas e produtoras de insulina, por linfócitos
T autorreativos, levando o indivíduo a um estado de hiperglicemia. Os linfócitos T CD4+ auxiliares (Th)
produtores de IFN- (Th1) e CD8 citotóxicos são extremamente importantes na resposta autoimune no DM1,
enquanto que linfócitos T reguladores (Treg) participam no controle desta doença. Etudos conduzidos pelo
grupo de pesquisa mostraram que o aumento de linfócitos Th17 correlaciona com a progressão do DM1, e
que a deficiência do receptor para IL-17 inibe a inflamação tecido-específica no pâncreas. Citocinas como IL
-1, IL-6, TGF-, IL-18 e IL-23 participam da geração/expansão de linfócitos Th17, sendo que são secretadas
em sua forma biologicamente ativa, com exceção da IL-1 e IL-18. Tais citocinas, por sua vez, se tornam
ativas somente após clivagem proteolítica pela caspase-1 decorrente da formação do inflamassoma. Este
consiste de uma plataforma molecular, que engloba membros da família dos receptores citosólicos, que
incluem o NLRP1, NLRP3, NLRP6 e NLRC4. Apesar de estudos constatarem a presença de polimorfismos
no gene Nlrp1 em pacientes diabéticos, não há relatos
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sobre a função deste receptor no DM1. Sendo assim, o projeto visa investigar o papel do inflamassoma
NLRP1 na regulação da resposta celular específica e na plasticidade de linfócitos Treg/Th1/Th17 no DM1.

O projeto tem como principal objetivo investigar o papel funcional do inflamassoma NLRP1 na modulação da
resposta imune celular no DM1, assim como os fatores que contribuem para sua ativação e as vias de
sinalização intracelulares envolvidas. Especificamente, o projeto propõe:
1. Correlacionar a expressão gênica e proteica de NLRP1 e das vias de sinalização downstream com fatores
de transcrição envolvidos ao padrão de resposta Treg/Th17/Th1 em células mononucleares de sangue
periférico (PBMCs) de pacientes com DM1.
2. Caracterizar a população de células mielóides que expressam o receptor NLRP1, caspase-1 ativa e
produzem IL-1 e/ou IL-18 em PBMCs;
3. Determinar o exato papel do inflamassoma NLRP1 na suscetibilidade/resistência ao DM1.
4. Elucidar se a ativação do inflamassoma NLRP1 e citocinas produzidas em decorrência da sua ativação (IL
-1 e IL-18) interferem na estabilidade/plasticidade dos linfócitos Treg;

Objetivo da Pesquisa:

Riscos: A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 40 mL de sangue. Esta quantidade de sangue
retirada não será prejudicial à saúde. A coleta de sangue será realizada no braço, com seringas e agulhas
descartáveis por um profissional capacitado, podendo levar a um leve desconforto passageiro. Além do
desconforto da picada da agulha no momento da coleta de sangue, outros riscos que podem ocorrer são:
formação de hematomas no local da punção venosa, dor e mais raramente, infecção no local da punção.
Benefícios: A execução desse projeto será de grande relevância, uma vez que a identificação de alvos
moleculares associados à imunopatogenia do DM1 poderá contribuir para a implementação e validação de
terapias que poderão ser usadas futuramente no tratamento de pacientes diabéticos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O projeto propõe a investigação do receptor NLRP1, que apresenta um importante papel patogênico e está
relacionado com morte celular induzida por piroptose, porém de forma independente das citocinas IL-1 e IL-
1R. Entretanto, os mecanismos precisos da via de sinalização que envolvem esse processo de piroptose
ainda não foram elucidados. Com relação ao papel do receptor NLRP1 no DM1, existem apenas relatos na
literatura sobre a presença de polimorfismos no gene Nlrp1 em pacientes diabéticos, entretanto, a
importância deste receptor assim como das
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citocinas produzidas em decorrência da sua ativação na indução da resposta inflamatória e polarização da
resposta imune celular no modelo de DM1 ainda não foi investigada. Portanto, iremos avaliar o papel do
receptor NLRP1, na patogênese do DM1, com ênfase na regulação da resposta mediada por linfócitos
Treg/Th17/Th1 e na plasticidade destes subtipos celulares. A execução desse projeto poderá identificar
alvos moleculares associados à imunopatogenia do DM1 e poderá contribuir para a implementação e
validação de terapias que poderão ser usadas futuramente no tratamento de pacientes diabéticos.

Os termos obrigatórios foram apresentados. A Pesquisadora responsável atendeu adequadamente as
recomendações solicitadas no parecer anterior.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Deve-se formatar / Configurar o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de forma que a os
locais destinados as assinaturas do sujeito e do pesquisador (DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO
SUJEITO DA PESQUISA) não fiquem em folhas separadas (desmembradas) do corpo do texto.

Recomendações:

Diante do exposto e à luz da Resolução CNS 466/2012, o projeto de pesquisa versão 2 Data: 18/11/16,
assim como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Versão 02 Data: 18/11/16, podem ser
enquadrados na categoria APROVADO.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Projeto Aprovado: Tendo em vista a legislação vigente, devem ser encaminhados ao CEP, relatórios parciais
anuais referentes ao andamento da pesquisa e relatório final ao término do trabalho. Qualquer modificação
do projeto original deve ser apresentada a este CEP em nova versão, de forma objetiva e com justificativas,
para nova apreciação.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_425809.pdf

18/11/2016
10:56:27

Aceito

Outros resposta_ao_parecer_do_CEP.pdf 18/11/2016
10:55:24

Daniela Carlos
Sartori

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura

projeto_detalhado_versao_02.pdf 18/11/2016
10:54:31

Daniela Carlos
Sartori

Aceito
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MARCIA GUIMARÃES VILLANOVA
(Coordenador)

Assinado por:

Investigador projeto_detalhado_versao_02.pdf 18/11/2016
10:54:31

Daniela Carlos
Sartori

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_DM1_versao_02.pdf 18/11/2016
10:53:52

Daniela Carlos
Sartori

Aceito

Outros folha_UPC_rev.jpg 19/08/2016
16:10:32

Daniela Carlos
Sartori

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto_detalhado_com_cronograma_re
v.docx

01/08/2016
14:12:57

Daniela Carlos Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_DM1_rev.docx 01/08/2016
14:10:57

Daniela Carlos Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 28/07/2016
16:11:45

Daniela Carlos Aceito

Orçamento Orcamento_financeiro.docx 28/07/2016
16:00:57

Daniela Carlos Aceito
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto:  
“Estudo sobre a ativação e o papel do inflamassoma NLRP1 na resposta imune 
celular do diabetes tipo 1”. 
 
Pesquisadores responsáveis: 

Frederico Ribeiro Campos Costa/ Dra. Maria Cristina Foss de Freitas / Dra. Kelen Cristina 

Ribeirão Malmegrim de Farias/ Dra. Diane Meyre Rassi / Dra. Daniela Carlos 

Prezado voluntário (a),  

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de 

uma linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo corpo clínico do Hospital das Clínicas 

da FMRP-USP em conjunto com os pesquisadores do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia da FMRP-USP, com o objetivo de entender melhor porque nosso sistema de defesa 

ataca e destrói as células produtoras de insulina, levando ao aparecimento do diabetes tipo 1. 

A sua participação é voluntária. Para participar, é necessário ler atentamente este documento 

e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se estiver interessado em participar, 

solicitaremos que assine este documento.  

Como será feita esta pesquisa? 

Após ter concordado em participar do estudo e ter assinado este termo de consentimento, a 

coleta de sangue será feita com o auxílio de agulhas e seringas descartáveis, pela equipe do 

ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A partir do 

sangue coletado, serão isoladas diversas células do sistema de defesa e serão realizadas várias 

análises laboratoriais a fim de se entender melhor os mecanismos imunológicos envolvidos no 

diabetes tipo 1.  

O que será feito com o material remanescente a este estudo? 

As células remanescentes a esta pesquisa serão conservadas no biorepositório de AMOSTRAS 

DE SANGUE DM1 – FMRP – USP para análises futuras, com finalidade científica. O 

armazenamento do material também é opcional, não havendo nenhum prejuízo ou represálias 

caso você opte por não permitir o armazenamento do material. 

Como você vai participar da pesquisa, quais são os riscos que podem ocorrer? 

A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 40 mL (aproximadamente 8 colheres de 

chá) de sangue. Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. A coleta de 

sangue será realizada no braço, com seringas e agulhas descartáveis por um profissional 

capacitado, podendo levar a um leve desconforto passageiro. Além do desconforto da picada 



 
	

	 143	

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

 2 

da agulha no momento da coleta de sangue, outros riscos que podem ocorrer são: formação 
de hematomas no local, dor e mais raramente, infecção no local da punção. 

O que acontece se eu não aceitar em participar? 

Sua participação é voluntária e caso você opte por não participar, não terá nenhum prejuízo ou 
represálias. 

Haverá alguma despesa ou benefício com este estudo? 

Não haverá nenhuma despesa e nenhum ganho em dinheiro. O único benefício será o de 
auxiliar-nos a tentar melhorar no futuro o tratamento de pessoas com diabetes tipo 1. 
Afirmamos que os dados obtidos serão guardados de maneira sigilosa e que os nomes dos 
participantes não serão divulgados em nenhum momento. 
Caso você se sinta prejudicado por esta pesquisa, terá direito a indenização conforme as leis 
vigentes no pais.  
Garantimos o direito de receber respostas e esclarecimentos de quaisquer dúvidas a respeito 
dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa, bem 
como a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer 
momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 
Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre esta pesquisa. Neste caso, favor 
entrar em contato com Frederico Ribeiro Campos Costa pelo telefone 3315-3231 (ramal 3231). 
Você poderá também contatar o comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no telefone 016 36022228 para dúvidas éticas. 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento  
 
DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  
 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a 
minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados 
coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito e que as células 
remanescentes sejam armazenadas para projetos científicos futuros.  
 
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 
oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO INFORMADO.   
  
 
 
____________________________________________________________________________ 
NOME DO DOADOR   ASSINATURA DATA 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA DATA 


