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RESUMO 

 

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

das células β presentes nas ilhotas pancreáticas por linfócitos T autorreativos, 

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, observamos que 

camundongos WT pré-diabéticos possuem um aumento significativo na 

expressão gênica e proteica do receptor AIM2 e de moléculas relacionadas à 

sua via de ativação e sinalização (Caspase-1, IL-1β e IL-18) nos linfonodos 

pancreáticos (LNPs) e no íleo. Posteriormente, foi verificado que camundongos 

deficientes do receptor AIM2 tornaram-se mais suscetíveis ao DM1, comprovado 

por elevados níveis de glicose sanguínea e menor produção de insulina em 

relação aos animais selvagens (WT) após a administração com estreptozotocina 

(STZ). Tal suscetibilidade está relacionada a um processo de disbiose e aumento 

da translocação de bactérias da microbiota intestinal para os LNPs de 

camundongos AIM2-/-. De maneira interessante, o inflamassoma AIM2 foi 

ativado apenas na presença de DNA fecal de animais diabéticos, que possui 

uma microbiota em disbiose, uma vez que resultou na produção significativa da 

citocina IL-1β. Também foi constatado que a ativação do receptor AIM2 na 

mucosa intestinal regulou a expressão gênica e proteica de proteínas de junção 

celular, peptídeos antimicrobianos e mucinas, como forma de minimizar a 

translocação de bactérias da microbiota para os LNPs. Adicionalmente, foi visto 

que a ativação do receptor AIM2 contribui para a indução de células Th17 

intestinais, para a migração de neutrófilos no intestino, assim como para a 

expressão das citocinas IL-23, IL-17 e IL-22 no íleo. Por fim, mostramos que o 

receptor AIM2 modulou negativamente a ativação de células dendríticas 

expressando TLR4 e TLR9, que correlacionou com o aumento de células Tc1 

patogênicas nos LNPs. De forma geral, nossos resultados demonstram que a 

ativação do receptor AIM2 na mucosa intestinal desempenha um importante 

papel em controlar a homeostase da microbiota intestinal, manter a integridade 

da barreira intestinal, e consequentemente 
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ABSTRACT 

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease characterized by the 

destruction of β cells present in the pancreatic islets by autoreactive T 

lymphocytes, especially Th1 and Th17, leading to a state of hyperglycemia. There 

are many studies that address the role of adaptive immune response, so only 

some studies have attempted to elucidate the role of the innate immune response 

in the context of T1D. In this regard, we observed that pre-diabetic WT mice have 

a significant increase in the gene and protein expression of the AIM2 receptor 

and in molecules related to its activation and signaling pathways (Caspase-1, IL-

1β and IL-18) in the pancreatic lymph nodes (PLNs) and in the ileum. 

Subsequently, it was verified that AIM2 receptor deficient mice became more 

susceptible to T1D, as proved by blood glucose levels and lower insulin 

production compared to wild-type mice (WT) after administration of streptozotocin 

(STZ). This susceptibility was related to a process of dysbiosis and increased 

translocation of bacteria from gut microbiota to PLNs in AIM2-/- mice. 

Interestingly, the AIM2 inflammasome was activated in the presence of fecal DNA 

from diabetic mice, which has a gut microbiota in dysbiosis, since resulted in 

significant production of IL-1β. It was found that activation of the AIM2 receptor 

in the intestinal mucosa regulated the gene and protein expression of tight-

junction proteins, antimicrobial peptides and mucins in order to minimizing a 

bacterial translocation of the microbiota to the PLNs. In addition, it was seen that 

activation of the AIM2 receptor contributes to induction of intestinal Th17 cells, to 

neutrophil migration in the intestine, as well as for expression of IL-23, IL-17 and 

IL-22 cytokines in the ileum. Finally, we show that the AIM2 receptor negatively 

modulated the activation of dendritic cells expressing TLR4 and TLR9, which 

correlated with the increase of pathogenic Tc1 cells in the PLNs. In general, the 

results demonstrate that activation of the AIM2 receptor in the intestinal mucosa 

plays an important role in controlling the composition of gut microbiota 

homeostasis, maintaining the intestinal barrier function, and consequently 

reducing the bacterial translocation to the PLNs, conferring a protective effect to 

the immunopathogeny against to DM1. 

 

Keywords: Type 1 diabetes; AIM2; innate immune response; gut microbiota; 

Th17  
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1.1  Aspectos gerais sobre o Diabetes Mellitus tipo 1.  

 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica de caráter 

autoimune, no qual células β produtoras de insulina são destruídas por linfócitos 

T autorreativos, o que leva o indivíduo à um estado de hiperglicemia e 

consequentes complicações em vários órgãos, devido à falta de 

insulina(REDONDO et al., 2008). A incidência de DM1 tem aumentado 

significativamente desde a década de 1950 até os dias atuais, o que já levou a 

acometer cerca de 10 a 20 milhões de pessoas, às quais incluem na maioria dos 

casos crianças e adolescentes, porém também pode se desenvolver em 

indivíduos na fase adulta. Estudos mais recentes indicam que este número irá 

duplicar em crianças menores de 5 anos até o ano de 2020 (PATTERSON, C. 

C. et al., 2009).  

As principais causas relacionadas ao DM1 ainda são pouco conhecidas, 

embora vários estudos indicam fatores genéticos e ambientais como as 

principais causas que levam à suscetibilidade ao DM1. Os fatores genéticos 

incluem algumas regiões cromossomais que conferem suscetibilidade, como por 

exemplo, os genes que codificam o HLA (localizado no cromossomo 6p21), a 

região do gene que codifica insulina (localizada no cromossomo 11p15) e as 

regiões do gene que codificam as moléculas CTLA/4e CD28 (localizada no 

cromossomo 2q31-q33) (BIROS; JORDAN; BAXTER, 2005). Os fatores 

ambientais estão relacionados a infecções virais, produtos alimentares, 

vacinação, toxinas, estresse e alterações da microbiota intestinal(REWERS et 

al., 1988). De forma geral, o desenvolvimento do DM1 inclui quatro estágios 

distintos: (I) Fase pré-clínica, onde ocorre a autoimunidade dirigida contra as 

células β das ilhotas pancreáticas, o que leva à insuficiência da produção de 

insulina, e consequente diminuição das respostas insulínicas à glicose 

intravenosa ou oral; (II) início do diabetes clínico; (III) remissão transitória; (IV) 

diabetes associado à complicações agudas, crônicas e óbito (REWERS et al., 

1988).  

O desenvolvimento do DM1 inicia-se no pâncreas onde as células β 

pancreáticas aumentam a produção de interferon do tipo α (IFN-α) e 

posteriormente a expressão de MHC de classe I. Este evento expõe as células 

β ao ataque de linfócitos T CD8+ autorreativos com especificidade para antígenos 
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do pâncreas. Não obstante, os autoantígenos liberados pelas células do 

pâncreas são capturados e internalizados por células apresentadoras de 

antígenos (APCs) que migram para os linfonodos drenantes do pâncreas 

(linfonodos pancreáticos), apresentando tais antígenos via MHCII para linfócitos 

T CD4+ que podem se diferenciar em subpopulações distintas, como Th1 (T 

CD4+ produtor de IFN- γ) ou Th17 (T CD4+ produtor de IL-17), ambos através da 

produção de suas citocinas vão colaborar para a destruição das células β 

pancreáticas e consequente desenvolvimento da doença. Além disso, os 

autoantígenos das células β pancreáticas juntamente com o auxílio de células T 

CD4+ iniciam a conversão de linfócitos B em plasmócitos, dando início a 

produção de autoanticorpos. Concomitantemente, linfócitos T CD8+ autorreativos 

são estimulados a proliferarem e migrarem para o pâncreas, causando a morte 

das células β pancreáticas através da liberação de mediadores citotóxicos como 

granzima e perforina. Em alguns casos, linfócitos T reguladores (Treg) podem se 

sobrepor e controlar a resposta imune efetora, através da produção de IL-10 e 

consequente inibição de linfócitos T efetores. Tal fato, demonstra que o balanço 

entre a resposta autorreativa destrutiva e a reguladora promove um estado 

transiente de produção suficiente de insulina pelo indivíduo, mesmo após o início 

clínico da doença (LEHUEN et al., 2010).  

 

1.2 Mecanismos desencadeadores da autoimunidade no DM1 

 

Uma série de eventos ocorre durante o estabelecimento da fase pré-

clínica até a fase clínica. Inicialmente, a associação entre a fatores genéticos e 

ambientais ocasiona o processo de morte celular das células β e início da 

inflamação nas ilhotas pancreáticas ou insulite. Como consequência, as células 

β passam a produzir grande quantidade de IFN-α e, posteriormente expressam 

auto-antígenos via MHC de classe I e passam a ser reconhecidas por meio de 

linfócitos T CD8+ autorreativos, que culmina na apoptose das mesmas pelas vias 

Fas/FasL ou devido a ação de mediadores solúveis como as perforinas e 

granzimas (LEHUEN et al., 2010). 

Os macrófagos residentes nas ilhotas pancreáticas produzem IL-1β, TNF-

α e mediadores bioquímicos, tais como óxido nítrico (NO) e espécies reativas de 

oxigênio (ROS) que potencializam a morte das células β pancreáticas, indicando 
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um importante papel destrutivo dessas células na fase inicial do DM1(UNO et al., 

2007). Concomitantemente, autoantígenos liberados pelas células β são 

internalizados por células apresentadoras de antígenos (APCs) e transportados 

para o linfonodo pancreático drenante, os quais são processados e 

apresentados via MHC de classe II aos linfócitos T CD4+ autorreativos, que se 

diferenciam em linfócitos Th1/Th17, os quais induzem de forma direta ou indireta 

respectivamente, a morte das células β por meio da produção de citocinas como 

IL-2, IFN-γ e IL-17(MATHIS; VENCE; BENOIST, 2001).  

 A resposta de linfócitos Th17 tem sido amplamente estudada em modelos 

experimentais e em humanos com DM1. Tais células se diferenciam a partir de 

linfócitos T naives na presença das citocinas TGF-β e IL-6, e posteriormente tem 

sua proliferação e função aumentada na presença de IL-23 e IL-1β. Essas 

células apresentam como características principais a expressão de fatores de 

transcrição como RORγt, STAT3, NFAT1 e a produção das citocinas IL-17A, IL-

17F e IL-22 (IVANOV et al., 2006). Os primeiros estudos relacionando a resposta 

de células Th17 durante o DM1 demonstraram um significativo aumento de IL-

17 no pâncreas de camundongos NOD (EMAMAULLEE et al., 2009). 

Posteriormente, foi demonstrado que tais células participam para a exarcebação 

da doença através da observação de que a citocina IL-23 promovia a expansão 

destas células, contribuindo para o desenvolvimento do DM1 se co-administrada 

com múltiplas doses de STZ(MENSAH-BROWN et al., 2006). Em humanos, foi 

demonstrado que linfócitos Th17 estão aumentadas no sangue periférico de 

crianças com DM1(EMAMAULLEE et al., 2009).  Contudo, o exato papel deste 

subtipo celular ainda não foi completamente elucidado.  
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Um outro grupo de células encontradas em número aumentado no 

pâncreas de pacientes diabéticos são as células NK ("natural killer"). Estudos 

recentes demonstram que as células NK contribuem para a patogênese do DM1 

decorrente da produção de IFN-γ e de sua ação citotóxica que pode matar direta 

ou indiretamente as células β do pâncreas(POIROT; BENOIST; MATHIS, 2004). 

Estas alterações inflamatórias criam um ambiente pró-inflamatório que favorece 

a resposta de linfócitos T efetores (Teff), em detrimento de linfócitos Treg. 

Adicionalmente, o reconhecimento de auto-antígenos das células β neste 

contexto pró-inflamatório por linfócitos T CD4+ promove a produção de citocinas 

e a conversão de linfócitos B em plasmócitos, o que leva ao início da produção 

de auto-anticorpos (soroconversão) (KABAROWSKI et al., 2001).  

Todavia, a tolerância mediada por linfócitos Tregs podem, em alguns 

casos, sobrepor e controlar a resposta imune efetora. Portanto, o balanço entre 

resposta autoimune destrutiva e resposta reguladora, promove um estado 

transiente de produção suficiente de insulina pelo indivíduo, denominado de fase 

Esquema 1 Mecanismos celulares e moleculares relacionados com o 
desenvolvimento do DM1 (LEHUEN et al., 2010). 
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de lua de mel. Eventualmente, a prevalência da resposta autoimune ocasiona a 

destruição quase que completa das células β produtoras de insulina, sendo que 

cerca de apenas 10-30% dessas células continuam funcionais após o início da 

doença (LEHUEN et al., 2010). 

 

1.3 Modelos experimentais para o estudo do DM1 

 

Atualmente, os estudos envolvendo DM1 são realizados amplamente em 

modelos experimentais, através da utilização de camundongos diabéticos não 

obesos (Non obese diabetic NOD). Foi postulado que o desenvolvimento da 

doença em camundongos NOD requer a presença de linfócitos T CD4+ e CD8+, 

uma vez que clones de células T provenientes de camundongos NOD 

respondem aos auto-antígenos das células β pancreáticas. Em adição, foi 

demonstrado que camundongos NOD sem timo ou NOD/SCID 

(severecombinedimmunodeficiency) não desenvolvem a doença (CASTANO; 

EISENBARTH, 1990).  

Uma outra forma de induzir o diabetes tipo 1 em modelos experimentais 

consiste na administração de estreptozotocina (STZ) em linhagens de 

camundongos C57BL/6 susceptíveis que pode induzir um quadro de diabetes 

que se assemelha em vários aspectos ao DM1 humano. A STZ é um composto 

químico transportado para o interior das células β via proteína transportadora de 

glicose 2 (GLUT2), o que leva à uma toxicidade sítio-específica (WOOD; RAO; 

FREY, 1999). No interior das células, seus metabólitos promovem estresse 

oxidativo e leva à degradação do DNA, necrose tecidual e inflamação 

pancreática(LEY et al., 2005). No regime de múltiplas doses, a tolerância aos 

antígenos das ilhotas é abolida resultando tanto na indução de uma resposta 

humoral com produção de anticorpos(HEROLD et al., 1995), quanto uma 

resposta celular mediada por linfócitos T CD4 e CD8 autorreativos específicos 

(HORWITZ et al., 2002), assim como citotoxicidade mediada por células NK e 

macrófagos que leva à inflamação e destruição das células β do pâncreas 

(KANTWERK-FUNKE; BURKART; KOLB, 1991).  
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1.4 Receptores NLRs e ALRs: Ativação e formação do complexo 

inflamassoma.   

 

Os receptores NLR (NOD-likereceptors) são receptores intracelulares 

presentes no citoplasma das células, que apresentam um importante papel na 

imunidade inata através da detecção de padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) e padrões moleculares associados à morte celular 

(DAMPs). Estes receptores são compostos por três domínios distintos: uma 

região carboxiterminal rica em leucina, denominada LRR, são responsáveis pelo 

reconhecimento antigênico; um domínio NOD ou NBS (nucleotide-

bindingoligomerizationdomain), responsável pela oligomerização do receptor e 

um aminoterminal, o qual desencadeia a função efetora do receptor e que pode 

conter domínios como CARD (caspase recruitmentdomain), PYD (pyrin), BIR 

(baculoviralinhibition of apoptosisrepeatdomain) ou TIR (similar to IL-1 receptor) 

(GUO; CALLAWAY; TING, 2015).  

Os membros da família NLR podem ser divididos em dois grupos de 

acordo com suas diferenças estruturais e funcionais. O primeiro grupo consiste 

nos receptores NOD1 e NOD2, que são responsáveis pela montagem de 

complexos que ativam as vias de sinalização dependente de MAPK (mitogen-

activatedproteinkinase), que resulta na translocação do fator de transcrição NF-

κB (nuclear factorkappa-light-chain-enhancer of activated B cells) e subsequente 

produção de citocinas tais como TNF-α, IL-6, pró-IL-1β e pró-IL-18(AKIRA, 

2009).  

Outro grupo funcional do NLR inclui membros como NLRP1, NLRP3, 

NLRP6 e NLRC4, os quais medeiam à montagem das plataformas moleculares 

chamadas de inflamassomas. Após reconhecerem seu respectivo ligante, ocorre 

a oligomerização destes receptores NLR, o que permite o recrutamento da 

proteína adaptadora ASC (apoptosis-associatedspeck-likeproteincontaining a 

CARD). ASC contém uma região N-terminal PYD e uma C-terminal CARD que 

permite o recrutamento de caspases inflamatórias, especialmente caspase-1, 

para a plataforma de sinalização através de interações CARD-CARD (GUO et 

al., 2015). Em seguida, a pró-caspase 1 se liga ao complexo através de seu 

domínio CARD ao domínio CARD presente na proteína ASC, cuja principal 
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função é clivar a pró-caspase-1 em caspase-1 ativa, que por sua vez irá clivar 

pró-IL-1β e pró-IL-18 em suas formas maduras e biologicamente ativas 

(DOMBROWSKI et al., 2011).  

 

Esquema 2 Mecanismos de ativação do complexo inflamassoma (BROZ; 
DIXIT, 2016).  

 

Existe outra classe de inflamassomas que, ao invés de NLRs, possuem 

membros da família PYHIN como sensores, os também chamados “Aim-like 

receptors” (ALRs). Essas proteínas são codificadas por 4 genes em humanos: 

“absent in melanoma 2” (AIM2); “interferon gamma induible protein 16” (IFI16); 

“Myeloidcell nuclear differentiation antigen” (MNDA); “interferon-inducible protein 

X” (IFIX); e outros 13 em camundongos. Os ALRs são caracterizados por 

possuírem a presença de um domínio PYD e um ou mais domínios de ligação a 

DNA chamado HIN-200. Os ALRs AIM2 e IFI16 já foram descritos como capazes 

de ativar inflamassoma e, diferentemente dos NLRs, parecem ligar-se 

diretamente a seus ativadores, que são os DNAs de dupla fita (RATHINAM et 

al., 2010).  
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O receptor AIM2 localiza-se predominantemente no citosol, e possui um 

domínio PYD na posição N-terminal, e um domínio HIN200 na posição C-

terminal. Mediante ligação do DNA ao domínio HIN200, AIM2 recruta ASC 

através de seu domínio PYD, e ASC atua como ponte de ligação à pro-caspase-

1, dando origem assim ao inflamassoma de AIM2 (FERNANDES-ALNEMRI et 

al., 2009). Estudos recentes sugerem que AIM2 se apresenta em uma 

conformação auto-inibitória gerada pela interação de seus dois domínios. 

Mediante a ligação ao DNA há uma mudança de conformação permitindo a 

liberação de seu domínio PYD para interagir com ASC. Como AIM2 não possui 

domínio NATCH, ele usa o DNA como matriz para oligomerização. 

Surpreendentemente, AIM2 não parece reconhecer sequências específicas de 

DNA, ao invés disso, os únicos requerimentos para reconhecimento de DNA por 

AIM2 são que eles sejam DNAs de dupla fita e com no mínimo 80 pares de bases 

(JIN et al., 2012). 

 

1.5  Evidências da ativação de inflamassomas na autoimunidade. 

 

  Embora tenha sido confirmada uma importante implicação dos receptores 

NLR na ativação dos mecanismos inatos devido ao reconhecimento de 

constituintes microbianos e/ou componentes endógenos, seu papel na regulação 

da resposta imune adaptativa no contexto de autoimunidade permanece incerto.  

  No modelo de encefalomielite autoimune experimental (EAE), a ativação 

dos receptor NLRP3 está associada com a suscetibilidade à doença, uma vez 

que o mesmo está envolvido  no desenvolvimento de células Th1 e Th17 e 

progressão da doença (GRIS et al., 2010). De maneira similar, foi demonstrada 

uma associação de mutações no gene NLRP1 e suscetibilidade genética à 

doença autoimune de Addison, uma condição autoimune associada com 

destruição do córtex adrenal que resulta em deficiência de mineralocorticóides, 

glicocorticóides e andrógenos pela glândula adrenal (ZURAWEK et al., 2010). 

  Da mesma forma que os NLRs, o inflamassoma AIM2 parece estar 

envolvido na patogênese de doenças autoimunes. Foi demonstrado que o 

acúmulo de DNA na pele pode servir como um sinal de perigo, pois induzem a 

ativação do AIM2 dependente de IL-1β em células da pele o que contribui para 
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a patogênese da psoríase (DOMBROWSKI et al., 2011). Também foi 

evidenciado que leucócitos de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (SLE) 

apresentam elevada expressão de AIM2, sugerindo sua participação na 

patogênese do SLE, baseado na sua capacidade de reconhecer DNA 

citoplasmático (KIMKONG; AVIHINGSANON; HIRANKARN, 2009). Em 

contrapartida, um estudo recente mostrou que o inflamassoma AIM2 possui um 

papel crucial na proteção da colite determinada pela infecção por Salmonela 

através da manutenção da barreira intestinal e regulação da sinalização da 

proteína AKT, que acarreta a expressão de proteínas de junção epitelial e 

impossibilita o aumento da permeabilidade intestinal, (HU, G. Q. et al., 2016).  

          De forma semelhante, Ratsimandresy et al., (2016) demonstraram que a 

deficiência de AIM2 prejudica a produção de IL-18 e consequente ação da IL-22, 

o que leva à disbiose intestinal e elevada suscetibilidade à colite devido à falha 

na expressão de peptideos antimicrobianos. Sendo assim, o estudo comprovou 

que o inflamassoma AIM2 previne a disbiose intestinal através do 

reconhecimento de DNA microbiano nas células epiteliais do intestino e 

consequente produção de IL-18. Por sua vez, a IL-18 potencializou a atividade 

de IL-22 no colón a qual promove a expressão de peptídeos antimicrobianos 

como Reg3β e Reg3γ.  

  Em pacientes diabéticos verificou-se também forte correlação entre 

polimorfismos do NLRP1 e NLRP3 com maior predisposição à doença 

(PONTILLO et al., 2010). Adicionalmente, um estudo recente demonstrou que a 

deficiência do inflamassoma NLRP3 impede à migração de células T para as 

ilhotas pancreáticas através da inibição da quimiotaxia, o que levou à resistência 

ao desenvolvimento do DM1 em camundongos NOD, apontando um importante 

papel destes receptores na patogênese da doença (HU, C. et al., 2015). Neste 

sentido, Carlos et. al., (2017) demonstraram que a ativação do inflamassoma 

NLRP3 por DNA mitocondrial contribui para a suscetibilidade ao DM1 induzido 

por STZ, através da produção de citocinas IL-1β e IL-18, que potencializam a 

resposta de células Th17 e Th1 autoreativas, contribuindo assim para a 

destruição das células β pancreáticas. 

  Contudo, em relação a atuação do inflamassoma AIM2 no DM1, não 

existem evidências na literatura que demonstrem um papel do mesmo na 



 

31 
 

suscetibilidade ou resistência à doença, sendo o nosso estudo o primeiro a 

estudar o papel deste receptor e de sua via de sinalização no DM1.  

 

1.6 Envolvimento da microbiota intestinal no DM1. 

 

  Inúmeros estudos têm demonstrado que uma possível interação entre 

uma microbiota intestinal alterada e a suscetibilidade ao DM1(BRUGMAN et al., 

2006); (MULLANEY et al., 2018). A introdução de técnicas baseadas em 

sequenciamento ribossomal revelou que a maioria dos microrganismos 

presentes na microbiota humana pertencem à 3 grandes filos: os Bacteroidetes 

gram-negativos e os Actinobacteria e Firmicutes gram-positivos que incluem os 

Lactobacillus, Clostridium, Bacillus e Mycoplasma. Diferente do genoma 

humano, o genoma de microrganismos presentes na microbiota intestinal é 

passível de alterações dinâmicas na configuração de seus componentes com o 

intuito de adaptação de um componente individual ou de uma comunidade em 

resposta ao tipo de alimentação, alguma anormalidade ou uso de antibióticos. O 

estudo do genoma destes microrganismos compreende o microbioma, enquanto 

que as mudanças dinâmicas no genoma microbiano ou diversidade metabólica 

são alvos de estudos da metagenômica e metabolômica(LEY et al., 2005).  

 Diversos achados indicam que alteração da microbiota intestinal, ruptura da 

barreira intestinal ou da imunidade de mucosa contribuem para a patogênese do 

DM1. Os estudos prévios que introduziram o conceito de que a exposição da 

microbiota interfere no DM1 foram conduzidos em camundongos NOD, que 

apresentam maior predisposição à doença em condições livre de patógenos ou 

“germ-free” (MORDES et al., 2004). Sendo assim, é concebível que a infecção 

com bactérias ou estímulo com antígenos bacterianos atrase o estabelecimento 

de DM1 em camundongos NOD (SAI; RIVEREAU, 1996). Entretanto, outro 

estudo comprovou que a incidência do DM1 em camundongos NOD fêmeas não 

necessariamente é afetada por condições “germ-free” (KING; SARVETNICK, 

2011). Ao contrário, este estudo mostrou que a inoculação de uma bactéria 

específica promove resistência ao DM1 ao invés de um microambiente 

bacteriano em especial. Também foi demonstrado que este efeito protetor é 

conferido pela alta produção de TGF-β (LEY et al., 2005). A capacidade do TGF-
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β em induzir a diferenciação de linfócitos Treg poderia explicar seu efeito 

imunomodulador no DM1.  

  Adicionalmente, Goffau, et al., (2013) demonstram que pacientes com 

DM1 apresentam disbiose intestinal, tendo maior abundância de bactérias do filo 

Bacteroidetes em amostras de fezes, quando comparados com indivíduos 

controles. Não obstante, estudos prévios, já demonstraram que a disbiose 

intestinal está intimamente relacionada com translocação bacteriana do lúmen 

para tecidos adjacentes(BISCHOFF et al., 2014); (DE GOFFAU et al., 2014). 

Neste sentido, um estudo recente desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa 

constatou que alterações da microbiota intestinal, associada à translocação de 

bactérias para os linfonodos pancreáticos, acarretam a ativação do receptor 

NOD2 em células mielóides e expressão de citocinas que contribuem para uma 

resposta pró-inflamatória mediada por linfócitos Th1 e Th17, o que contribui para 

o processo de insulite e consequente desenvolvimento do DM1 induzido por 

STZ. Isto sugere que o a disbiose observada em pacientes com DM1, pode ser 

um importante fator ambiental desencadeante da doença (COSTA et al., 2016). 

 

1.7 Permeabilidade intestinal: Conceitos e correlações com o 

desenvolvimento do DM1 

 

  Em condições normais, o epitélio gastrointestinal é formado por uma 

camada de células epiteliais, que permitem uma absorção eficiente de nutrientes 

pelo organismo, e ao mesmo tempo, constitui uma barreira que impede o 

transporte de substâncias nocivas da região luminal do intestino para a 

circulação sanguínea e tecidos adjacentes (SUZUKI, 2013). A barreira epitelial 

também possui um papel fundamental no controle do acesso de microrganismos 

para tecidos adjacentes, assim como de componentes solúveis que são 

secretados, como por exemplo, imunoglobulinas, muco, defensinas e outros 

produtos antimicrobianos(ARRIETA; BISTRITZ; MEDDINGS, 2006). 

  As células epiteliais também exercem a função de controlar a 

permeabilidade intestinal. Tal permeabilidade seletiva é mantida principalmente 

pelas uniões intercelulares estreitas que se estabelecem entre as células 

epiteliais, denominadas de tight-juctions (TJ) ou proteínas de junção. As TJ são 

complexos proteicos formados por proteínas transmembranas tais como 
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claudina, ocludina, moléculas de adesão juncional (JAM), assim como moléculas 

citosólicas como as proteínas ZO(ARRIETA et al., 2006).  

  Estudos recentes têm demonstrado que a deficiência na expressão de 

ocludina e ZO-1 induz uma aumentada permeabilidade de macromoléculas, o 

que indica que tais proteínas possuem um papel importante na manutenção da 

integridade intestinal.  Por outro lado, a deficiência de claudina-2 leva a uma 

redução na condução transepitelial de moléculas, assim como a permeabilidade 

ao Na+(SUZUKI, 2013). Nos últimos anos, alterações na permeabilidade 

intestinal vem sendo associadas com diversas doenças, como por exemplo o 

DM1. Estudos em pacientes com DM1, demonstraram que os mesmos possuem 

um aumento da permeabilidade intestinal ao monossacarídeo manitol, indicando 

uma injúria na integridade intestinal(CARRATU et al., 1999). 

  Neste sentido, Neu, et al. (2005) demonstraram que em um modelo 

experimental de DM1, ratos diabéticos apresentaram uma diminuição 

significativa da expressão proteica de claudina-1 no intestino delgado, e isso 

correlacionou-se com uma maior permeabilidade intestinal observada através 

dos níveis de lactulose e manitol na urina, após sua administração oral (NEU et 

al., 2005).  Tais dados suportam a hipótese de que uma barreira intestinal 

prejudicada pode estar relacionada com o desenvolvimento do DM1.  

 

1.8 Importância dos linfócitos Th17 na mucosa intestinal 

 

A homeostase do sistema imune de mucosa é mantida através de uma 

constante regulação entre bactérias comensais, células epiteliais do intestino e 

as células do sistema imune de mucosa (HOOPER; LITTMAN; MACPHERSON, 

2012). A ativação de células do sistema imune de mucosa pode ser mediada por 

antígenos comensais ou externos, como bactérias patogênicas. A imunidade 

inata é a primeira linha de defesa a ser ativada em resposta a translocação de 

bactérias comensais para a lâmina própria ou infecções por bactérias 

patogênicas. Uma série de receptores de reconhecimento padrão, como os Toll-

like receptors (TLRs) e Nod-like receptors (NLRs) são ativados em células 

epiteliais do intestino e células do sistema imune (Macrófagos e Células 

Dendríticas) em resposta aos antígenos comensais e a patógenos externos 

(YUAN; WALKER, 2004).  
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Como descrito no item 1.4, a ativação dos receptores NLRs ou ALRs, por 

diversos ligantes leva a formação de uma plataforma molecular denominada 

inflamassoma que através da enzima caspase-1 cliva as formas imaturas de IL-

1β e IL-18 em suas formas maturas.  As citocinas IL-1β e IL-18 são membros da 

família de citocinas IL-1 e possuem um papel fundamental na manutenção da 

homeostase intestinal através da ativação de uma série de células na mucosa, 

contribuindo para a defesa do hospedeiro contra diversos microrganismos.  

Citocinas da família IL-1 são importantes na modulação da resposta de 

células Th17 e Th22. Durante a diferenciação de células T helper, a citocina IL-

1β em associação com IL-6 e IL-23 promovem a diferenciação de células Th17 

produtoras de IL-17 e IL-22 (MAILER et al., 2015). O papel das células Th17 no 

intestino está relacionado à manutenção da homeostase intestinal. Neste local, 

a produção de citocinas pró-inflamatórias decorrente de sinais derivados da 

ativação de receptores NLRs e TLRs (Toll like receptors) em determinadas sub-

populações de DCs e macrófagos parece ser importante na diferenciação das 

células Th17 intestinais(ATARASHI; TANOUE; HONDA, 2010). As células Th17 

diferenciadas desempenham diversas funções importantes no intestino tais 

como a manutenção da integridade da barreira intestinal e o controle do balanço 

das populações de bactérias presentes na microbiota intestinal. 

  Além das células Th17 regularem positivamente a granulopoiese, elas 

também induzem o recrutamento de neutrófilos do sangue para LP intestinal, já 

que promovem a expressão de quimiocinas como CXCL-1 e CXCL-2 pelas 

células epiteliais e fibroblastos da mucosa intestinal(AUJLA; DUBIN; KOLLS, 

2007). Não obstante, as células Th17 estão envolvidas diretamente com a 

regulação de componentes da barreira física intestinal por reforçar as TJ e 

promover uma maior associação das proteínas claudina 1 e 2 na membrana das 

células epiteliais(KINUGASA et al., 2000). As células Th17 também induzem a 

expressão de genes de mucinas por células caliciformes presentes no intestino, 

as quais são proteínas glicosiladas que formam parte da camada de muco que 

recobre as células epiteliais (CHEN et al., 2003). Adicionalmente, foi verificada a 

correlação da produção de IL-17 com o aumento da expressão de β-defensinas 

no cólon, assim como a capacidade desta citocina em promover a expressão do 

receptor polimérico de Ig e a liberação de IgA pelas células B presentes no 

intestino (ISHIGAME et al., 2009). 
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Como mencionado acima, a resposta de células Th17 intestinais é de 

suma importância para a manutenção da permeabilidade intestinal. Estudos 

recentes demonstram que a neutralização de IL-17 em um modelo de colite 

induzido por DSS resulta em uma elevada permeabilidade intestinal. De maneira 

interessante, a IL-17 regula a localização celular da proteína de junção ocludina, 

que está relacionada à manutenção de uma maior integridade da barreira 

epitelial (LEE et al., 2015).  

Sabe-se que as citocinas IL-1β e IL-18 são fundamentais para a 

manutenção da resposta de células Th17 intestinais, mas ainda pouco se sabe 

sobre a ação dessas citocinas no controle da permeabilidade intestinal e na 

translocação de bactérias do lúmen intestinal. Com relação à atuação destas 

citocinas no diabetes tipo 1, estudos recentes demonstram que pacientes com 

DM1 possuem uma diminuição na expressão gênica de IL-18 e IL-17 em 

amostras de intestino, o que sugere que a reduzida produção destas citocinas 

mucosa intestinal pode interferir na progressão do DM1.  
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2 Objetivos 
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2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a expressão e a importância do receptor AIM2 na modulação 

da resposta imune celular durante a progressão do DM1, com ênfase no controle 

da permeabilidade intestinal e da translocação bacteriana em modelo 

experimental. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Quantificar a expressão gênica e proteica de AIM2 e das vias de 

sinalização downstream (caspase-1, ASC, IL-1β e IL-18) nos linfonodos 

pancreáticos (LNP) e intestino (íleo) em camundongos diabéticos;  

• Elucidar se a ativação do inflamassoma AIM2 controla a disbiose, 

permeabilidade intestinal, translocação bacteriana e expressão de 

proteínas de junção e adesão celular no epitélio intestinal; 

• Verificar se a ativação do inflamassoma AIM2 promove a produção de 

defensinas, peptídeos anti-microbianos e mucina no intestino; 

• Testar se o DNA fecal de animais não-diabéticos e diabéticos causa a 

ativação do inflamassoma AIM2 em macrófagos. 

• Determinar o exato papel do inflamassoma AIM2 na proteção durante o 

DM1, com ênfase no perfil de resposta celular Th17/Th1 nos linfonodos 

pancreáticos (LNP) e mesentéricos (LMN). 

• Identificar os mecanismos inflamatórios e/ou imunoreguladores 

desencadeados após a ativação do receptor AIM2 no DM1 experimental.  
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3 Materiais & Métodos 
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3.1  Animais.  

 

Foram utilizados camundongos C57BL/6, machos: selvagens (wild type – 

WT) e deficientes de AIM2, entre 8 a 10 semanas de idade, pesando entre 20 e 

25 gramas. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os 

princípios propostos pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da 

Universidade de São Paulo (Protocolo 215/2016).   

 

3.2  Indução de DM1 por STZ. 

 

Os animais receberam cinco injeções i.p. diárias de estreptozotocina 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 

AIM2 semanalmente a partir da primeira dose de STZ. Para tanto, uma gota de 

sangue foi retirada da base da cauda, de cada animal, e a taxa de glicose foi 

quantificada no aparelho Prestige LX (Prestige Smart System).  

 

3.4  Imunohistoquímica.  

 

Os cortes histológicos de 4 μm foram incubados com tampão citrato/ácido 

cítrico (pH=6) 2 vezes durante 5 minutos no microondas para exposição dos 

antígenos de superfície celular. As amostras foram incubadas com anticorpo 

primário para as moléculas de interesse. Após o período de incubação as 

amostras foram lavadas com PBS/Tween e incubadas com anticorpo secundário 

anti-IgG de coelho marcado com biotina (Vector, VA, USA). Finalmente, foi 

realizado o tratamento com o substrato DAB (ResearchGenetics) e contra-

coloração com hematoxilina.  
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3.5  Análise histopatológica.  

 

A avaliação histopatológica do infiltrado inflamatório foi realizada após 

coloração com hematoxilina e eosina (HE) em amostras fixadas em 

PBS/formaldeído 10%. Foram analisadas em média de 100 ilhotas por grupo, 

que receberam um score baseado no nível do infiltrado inflamatório, sendo 

classificadas em: sem insulite, peri-insulite ou insulite invasiva. 

 

3.6  A Avaliação de leucócitos por citometria de fluxo (FACS).  

 

A análise quantitativa e fenotípica de células extraídas do LNP e LNM foi 

realizada por citometria de fluxo. Após digestão enzimática das amostras, serão 

identificados e quantificados leucócitos presentes no nos LNPs/LNMs de 

camundongos WT ou AIM2-/- diabéticos e controles. Para caracterização de 

Th17, Th1, Tc1, Tc17, a expressão de IL-17 ou IFN- em células CD4+ foi 

determinada após cultivo dos leucócitos dos linfonodos, in vitro, com forbol-

miristato-acetato (PMA) e ionomicina, e subsequentemente brefeldina. Além 

disso, o infiltrado celular nos tecidos coletados também foi analisado para 

quantificação de células dendríticas e neutrófilos. As células foram lavadas e 

ressuspendidas em Fcblock (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, 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 

leucócitos foram adquiridos em FACSCanto II (Becton&Dickson®, San Jose, CA, 

USA) e as análises serão feitas usando o software FlowJo (Treestar®).  

 

3.7  Extração de RNA.  

 

A extração do RNA total das amostras dos LNP/LNM e íleo foi realizada 

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

do fabricante. As amostras de RNA foram suspensas em 50μl de água 

deionizada e livre de Rnase, sendo então armazenadas a –70 C. A concentração 
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de RNA foi determinada utilizando o aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, USA). 

 

3.8  Extração de DNA para avaliação da microbiota intestinal 

 

As amostras de fezes, LNPs e fezes foram coletados a fim de avaliar a 

expressão gênica de filos de bactérias da microbiota intestinal (Bacteroidetes, 

Firmicutes, Proteobacteria, Actinobactéria e Verrucomicrobia). O DNA das 

amostras de fezes foi extraído utilizando o kit de extração de DNA QuiampStool 

(Quiagen) de acordo com as instruções do fabricante, enquanto que o DNA dos 

LNPs foi extraído utilizando o kit de extração de DNA DneasyBlood&Tissue 

(Quiagen) de acordo com as instruções do fabricante. A concentração de DNA 

foi determinada utilizando o aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, 

USA).  

 

3.9  Reações de PCR em tempo real. 

 

A expressão quantitativa dos genes das moléculas AIM2, pró-IL-1β e pró-

IL-18, dos fatores de transcrição, STAT-3, IRF4, N-FAT, RORγt, e das citocinas 

IL-23, IL-17, IL-6, TFG-β e IL-22, das proteínas de adesão e junção celular 

ocludina e claudina-2, ZO-1, e mucinas 1 e 2, Tlr2, Tlr4, Tlr9, Myd88, Ifn-α e β, 

Nod2, Nlrp3, Nlrc4, Nlrp1, foi analisada através de reações de PCR em tempo 

real, utilizando-se os sistemas SYBR Green em um aparelho GeneAmp 7700 

(AppliedBiosystems, USA). Primers adequados para tais reações foram criados 

a partir do programa Primer Express (AppliedBiosystems) (Sequências 

especificas de cada primers estão dispostas em anexo). 

 

3.10  Quantificação de citocinas por ELISA. 

 

 A presença de citocinas (IFN-γ, IL-10, TGF-β, IL-6, IL-17, IL-1β, IL-18, IL-

22 e IL-23) nos tecidos pancreáticos e íleo foi analisada pelo método de ELISA. 

A quantificação foi realizada em homogeneizado dos tecidos em solução 

contendo inibidores de protease, utilizando kits específicos para tais dosagens, 

de acordo com as especificações do fabricante (Kits R&D System). 



 

42 
 

 

3.11  Pré-tratamento com antibióticos.  

 

Um coquetel contendo Vancomicina (0,5g/L), Neomicina (1g/L), 

Metronidazol (1g/L) Ampicilina (1g/L) foi administrado por gavagem durante 21 

dias em camundongos WT e AIM2-/- para induzir a depleção da microbiota.  

 

3.12  Permeabilidade intestinal pela análise de FITC-Dextran. 

 

 Os camundongos, após 4 horas de jejum, foram tratados com fluoresceína 

isotiocianato (FITC)-Dextran por gavagem (200 mg/kg de peso corporal) (Sigma-

Aldrich). O FITC-Dextran é uma macromolécula não metabolizada que pode ser 

utilizada como uma sonda de permeabilidade. Após 4 horas da administração do 

FITC-Dextran, o sangue total será coletado da ponta da veia da cauda e 

centrifugado à 2000 rpm por 3 minutos à temperatura ambiente. O soro foi 

coletado e diluições de FITC-Dextran em PBS foram usadas como curva padrão. 

A absorção de 50µL de soro ou de padrão foi medida em fluorímetro com 

excitação de 485 nm e a leitura em 535 nm. 

 

3.13  Cultura de Macrófagos derivados da Medula óssea (BMMs) e 

leucócitos derivados do LNM e estímulo com DNA fecal 

 

A medula óssea dos grupos dos animais em estudo foi retirada dos 

fêmures utilizando-se 3mL de meio RPMI incompleto. Após a homogeneização 

das células, 1,5mL dessa suspensão foi adicionada em placas para a aderência 

das células (Optilux™, BD Biosciences) de dimensões 100 x 20mm. Um volume 

de 10 mL de meio RPMI 10/30 (30ml de soro bovino fetal, 90mL de LCCM, 3ml 

de L-glutamina, 3ml de penincilina, e 174mL RPMI incompleto) de foi adicionado 

a essas placas. Essas células foram cultivadas na presença de 100U/mL de 

penicilina e 100μg/mL de estreptomicina, à 37°C em atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2. Quatro dias depois foram acrescentados mais 10 mL de 

meio RPMI 10/5 (20mLde soro bovino fetal, 10mL de LCCM, 2mL de L-glutamina, 

2mL de penicilina, e 166mL RPMI incompleto) às placas. No sétimo dia de 

cultivo, as células foram removidas pela lavagem das monocamadas com PBS 
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1X gelado, e a concentração celular acertada de acordo com o delineamento 

experimental. Essas células foram então estimuladas previamente com LPS 

(50μg) por 4 horas, e posteriormente estimuladas por 6 horas com Poly dA:dT  

(1.5 μg/mL)  (agonista de AIM2), DNA fecal de animal controle (1.5 μg/mL)   ou 

DNA fecal de animal diabético (1.5 μg/mL)  .  Posteriormente, o sobrenadante foi 

coletado para a dosagem da citocina IL-1β pelo método de ELISA.   

Para a cultura de leucócitos derivados dos LNM, foram coletados os LNM 

de camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos, e posteriormente 

processados em cell strainner, e lavados com 10 mL de RPMI contendo 5% de 

SBF. Em seguida as células foram contadas em câmara de neubauer, e 

ajustadas para uma concentração de 1x105 células/mL, que posteriormente 

foram colocadas em placa de 48 poços contendo meio RPMI 5% + estímulos 

(DNA fecal controle ou DNA fecal diabético) e logo em seguida colocadas em 

placas estufa de CO2 à 37ºC por 17 horas. Após o período de incubação com o 

estímulo, as células foram coletadas, e estimuladas com PMA, ionomicina e 

brefeldina por 4 horas, e posteriormente marcadas com anticorpos conjugados 

à flourocromos específicos para CD3, CD4 e IL-17. Por fim, as células foram 

adquiridas em citometro de fluxo FACs Canto II, e analisadas no software Flowjo 

7.  

 

3.14 Detecção da ativação de caspase-1 western blot 

 

Amostras de lisado do íleo de camundongos WT foram coletadas nos dias 

0, 7 e 15 dias após a administração de STZ, assim como o sobrenadante da 

cultura de macrófagos derivados da medula óssea foi coletado após 6 horas, 

para análise de caspase-1 ativa por Western Blotting. As células remanescentes 

nos poços foram lisadas com tampão RIPA (10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1mM EDTA, 

150 mMNaCl, 1% Nonidet P-40, 1% deoxycholate, and  0.1%  SDS)  contendo  

um  coquetel  de  inibidores  de  protease  (Roche). Os lisados e sobrenadantes 

foram ressuspendidos em tampão de amostra contendo SDS (50 mM Tris; pH 

6,8), 2%  SDS  (USB  Corporation,  USA),  0,1%  azul  de  bromofenol  (Synth,  

USA),  10% glicerol  (USB  Corporation,  USA),  2,5%  β-mercaptoetanol).  As 

proteínas foram, então, transferidas para uma membrana de nitrocelulose (GE 

Healthcare, USA) utilizando o sistema de transferência SemidryTransferCell 
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(Bio-RadLaboratories,  USA)  a  15  volts  por  40 minutos.  Neste sistema foi 

utilizado tampão de  transferência  (50  mM  Tris,  40  mM  glicina  e 10% 

metanol). As membranas foram bloqueadas por 12 horas a 4º C em tampão Tris 

(TBS –Tris buffered saline) (25 mM Tris -Hexis Científica, BR, pH 7.4, 0,3 mMKCl 

-J.T. Backere140  mMNaCl –J.T.  Bacher)  contendo  0,1%  Tween-20  (TBS-T)  

e  5%  de  leite  em  pó desnatado. Após o bloqueio, as membranas foram 

incubadas com os anticorpos monoclonais anti-AIM2 (1:1000), anti-caspase-1 

p20  (clone  4B4 -Genentech)  (1:250), anti-IL-1β p-17  (1:200) anti-IL-18 (1:200)   

(Sigma Aldrich) por 1 hora à temperatura ambiente. As membranas foram, então, 

lavadas em TBS-T e incubadas por 1 hora a 25º C com anticorpo secundário 

apropriado conjugado com peroxidase (diluição  1:3000;  KPL,   USA).   Para a  

detecção   das   proteínas   ligadas   aos   anticorpos específicos  foi  utilizado  o  

reagente ECL  luminol (GE  Healthcare) e  filme  Hyperfilm  (GE Healthcare). 

 

3.15 Imunofluorescência  

 

As amostras de íleo de camundongos WT e AIM2-/- foram coletadas 

em tampão PBS Formol (4%) e posteriormente processadas em micrótomo, e 

avaliadas a marcação com anticorpos primários anti-ZO-1 (1:50), anti-claudina-

2 (1:50) overnight e posteriormente lavadas, e marcadas com anticorpos 

secundários conjugados a fluorocromos Alexa 480 ou 594 por 2 horas. Em 

seguida, as imagens foram adquiridas em microscópio confocal leica SP5.  

 

3.16 Isolamento de células T naïves por sorting e diferenciação 

para Th17 in vitro 

 

Foram coletados os baços e os linfonodos dos animais WT e Nlrp12-/-

, sendo os mesmos processados em uma cell strainer (100 µm) com o auxílio de 

uma seringa de 3 ml, em  RPMI-I. Foi adicionado tampão de lise (para lise de 

hemácias) e as células foram centrifugadas (450g, 8 min, 4°C). O sobrenadante 

foi descartado e as células foram ressuspendidas em RPMI-C, sendo colocadas 

em uma garrafa de cultura, e deixadas na estufa (37° C, 5% CO2 e 8% de 

umidade por 30 minutos, para aderência de células aderentes, como macrófagos 

e células dendríticas). Posteriormente, as células foram centrifugadas e 
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incubadas com o kit para separação de linfócitos T CD4+ por 10 minutos (CD4+ 

T Cell Isolation Kit - MiltenyiBiotec), que irá marcar células que não são CD4+, 

realizando assim uma seleção negativa dessas células, com posterior incubação 

com anticorpo anti-biotina por 10 minutos. Em seguida, as células foram 

centrifugadas, ressuspendidas em 500 µl e levadas ao aparelho 

(AutoMacsproSeparator - MiltenyiBiotec), sendo utilizado o programa deplete. 

Após a obtenção dos linfócitos T CD4, estes foram centrifugados e marcados 

com o anticorpo anti-CD25 (αCD25-PE – BD Bioscience), por 10 minutos. Depois 

disso, as células foram centrifugadas e incubadas sob as mesmas condições 

descritas acima com o anticorpo Anti-PE (MiltenyiBiotec). As células foram 

centrifugadas e ressuspendidas em 500 µl para separação no AutoMacs 

(posseldprogram). Após a separação, foi realizada a marcação com anticorpo 

anti-CD4, para avaliar a qualidade da separação por citometria de fluxo. Em 

todos os experimentos a pureza de linfócitos T CD4+ foi maior que 90%. Todas 

as incubações foram realizadas a 4°C, com as amostras protegidas da luz. Após 

isso, as células foram deixadas em cultura em RPMI-C (10% de soro bovino fetal, 

200 mM de glutamina, 10.000 unidades de penicilina, 10 mg/ml de 

estreptomicina, 250 µg/ml de anfotericina B e 275 nM de β-mercaptoetanol), com 

estímulos de proliferação (anti-CD3 e anti-CD28 BD Biosciences – 1 µg/ml) 

durante 96 horas, sob 37° C, 5% de CO2, em condições polarizantes para  a  

diferenciação  de  linfócitos  Th17  (2,5  ng/ml  de  TGF-β  e  20  ng/ml  de  IL-6). 

Posteriormente, foi realizado o protocolo de marcação intracelular para 

IL-17A e IL-22 sendo os resultados obtidos por citometria de fluxo (FACs Canto 

II).  

 

3.17 Forma de analises dos resultados 

 

As análises dos resultados foram expressos como média ± desvio padrão 

(DP) e os seguintes testes estatísticos foram realizados:  Teste one-wayANOVA 

seguido pelo pós-teste de Tukey, ou test t seguida pelo pós-teste Mann-Whitney. 

Tais análises foram realizadas através do software GraphPad Prism   (GraphPad   

Software   Inc.,   San   Diego   CA,   EUA)   e foram   consideradas  

estatisticamente  significativas  as  diferenças  que  apresentaram  valores  de  p  

igual  ou inferior a 0.05. 
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4. Resultados 
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4.1 O receptor AIM2 é ativado nos LNPs e mucosa intestinal durante o 

DM1 

 

Inicialmente, experimentos foram realizados a fim de investigar a 

expressão genica e proteica, assim como a ativação do receptor AIM2 durante o 

desenvolvimento do DM1. Para isso, camundongos da linhagem C57BL/6 

selvagens foram tratados com 5 doses consecutivas de estreptozotocina 

(40mg/Kg/dia) e avaliados quanto à expressão do receptor AIM2 e de moléculas 

relacionadas à sua via de ativação nos LNP e intestino (íleo).  

Nossos resultados demonstram aumento significativo da expressão 

gênica de AIM2 nos LNP após 7 e 15 dias do tratamento com STZ (Figura 1A). 

Corroborando, também notamos aumento significativo da expressão gênica e 

proteica de IL-18 após 7 e 15 dias da indução da doença nos LNPs e tecido 

pancreático, respectivamente (Figuras 1B, C). De maneira interessante, 

também observou-se um aumento significativo da expressão gênica e proteica 

do receptor AIM2 no íleo após 7 dias (Figuras 1D, I), assim como da enzima pró-

caspase-1 e caspase-1 ativa (Figura 1H) e das citocinas pró-IL-1β e pró- IL-18 

(Figura 1E, F). 

Desta forma, estes dados sugerem que o receptor AIM2 é expresso e 

ativado nos linfonodos drenantes do pâncreas e na mucosa intestinal durante os 

estágios iniciais do desenvolvimento do DM1.  
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Figura 1 - O receptor AIM2 é ativado nos LNP e íleo durante o DM1; (A, B) Expressão 

gênica do receptor AIM2 e da citocina IL-18 nos LNP de camundongos WT 0, 7 e 15 dias 

após a administração de STZ; (C) Dosagem da citocina IL-18 no pâncreas de camundongos 

WT 15 dias após a administração de STZ por ELISA; (D, E, F) Cinética da expressão gênica 

do receptor AIM2, pró-IL-1β e pró-IL-18 no íleo de camundongos WT após a indução de 

STZ; (G, H, I, J) Cinética da expressão protéica por western blot de AIM2, pró-caspase-1, 

caspase-1 ativa no íleo de camundongos WT; 
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4.2 A ativação do receptor AIM2 contribui para a proteção ao DM1 

 

Como foi verificado aumento da expressão do receptor AIM2 nos estágios 

iniciais do DM1, nosso próximo passo foi investigar como a deficiência deste 

receptor poderia influenciar o desenvolvimento do DM1. Para isso, 

camundongos WT e deficientes para AIM2 (AIM2-/-) foram submetidos ao 

esquema de tratamento com STZ, e após 15 dias foram avaliados os parâmetros 

clínicos relacionados a progressão do DM1, tais como a incidência da doença, 

hiperglicemia, níveis séricos de insulina e análise histopatológica das ilhotas 

pancreáticas. 

Notavelmente, camundongos AIM2-/- tornaram-se suscetíveis ao DM1 

induzido quimicamente com STZ (Figura 2A), uma vez que 100% dos animais 

AIM2-/- desenvolveram a doença após a administração de STZ, comparado com 

um percentual de 40% e 80% dos camundongos WT após 7 e 15 dias da 

administração de STZ. Os níveis de glicemia dos camundongos AIM2-/- foram 

significativamente elevados quando comparados com os animais WT e AIM2-/-, 

tratados como veículo ou STZ, ultrapassando 400 mg/dL de glicemia (Figuras 

2B, C, D. Ainda, foi detectado redução dos níveis séricos de insulina nos animais 

WT ou deficientes de AIM2 comparado aqueles WT com VH, (Figura 2E).  

Em seguida, avaliamos o infiltrado inflamatório nas ilhotas pancreáticas 

denominado de insulite. Não observamos a presença de infiltrado inflamatório 

nas ilhotas pancreáticas de camundongos WT e AIM2-/- não diabéticos (Figura 

2F, G). Todavia, camundongos WT e AIM2-/- tratados com STZ apresentaram 

acentuado infiltrado inflamatório nas ilhotas pancreáticas (Figura 2F, G), sendo 

caracterizado como peri-insulite e insulite invasiva. Por fim, foi avaliada a 

marcação de insulina por imunohistoquímica nas ilhotas pancreáticas. Os dados 

demonstraram que camundongos WT e AIM2-/- não diabéticos apresentaram 

uma intensa marcação de insulina nas ilhotas pancreáticas. Contudo, nossos 

dados demonstram uma redução da expressão de insulina nas ilhotas 

pancreáticas de camundongos WT e AIM2-/- após 15 dias do tratamento com 

STZ (Figura 2G). 

Em conjunto, estes resultados indicam um efeito protetor do receptor 

AIM2 contra o desenvolvimento do DM1. 
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Figura 2 – A deficiência de AIM2 confere suscetibilidade ao DM1; (A) Incidência de 

diabetes em camundongos WT e AIM2-/- 1, 7 e 15 dias após a administração de STZ; (B, C) 

Cinética dos níveis de glicose sanguínea em camundongos WT e AIM2-/- 1,7 e 15 dias após 

a administração de STZ; (D, E) Níveis de glicose e insulina sanguínea em camundongos WT 

e AIM2-/- 15 dias após a administração de STZ; (F, G) Análise histopatológica e marcação 

de imunohistoquímica para insulina no tecido pancreático de camundongos WT e AIM2-/- 15 

dias após a administração de STZ. 
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4.3 A ativação do receptor AIM2 controla à translocação de bactérias 

da microbiota intestinal para os LNPs durante o DM1 

 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa demonstrou que um estado de 

disbiose intestinal está associado com a translocação de bactérias da microbiota 

para os LNP, o que leva a ativação do receptor NOD2, e contribui para o início 

do DM1 (COSTA et al., 2016). Neste contexto, buscamos averiguar se ativação 

de AIM2 poderia exercer uma função no controle da translocação bacteriana 

para os LNP. 

Para testar esta hipótese, avaliamos através da quantificação de UFC 

(Unidades formadoras de colônias) e da expressão do gene bacteriano 16S, o 

perfil de translocação bacteriana para os LNPs de camundongos WT e AIM2-/- 

controles e tratados com STZ. De maneira interessante, detectamos uma 

elevada translocação bacteriana nos LNPs de camundongos AIM2-/- quando 

comparados aos WT após 7 e 15 dias da administração de STZ (Figura 3A). De 

forma semelhante, observamos maior expressão gênica do gene bacteriano 16S 

nos LNPs, mas não nos LMN, em camundongosAIM2 comparados aos WT após 

15 dias da indução de STZ (Figura 3B, C). 

Posteriormente, avaliamos o perfil de bactérias da microbiota intestinal 

presente nos LNPs de camundongos WT e AIM2-/- controles e diabéticos. 

Camundongos AIM2-/- diabéticos possuem um aumento de bactérias do filo 

Bacteroidetes e Firmicutes nos LNPs e fezes quando comparado com animais 

WT diabéticos (Figura 3D, E, I, J, N). No entanto, não observamos diferenças 

na translocação de bactérias do filo Proteobactéria para os LNPs, contudo, a 

expressão de bactérias deste filo está significativamente diminuída nas fezes de 

camundongos AIM2-/- diabéticos (Figura 3F, K, N). Tal fenômeno também foi 

observado com bactérias do filo Verrucomicrobia, porém de forma inversa, 

camundongos AIM2-/- diabéticos possuem um significativo aumento de bactérias 

deste filo nas fezes (Figura 3H, M, N). No que tange o filo Actinobactéria, 

observamos significativa diminuição de bactérias deste filo nos LNPs e aumento 

nas fezes destes animais (Figuras 3G, L, N).  

Por fim, para confirmar o envolvimento da microbiota na suscetibilidade 

ao DM1 em camundongos AIM2-/- realizamos um tratamento com um coquetel 

de antibióticos de amplo espectro contendo metronidazol, ampicilina, 
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vancomicina e neomicina, a fim de depletar a microbiota de camundongos WT e 

AIM2-/-. e WT. Após 21 dias de tratamento, os mesmos camundongos receberam 

injeções de STZ e 15 dias após avaliamos os níveis sanguíneos de glicemia. De 

maneira interessante, ambos os camundongos WT e AIM2-/- que receberam o 

tratamento com antibióticos e posteriormente STZ não desenvolveram diabetes 

apresentando glicemia inferior à 200 mg/dL quando comparados com os animais 

que receberam apenas o tratamento com STZ (Figura 3O). Tais resultados 

confirmam o envolvimento da microbiota intestinal no desenvolvimento do DM1, 

assim como a importância do inflamassoma AIM2 em minimizar a disbiose 

intestinal e atenuar a translocação de bactérias da microbiota para os LNPs.  

De forma geral, estes resultados demonstram que a ativação do 

inflamassoma AIM2 na mucosa intestinal controla a disbiose intestinal e retarda 

a translocação bacteriana para os LNPs e dessa forma, contribui para a proteção 

ao desenvolvimento do DM1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – A ativação de AIM2 controla a disbiose intestinal e a translocação bacteriana 

para os LNP durante o DM1; (A) Cinética de UFC/mL provenientes de suspensão de células 

dos LNP de camundongos WT e AIM2-/- naives ou diabéticos; (B, C) Expressão gênica do 

gene 16S nos LNPs e LMNs de camundongos WT e AIM2-/- naives ou diabéticos; (D-N) 

Expressão gênica de bactérias dos filos Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobactéria, 

Actinobactéria e Verrucomicrobia nos LNP e fezes de camundongos WT e AIM2-/- controles 

ou diabéticos; (O) Níveis de glicose sanguínea camundongos WT e AIM2-/- controles ou 

diabéticos após tratamento com STZ com ou sem tratamento prévio com coquetel de 

antibiótico (ABX).  
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4.4. A ativação do receptor AIM2 regula a expressão de proteínas de 

junção e a permeabilidade intestinal durante o DM1. 

 

Conforme observado nos resultados anteriores, a deficiência do 

inflamassoma AIM2 proporciona um aumento na translocação de bactérias da 

microbiota intestinal para os LNP e contribui para o início do DM1. Sabe-se que 

um aumento da permeabilidade intestinal causada por alterações na expressão 

de proteínas de junção celular (Tight junction proteins) está associado com a 

translocação de bactérias do lúmen intestinal para a lâmina própria 

(LP)(ARRIETA et al., 2006). Com base nestas evidências, nosso próximo passo 

foi avaliar possíveis alterações da permeabilidade intestinal em camundongos 

WT e AIM2-/- controles e diabéticos, que poderiam estar relacionadas com uma 

maior translocação de bactérias da microbiota para os LNPs e consequente 

suscetibilidade ao DM1.   

Inicialmente, objetivando avaliar se a deficiência de AIM2-/- exerce 

influência na permeabilidade intestinal realizamos o ensaio de administração de 

FITC dextran. Apesar de não ser significativo, observamos um proeminente 

aumento da concentração de FITC-dextran no soro de camundongos AIM2-/- 

diabéticos quando comparado aos camundongos WT diabéticos (Figura 4A). 

Porém, este dado sugere que camundongos AIM2-/- apresentam uma 

permeabilidade intestinal aumentada durante o DM1, o que nos levou a explorar 

a expressão gênica e proteica de algumas proteínas de junção relacionadas com 

a manutenção da permeabilidade e integridade da barreira intestinal, como ZO-

1, claudina-2 e ocludina.  

De fato, camundongos AIM2-/- diabéticos possuem uma diminuição 

significativa na expressão gênica da proteína de junção ZO-1 no íleo 7 e 15 dias 

após a administração de STZ, quando comparados com camundongos WT 

(Figura 4B). Tal expressão foi confirmada através de marcação de 

imunofluorescência da proteína ZO-1, onde foi observada reduzida marcação no 

íleo de camundongos AIM2-/- 7 dias após a administração de STZ (Figura 4E). 

Não obstante, a expressão da proteína de junção ocludina mostrou-se 

significativamente aumentada no 7º dia após a administração de STZ no íleo de 

camundongos AIM2-/, mas diminuiu no íleo de camundongos WT e AIM2-/- após 

esse período (Figura 4D). Por outro lado, camundongos AIM2-/- apresentaram 
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um significativo aumento na expressão gênica de claudina-2 no íleo 7 dias após 

a administração de STZ. Tal expressão foi discretamente observada no íleo de 

camundongos WT submetidos ao tratamento de STZ (Figura 4C). Da mesma 

forma, observamos um aumento acentuado na marcação de claudina-2 por 

imunofluorescência no íleo de camundongos AIM2-/- no 7º dia após a 

administração de STZ comparado ao íleo de camundongos WT (Figura 4F). 

Com base nestes dados, concluímos que a ativação do receptor AIM2 na 

mucosa intestinal parece regular de forma direta ou indireta a expressão de 

proteínas de junção, o que proporciona uma menor permeabilidade intestinal e 

consequente controle da translocação bacteriana para os LNPs.  
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Figura 4 – A ativação do receptor AIM2 regula a expressão de proteínas de junção 

celular no epitélio intestinal. (A) Níveis séricos de FITC-Dextran no soro de camundongos 

WT e AIM2-/- controles e diabéticos; (B, C, D) Expressão gênica de ZO-1, ocludina e claudina-

2 no íleo de camundongos WT e AIM2-/- após a administração de STZ; (E, F) Microscopia 

de imunofluorescência representando a expressão proteica de ZO-1 e claudina-2 no íleo de 

camundongos WT e AIM2-/- após a administração de STZ. 
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4.5. A ativação do receptor AIM2 regula a expressão de IL-18, IL-22, 

peptídeos antimicrobianos e produção de muco na mucosa intestinal.  

 

Estudos recentes têm demonstrado uma importante função de citocinas 

derivadas da ativação do complexo inflamassoma, como a IL-18, por exemplo, 

na manutenção da integridade intestinal. Esta citocina parece ter um papel 

central na produção de peptídeos antimicrobianos através da regulação da 

produção de IL-22 na mucosa intestinal, o que previne processos de disbiose 

intestinal (RATSIMANDRESY et al., 2017). Com base nessas evidências, 

buscamos avaliar se a deficiência de AIM2 altera a expressão gênica de IL-18 e 

IL-22, assim como isso poderia influenciar a expressão de peptídeos 

antimicrobianos e produção de mucinas no intestino durante o DM1. 

Ao avaliar a expressão de tais moléculas no íleo de camundongos WT ou 

deficientes do receptor AIM2 diabéticos e não diabéticos, observamos que a 

deficiência de AIM2 está relacionada com uma menor expressão de IL-18 e IL-

22 no íleo 15 e 7 dias após a administração de STZ, quando comparados aos 

camundongos WT (Figura 5A, B). Entretanto, camundongos AIM2-/- 

apresentaram um aumento da defensinaDefcr1 e diminuição significativa do 

peptídeo antimicrobiano RegIIIγ no íleo 15 dias após a administração de STZ 

quando comparados com camundongos WT (Figura 5C, D).  

Por fim, avaliamos a expressão gênica de mucinas, que são proteínas que 

regulam a produção de muco por células caliciformes. A produção de muco é de 

suma importância para formar uma barreira química e impedir a colonização de 

bactérias na lâmina própria(PELASEYED et al., 2014). Verificamos que 

camundongos AIM2-/- diabéticos possuem uma diminuição significativa na 

expressão gênica da mucina 2 no íleo 15 dias após a administração de STZ, 

assim como uma redução na marcação de muco no intestino quando 

comparados com camundongos WT (Figuras 5E, F, G).  

Em suma, estes dados mostram que a ativação do receptor AIM2 parece 

regular a expressão de IL-18 e IL-22, assim como a produção de peptídeos 

antimicrobianos e muco no íleo, como forma de prevenir o processo de disbiose 

intestinal e translocação bacteriana durante o DM1.  
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Figura 5 – A ativação do receptor AIM2 regula à expressão gênica das citocinas IL-18, 

IL-22, defensinas, peptídeos antimicrobianos e mucinas no íleo (A-F) Cinética da 

expressão gênica de IL-18, IL-22, RegIIIγ, Defcr1, Muc1, Muc2 no íleo de camundongos WT 

e AIM2-/- controles ou diabéticos; (G) Coloração de PSA para marcação de muco no íleo de 

camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos.  
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4.6. O inflamassoma AIM2 é ativado em macrófagos em resposta ao 

DNA de bactérias da microbiota em disbiose. 

 

Nossos resultados demonstraram até o momento que o inflamassoma 

AIM2 parece ter um papel central na regulação da homeostase intestinal e 

controle da translocação bacteriana para os LNPs, isto possivelmente pode ser 

atribuído ao seu papel no controle do desenvolvimento do DM1. Devido a 

redução da expressão gênica de IL-18 observada no íleo de camundongos AIM2-

/- durante o DM1, a próxima etapa foi avaliar se o receptor AIM2 pode ser ativado 

in vitro por DNA isolado das fezes de camundongos controles e diabéticos e 

estimular a produção de citocinas derivadas da ativação do inflamassoma, tais 

como, IL-1β e IL-18.  

 Inicialmente buscamos testar se o DNA de uma microbiota normal ou em 

disbiose (isolado das fezes um animal diabético) é capaz de ativar e se 

colocalizar com o AIM2 em macrófagos AIM2 citrina. Para isso, transfectamos 

em macrófagos AIM2 citrina Poly dA dT (agonista de AIM2), DNA fecal controle 

(DNA de microbiota normal) e DNA Fecal Diabético (DNA de microbiota em 

disbiose) e avaliamos por meio de microscopia confocal de imunofluorescência 

a ativação e a colocalização dos respectivos estímulos com o receptor AIM2. 

Não observamos a ativação do receptor AIM2 em macrófagos que não 

receberam estímulos, por outro lado macrófagos estimulados com Poly dA dT e 

DNA fecal diabético apresentaram ativação do receptor AIM2 e colocalização do 

DNA com o AIM2, 2 horas após o estímulo. Contudo, não foi observada a 

ativação por DNA fecal de uma microbiota normal (Figura 6A). 

 Em seguida, para melhor compreender se o receptor AIM2 é ativado em 

resposta ao DNA de uma microbiota em disbiose, foram utilizados macrófagos 

derivados da medula óssea (BMDM) WT e AIM2-/- a fim de avaliar a ativação do 

inflamassoma AIM2. Os nossos dados demonstraram uma alta produção de IL-

1β por macrófagos WT estimulados com DNA fecal diabético, quando 

comparado à macrófagos WT que receberam o DNA fecal controle. Não 

obstante, os níveis de IL-1β foram ainda maiores, quando os macrófagos WT 

foram primados com LPS e posteriormente transfectados com DNA fecal em 

disbiose. Adicionalmente, não foram detectados níveis de IL-1β nas culturas de 

macrófagos deficientes para AIM2 após a estimulação (Figura 6B). 
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Desta forma, estes resultados inferem o DNA de uma microbiota em 

disbiose é capaz de induzir a ativação do inflamassoma AIM2 e subsequente 

produção de IL-1β. 
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Figura 6 – O DNA de bactérias da microbiota em disbiose ativa o inflamassoma AIM2 

em macrófagos in vitro (A) Imunoflourêscencia de macrófagos AIM2 citrina estimulados 

com Meio, Poly (dA:dT) (1.5 μg/mL), DNA fecal controle (1.5 μg/mL), e DNA fecal diabético 

(1.5 μg/mL); (B) Níveis da citocina IL-1β no sobrenadante da cultura de macrófagos 

derivados da medula óssea de camundongos WT e AIM2-/- com Meio, Poly (dA:dT) (1.5 

μg/mL), DNA fecal controle (1.5 μg/mL) e DNA fecal diabético(1.5 μg/mL), primados ou não 

com 50 μg/mL de LPS.  
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4.7. A ativação do inflamassoma AIM2 por DNA de uma microbiota 

em disbiose aumenta expansão de linfócitos Th17 in vitro. 

 

Linfócitos Th17 possuem um papel fundamental na manutenção da 

homeostase intestinal durante processos de disbiose, controlando a 

permeabilidade intestinal e induzindo o recrutamento de neutrófilos, o que 

proporciona o controle da translocação de bactérias da microbiota do lúmen 

intestinal para a lâmina própria (AUJLA et al., 2007).  Com base nas observações 

do resultado anterior, em que a ativação de AIM2 em macrófagos por DNA fecal 

de uma microbiota em disbiose aumenta a produção de IL-1β, buscamos avaliar 

como a produção desta citocina poderia influenciar na expansão de linfócitos 

Th17 in vitro derivados da mucosa intestinal, uma vez que esta citocina 

apresenta um importante papel após a diferenciação deste subtipo celular, 

induzindo sua expansão no local de inflamação.  

Com o objetivo de averiguar se a ativação de AIM2 e consequente 

produção de IL-1β altera a expansão de linfócitos Th17, isolamos leucócitos 

totais dos LNMs de camundongos WT e AIM2-/-, controles ou diabéticos, após 7 

dias do tratamento com STZ. Posteriormente estes foram transfectados, ou não, 

com DNA das fezes de camundongos controles (microbiota normal) ou 

diabéticos (microbiota em disbiose) e colocados em cultura por 17 horas. Em 

seguida, as células totais foram estimuladas com PMA e ionomicina para 

marcação intracelular de IL-17, e posteriormente adquiridas e analisadas por 

citometria de fluxo.   

De maneira interessante, observamos um aumento significativo na 

porcentagem (%) de células CD4+IL-17+ (Th17) em cultura de leucócitos de 

camundongos WT diabéticos, 7 dias após a administração de STZ, incubados 

com meio, quando comparado aqueles de camundongos controles ou deficientes 

de AIM2. Contudo, não foi observado aumento da população de linfócitos Th17 

quando tais leucócitos foram estimulados com o DNA fecal de uma microbiota 

normal. Porém, quando leucócitos totais (WT) foram estimulados com o DNA 

isolado de uma microbiota em disbiose observou-se um significante aumento da 

população de linfócitos Th17, enquanto que essa população mostrou-se 

reduzida em camundongos deficientes de AIM2. Tais dados indicam que 

ativação de AIM2 em leucócitos, presentes nos LMN, poderia estar influenciando 
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na expansão de linfócitos Th17 após reestimulo in vitro com o DNA de uma 

microbiota em disbiose, mimetizando o que estaria acontecendo in vivo (Figura 

7A, B). 
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Figura 7 - A ativação do receptor AIM2 por DNA fecal em disbiose aumenta a 

expansão de linfócitos Th17 derivados do LNM após reestimulo in vitro (A ) Dotplot 

de leucócitos derivados dos LNM de camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos 

reestimulados ou não com DNA fecal controle ou do diabético; (B, C) Porcentagem de 

linfócitos Th17 marcados à partir de leucócitos derivados dos LNM de camundongos WT 

e AIM2-/- controles ou diabéticos reestimulados ou não com DNA fecal controle ou do 

diabético.  
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4.8. O receptor AIM2 atua como um regulador positivo durante a 

diferenciação de linfócitos Th17. 

 

De acordo com o resultado anterior, camundongos AIM2-/- diabéticos 

apresentaram uma redução na porcentagem de linfócitos Th17 em comparação 

com os camundongos WT. Com isso, nosso próximo objetivo foi entender se a 

ausência de AIM2 estaria influenciando na a indução de linfócitos Th17 devido à 

baixa produção de IL-1β, fator essencial para a expansão de tais células, ou se 

a deficiência intrínseca deste receptor no próprio linfócito T já é suficiente para 

comprometer sua diferenciação. 

Para testar tal hipótese, isolamos linfócitos T CD4 naives do baço e 

linfonodos drenantes de camundongos WT e AIM2, e posteriormente os mesmos 

foram colocados em cultura sob condições polarizantes para o perfil Th17 

(αCD3, αCD28, TGFβ e IL-6) e após 72 horas de cultura, tais células foram 

coletadas e avaliadas quanto à expressão de citocinas do perfil Th17 (IL-17 e IL-

22) por citometria de fluxo, assim como a expressão gênica do RORC, que 

codifica a expressão do fator de transcrição ROR-t responsável pela 

diferenciação destas células. 

De maneira interessante, observamos que linfócitos T CD4 deficientes de 

AIM2 possuem uma diferenciação prejudicada para o perfil Th17, assim como 

uma baixa expressão do gene do fator de transcrição rorc, e da citocina Il-17 

quando comparados com linfócitos T CD4 WT (Figura 8A, B, D, E). Não 

obstante, linfócitos Th17 deficientes para AIM2 parecem produzir mais IL-22, 

quando comparados com linfócitos Th17 WT (Figura 8A, C, F).  

Desta forma, estes dados sugerem que além de ter um papel importante 

em células mieloides através da produção de IL-1β e consequente expansão de 

linfócitos Th17, o receptor AIM2 parece participar de forma direta da 

diferenciação das células Th17, atuando como um regulador positivo na 

produção de IL-17 e negativo na produção de IL-22 por este subtipo celular.  

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

 

 

 

 

Figura 8 - O receptor AIM2 participa da diferenciação de linfócitos Th17 (A) Dot plot de 

linfócitos T CD4+IL-17+ ou IL-22+ WT e AIM2-/- após diferenciação sob condições polarizantes 

para Th17 (αCD3, αCD28, TGF-β e IL-6); (B, C) Porcentagem de linfócitos T CD4 IL-17+ e 

IL-22+; (D, E, F) Expressão gênica de Rorc, il-17 e il-22 em linfócitos T CD4 após cultura sob 

condições polarizantes para Th17.  
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4.9. O receptor AIM2 regula à expressão de genes relacionados à 

resposta de linfócitos Th17 na mucosa intestinal. 

 

Até o momento nossos dados demonstram que a ativação de AIM2 parece 

influenciar na resposta de linfócitos Th17 tanto de forma dependente da ativação 

do complexo inflamassoma em células mieloides, quanto de forma 

independente, atuando durante a diferenciação de tais células.  

Conforme observado anteriormente, a ativação de AIM2 parece regular a 

expressão de proteínas de junção e consequente permeabilidade intestinal como 

forma de controlar a translocação de bactérias da microbiota intestinal para os 

LNP, contribuindo para a resistência ao DM1. No que concerne à expressão de 

proteínas de junção, previamente já foi demonstrado que linfócitos Th17 regulam 

a expressão de tais proteínas como ZO-1, ocludina e claudina-2, aumentando ou 

diminuindo a expressão das mesmas através da sinalização de suas citocinas 

IL-17 e IL-22 (MAXWELL et al., 2015). De acordo com estes resultados, 

chegamos à hipótese de que a ativação de AIM2 na mucosa intestinal seria 

importante para uma resposta efetora de linfócitos Th17. Estas células por sua 

vez, poderiam atuar na expressão de proteínas de junção, e consequentemente, 

controlar a permeabilidade intestinal e translocação de baterias para os LNP. 

Portanto, buscamos avaliar o perfil transcricional de genes relacionados à 

resposta de linfócitos Th17 no íleo de camundongos WT e AIM2-/- de 0 e 7 dias 

após a administração de STZ. Como observado na Figura 9A, camundongos 

AIM2-/- apresentaram uma regulação negativa na expressão gênica de fatores 

de transcrição como RORC, IRF4 e NFAT-1 no íleo quando comparados com 

camundongos WT após o tratamento com STZ. Não obstante, não foram 

observadas diferenças na expressão de gênica da citocina TGF-β, mas houve 

menor expressão de IL-6, que são importantes para a diferenciação de células 

Th17. Além disso, citocinas como IL-1β, IL-23, IL-17 e IL-22 tiveram sua 

expressão diminuída no íleo de camundongos AIM2-/- 7 dias após a 

administração de STZ, quando comparados com a expressão dos camundongos 

WT. 

De forma interessante, foram observadas correlações positivas entre a 

expressão de diversos genes de células Th17 no íleo de camundongos AIM2-/- 

representadas na Figura 9B. Esta figura representa um gráfico do tipo Circos, 
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que é utilizado para representar correlações entre duas ou mais variáveis. As 

linhas vermelhas representam correlações positivas, enquanto que as linhas 

azuis representam correlações negativas. Os dados representados no gráfico 

demonstram que na ausência do inflamassoma AIM2-/- há uma correlação 

positiva entre a diminuição da expressão gênica dos fatores de transcrição 

NFAT-1 e RORC com a citocina IL-1β. Também foram observadas correlações 

positivas entre a diminuição da expressão gênica das citocinas IL-6, IL-17 e IL-

22 com os fatores de transcrição RORC e STAT3. 

Por fim, para confirmar que a ausência de AIM2 influencia diretamente na 

resposta de linfócitos Th17, buscamos caracterizar a principal célula produtora 

de IL-17 nos LNM de camundongos WT e AIM2-/-, controles e diabéticos, 7 dias 

após a administração de STZ. O sétimo dia foi escolhido para tal análise devido 

à observação que a expressão de AIM2 aumenta no íleo de camundongos WT 

diabéticos apenas neste período durante o curso da doença.  

De fato, observamos que a principalmente célula produtora de IL-17 nos LNMs 

de camundongos WT são células CD4+ (Th17), quando comparadas com células 

CD8+ (Tc17), células linfoides inatas do tipo 3 (ILC-3) ou células Tγδ (Figura 9C). 

Porém, a deficiência de AIM2 reduziu de maneira significativa esse subtipo 

celular nos LMN em relação aos WT após STZ.  

Estes dados confirmam nossa hipótese que a ativação de AIM2 parece 

influenciar positivamente na expansão/diferenciação de linfócitos Th17 

intestinais durante a progressão do DM1.  
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Figura 9 - A ativação do receptor AIM2 regula a expressão de genes relacionados à 

resposta de linfócitos Th17 no íleo; (A) Heatmap representando a expressão gênica por 

qPCR de genes relacionados à resposta de células Th17 no íleo de camundongos WT e 

AIM2-/- 7 dias após a administração de STZ; (B) Gráfico de Circos representando a 

correlação entre a expressão de genes relacionados à reposta de células Th17 no íleo de 

camundongos WT e AIM2-/- 7 dias após a administração de STZ; (C) Porcentagem de células 

IL-17+ nos LNM de camundongos WT e AIM2-/- diabéticos 7 dias após tratamento com STZ.  
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4.10. A deficiência de AIM2 reduziu a população de linfócitos Th17 

nos LNMs e LNPs durante o DM1. 

 

Posteriormente, para melhor compreender como a ativação do receptor 

AIM2 estaria envolvida na resposta de células Th17, experimentos foram 

realizados para avaliar a dinâmica das células Th17 presentes na mucosa 

intestinal e LNPs. Sendo assim, avaliamos a população de células Th17 

presentes nos LNMs e LNPs, locais onde a diferenciação de tais células ocorre. 

Foi observado que camundongos AIM2-/- possuem uma diminuição significativa 

de células T CD4+IL-17+ nos LNMs e LNPs 7 e 15 dias após a administração de 

STZ quando comparados aos camundongos WT (Figura 10A, B, C, D, E, F). 

A diminuição de linfócitos Th17 na mucosa intestinal na ausência de AIM2 

reforça a importância deste receptor para na polarização destas células durante 

o desenvolvimento do DM1. Por um lado, a diminuição de células Th17 nos LNPs 

reforçou os nossos dados anteriores em que AIM2 participa diretamente da 

diferenciação de tais células, porém não explica o fato de camundongos AIM2-/- 

tornarem-se mais suscetíveis ao desenvolvimento do DM1, uma vez que 

linfócitos Th17 possuem um importante papel na destruição das células β 

pancreáticas e consequente desenvolvimento do DM1.  

Em linhas gerais, estes resultados demonstram que a ativação do 

receptor AIM2 parece estar envolvido na diferenciação/expansão de células 

Th17 intestinais e nos LNPs durante o DM1. Em resumo esse receptor parece 

ter um papel duplo tanto na modulação da resposta Th17, assim como no 

controle da permeabilidade intestinal e translocação bacteriana; levando assim 

à imunoregulação da doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

Figura 10 - A ativação do receptor AIM2 regula de forma positiva a resposta de 

linfócitos Th17 nos LNP e LNM; (A, D) Dot plots representativos da porcentagem de 

células T CD4+IL-17+ nos LNM e LNP de camundongos WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após a 

administração de STZ; (B, C, E, F) Porcentagem e número absoluto de células T CD4+IL-

17+ nos LNM e LNP de camundongos WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após a administração de 

STZ. 
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4.11. A ativação de AIM2 não alterou a população de linfócitos Tc17 

nos LNPs durante o DM1. 

 

Posteriormente, foi avaliada a resposta de células T CD8+ produtoras de 

IL-17 (Tc17) nos LNP. Tais células já foram descritas como patogênicas no 

modelo experimental de DM1 induzido por STZ (YAOCHITE et al., 2013). 

Nossos resultados demonstram que camundongos AIM2-/- possuem um 

aumento porcentagem (%) T CD8+IL-17+ nos LNP 15 dias após a administração 

de STZ quando comparado com camundongos AIM2-/- não diabéticos, contudo 

tal diferença não foi observada quando comparado a porcentagem de células T 

CD8 produtoras de IL-17 nos LNPs de camundongos WT diabéticos (Figura 

11A, B, C). 

Desta forma, estes resultados demonstram que a ativação do receptor 

AIM2 parece não influenciar de maneira significativa na modulação da resposta 

de células Tc17 ao DM1, o que sugere o que outro subtipo celular estaria 

envolvido na suscetibilidade ao DM1. 
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Figura 11 - A ativação do receptor AIM2 não interfere na produção de IL-17 por células 

T CD8 nos LNP; (A, B) Dot plots representativos da porcentagem de células T CD8+IL-17+ 

nos LNPs de camundongos WT e AIM2-/-  7 e 15 dias após a administração de STZ; (C) 

Número absoluto de células T CD4+IL-17+ nos LNPs de camundongos WT e AIM2-/- 15 dias 

após a administração de STZ. 
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4.12. A deficiência de AIM2 prejudica a produção de citocinas 

relacionadas ao perfil de reposta Th17 durante o DM1.  

 

 Por fim, buscamos avaliar se a deficiência do receptor AIM2 estaria 

envolvida em alterações na produção de citocinas do perfil Th17 no íleo e 

pâncreas de camundongos controles ou diabéticos. 

Inicialmente, foi observado que camundongos AIM2-/- diabéticos 

apresentam uma menor produção das citocinas IL-23, IL-17 e IL-22 no íleo 

(Figura 12A, C, D) quando comparados com camundongos WT controles ou 

diabéticos, sendo ambas como já discutido anteriormente de fundamental 

importância para manutenção da integridade da barreira intestinal. No que tange 

a produção de IL-1β, observamos uma redução das concentrações desta 

citocina no íleo, contudo não significativa quando comparado com camundongos 

WT (Figura 12B).  

Já no tecido pancreático, órgão onde ocorre os mecanismos efetores de 

autoimunidade e progressão do DM1, observamos uma diminuição apenas dos 

níveis de IL-17 em camundongos AIM2-/- quando comparados com 

camundongos WT controles ou tratados com STZ, não havendo diferenças nos 

níveis de IL-23 e IL-22 (Figuras 12E, G, H). Com relação aos níveis de IL-1β, 

camundongos AIM2-/- apresentaram um aumento significativo desta citocina 

quando comparados com camundongos WT tratados com STZ (Figura 12F), o 

que sugere a ativação de outros receptores que participam da formação do 

complexo inflamassoma. Não obstante, novamente estes dados reforçam 

nossos dados anteriores que demonstram um papel regulador do receptor AIM2 

no perfil de resposta Th17 intestinal, uma vez que na sua ausência, a produção 

de citocinas produzidas por essas células mostrou-se reduzida no íleo.  
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Figura 12 - A deficiência de AIM2 interfere na produção de citocinas do perfil Th17 no 

tecido intestinal e pancreático (A-H) Cinética de expressão proteica das citocinas IL-23, 

IL-1β, IL-17 e IL-22 no íleo e pâncreas de camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos 

por ELISA.  
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4.13. A ativação do receptor AIM2 promoveu a migração de 

neutrófilos intestinais.  

 

 Os neutrófilos são células da imunidade inata que desempenham um 

importante papel na fagocitose de microrganismos como bactérias, fungos e 

parasitas. Em resultados anteriores, observamos que a ativação do receptor 

AIM2 é importante para a indução da resposta de células Th17 intestinais; estas 

que por sua vez atuam no recrutamento de neutrófilos através da indução da 

expressão de quimiocinas como CXCL-1 e CXCL-2 (WOJKOWSKA et al., 2014). 

Sabe-se que os neutrófilos têm um papel importante no controle da homeostase 

intestinal, controlando a translocação de bactérias da microbiota para a lâmina 

propria (DESHMUKH et al., 2014). Sendo assim, posteriormente, buscamos 

avaliar se a deficiência do receptor AIM2 interfere no recrutamento/ativação de 

neutrófilos na mucosa intestinal.  

Apesar de apresentar uma nítida redução, camundongos AIM2-/- não 

possuem diferenças na porcentagem (%), mas apenas no número absoluto de 

neutrófilos presentes nos LNM em relação aos WT após STZ (Figura 13A, B, 

C). De acordo, foi verificada uma diminuição nos níveis de elastase no íleo de 

camundongos AIM2-/- 7 dias após a administração de STZ quando comparado 

com os camundongos WT (Figura 13D). 

No que concerne à resposta de neutrófilos nos LNP, não foram 

observadas diferenças significativas na porcentagem e número absoluto destas 

células quando comparados camundongos WT e AIM2-/- diabéticos, sugerindo 

que a ativação do receptor AIM2 parece não influenciar na migração de 

neutrófilos nesse compartimento. (Figura 13E, F, G).  Com base nestes 

resultados concluímos que influxo de neutrófilos mediada pela ativação do 

receptor AIM2 pode ser um mecanismo inato importante para o controle da 

translocação de bactérias da microbiota para os LNP, que consequentemente 

contribui para a proteção ao DM1. 
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Figura 13 - A ativação de AIM2 é importante para a resposta de neutrófilos intestinais 

(A, B, C) Representação da porcentagem e número absoluto de células Cd11b+Ly6G+ nos 

LNM de camundongos WT e AIM2-/- diabéticos após 15 dias da administração de STZ; (C) 

Cinética da produção de elastase no íleo de camundongos WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após 

a administração de STZ; (E, F, G) Representação da porcentagem e número absoluto de 

células Cd11b+Ly6G+ nos LNM de camundongos WT e AIM2-/- diabéticos após 15 dias da 

administração de STZ.   
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4.14. A deficiência de AIM2 potencializou a população de linfócitos 

Th1 nos LNP durante o DM1.  

 

 Os linfócitos T CD4 produtores de IFN-γ representam uma importante 

subpopulação de linfócitos T auxiliares que participam da promoção de 

processos autoimunes (MARTIN-OROZCO et al., 2009); (SZEBENI et al., 2005). 

Ao avaliar dinâmica de resposta de linfócitos Th1 nos LNM observamos 

diferenças apenas na porcentagem destas células, que se apresentaram 

diminuídas em camundongos AIM2-/- quando comparado aos camundongos WT 

diabéticos (Figura 14A, B, C). 

Já nos LNP, camundongos AIM2-/- diabéticos apresentaram um aumento 

da porcentagem destas células quando comparados aos controles e WT 

diabético, contudo não foram observadas diferenças no número absoluto destas 

células entre os grupos (Figuras 14D, E, F). Desta forma, a ativação do 

inflamassoma parece regular de forma negativa a expansão/diferenciação de 

linfócitos Th1 nos LNP durante o DM1. 
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Figura 14 - A ativação de AIM2 modula negativamente a reposta de linfócitos Th1 (A, 

D) Dot plots representativos da porcentagem de células T CD4+IFN-γ+ nos LNM e LNP de 

camundongos WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após a administração de STZ; (B, C, E, F). 

Porcentagem e número absoluto de células T CD4+IFN-γ+ nos LNM e LNP de camundongos 

WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após a administração de STZ. 
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4.15. A deficiência de AIM2 potencializou a população de linfócitos 

Tc1 nos LNP durante o DM1 

 

 Um outro subtipo de linfócitos que tem um papel fundamental na 

destruição das células β pancreáticas são os linfócitos T CD8 produtores de IFN-

γ (Tc1), que como já mencionado anteriormente, podem mediar a destruição das 

células β tanto pelo contato celular e consequente liberação de granzima e 

perforina, que são mediadores citotóxicos para a células, levando a apoptose 

das mesmas, quanto pela produção da citocina IFN-γ (SAXENA et al., 2012;  YI 

et al., 2012).  

Ao avaliar a presença de linfócitos Tc1 nos LNM, não observamos 

diferenças na porcentagem e número absoluto destas células em camundongos 

AIM2-/- quando comparado aos camundongos WT diabéticos (Figura 15A, B, C). 

De maneira interessante, observamos um aumento significativo de linfócitos Tc1 

nos LNP de camundongos AIM2-/- diabéticos quando comparado com os WT 

diabéticos e respectivos controles, sugerindo uma possível participação destas 

células na suscetibilidade ao DM1 em camundongos AIM2-/-.  
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Figura 15 - A ativação de AIM2 modula negativamente a reposta de linfócitos Tc1 (A, 

D) Dot plots representativos da porcentagem de células T CD8+IFN-γ+ nos LNM e LNP de 

camundongos WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após a administração de STZ; (B, C, E, F) 

Porcentagem e número absoluto de células T CD8+IFN-γ+ nos LNM e LNP de camundongos 

WT e AIM2-/- 0, 7 e 15 dias após a administração de STZ. 
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4.16 A deficiência de AIM2 aumenta à produção de citocinas do perfil 

Th1/Tc1 no pâncreas durante o DM1 

 

Por fim, para confirmar o envolvimento da resposta de células Th1/Tc1 na 

suscetibilidade ao DM1 em camundongos AIM2-/- avaliamos os níveis das 

citocinas IL-12p70 e IFN-γ, no íleo e pâncreas dos respectivos animais. 

Nossos resultados demonstraram um significativo aumento dos níveis de 

IL-12p70 e IFN-γ no pâncreas de camundongos AIM2-/- submetidos ao 

tratamento com STZ quando comparado aos WT diabéticos e controles (Figura 

16A, B). Tais dados demonstram que a alta suscetibilidade ao DM1 observada 

em camundongos AIM2-/- ocorre devido ao aumento da resposta mediada 

principalmente por células Tc1, que possivelmente através da produção de IFN-

γ, promove a destruição das células β pancreáticas. Com relação, aos níveis de 

IL-10, não observamos diferenças significativas nos níveis desta citocina no 

pâncreas de animais WT e AIM2-/- controles ou diabéticos (Figura 16C). 

Não observamos diferenças significativas na produção de IL-12p70 e IFN-

γ no íleo de camundongos WT e AIM2-/- diabéticos 7 dias após a administração 

de STZ (Figuras 16 D, E) quando comparados com os controles.  No entanto, 

15 dias após a administração de STZ é observada uma redução nos níveis de 

IL-12p70 no íleo desses animais, fato este que foi correlacionado ao aumento de 

IL-10 observado no íleo de camundongos AIM2-/- diabéticos (Figura 16F).  
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Figura 16 - A deficiência de AIM2 interfere na produção de citocinas do perfil Th1/Tc1 

no tecido intestinal e pancreático (A-H) Cinética de expressão proteica das citocinas IL-

12p70, IFN-γ, IL-10 no íleo e pâncreas de camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos 

por ELISA.  
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4.17 A deficiência de AIM2 aumenta à expressão de genes relacionados a 

resposta imune inata nos LNP 

 

Por fim, buscamos avaliar o mecanismo pelo qual na ausência de AIM2-/- 

houve um aumento de células Tc1 nos LNP durante o DM1, estas que por sua 

vez mostraram-se como as principais células responsáveis pela suscetibilidade 

ao DM1 na ausência do receptor AIM2.  

Estudos recentes demonstraram que a ativação de receptores da 

imunidade como os TLRs e consequente produção de IFN do tipo 1 tem um papel 

crucial na resposta de linfócitos T CD8 diabetogênicos (ZHANG et al., 2010). 

Baseado nestes estudos nosso último objetivo foi entender se a deficiência de 

AIM2 poderia estar interferir na expressão gênica de receptores e moléculas 

relacionados à vias de ativação dos receptores do tipo toll, assim como de 

receptores NLRs e consequentemente contribuir para a suscetibilidade ao DM1.  

De maneira interessante, foi observado que quando comparados aos WT 

camundongos AIM2-/-  diabéticos possuem um significativo aumento da 

expressão de genes relacionados às vias dos receptores do tipo toll (Tlr4, Tlr9, 

Myd88, IFN-β) nos LNP 15 dias após o tratamento com STZ, assim como do 

receptor Nlrp1b e da citocina IL-1β (Figura 17A). 

Não foi verificado diferenças no porcentagem e número absoluto de 

células dendríticas CD11c+ nos LNPs entre os grupos estudados (Figuras 17B-

C). Todavia, foi observado um significativo aumento da porcentagem e número 

absoluto de células dendríticas positivas para TLR4 e TLR9 presentes nos LNP 

de camundongos AIM2-/- diabéticos quando comparados aos WT (Figuras 17E-

J).  

Com base nas evidências já apresentadas na literatura, nossos dados 

sugerem que o aumento de células Tc1 nos LNP de camundongos AIM2-/- 

diabéticos pode estar relacionado com a ativação de receptores do tipo toll, que 

através da produção de IFN-I atuam aumentando a proliferação de células Tc1, 

resultando na destruição das células β pancreáticas, o que explica a 

suscetibilidade ao DM1 em camundongos AIM2-/-.  
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Figura 17 - A deficiência de AIM2 regula a expressão dos receptores TLR4 e TLR9 em 

células dendríticas nos LNP durante o DM1 (A) Heatmap da expressão de genes 

relacionadas às vias de ativação dos receptores TLRs e NLRs nos LNP de camundongos 

WT e AIM2-/- controles ou diabéticos após 15 dias da administração de STZ; (B, C) 

Representação da porcentagem e número absoluto de células Cd11c+  nos LNPs de 

camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos após 15 dias da administração de STZ; 

(E-J) Representação da porcentagem e número absoluto de células Cd11c+TLR4+ e 

Cd11c+TLR9+ nos LNPs de camundongos WT e AIM2-/- controles ou diabéticos após 15 dias 

da administração de STZ.  
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 Nosso sistema imune está constantemente exposto a uma infinidade de 

estímulos antigênicos de origem externa ou interna, sejam de caráter infeccioso 

(bactérias, fungos, vírus), comensais (microbiota) ou auto-antígenos 

provenientes de células mortas do próprio indivíduo. Neste contexto, as células 

do nosso sistema imune devem ser capazes de discernir o que é prejudicial ou 

não para o hospedeiro, através de um mecanismo chamado tolerância 

imunológica. Contudo, quando estes mecanismos de auto-tolerância falham, 

ocorre o desencadeamento de respostas autoimunes, caracterizadas pela 

destruição de células, tecidos e órgãos do hospedeiro, gerando efeitos deletérios 

(KUGELBERG, 2016).  

Um exemplo de doença autoimune que vem sendo amplamente 

estudada há décadas é o diabetes melitos tipo 1, que tem como principal 

característica a destruição de células β pancreáticas produtoras de um hormônio 

chamado insulina, que é essencial para a regulação do metabolismo da glicose. 

A destruição de tais células é mediada por inúmeras células e componentes do 

sistema imune, tanto inato, quanto adaptativo (CASTANO; EISENBARTH, 1990). 

Porém, apesar de inúmeros estudos, ainda restam grandes lacunas para o 

entendimento da fisiopatologia desta doença. Portanto, é de suma importância 

entender os mecanismos envolvidos no desenvolvimento do DM1, para que 

novas abordagens terapêuticas sejam estabelecidas e proporcionem a melhora 

ou cura do quadro clinico dos pacientes acometidos por esta doença.  

Neste estudo, demonstramos que o receptor da imunidade inata AIM2 

tem um papel fundamental na proteção ao desenvolvimento do DM1, de forma 

que ao ser ativado na mucosa intestinal regula de maneira positiva a expressão 

de proteínas de junção celular expressas nas células epiteliais do intestino, 

prevenindo a translocação de bactérias da microbiota em disbiose, que é um dos 

fatores de predisposição no desenvolvimento do DM1 (COSTA et al., 2016). Por 

outro lado, a ativação de AIM2 nos LNP parece inibir a produção de citocinas 

pró-inflamatórias como IFN-γ por linfócitos T CD8 (Tc1), como forma de proteger 

contra a resposta de tais células. Não obstante, de maneira inédita, nosso estudo 

demonstrou que o receptor AIM2 parece desempenhar funções durante à 

diferenciação de linfócitos Th17, que possui um papel importante na manutenção 

da integridade da barreira intestinal da mucosa intestinal, enquanto que nos 
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linfonodos drenantes do pâncreas e tecido pancreático, desempenha um papel 

patogênico.  

A ativação de receptores da imunidade inata, como os da família dos 

NLRs parece ter um papel fundamental no controle ou desenvolvimento do DM1. 

Nosso grupo de pesquisa tem focado, nos últimos anos, em entender os 

mecanismos pelos quais tais receptores estão envolvidos na patogênese do 

DM1. Demonstramos que o receptor NOD2, por exemplo, está envolvido na 

suscetibilidade ao DM1, através de um mecanismo envolvendo o 

reconhecimento de bactérias da microbiota em disbiose que translocam para os 

LNP. São, então, reconhecidas por este receptor expresso em células 

dendríticas e macrófagos, que posteriormente através da ativação de linfócitos 

T é gerado um microambiente inflamatório que culmina na destruição das células 

β pancreáticas (COSTA et al., 2016). Já a ativação de outro receptor da família 

dos NLRs, NLRP3, por DNA mitocondrial, leva ao desenvolvimento do DM1 

através da produção de IL-1β e IL-18 proveniente da ativação do complexo 

inflamassoma. Tais citocinas atuam potencializando, respectivamente, a 

resposta de células Th17 e Th1 (CARLOS et al., 2017). De maneira oposta, outro 

sensor da imunidade inata, o receptor NLRP1, apresentou um papel protetor 

durante o desenvolvimento do DM1, uma vez que camundongos deficientes para 

este receptor se tornam suscetíveis ao desenvolvimento da doença, 

apresentando elevados níveis de glicemia. Quando investigado o mecanismo 

envolvido na resistência ao DM1, observamos que NLRP1 atua como um 

regulador negativo na resposta de linfócitos Th17, inibindo a produção de IL-17, 

e consequentemente protegendo contra a destruição das células β pancreáticas, 

o que proporcionou a resistência ao desenvolvimento do DM1 (COSTA et al., 

2018). 

Os receptores que participam da formação do complexo inflamassoma 

incluem tanto os NLRs (NLRP3, NLRP1, NLRC4, NLRP6, NLRP9, NLRP12) e 

ALRs (AIM2), reconhecem ligantes específicos e posteriormente através da 

clivagem proteolítica das formas imaturas das citocinas IL-1β e IL-18 pela enzima 

caspase-1, que são liberadas para o meio extracelular e desempenham papel 

pró-inflamatório (GUO et al., 2015).  Estudos desenvolvidos nos últimos anos 

apontam que um desses receptores, o receptor AIM2, possui um papel 

fundamental na patogênese de doenças autoimunes, como o lúpus eritromatoso 
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sistêmico e a psoríase (DOMBROWSKI et al., 2011;  KIMKONG et al., 2009). 

Estas evidências nos levaram à hipótese de que a ativação de AIM2 poderia 

contribuir para a patogênese do DM1.  

Nossos dados iniciais demonstraram um aumento da expressão gênica 

e proteica do receptor AIM2 e de moléculas relacionadas à sua via de 

sinalização, tais como IL-1β e IL-18, nos LNP e íleo de camundongos WT, 7 e 

15 dias após o tratamento com STZ, o que sugere o envolvimento deste receptor 

durante o desenvolvimento do DM1. Posteriormente, buscamos entender se a 

deficiência do receptor AIM2 poderia influenciar na suscetibilidade ou resistência 

ao DM1. De forma surpreendente, 100% dos camundongos AIM2-/- tornam-se 

suscetíveis ao desenvolvimento do DM1 no 7º dia após a administração de STZ, 

apresentando altos níveis de glicose 7 e 15 dias após a indução da doença, 

caracterizando assim um estado de hiperglicemia. Além disso, esses animais 

apresentaram significativo aumento do infiltrado inflamatório nas ilhotas 

pancreáticas, assim como uma reduzida produção de insulina por células β 

pancreáticas, indicando que a deficiência do AIM2 agravou o desenvolvimento 

do DM1. Tais dados foram contra a nossa hipótese inicial, na qual a ativação de 

AIM2 poderia exercer um papel patogênico durante o DM1 através do 

reconhecimento de DNA próprio proveniente de autoantígenos do pâncreas. 

Com isso, nosso próximo passo foi tentar entender a maneira que a ativação de 

AIM2 estaria controlando o desenvolvimento do DM1.   

Estudos recentes já haviam demonstrado que a ativação do receptor 

AIM2 desempenha um papel importante no controle da homeostase intestinal. 

Hu et al. (2015) demonstraram que a ativação do inflamassoma AIM2 protege 

contra o desenvolvimento de colite através da indução de peptídeos 

antimicrobianos como Reg3β, Reg3γ, S100A8, S100A9 e Lcn2, mediada por 

citocinas como IL-1β e IL-18. A expressão de tais peptídeos controla o 

crescimento de bactérias como E. coli que está associada ao desenvolvimento 

da doença durante um processo de disbiose intestinal. Não obstante, 

Ratsimandresy et al., (2017) demonstraram que a ativação do inflamassoma 

AIM2 e consequente produção de IL-18, conduz uma resposta efetora de IL-22 

no colón que regula a produção de peptídeos antimicrobianos e atua na 

prevenção de uma disbiose intestinal.  
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Baseados nestes dados que apontam o receptor AIM2 como um 

regulador da homeostase intestinal, e através do aumento da expressão deste 

receptor observado na mucosa intestinal nos estágios iniciais do 

desenvolvimento do DM1, nosso próximo passo foi compreender se a função de 

AIM2 durante o DM1 estaria relacionada com o controle da disbiose intestinal e 

da translocação de bactérias da microbiota intestinal para os LNP e consequente 

retardo no desenvolvimento da doença. Como mencionado acima, Costa et al., 

(2016) demonstraram que a translocação de bactérias da microbiota intestinal 

para os LNP causada por uma disbiose intestinal, contribui para o início do DM1. 

Após a translocação de tais bactérias, ocorre à ativação do receptor NOD2 em 

células mieloides, este por sua vez regula a produção de citocinas pró-

inflamatórias como IL-12 e IL-6, que induzem a diferenciação de células Th1 e 

Th17. Essas células patogênicas contribuem para a destruição das células β 

pancreáticas produtoras de insulina, levando ao início do desenvolvimento do 

DM1.  

De fato, foi observado um aumento significativo de bactérias nos LNP de 

camundongos AIM2-/- no 7º e 15º dia após a indução da doença quando 

comparados com camundongos WT. Em seguida, foi realizada uma 

caracterização em nível de filo do perfil de bactérias presentes nos LNP em 

camundongos AIM2-/-. Observamos alta expressão gênica de bactérias do filo 

Bacteroidetes e Firmicutes nos LNP e nas fezes de camundongos AIM2-/- 15 dias 

após a indução da doença quando comparado com camundongos WT 

diabéticos. Enquanto que a expressão de bactérias do filo Actinobactéria, 

Proteobactéria e Verrucomicrobia, apresentou-se diminuída nos LNP e fezes de 

camundongos AIM2-/-. É importante ressaltar que pacientes jovens com DM1 

possuem uma alta expressão de bactérias do filo Bacteroidetes nas fezes, assim 

como de bactérias do gênero Bacteroides (DE GOFFAU et al., 2014). A 

confirmação que a translocação de bactérias da microbiota estaria envolvida na 

suscetibilidade ao DM1 em camundongos AIM2-/- foi demonstrada através de um 

ensaio de depleção da microbiota, de forma que camundongos WT e AIM2-/- que 

tiveram sua microbiota depletada não desenvolveram DM1 após receberem o 

tratamento com STZ.  

Os dados que demonstraram uma elevada translocação de bactérias da 

microbiota em disbiose para os LNP na ausência AIM2 durante o DM1, sugerem 
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um papel deste receptor na manutenção da integridade intestinal. Com base 

nisso, buscamos compreender se ativação do AIM2 poderia interferir de forma 

positiva na expressão de proteínas de junção celular expressas no epitélio 

intestinal. Sabe-se que um aumento da permeabilidade intestinal causada por 

alterações na expressão de proteínas de junção celular (Tight junction proteins) 

está associado com a translocação de bactérias do lúmen intestinal para a 

lâmina propria (LP) (ARRIETA et al., 2006). De fato, foi observada uma 

expressão diminuída das proteínas de junção ZO-1 e ocludina no íleo de 

camundongos AIM2-/- 7 e 15 dias após o tratamento com STZ. Em contrapartida, 

camundongos AIM2-/- possuem um aumento significativo da expressão gênica e 

proteica de claudina-2 no íleo no 7º dia após a indução da doença quando 

comparados com os animais WT. Nossos dados corroboram com dados da 

literatura, que demonstram que a expressão aumentada de claudina-2 está 

associada com maior permeabilidade intestinal, devido esta proteína formar 

poros na membrana das células do epitélio (ZEISSIG et al., 2007).  Por outro 

lado, o aumento da expressão das proteínas de junção ZO-1 e ocludina estão 

associados com maior integridade celular e diminuição da permeabilidade 

intestinal, protegendo contra doenças como colite (KYOKO et al., 2014;  PORITZ 

et al., 2007). De forma interessante, pacientes com diabetes tipo 1 possuem um 

aumento na permeabilidade intestinal, observada após a ingestão de açúcares, 

que posteriormente foram detectados no soro, o que indica uma barreira 

intestinal danificada(CARRATU et al., 1999).  

Neste sentido, também observamos que a deficiência de AIM2 prejudica 

a expressão gênica de IL-18 e IL-22 no íleo durante o DM1, que como já 

mencionado anteriormente, possuem um papel fundamental na manutenção da 

produção de defensinas, peptídeos antimicrobianos e muco no intestino, atuando 

no controle do crescimento/translocação de bactérias patobiontes da microbiota 

em situações de disbiose. No estudo de Ratsimandresy et al., (2017) a 

deficiência do inflamassoma AIM2 contribuiu para a regulação da homeostase 

da microbiota intestinal e prevenção da disbiose através do reconhecimento de 

DNA microbiano nas células epiteliais do intestino e consequente produção de 

IL-18, que regula e aumenta a atividade de IL-22 no colón, possibilitando o 

equilíbrio da expressão de peptídeos antimicrobianos como reg3β e reg3γ. Por 

outro lado, a deficiência de AIM2 prejudica a produção de IL-18 e consequente 
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atuação da IL-22 o que leva à disbiose e elevada suscetibilidade à colite devido 

a falha na expressão de peptídeos antimicrobianos. Tais dados corroboram com 

os nossos achados, uma vez que camundongos AIM2-/- diabéticos apresentaram 

uma significativa diminuição na expressão do peptídeo antimicrobianoreg3γ, 

mas não da defensina Defcr1, 15 dias após a indução de STZ, assim como uma 

menor expressão de mucina-2 e marcação de muco no íleo.  

A associação da maior suscetibilidade de camundongos AIM2-/- 

diabéticos e a presença de elevada translocação de bactérias da microbiota 

intestinal para os LNP, nos levou a avaliar se o DNA de uma microbiota normal 

ou em disbiose leva a ativação do inflamassoma AIM2 in vitro em macrófagos 

imortalizados ou derivados da medula óssea. Sabe-se que o tratamento com 

STZ é capaz de induzir disbiose intestinal em camundongos pré- diabéticos e 

diabéticos (PATTERSON, E. et al., 2015). Não obstante, microrganismo 

comensais ou em disbiose possuem mecanismos distintos na ativação de 

receptores da imunidade inata em células epiteliais ou da lâmina própria, que 

torna possível a inibição de uma resposta inflamatória contra os mesmos 

mediada por tais receptores (ABREU et al., 2001). Nesse contexto, observamos 

que comparado a macrófagos estimulados com Poly dA dT (agonista de AIM2), 

apenas o DNA isolado das fezes de camundongos diabéticos (DNA fecal 

diabético) foi capaz de ativar o inflamassoma AIM2 em macrófagos AIM2 citrina, 

assim como induzir a produção de altos níveis de IL-1β em macrófagos derivados 

da medula óssea. Em contrapartida, Ratsimandresy et al., (2017) verificaram que 

o inflamassoma AIM2 pode ser ativado por um DNA fecal isolado de um 

camundongo saudável. De fato, observamos uma relativa produção de IL-1β 

após o estímulo com o DNA controle (não diabético), porém essa produção é 

muito maior após o estímulo com o DNA fecal de animais diabéticos. Fica 

evidente que a ativação do inflamassoma AIM2 e consequente produção de IL-

1β é maior apenas com o estímulo do DNA de uma microbiota alterada. Isso 

pode ser explicado, por exemplo, uma vez que o estímulo com DNA isolado de 

uma microbiota em disbiose conter sequências de CpG não metiladas, que 

atuam com ligantes de TLR9, que ao ser estimulado pelo DNA de bactérias em 

disbiose, estimula a produção de IFN do tipo 1, que por sua vez é um potente 

regulador da expressão de AIM2 em macrófagos (BERESWILL et al., 2014;  

FANG et al., 2014). Adicionalmente, pode ocorrer um mecanismo de regulação 
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positiva da expressão de receptores inatos em condições de doença, como é o 

caso da ativação dos receptores TLR2 e TLR4, que possuem uma baixa 

expressão em células epiteliais do intestino, mas em condições de inflamação, 

apresentam sua expressão aumentada.  

Com base na observação de que o DNA de bactérias da microbiota induz 

a ativação de AIM2 e consequente produção de IL-1β, chegamos a hipótese que 

a ativação de AIM2 poderia atuar de forma indireta, através da citocina IL-1β 

sobre linfócitos Th17 intestinais, uma vez que tal citocina é um mediador chave 

para a expansão destas células no local de inflamação. Não obstante, estudos 

recentes têm demonstrado que citocinas do perfil Th17 como IL-17 e IL-22 

possuem um papel crucial na manutenção da permeabilidade intestinal através 

da regulação da expressão de proteínas de junção celular (MAXWELL et al., 

2015). De fato, observamos que a população de linfócitos Th17 está diminuída 

no íleo de camundongos saudáveis, enquanto os camundongos WT diabéticos 

apresentaram um aumento significativo da população de linfócitos Th17 nos 

LNM, 7 dias após a indução de STZ (momento em que é observado a maior 

expressão de AIM2), em relação aos naives, fato este não observado em 

camundongos deficientes para AIM2. De maneira interessante, quando 

reestimulamos as células presentes nesta cultura derivadas dos LNM, de 

camundongos WT e AIM2-/- diabéticos, com DNA fecal de uma microbiota 

normal, o número de linfócitos Th17 foi semelhante às células de camundongos 

WT e AIM2-/- diabéticos que não receberam estímulos. Porém de forma 

surpreendente, quando tais células foram reestimuladas com o DNA de uma 

microbiota em disbiose (isolado de camundongos diabéticos) o número de 

linfócitos Th17 provenientes de camundongos WT diabéticos duplicou, contudo, 

tal efeito não foi observado em camundongos AIM2-/- diabéticos. Estes dados 

reforçaram a nossa hipótese que a ativação de AIM2 e consequente produção 

de IL-1β durante um processo de disbiose, poderia estar associado com aumento 

da expansão de linfócitos Th17, estas que por sua vez, estariam atuando na 

manutenção da integridade da barreira intestinal, e promovendo o controle da 

translocação de bactérias da microbiota para os LNP. Alguns estudos já 

demonstraram que em condições de disbiose, por exemplo, a produção de 

polissacarídeo A por Bacteroides fragilis ativa o receptor TLR2 e favorece a 

resposta anti-inflamatória mediada por linfócitos T reguladores (Treg), e promove 
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a resposta pró-inflamatória mediada por linfócitos Th17 (ZOU; FANG; LEE, 

2018).  

Um fato interessante que chamou nossa atenção foi a diminuição de 

linfócitos Th17 em camundongos AIM2-/- diabéticos quando comparados com 

camundongos WT diabéticos. Algo semelhante foi observado por Carlos et al., 

(2017) em camundongos NLRP3-/- diabéticos, que também apresentaram uma 

significativa diminuição de linfócitos Th17 durante o DM1. Tais dados sugerem 

que a diminuição de IL-1β, seria o principal fator que leva a diminuição destas 

células. Contudo, a deficiência de NLRP3 em células T, além de influenciar na 

diferenciação de linfócitos Th2, também prejudica a diferenciação de linfócitos 

Th17, de forma que a células T NLRP3-/- possuem uma menor diferenciação para 

o perfil Th17 e diminuição da expressão gênica do fator de transcrição RORC e 

da citocina IL-17 (BRUCHARD et al., 2015). Tais dados sugerem que estes 

receptores da imunidade inata possivelmente participam da diferenciação de 

linfócitos Th17. Isso nos levou a investigar se o receptor AIM2 também poderia 

atuar na diferenciação de linfócitos Th17, ou se a redução destas células 

observada nos LNM estaria associada apenas a baixa produção de IL-1β. De 

forma surpreendente nossos resultados demonstraram que a deficiência de 

AIM2 em linfócitos T CD4, prejudica a diferenciação para o perfil Th17, levando 

à uma menor expressão gênica de RORC e IL-17, e de maneira interessante, o 

receptor AIM2 parece regular de forma negativa a produção de IL-22 por estas 

células. Tais dados enfatizam a importância do receptor AIM2 na resposta de 

linfócitos Th17 tanto na função de inflamassoma, através da produção de IL-1β 

que atua como um fator de expansão para estas células, como em uma função 

independente da maquinaria do inflamassoma, atuando na diferenciação deste 

subtipo celular.  

Baseados nestes resultados buscamos avaliar como a ativação de AIM2 

estaria regulando a resposta de linfócitos Th17 na mucosa intestinal, que como 

previamente discutido, tem um papel importante na manutenção da integridade 

da barreira intestinal. Não obstante, camundongos AIM2-/- diabéticos possuem 

uma regulação negativa da expressão de inúmeros genes relacionados à 

resposta de linfócitos Th17 no íleo, como por exemplo, os fatores de transcrição 

RORC, IRF4 e NFAT-1, assim como citocinas como IL-23, IL-1β, IL-17 e IL-22. 

Também verificamos que na ausência do receptor AIM2 durante o DM1, há uma 
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diminuição significativa de células T CD4 produtoras de IL-17 nos LNM, assim 

como baixos níveis proteicos de citocinas de perfil Th17 no íleo, como IL-23, IL-

1β, IL-17 e IL-22. Estudos anteriores já demonstraram que a sinalização de 

citocinas derivadas da ativação de inflamassomas como a IL-1β, por exemplo, 

possui um papel essencial na indução de células Th17, uma vez que o receptor 

de IL-1 (IL-1R) é altamente expresso em células Th17 recém diferenciadas, e 

sua expressão é induzida por citocinas como IL-6 e IL-23. Além disso, a citocina 

IL-1β age em sinergismo com IL-6 para induzir a expressão dos fatores de 

transcrição IRF4 e RORT (MAILER et al., 2015).  

No que tange o papel de células Th17 no DM1, estudos apontam dados 

divergentes sobre o papel dessas células na patogênese do DM1. A partir dos 

LNP, células Th17 diferenciadas migram para o pâncreas e alteram sua 

plasticidade convertendo-se em células Th1, passando a expressar IFN-γ e IL-

17, exercendo assim sua função patogênica, possivelmente através da produção 

de IFN-γ que é altamente citotóxico para as células β pancreáticas(MARTIN-

OROZCO et al., 2009). Por outro lado, (KRIEGEL et al., 2011)foi demonstrado 

que a transmissão natural de bactérias filamentosas segmentadas em 

camundongos NOD (non obsese diabetic mice) protege contra o 

desenvolvimento do DM1 através do aumento de células Th17 na lâmina própria, 

o que sugere que a presença destas células na mucosa intestinal pode ser um 

mecanismo de controle do desenvolvimento da doença. Um estudo recente 

demonstrou que células T inatas invariantes associadas à mucosa (MAIT T cell) 

possuem um papel protetor na mucosa intestinal contra do desenvolvimento do 

DM1. Neste estudo, os autores demonstraram que a produção de IL-17A e IL-22 

por células T MAIT está associada com uma redução na permeabilidade 

intestinal e consequente controle da translocação de bactérias da microbiota 

intestinal para os LNP, proporcionando proteção ao desenvolvimento do 

DM1(ROUXEL et al., 2017). No entanto, há alguns pontos intrigantes no trabalho 

que demonstram que as células T MAIT presentes no intestino de camundongos 

pré-diabéticos expressam a molécula CD4, o que torna difícil de decifrar se está 

célula é realmente uma célula T inata ou uma célula T convencional, que possui 

a capacidade de se diferenciar em Th17. Contudo, este estudo reforça ainda 

mais a nossa hipótese de que citocinas do perfil Th17 tem um papel importante 

no controle da translocação de bactérias da microbiota intestinal para os LNP. 
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De maneira geral, podemos chegar a duas possíveis conclusões quanto a função 

dos linfócitos Th17 mediada pela ativação de AIM2 em nosso modelo de estudo; 

primeiro, a ativação de AIM2 em células mieloides promove a resposta de 

linfócitos Th17 presentes na mucosa intestinal, que de acordo com os dados da 

literatura, regulam a expressão de proteínas de junção, e contribuem para a 

manutenção da integridade da barreira intestinal, e consequente controle da 

translocação de bactérias da microbiota para LNP e desenvolvimento do DM1; 

segundo, a expressão intrínseca de AIM2 em linfócitos T contribui para 

diferenciação de linfócitos Th17 nos LNP, este fato pode ser explicado devido as 

nossas observações, que camundongos AIM2-/- diabéticos apresentaram uma 

diminuição da população de linfócitos Th17 nos LNP, assim como baixos níveis 

de IL-17 e alto níveis de IL-1β no tecido pancreático quando comparado com 

camundongos WT diabéticos. Tais dados reforçam nossos achados, que o 

receptor AIM2 atua como um regulador positivo na diferenciação de linfócitos 

Th17, uma vez que na ausência do mesmo, é observada diminuição de linfócitos 

Th17 mesmo na presença de IL-1β, um importante fator para a expansão destas 

células.  

Com intuito de investigar a função das células Th17 mediada pela 

ativação do inflamassoma AIM2 durante o DM1, avaliamos o 

recrutamento/ativação de neutrófilos em camundongos WT e AIM2-/- diabéticos 

e controles na mucosa intestinal de camundongos, pois se sabe que células 

Th17 são importantes para o recrutamento destas células, através da indução 

da produção de quimiocinas como CXCL-1 e CXCL-2 por células epiteliais, 

macrófagos e fibroblastos (YE et al., 2001). Nossos resultados demonstraram 

que na deficiência do inflamassoma AIM2 há uma diminuição da população de 

neutrófilos nos LNM assim como baixos níveis de elastase no íleo, quando 

comparados com camundongos WT 7 e 15 dias após o tratamento com STZ. 

Contudo, não observamos diferenças na população de neutrófilos presentes nos 

LNP. Estudos recentes demonstram um papel benéfico dos neutrófilos na 

manutenção de bactérias presentes na mucosa intestinal, de forma que tal papel 

é atribuído a produção de lipocalina por células epiteliais, induzida pela 

gelatinase dos neutrófilos. A lipocalina tem um importante papel bacteriostático 

controlando o crescimento de bactérias como E. coli no modelo de peritonite 

(MORI et al., 2016). Tais dados sugerem a importância da ativação do receptor 
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AIM2 na resposta de linfócitos Th17, que por sua vez modulam o recrutamento 

de neutrófilos a fim de manter a homeostase intestinal.  

Por fim, o ultimo objetivo do nosso estudo foi compreender os 

mecanismos pelos quais a deficiência de AIM2 estaria associada à 

suscetibilidade ao DM1. Até o momento, observamos que camundongos AIM2-/- 

diabéticos possuem alterações na barreira intestinal que pode estar associada à 

dimuição de linfócitos Th17, e de citocinas como IL-18 e IL-22, o que contribui 

para uma maior translocação de bactérias da microbiota para os LNP. Como já 

mencionado acima, camundongos deficientes para AIM2 diabéticos apresentam 

altos níveis de glicose, aumento no infiltrado inflamatório nas ilhotas 

pancreáticas, assim como baixa produção de insulina, quando comparados ao 

WT diabéticos. Estes fatores que atuam na manutenção da suscetibilidade ao 

DM1 possivelmente ocorrem devido a translocação de bactérias da microbiota 

para os LNP de camundongos AIM2-/-, gerando uma resposta pró-inflamatória 

contra as células β pancreáticas, resultando em sua destruição. Devido a este 

fato, buscamos compreender quais células estariam envolvidas na 

suscetibilidade ao DM1 na ausência de AIM2. Além de linfócitos Th17, os 

linfócitos Th1 e T CD8, possuem uma função crucial na destruição das células β 

pancreáticas. Nossos resultados demonstraram que a deficiência de AIM2 

durante o DM1 está associada com um significativo aumento da porcentagem e 

número de absoluto de linfócitos T CD8 produtores de IFN-γ (Tc1) nos LNP, 

assim como um aumento da porcentagem de linfócitos Th1 nos LNPs. Não 

obstante, camundongos AIM2-/- diabéticos apresentaram elevados níveis de IL-

12p70 e IFN-γ no tecido pancreático em relação aos camundongos WT 

diabéticos. Tais dados explicam a elevada suscetibilidade ao DM1 em 

camundongos AIM2-/-. Posteriormente, quando avaliado o mecanismo pelo qual 

células Tc1 estavam aumentadas nos LNPs de camundongos AIM2-/- diabéticos, 

encontramos um significativo aumento de células dendríticas expressando TLR4 

e TLR9 presentes nos LNPs desses animais, além de um aumento significativo 

da expressão gênica da molécula adaptadora My88 e da citocina IFN-β. Neste 

contexto (ZHANG et al., 2010), demonstraram que a ativação do receptor TLR9 

leva à produção de IFN-α e β, estes que por sua vez contribuem para a ativação 

e proliferação de células T CD8 diabetogênicas. Sendo assim, é possível que na 

ausência do inflamassoma AIM2, onde há uma maior translocação de bactérias 
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da microbiota intestinal, ocorra aumento na ativação do receptor TLR4 e TLR9, 

contribuindo assim para maior resposta de células T CD8 observada em 

camundongos AIM2-/-. Tal hipótese será confirmada após um novo tratamento 

com coquetel de antibióticos em camundongos AIM2-/-, que previamente já 

mostramos, onde estes animais se tornam resistentes a doença. De maneira 

geral, nosso estudo demonstrou um papel regulador do receptor AIM2 tanto na 

mucosa intestinal, atuando sobre a resposta de linfócitos Th17, quanto nos 

linfonodos drenantes do pâncreas, onde é capaz de inibir a ação de linfócitos 

Tc1.  
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6 Conclusão 
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Em suma, no presente trabalho demonstramos que o receptor AIM2 

possui um papel protetor durante o desenvolvimento do DM1. Ao ser ativado por 

DNA de bactérias da microbiota em disbiose na mucosa intestinal, o receptor 

AIM2 forma o complexo inflamassoma, e libera IL-1β e IL-18. A IL-1β parece 

atuar aumentando a expansão de linfócitos Th17, estes que por sua vez também 

parecem depender da expressão intrínseca de AIM2 para se diferenciar. Já a 

produção de IL-18 parece regular de maneira positiva a expressão de IL-22, 

peptídeos antimicrobianos e mucinas. Em conjunto, estes fatores vão 

proporcionar uma microbiota equilibrada, manter a integridade da barreira 

intestinal e controlar a translocação de bactérias da microbiota para os LNPs e, 

consequentemente, impedir ou retardar o início do desenvolvimento do DM1.  

Nosso estudo abre perspectivas futuras para a implementação de novas 

abordagens terapêuticas, que ao induzir a ativação local de AIM2 no intestino, 

seja por agonistas desse receptor, ou DNA de bactérias probióticas, auxiliem na 

prevenção ou controle do desenvolvimento da doença. 
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