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RESUMO
CASTRO, R. C. Papel da sinalização Notch na resposta contra Mycobacterium
tuberculosis a relação com o desenvolvimento da forma ativa da tuberculose humana.
2018. 108 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto.

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa bacteriana causada por Mycobacterium
tuberculosis (Mtb), acomete seres humanos em todo mundo, e é considerada uma das
principais causas de morbidade e mortalidade dentre as doenças infecciosas. Nesse cenário, a
TB ainda é vista como um grande desafio para a ciência e para medicina. Com o estudo de
novos alvos moleculares para terapia e diagnóstico, por exemplo, a sinalização Notch tem
sido descrita como uma via importante para a manutenção da resposta imunológica durante a
infecção por Mtb. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a participação da via Notch na
modulação da resposta imune durante a infecção por Mtb em humanos. Neste trabalho foram
incluidos 13 pacientes com tuberculose ativa e 13 indivíduos saudáveis. Células
mononucleares de sangue periférico (PBMCs) foram isoladas e avaliadas quanto à expressão
de receptores Notch 1 – 2 em células T e ligantes Notch, DLL1 – 4 em subpopulações de
monócitos por citometria de fluxo e expressão de genes relacionados à via Notch e resposta
imune. Além disso, o plasma foi utilizado para avaliar níveis de citocinas, CD14s e CD163s.
Ainda, avaliamos a função celular dependente da ativação da via Notch durante a infecção de
células mononucleares de sangue periférico de indivíduos saudáveis com Mtb H37Rv in vitro.
Observamos que pacientes com TB ativa apresentaram aumento na expressão de DLL4 em
monócitos intermediários e não-clássicos e diminuição na expressão de Notch 2 em células T
CD8+. In vitro, observamos nas culturas de PBMCs, aumento da expressão de DLL4 em
monócitos intermediários e Notch 2 em células T CD4+. A expressão do ligante DLL4 em
monócitos intermediários e a expressão do Notch 1 em células T CD4+ em pacientes com TB
ativa se correlacionaram positivamente com o grau de lesão pulmonar. Além disso, pacientes
com quadros de lesão pulmonar moderado e avançado têm maior expressão de Notch 1 em
células T CD4+ quando comparados a pacientes com grau mínimo de lesão pulmonar.
Pacientes com TB ativa apresentam aumento significativo nos níveis plasmáticos de IL-6, IP10, CD14s e CD163s e diminuição nos níveis de IFN-γ, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-1β e
RANTES. Os níveis plasmáticos de IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-12, IL-1β,
RANTES e IL-10 se correlacionaram positivamente com o maior grau de lesão pulmonar.

Além disso, demonstramos que os níveis de IFN-γ, IL-17A, IL-1β, IL-4 e IL-2 se relacionam
com maior expressão do receptor Notch 1 em células T CD4+ , enquanto níveis plasmáticos de
IP-10, CD163s e de procalcitonina se correlacionam com maior expressão de Notch 1 em
células T CD8+. Evidenciamos maior tendência na expressão de HES1 em pacientes com TB
ativa e células infectadas in vitro, indicando que a via Notch está sendo ativada durante a
infecção por Mtb. De forma interessante, in vitro as culturas de PBMCs tratadas com inibidor
farmacológico da via Notch (GSI), reduziram a produção de IL-17A, IL-2 e IL-10 e
aumentaram IL-8, enquanto o tratamento com anti-hDLL4 promoveu o aumento significativo
nos níveis de TNF-α e atividade fagocítica de monócitos. Em conclusão, a expressão de
receptores e ligantes Notch é alterada durante a TB, em especial o ligante DLL4 em
subpopulações de monócitos. Além disso, a via Notch parece ser importante na modulação de
respostas pró e anti-inflamatórias. Nesse trabalho, sugerimos que a expressão de Notch 1 em
células T e DLL4 em subpopulações de monócitos estão associados com a gravidade da TB.
Assim, a detecção desses constituintes da via Notch em PBMCs de pacientes com TB ativa
são potenciais biomarcadores para avaliar a progressão da doença.

Palavras-chave: biomarcador de progressão, resposta imune, sinalização Notch, tuberculose
ativa.

ABSTRACT
CASTRO, R. C. Role of Notch signaling in the response against Mycobacterium
tuberculosis in relation to the development of the active form of human Tuberculosis.
2018. 108 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto.

Tuberculosis (TB) is a bacterial infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis
(Mtb), affects humans worldwide, and is considered a major cause of morbidity and mortality
among infectious diseases. In this scenario, TB is still seen as a major challenge for science
and medicine. With the study of new molecular targets for therapy and diagnosis, for
example, Notch signaling has been described as an important pathway for the maintenance of
immune response during Mtb infection. Thus, the objective of this work was to evaluate the
participation of the Notch pathway in the modulation of the immune response during Mtb
infection in humans. In this study, 13 patients with active tuberculosis and 13 healthy
individuals were included. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated and
evaluated for Notch 1 - 2 receptor expression in T cells and Notch, DLL1 - 4 ligands in
monocyte subpopulations by flow cytometry and expression of Notch - pathway related genes
and immune response. In addition, plasma was used to assess levels of cytokines, CD14s and
CD163s. Furthermore, we evaluated the cellular function dependent on the activation of the
Notch pathway during the infection of peripheral blood mononuclear cells of healthy subjects
with Mtb H37Rv in vitro. We observed that patients with active TB had increased DLL4
expression in intermediate and nonclassic monocytes and decreased expression of Notch 2 in
CD8+ T cells. In vitro, we observed in the cultures of PBMCs, increased expression of DLL4
in intermediate monocytes and Notch 2 in CD4+ T cells. The expression of the DLL4 linker in
intermediate monocytes and the expression of Notch 1 in CD4+ T cells in patients with active
TB correlated positively with the degree of lung injury. In addition, patients with moderate
and advanced lung injury have higher Notch 1 expression in CD4+ T cells when compared to
patients with a minimal degree of lung injury. Patients with active TB showed a significant
increase in plasma levels of IL-6, IP-10, CD14s and CD163s, and decreased levels of IFN-γ,
IL-17A, IL-4, IL-2, IL-1β and RANTES. The plasma levels of IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-4,
IL-2, IL-12, IL-1β, RANTES and IL-10 correlated positively with the highest degree of lung
injury. In addition, we demonstrated that levels of IFN-γ, IL-17A, IL-1β, IL-4 and IL-2 are
related to higher Notch 1 receptor expression in CD4+ T cells, whereas plasma levels of IP-10,

CD163s and procalcitonin correlate with increased Notch 1 expression in CD8+ T cells. We
have shown a greater trend in HES1 expression in patients with active TB and in vitro
infected cells, indicating that the Notch pathway is being activated during Mtb infection.
Interestingly, in vitro cultures of PBMCs treated with the Notch pharmacological inhibitor
(GSI), reduced IL-17A, IL-2 and IL-10 production and increased IL-8, while anti-hDLL4
treatment promoted the significant increase in TNF-α levels and monocyte phagocytic
activity. In conclusion, the expression of Notch receptors and ligands is altered during TB,
especially the DLL4 linker in monocyte subpopulations. In addition, the Notch pathway
appears to be important in modulating pro and anti-inflammatory responses. In this work, we
suggest that Notch 1 expression in T cells and DLL4 in monocyte subpopulations is
associated with TB severity. Thus, detection of these constituents of the Notch pathway in
PBMCs of patients with active TB are potential biomarkers to assess disease progression.

Keywords: progression biomarker, immune response, Notch signaling, active tuberculosis.
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1.1 Histórico, etiologia e epidemiologia da tuberculose
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa bacteriana causada pelo Mycobacterium
tuberculosis (Mtb) e que há milhares de anos acomete seres humanos em todo mundo, sendo
ainda considerada um grande desafio para a ciência e para medicina [1]. Desde os primeiros
relatos históricos associados à TB, percepções epidemiológicas e contribuições científicas
foram essenciais para entender a doença [2]. Um dos principais marcos relacionado à
descoberta da tuberculose foi em 1882, no qual o bacilo foi isolado e identificado como ácido
álcool resiste - o que permitiu sua coloração, pelo cientista Robert Koch [3].
Neste sentido, esforços de diferentes grupos clínicos e de pesquisa de todo o mundo
impulsionaram o desenvolvimento de antibioticoterapias que levaram à cura da TB. No
entanto, a doença ainda é considerada um grave problema de saúde pública, uma vez que é
tida como principal causadora de morbidade e mortalidade proveniente de um único agente
infeccioso em todo o mundo [1]. Segundo o último boletim disponibilizado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) em 2016, estima-se que 10,4 milhões de indivíduos manifestaram a
TB, sendo que 1,7 milhões foram a óbito [1]. Acredita-se que um terço da população mundial
esteja infectada pelo M. tuberculosis, apresentando a forma assintomática da doença,
conhecida como tuberculose latente [4]. A partir disso, estima-se que 5 a 10% desses
indivíduos podem desenvolver a forma ativa durante toda a vida e que essa circunstância está
indubitavelmente associada a quadros de deficiência do sistema imunológico. A disfunção
das células do sistema imune influência negativamente no controle do bacilo, permitindo que
a micobactéria cresça, acarretando consequentemente, no desenvolvimento da forma ativa da
doença [5], [6]. Tal condição clínica é frequentemente vista em indivíduos co-infectados com
o HIV [7].
Ademais, o que se torna ainda mais alarmante é que o controle epidemiológico está
sendo agravado pelo aumento nos números de casos de indivíduos infectados com cepas
resistentes aos fármacos utilizados rotineiramente no tratamento da TB. Avaliações apontam
que no ano de 2016 houve 600.000 novos casos de resistência a rifampicina, antibiótico de
primeira linha mais efetivo no tratamento da TB. Dentre estes, 490.000 casos também
correspondiam a quadros de tuberculose multirresistente (TB-MDR), ou seja, condições
clínicas em que há resistência a mais de um dos fármacos utilizados no esquema de escolha
no tratamento da doença, como isoniazida, etambutol e pirazinamida [1].
Além dos desafios encontrados em relação ao crescente número de casos de
tuberculose resistente às terapias farmacológicas, o diagnóstico é outra questão que merece
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atenção. Existem várias ferramentas para o diagnóstico da TB, como testes microbiológicos
(baciloscopia e cultura para micobactérias), testes clínicos, (teste de imagem ou raio-X) e teste
rápido molecular (TRM). Apesar de serem amplamente utilizados na rotina clínica, várias
limitações quanto à utilização destas técnicas podem ser citadas. A baciloscopia, por exemplo,
teste que possibilita avaliar a presença de bacilos em amostras de escarro, é um método
simples e de baixo custo, porém apresenta baixa sensibilidade. Já o teste de cultura,
atualmente considerado o padrão-ouro para diagnóstico da TB, é um teste altamente sensível,
que, no entanto, precisa de aproximadamente 4 a 5 semanas para que seja emitido o resultado,
retardando o início do tratamento. Além disso, novos testes moleculares apresentam maior
sensibilidade e especificidade para detecção de bacilos nas amostras de escarro, possibilitando
inclusive a detecção de cepas resistentes à rifampicina. Apesar de possibilitarem um
diagnóstico rápido e preciso, a realização desse teste demanda conhecimentos técnicos
avançados e gastos financeiros elevados, tornando-a inacessível a muitos centros de saúde.
Assim, estudos que busquem novas ferramentas que auxiliem no diagnóstico da tuberculose
ainda são fundamentais para o controle efetivo da doença.
Em adição, outro desafio para o controle da tuberculose consiste na busca de novas
estratégias de prevenção e tratamento. A vacina atual, BCG é amplamente utilizada e tem
mostrado ser eficaz na proteção contra a doença na infância. Porém, vários estudos têm
demonstrado que em adolescentes e adultos a eficácia da proteção é variável, demonstrando
de 2 a 80 % de variação nas taxas de prevenção. E por fim, o tratamento também compreende
uma questão de atenção no combate a tuberculose. O esquema atual, apesar de efetivo, tem
duração que varia de 6 meses a um ano de tratamento. Tal período prolongado acarreta
grandes taxas de insucesso terapêutico devido ao abandono por parte do paciente aos longos
esquemas de tratamento, fator que está diretamente correlacionado com o crescente número
de casos de resistência [8].
Diante dessa realidade, novos alvos moleculares têm sido estudados como alvo para o
desenvolvimento de novas estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento, buscando
torná-los mais efetivos na detecção e controle da infecção. Neste contexto, várias moléculas
relacionadas à resposta imune do hospedeiro têm sido demonstradas como potenciais alvos,
dentre as quais se encontram as vias de sinalização Notch. Tal via de sinalização constitui um
importante alvo de estudo por influenciar a dinâmica da resposta imunológica durante a
infecção por M. tuberculosis. Porém a compreensão do potencial desta via na infecção ainda
não está completamente elucidados sendo necessários novos estudos para entender as
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características e mecanismos dessa via de sinalização durante o desenvolvimento e controle
da TB [9]–[15].
1.2 Resposta imunológica contra M. tuberculosis
A tuberculose é uma infecção crônica, que acomete principalmente o pulmão, no
entanto outros órgãos podem ser afetados caso haja a disseminação dos bacilos, promovendo
dessa maneira o desenvolvimento da TB extrapulmonar [16]. A forma pulmonar é iniciada
através da inalação dos bacilos dispersos no ar por indivíduos infectados, por meio de tosse,
espirro ou fala, e que após serem inalados, interagem com células residentes no pulmão,
estabelecendo desta maneira a infecção [17], [18]. Uma vez em contato com o bacilo, o
hospedeiro poderá desenvolver três diferentes quadros clínicos: os bacilos podem ser
eliminados naturalmente pelo hospedeiro, de forma dependente da ativação do sistema imune;
permanecer de forma latente no interior de granulomas (90% dos casos), ou ainda induzir, em
alguns indivíduos a doença ativa, promovendo a infecção primária [17].
Assim, a resposta imune é fator determinante nos processos infecciosos, direcionado o
desfecho dos quadros clínicos apresentados pelo hospedeiro. Apesar de ser extremamente
complexa, muito se sabe sobre a resposta imune contra o Mtb. De maneira geral, durante o
processo infeccioso, a primeira linha de defesa contra o bacilo é constituída por fagócitos,
dentre os quais os macrófagos alveolares, que são células residentes, e os neutrófilos, que são
células circulantes rapidamente recrutados para o local da inflamação. O reconhecimento e
internalização do bacilo por estas células são mediados por diversos receptores, que são
essenciais para ativação celular. Dentre os receptores responsáveis pelo reconhecimento
antigênico encontram-se os receptores semelhantes a Toll (TLR 2, 4 e 9), receptores de
manose, receptores do complemento, receptores de lectina do tipo C e scavanger receptors
[19]–[21].
Como mencionado, os macrófagos desempenham importante papel na resposta imune
durante a infecção por Mtb. Já é bem estabelecido que os macrófagos alveolares residentes
são as principais células capazes de fagocitar o bacilo e promover a ativação da imunidade
inata através da produção e secreção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-12, IL1α/β e IL-6, de peptídeos antimicrobianos, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio,
mediadores lipídicos (prostaglandina E2 e lipoxina A4) e quimiocinas (MCP-1, MIP-1α, MIP
β e RANTES). Juntos, estes mediadores são responsáveis por manter o microambiente
inflamatório e, consequentemente, promover o recrutamento de novas células para o local de
infecção, a fim de restringir e/ou destruir os bacilos [22].
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Nesse cenário, o recrutamento de neutrófilos do sangue para o local da infecção parece
ser importante na resposta imune contra Mtb, já que a partir do reconhecimento e interação
com os bacilos, essas células passam a produzir e secretar citocinas pró-inflamatórias (IL-1β,
IL1α e TNF-α), quimiocinas (CXCL1, CXCL8, MIP-1α e MIP-β), peptídeos antimicrobianos
(α-defensinas e neutrophil extrecellular traps (NETs)) e intermédios reativos de oxigênio
capazes de combater a micobactéria [17], [23], [24]. No entanto, a participação dos
neutrófilos no estabelecimento de uma resposta protetora ainda é controversa, uma vez que,
tem sido associada à imunopatogenese da TB [25], [26].
Ainda no contexto da ativação da imunidade inata, outras células desempenham
importantes funções no reconhecimento e resposta inicial contra o Mtb. Células NK (células
natural killer) e células T γδ, assim como os neutrófilos, são recrutadas rapidamente após a
infecção e auxiliam outras células na eliminação dos bacilos através da detecção e eliminação
de células infectadas, da liberação de grânulos citotóxicos, que promovem a lise celular, e
também pela produção de citocinas como IFN-γ e TNF-α, importantes em respostas protetoras
contra o bacilo [27], [28], [29].
Apesar dos esforços iniciais do sistema imunológico, o Mtb possui fatores de
virulência, que facilitam o escape dos mecanismos microbicidas dos fagócitos, sendo capaz de
inibir a fusão do fagossoma com o lisossoma, evitando a sua morte e facilitando a sua
replicação no interior dessas células [30], [31]. Desta forma, outros mecanismos de defesa do
hospedeiro precisam ser também ativados para garantir o máximo controle da infecção. Neste
contexto, a associação de fatores imunológicos inatos e adaptativos é essencial ao
desenvolvimento da resposta imune efetora contra Mtb [32].
A ativação de uma resposta adaptativa eficaz é dependente da apresentação de
antígenos às células T naive. Dentre as células com esta função, as células dendríticas (DC)
desempenham importante papel, uma vez que constituem a principal célula apresentadora de
antígenos (APC), sendo capazes de realizar uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa.
As DCs imaturas, originadas a partir do recrutamento de células mononucleares para o local
da infecção, principalmente os monócitos, reconhecem os antígenos bacterianos, internalizam
o bacilo e realizam o processamento dos antígenos micobacterianos. Assim, uma vez maduras
após este processo, com expressão de antígenos e moléculas co-estimuladoras na superfície,
tais células migram para os linfonodos, sob influência da IL-12 e quimiocinas (CCL19 e
CCL22) migram para os linfonodos drenantes, onde iniciam a ativação de células T [33], [34].
Do mesmo modo, existem DCs residentes (derivadas do saco vitelínico) que também
participam da defesa inicial contra o bacilo e auxiliam na apresentação de antígenos às células
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T. Tal processo de ativação e migração das células dendríticas, e consequente ativação de
células T podem levar de 8 a 12 dias depois da infecção. O atraso na migração destas células
apresentadoras aos linfonodos constitui uma das dificuldades encontradas durante a resposta
contra Mtb,o que retarda a resposta adaptativa e permite a replicação desenfreada do bacilo
[35].
A ativação de células T CD4+ auxiliares e células T CD8+ citotóxicas pelas APCs são
mediadas por diferentes sinais. Desta forma, a ativação depende inicialmente da interação de
receptores de superfície destas células, o MHC (Complexo principal de histocompatibilidade I
e II) presente nas APCs e o TCR (receptores de células T) expressos pelas células T.
Concomitantemente, é necessária a interação entre receptores co-estimuladores B7 (1/2) e
CD28, expressos respectivamente na APCs e nas e células T. Esta ligação é essencial para
disponibilizar um segundo sinal que auxilia na ativação e, por fim, o terceiro sinal, que é
proporcionado através de citocinas, liberadas por células APCs, como IL-12, TNF, IL-6, entre
outras [36], [37].
A apresentação de antígeno por células APCs via MHC II promove ativação de células
T CD4+, que posteriormente se diferenciam em subtipos celulares efetores distintos que
divergem principalmente na produção e secreção de citocinas. Os principais perfis celulares
desencadeados por esta ativação são T Helper 1 (Th1), T Helper 2 (Th2) e T Helper 17
(Th17) [37]. É importante mencionar que a polarização para um tipo específico de célula T
helper é dependente do microambiente inflamatório e dos antígenos do patógeno ao quais as
células estão sendo expostas. Nesse sentido, a presença de citocinas específicas favorece
perfis distintos, como a IL-12 que desencadeia a ativação de células para o perfil Th1, IL-4
para o perfil Th2, e IL-6 e TGF-β na ativação de células Th17. Ademais, mecanismos
intracelulares, como fatores de transcrição são fundamentais para direcionar a diferenciação
dos perfis celulares. Fatores de transcrição STAT4, STAT1 e T-bet promovem a polarização
para o perfil Th1, enquanto STAT3 e RORγt estão associados à polarização para Th17 e, por
sua vez, STAT6 e GATA-3 para o perfil Th2 [37].
Classicamente, a resposta celular eficaz contra Mtb está associada ao padrão Th1 [33].
As células Th1 antígeno-específicas migram para os pulmões, sítio de infecção, onde iniciam
a produção de IFN-γ, promovendo a maior ativação da resposta de macrófagos, que passam a
produzir e liberar mais citocinas e fatores microbicidas, como óxido nítrico (NO) e espécies
reativas do oxigênio (ROS) [33], [38]. Estudos realizados em humanos e modelos
experimentais em camundongos demonstraram que as células T CD4+ e as citocinas IL-12,
IFN-γ e TNF-α são fundamentais no controle da infecção por Mtb [34].
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Do mesmo modo, estudos têm indicado que células Th17 também desempenham um
papel importante na imunidade protetora contra Mtb, uma vez que essa população de células
T helper produtoras de citocinas IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 [39], [40], auxiliam
principalmente no recrutamento de neutrófilos para o pulmão, favorecendo, dessa maneira, a
formação do granuloma e culminando na eliminação dos bacilos no local da infecção. Além
do mais, os receptores da IL-17 (IL-17RA) são amplamente expressos em diferentes órgãos,
como pulmão e baço, e muitas células importantes para o controle do Mtb são responsivas a
IL-17, como por exemplo, macrófagos, DCs e linfócitos, influenciando dessa maneira nas
respostas pró-inflamatórias. Neste cenário, células Tγδ também desempenham um papel
interessante, já que são fontes iniciais de IL-17 durante a infecção por Mtb e,
consequentemente, auxiliam células Th17 na produção desta citocina importante no controle
do bacilo [41], [42].
Neste contexto de polarização celular, alguns grupos de pesquisas têm demonstrado
que o desenvolvimento da tuberculose, bem como gravidade da doença estão intimamente
associados ao desequilíbrio na resposta imunológica. Pacientes com quadros mais graves de
infecção apresentam predominantemente uma resposta do perfil Th2, com concomitante
redução da resposta do perfil Th1 [43]–[45]. Além disso, o papel protetor da ativação de
células do perfil Th17 em infecções crônicas, como a TB, ainda é questionado, pois se
acredita que em determinados casos essa resposta pode ser prejudicial e auxiliar na
propagação do bacilo. Sendo assim, é notório que durante a TB, a imunorregulação das
respostas de células T, principalmente Th1 e Th17, são cruciais para proporcionar uma
imunidade contra o bacilo e prevenir efeitos imunopatológicos [40].
Além das células T auxiliares, a ativação de células T CD8+ citotóxicas também é
fundamental na tuberculose. Tais células reconhecem estritamente antígenos via MHC I
expressos praticamente em todas as células nucleadas, incluindo APCs. Os mecanismos
decorrentes da ativação das células T CD8+ são importantes na eliminação de células
infectadas, através da ação de grânulos líticos (perforinas e grazimas) e pela interação de
receptores de morte, como FAS e FAS ligante. A produção e liberação de perforinas por
células T CD8+ induzem poros na membrana celular de células infectadas e permitem a
entrada de proteínas líticas, como grazimas que promovem a lise celular. Por sua vez, a
expressão da molécula FAS ligante nas células T CD8+ interage com receptores FAS nas
células alvo e induz apoptose [46], [47]. A partir da lise de células infectadas, os bacilos se
tornam visíveis e permissivos a serem reconhecidos, fagocitados e eliminados por células
fagocíticas. Além de produzir mecanismos de morte celular descritos acima, as células T
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CD8+ também são capazes de produzir citocinas importantes para resposta inflamatória contra
o bacilo, principalmente IL-2, IFN-γ e TNF-α [47], [48].
Assim, a forma com que o sistema imunológico é ativado no hospedeiro é crucial para
o desfecho da infecção. É importante mencionar ainda que o curso da infecção pode ser
definido por fatores intrínsecos ao hospedeiro, inerentes à bactéria ou ao ambiente, sendo que
a interação do ambiente, do hospedeiro e do patógeno são essenciais para o desenvolvimento
e progressão da doença [49]. Vários fatores ambientais podem prejudicar a resposta imune e
atuar como fatores de riscos. Neste contexto, as condições socioeconômicas precárias, que
limitam o acesso ao sistema de saúde ou a própria precariedade no sistema de saúde,
saneamento básico insuficiente, imunodeficiências, co-infecçãocom o HIV, diabetes mellitus,
câncer, a própria quimioterapia, entre outros são importantes condições que influenciam a
função das células do sistema imune e, consequentemente, favorecem a infecção. [1], [49].
Com base nos pontos já descritos, compreender os diferentes mecanismos que
modulam a ativação adequada da resposta imune, envolvendo as vias de sinalização
importantes para a ativação das células T são pontos que ainda precisam ser melhor
elucidados no contexto da infecção por Mtb. Dentre as vias de ativação do sistema imune,
encontram-se os receptores e ligantes da via Notch, que apresentam potencial de modulação
da ativação das células T, constituindo assim importante via para investigação. Determinar a
participação desta via na tuberculose constitui um dos objetivos do presente trabalho.
1.3 Receptores e ligantes Notch e suas funções
A via de sinalização Notch foi descrita primeiramente por Morgan e colaboradores,
através de pesquisas genéticas realizadas em Drosophila melanogaster, onde foi identificado
um locus, que quando sofria mutações, surgiam notches (rachaduras) nas asas do inseto [50],
daí a denominação de “locus Notch”. Atualmente, já é descrito que a via canônica de Notch
permaneceu conservada ao longo da evolução e que, desde a sua descoberta, tem sido alvo de
muitas pesquisas, que revelaram a sua importância para diversos mecanismos celulares de
organismos metazoários, dentre os quais estão a determinação do destino celular,
hematopoese, auto-renovação de tecidos, proliferação e apoptose durante a embriogênese e
dentre outros [51], [52], [53].
Em mamíferos são descritos quatro tipos de receptores Notch, sendo Notch 1, Notch 2,
Notch 3 e Notch 4 e cinco ligantes: três ligantes Notch Delta-like (DLL1, DLL3 e DLL4) e
dois ligantes da família Jagged (Jag1 e Jag2) (figura 1) [54], [55], [56]. De maneira geral, os
receptores Notch e seus ligantes são proteínas transmembrana de passagem única que, na
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maioria das ocasiões, necessitam da interação célula-célula e do processamento proteolítico
para promover a sinalização [54].
As estruturas dos receptores e seus ligantes já são bem descrita na literatura. Os
receptores Notch são constituídos por domínio extracelular dos (DECN) com uma
extremidade N-terminal, que contém 29-36 repetições semelhantes ao fator de crescimento
epidérmico (EGF) [57]. Algumas repetições de EGF desempenham papéis importantes na
determinação da estrutura e na afinidade dos receptores Notch aos seus ligantes,
principalmente ao se ligarem aos íons Ca2+[58], [59]. As repetições de EGF são seguidas por
um domínio denominado região reguladora negativa (LNR), composto por 3 repetições
Notch-Lin12 (LIN) ricas em cisteína e um domínio de heterodimerização. O LNR tem por
função impedir que os receptores sejam ativados na ausência dos ligantes [60]. O domínio
único transmebrana, é seguido por módulo de associação RBPjκ (RAM), seguida por uma
sequência de localização nuclear (NSL) e sete repetições de anquirina (ANK) [60]. Além
disso, após o domínio ANK há dois NSL adicionais e por fim, na região C-terminal contém
um domínio de transativação vagamente definido e evolutivamente divergente (TAD),
composto por motivos ricos em prolina, ácido glutâmico, serina, treonina (PEST) que
possuem sinais de degradação (degrons) que regulam a estabilidade do domínio intracelular
dos receptores Notch (DICN) [55].
Tais receptores são sintetizados no retículo endoplasmático, como uma pró-proteína.
Do retículo, são encaminhados para o complexo de Golgi, no qual são clivados no primeiro
sítio de clivagem (S1) por uma protease designada furin-like convertase. A partir disso, os
receptores passam por um processo de maturação e montagem do heterodímero, sendo
posteriormente direcionados para a membrana plasmática, onde poderão interagir com seus
respectivos ligantes para ativação da via [60].
Em relação aos ligantes de Notch, a classe mais conhecida é caracterizada por três
motivos estruturais: os domínios extracelulares são caracterizados pela presença de um
domínio Delta /Serrate /LAG-2 (DSL), múltiplas repetições semelhantes à EGF chamadas de
domínio DOS (Delta e OSM-11-like proteins) e repetições semelhantes à EGF. Além disso,
os ligantes podem ser classificados levando em consideração a presença e ausência dos
domínios DOS e domínios ricos em cisteína. Por exemplo, ligantes Jag1 e Jag2 possuem uma
região rica em císteína (RRC) e apresentam aproximadamente duas vezes mais repetições
semelhantes à EGF em comparação aos ligantes do tipo Delta-like [61]. Na figura 1 podemos
observar a organização molecular dos receptores e seus ligantes.
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Figura 1. Organização dos domínios dos receptores e ligantes de Notch em mamíferos. Á esquerda estão
representados os receptores Notch e à direita os seus ligantes. Em mamíferos existem 4 tipos de receptores Notch
(Notch 1-4), três ligantes NotchDelta-like (DLL1,DLL3eDLL4) e dois ligantes da famíliaJagged(Jag1eJag2). Os
receptores Notch são constituídos por um domínio extracelular (DECN) composto por repetições de fator de
crescimento epidérmico (EGF) que diferem no número de repetições (29-36). As repetições de EGF são seguidas
pela Região Reguladora Negativa (LNR). O domínio único transmebranar (DTM), é seguido pelo domínio
intracelular (DICN) contituido inicialmente por um módulo de associação RBPjκ (RAM), seguida por uma
sequência de localização nuclear (NSL) e sete repetições de anquirina (ANK). Após o domínio ANK há 2 NSL
adicionais e um domínio de transativação vagamente definido e evolutivamente divergentes constituído
pormotivos ricos em prolina, ácido glutâmico, serina, treonina (PEST). Em relação aos ligantes de Notch, os
domínios extracelulares são caracterizados pela presença de um domínio Delta /Serrate /LAG-2 (DSL), múltiplas
repetições semelhantes à EGF chamadas de domínio DOS (Delta e OSM-11-like proteins) e repetições
semelhantes à EGF. Os ligantes podem ser classificados através da presença e ausência dos domínios DOS e
domínios ricos em cisteína. Adaptado de Kopan, R. et al (2009).

Uma vez expressos na superfície celular, a sinalização canônica Notch é iniciada a
partir da interação ligante/receptor e a sua ativação é intercedida por sequências de eventos
proteolíticos [56], [62]. O evento proteolítico inicial é mediado através da protease ADAM
(desintegrina e metaloprotease), que promove a clivagem do receptor Notch em uma região
que antecede o domínio transmembrana, conhecida também como sítio 2 (S2) de clivagem. A
partir da clivagem e liberação do domínio extracelular do receptor, o domínio transmembrana
e intracelular que permaneceram associados à membrana celular, sofrem ação proteolítica nos
sítios 3 (S3) e 4 (S4) de clivagem através da γ-secretase, um membro multicomponente de
uma família crescente de proteases de clivagem intracelular (I-CLIPs). Consequentemente,
após a clivagem o DICN é liberado e translocado para o núcleo. É importante mencionar que
o DICN não tem a capacidade de se ligar diretamente ao DNA, sendo necessário que o mesmo
se associe a uma proteína de ligação a DNA, denominada CSL ou RBPjƘ, através dos seus
domínio RAM e ANK. Com o auxilio do domínio ANK, são recrutados co-ativadores de
transcrição (CoA), tais como Mastermind e MED8, que são importantes para formação do
complexo transcricionalmente ativo. [55]
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Dessa forma, após a formação do complexo DICN/CSL/CoA será possível à
transcrição e regulação positiva de genes alvo de Notch, tais como genes da família HES
(Hairy/enhancer of Split) e HEY (Hairy/Enhancer of Split related with YRPW motif). Os
genes relacionados à HES/HEY atuam principalmente como reguladores transcricionais e
estão envolvidos na regulação de diversos mecanismos moleculares no desenvolvimento de
organismos metazoários [63], [64].
É valido mencionar que a sinalização Notch possui elementos essenciais que tem por
função regular minuciosamente a ativação da via, como por exemplo, elementos repressores,
tal como SMRT que na ausência do NICD induz um estado repressivo e ubiquitinas ligases
que estão associadas à degradação e reciclagem de receptores e ligantes, como exemplo a
DTX. [55].

Figura 2. Representação gráfica da ativação da via de sinalização de Notch (representação simplificada).
O receptor maduro é produzido após clivagem proteolítica pela furin-like convertase no sítio 1 de clívagem (S1).
A partir disso, o receptor é direcionado para a superfície celular como um heterodímero. O receptor Notch é
ativado através da interação com seu ligante expresso na célula adjacente que gera uma mudança conformacional
no receptor. A alteração conformacional promove a exposição do sitío 2 de clívagem (S2) , que posteriormente
sofrerá ação proteolítica da metaloproteineases ADAM. Após essa clivagem a PECN é liberada e endocitada
juntamente com o ligante pela célula adjacente. O domínio transmembrana intracelular que permaneceram
associados à membrana celular, sofrem ação proteolítica nos sítios 3 (S3) e 4 (S4) de clivagem através da γsecretase, culminando na liberação do NICD. O NICD é direcionado para o núcleo onde se associa a proteínas de
ligação ao DNA (CSL / RBPjk) que promovem o recrutamento de co-ativadores de transcrição (CoA), tais como
Mastermind e MED8. Dessa forma, após a formação do complexo DICN/CSL/CoA transcripcionalmente ativo
será possível à transcrição e regulação positiva de genes alvo de Notch, tais como genes da família HES e HEY.
Adaptado de Kopan, R. et al (2009).
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Como já mencionado, a via Notch é importante para muitos processos celulares, desde
o desenvolvimento até funções efetoras. Ademais, nos últimos anos, diversas pesquisas
mostraram que a via Notch estão envolvidas no desenvolvimento e regulação de respostas
pró-inflamatórias, [65], [66], [67], [68] na polarização de células T [69], [70], [71], [72] e na
formação de memória imunológica. Tal associação entre a via Notch e o sistema imune foram
possíveis visto que há ampla expressão de receptores e ligantes Notch em células do sistema
imune, como por exemplo, células T, que expressam receptores Notch1, 2, 3 e 4 [70], [73],
[74] e APCs, com ampla expressão de ligantes DLL1, DLL4, Jagged1 [14], [76], [75].
Apesar da relação entre a expressão dos constituintes da via com a modulação da
resposta imunológica, trabalhos têm descrito a associação da sinalização anormal de Notch
com diversos processos patológicos, como no câncer [55]. Dessa maneira, se torna notório
que constituintes dessa via de sinalização têm sido vistos como um potencial alvo terapêutico
e como biomarcadores de diversas doenças, podendo ser estudados em processos infecciosos,
como na tuberculose [77],[78], [79],[80].
1.4 Sinalização Notch na resposta imunológica contra M. Tuberculosis
Apesar das poucas informações disponíveis sobre a real função da sinalização da via
Notch durante a infecção por Mtb, alguns estudos têm demonstrado resultados interessantes,
principalmente no que diz respeito aos efeitos desta via na modulação da resposta
imunológica contra antígenos micobacterianos.
Nessa perspectiva, Narayana e colaboradores (2008) realizaram estudo em macrófagos
peritoneais de camundongos infectados in vitro por M. bovis BCG e evidenciaram uma
regulação positiva na expressão de receptores Notch1, além de um subsequente aumento na
expressão de Supressor de Sinalização de Citocinas 3 (SOCS3). O aumento de SOCS3
demonstrou ser resultado da ação da via Notch através das vias de Fosfatidilinositol 3Quinase (PI3K) e da Proteína-Quinase Ativada por Mitógeno (MAPK). A função primordial
do SOCS3 é mediar a regulação negativa de diversas citocinas, através da inibição da
sinalização de JAK-STAT. Em adição, no mesmo estudo, demonstrou-se que a administração
de inibidores farmacológicos da via Notch, tal como o GSI-I, um inibidor da γ-secretase,
resultou em uma perda significativa no processamento do receptor Notch1, com subsequente
bloqueio na indução de SOCS3 em macrófagos, demonstrando que ambos os processos estão
associados. Além disso, foi apresentado pelos autores que a inibição da sinalização do
receptor do tipo Toll 2 (TLR2), leva a diminuição da expressão de HES1 e redução acentuada
dos níveis de SOCS3. Tais resultados corroboram a hipótese de que eventos iniciais da
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sinalização de TLR2 dependente de MyD88 são importantes para auxiliar na ativação e
expressão do receptor Notch1 e na indução de SOCS3, durante a infecção com
BCG[9],[81],[82].
Adicionalmente, estudos realizados por Bansal e colaboradores em 2009, utilizando
macrófagos peritoneais de camundongos infectados in vitro com M. bovis BCG, observaram
que a ativação da sinalização de TLR2, conduz a expressão de COX-2. Segundo os autores, a
expressão da COX-2 pode ser mediada inicialmente através da ação de Nitric oxide synthase
(iNOS), enzima importante para a produção de óxido nítrico (NO), que auxiliam na ativação
da cascata de sinalização de Notch 1-PI3K, acarretando na ativação do NF-κB e, por fim,
proporcionando a expressão da COX-2 [83]. Em conformidade, Kapoor e colaboradores em
2010, demonstraram que a estimulação de TLR2 por M. bovis BCG in vitro utilizando os
mesmos modelos experimentais de macrófagos utilizados por Bansal et al, 2009, acarretou na
regulação positiva de receptores Notch1. Além disso, a produção de NO promoveu a
superexpressão de Jag1 em macrófagos, ao mesmo tempo em que foi observada uma maior
indução da ativação da via de sinalização de Notch1. Neste contexto, concluiu-se que a
indução do receptor Notch e a expressão de ligantes em células mielóides pode ser mediada
por TLRs, resultando na ativação não-canônica da cascata de sinalização via Notch [12].
Ainda associando a ativação da via Notch com mecanismo da resposta imune em
infecções micobcterianas, em 2013, Palaga e colaboradores investigaram o envolvimento da
via Notch na regulação da apoptose em macrófagos derivados de medula óssea de
camundongos, infectados in vitro com M. bovis BCG e tratados com PPD. Os autores
observaram maior expressão de receptores Notch1 em macrófagos, ao mesmo tempo em que
foram obtidos níveis maiores de Mcl-1 (myeloid cell leukaemia-1). O Mcl-1 é um membro
anti-apoptótico da família do linfoma de células B 2 (BCL-2), e em macrófagos exerce um
papel essencial na sobrevivência dessas células [11].
Em 2008, Ito e colaboradores em ensaios in vivo utilizando camundongos deficientes
do gene que expressa o TLR9 (TLR9-/-) imunizados com BCG e subsequentemente desafiados
com esferas revestidas com PPD, notaram alterações na resposta imunológica e diminuição do
perfil de citocinas Th17. Além disso, evidenciaram a diminuição e o acúmulo inadequado de
células dendríticas na formação de granuloma, bem como redução na expressão de DLL4
nestas células. Em adição, a neutralização específica de DLL4 durante experimentos in vitro,
utilizando anticorpos anti-DLL4, promoveu a diminuição da expressão de IL-17 por células T,
enquanto que a superexpressão de DLL4 induziu o aumento proporcional na produção desta
citocina. Sendo assim, o estudo sugere que o a expressão do receptor TLR9 promove maior
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expressão de DLL4 em DC mielóides e que a expressão deste ligante da via Notch influencia
na polarização de células T para o padrão Th17, reforçando a função da via na modulação da
resposta imunológica. [10].
Corroborando estes dados, Schaller e colaboradores (2016) demonstraram, em modelo
de infecção por M. bovis BCG, aumento na expressão de ligantes da via, especialmente DLL4
em células dendríticas e células progenitoras da medula óssea. Ainda, foi possível observar
que o bloqueio da via com anticorpos específicos (anti-DLL4) reduziu de maneira
significativa à produção de citocinas IFN-γ e IL-17 pelas células T. Ademais, ao avaliar a
expressão dos constituintes da via em PBMCs de pacientes com tuberculose ativa, os autores
evidenciaram uma maior expressão do ligante DLL4 em monócitos nos indivíduos com a
doença ativa em comparação aos indivíduos saudáveis e pacientes após seis meses de
tratamento. Em conjunto, os resultados deste estudo apresentam evidências de que o ligante
DLL4 é amplamente expresso em monócitos durante a infecção micobacteriana, podendo
desempenhar importante modulação nas repostas de células T CD4+, influenciando de
maneira significativa a ativação e polarização destas células, visto a produção de citocinas.
[14].
Por fim, evidenciando ainda mais a associação da ativação da via com a modulação da
resposta imune, estudo recente realizado por Li e colaboradores (2018) avaliou influência da
sinalização Notch sobre o padrão de resposta de células T em amostras de PBMCs de
indivíduos saudáveis, pacientes com tuberculose latente e ativa estimuladas in vitro com
antígenos micobacterianos. Para isso, PBMCs foram tratadas por 72 horas com diferentes
concentrações de DAPT (inibidor da γ-secretase), inibidor farmacológico da via Notch e,
posteriormente, estimuladas com ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target 6), antígeno
derivado de Mtb. Antes do tratamento os autores observaram que PBMCs de pacientes com
tuberculose ativa possuíam aumento do número de células com padrão Th2 de resposta e
expressão aumentada de GATA3 e IL-4. O tratamento com DAPT apresentou efeitos
inibitórios sob a via Notch e promoveu diminuição de células Th2 em pacientes com
tuberculose ativa, de forma dose-dependente. Além disso, foi vista uma diminuição
significativa dos níveis de expressão de GATA3 e IL-4. A partir desses resultados os autores
sugerem que o bloqueio da sinalização Notch, pode reduzir resposta de perfil Th2 e favorecer
o equilíbrio de resposta Th1 durante a infecção por Mtb [15].
Com base no exposto, os estudos realizados até o momento demonstraram que, a
ativação da via de sinalização Notch parece ser importante na modulação da resposta
imunológica durante a infecção por Mtb, principalmente ao regular as respostas mediadas por
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células T, essenciais para o controle efetivo da doença. Tal modulação reflete diretamente nas
funções efetoras dos linfócitos, direcionando a produção de citocinas e regulando a sobrevida
destas células. Assim, a expressão dos receptores e ligantes pode resultar em diferentes
desfechos para o hospedeiro, e consequentemente, na progressão e gravidade da tuberculose
[20], [21]. É evidente que muitos esforços têm sidos empregados para entender melhor a
participação da via de sinalização Notch na indução de respostas imunes efetivas, bem como
compreender o potencial de regulação da via durante a tuberculose, que constituem pontos de
interesse deste trabalho.

2. OBJETIVOS
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Objetivo geral:
Avaliar a participação da via Notch na modulação da resposta imune durante a
infecção por Mycobacterium tuberculosis em humanos.
Objetivos específicos:
1. Determinar a expressão dos receptores e ligantes de Notch em células do sistema
imune de pacientes com tuberculose ativa e correlacionar com mediadores
imunológicos e os diferentes estágios da doença;
2. Estabelecer como a modulação da via Notch influencia a resposta de células
mononucleares do sangue periférico contra o Mycobacterium tuberculosis em
modelo de infecção in vitro.

3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
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1º ETAPA
Avaliação da expressão de Receptores e Ligantes Notch em PBMCs

2º ETAPA
Avaliação da função celular dependente da ativação da via Notch

Figura 3. Representação esquemática do delineamento experimental desenvolvido no estudo. O trabalho foi
esquematizado em duas etapas, no qual foram utilizados grupos de indivíduos controle e pacientes com
tuberculose ativa. Na primeira etapa, após coleta do sangue periférico, as células mononucleares foram separadas
e analisadas quanto à expressão de receptores e ligantes Notch por citometria de fluxo e expressão gênica de
genes relacionados à via Notch e a resposta imune. Utilizou-se plasma para avaliar níveis de citocinas, CD14s e
CD163s. Ademais, foram realizadas análises de correlações entre expressão dos receptores, ligantes Notch e
mediadores imunes com dados clínicos dos pacientes com tuberculose ativa. Na segunda etapa, foi avaliada a
função celular dependente da ativação da via Notch durante a infecção por Mtb. Para isso, PBMCs de indivíduos
controle foram infectadas com cepas de Mtb (H37Rv) in vitro, e em seguida foi avaliada a expressão de
receptores e ligantes Notch através de citometria de fluxo. Em culturas de PBMCs tratadas ou não com o GSI,
com os anticorpos anti-hDLL1 e hDLL4 e com as proteínas recombinantes DLL1 e DLL4 foi analisada a
expressão gênica de HES1 (PBMCs) e a produção de citocinas (sobrenadante). Em adição, foram avaliadas a
capacidade fagocítica e microbicida de monócitos na presença de anti-hDLL1 e hDLL4.

4.MATERIAL E MÉTODOS
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4.1.

Casuística
Para realização do presente trabalho, foram recrutados 13 pacientes diagnosticados

com tuberculose ativa, com tempo de tratamento inferior a 2 meses, atendidos na Unidade de
Moléstias Infecciosas (MIN) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto. O consentimento dos indivíduos para participação no presente trabalho foi obtido no
momento da consulta clínica de rotina, após informação e esclarecimento sobre os objetivos
da pesquisa. A doença ativa foi diagnosticada através de sinais clínicos, como tosse, febre,
expectoração, sudorese noturna, perda de peso, com duração de 4 semanas ou mais, aliados
aos exames laboratoriais microbiológicos, moleculares e radiológicos para confirmação da
suspeita clínica. Já para a composição do grupo controle, 13 indivíduos previamente
saudáveis, pertencentes à comunidade USP, como docentes, funcionários e alunos, sem
história prévia de TB ativa, foram convidados a participar da pesquisa. É valido mencionar
que para composição dos grupos, controle e tuberculose ativa, foram recrutados indivíduos de
ambos os gêneros, com idade entre 18 a 65 anos. Em contrapartida, foram excluídos da
pesquisa mulheres grávidas, crianças, idosos acima de 65 anos e pacientes apresentando coinfecções ou co-morbidades como HIV, hepatites e outras doenças crônicas. Ainda, no grupo
controle, foram excluídos aqueles que faziam uso de medicamentos que promovem alterações
no sistema imunológico, tais como, anti-inflamatórios. Ademais, as células isoladas dos
indivíduos controle também foram utilizadas para realização dos experimentos de infecção in
vitro com Mtb. Todos os indivíduos que consentiram em participar da pesquisa registraram
sua autorização através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo
II e III), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
de Ribeirão Preto (CEP/FCFRP-USP: nº 427-CAAE, nº62362216.8.0000.5403) (Anexo I).
4.2.

Isolamento de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs)
Após assentimento e assinatura do TCLE, todos os participantes doaram 40 mL de

sangue total através de punção venosa em tubos de coleta BD Vacutainer® com heparina
(Vacutainer®; Becton, Dickinson and Company).

Após a coleta, os tubos foram

centrifugados por 10 minutos a 400 x g, à temperatura ambiente para coleta do plasma. Em
seguida, a porção celular foi diluída em PBS (Phosphate Bufferred Saline) 1x. O sangue
diluído foi transferido delicadamente para um novo tubo Falcon contendo Ficoll-PaqueTM
PLUS, d=1,078 g/mL (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Sweden). Imediatamente,
as amostras foram centrifugadas a 600g por 30 minutos, a à temperatura ambiente para que
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seja possível a separação da camada de células mononucleares. As células presentes sobre o
gradiente de separação foram coletadas e transferidas para um novo tubo e lavadas por duas
vezes com PBS 1x para obtenção do precipitado celular. Adicionalmente, após separação, foi
realizada a lise das hemácias remanescentes utilizando solução de NH4Cl. Por fim, o
precipitado celular obtido após o precesso de isolamento, foi ressuspenso em 1 mL de meio de
cultura RPMI 1640 (GibcoBRL), suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF) para a
realização de ajuste do número de células para os procedimentos subsequentes.
Tabela 1. Características gerais dos grupos incluídos no estudo
Grupos
Controle

Pacientes TB. A

N
Gênero (H/M)
Idade (média)
HIV+
Esfregaço de expectoração +
Cultura +
PCR +
IGRA +
Tempo de tratamento (média)

13
8/5
44±10
0
9
8
12
ND
22±22

13
10/3
30±8,9
0
NA
NA
NA
0
NA

Número de indivíduos por grupo (N); gênero: Homem (H)/ Mulher (M); Idade ( média (anos)/desvio padrão);
teste molecular - Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), Interferon Gamma Release Assay (IGRA); tempo de
tratamento (média/dias).

4.3.

Citometria de fluxo
A partir de 1x106 células/PBMC de indivíduos controle e pacientes com tuberculose

ativa, foram realizadas imuno-marcações de moléculas de superfície para caracterização
celular quanto à expressão de: CD14, CD16, DLL4 e DLL1 para populações de monócitos e
CD3, CD4, CD8, CXCR3, CCR6, Notch 1 e 2 para populações de células T. Para tanto, as
células foram ressuspendidas em 100 μL de PBS contendo 2% de SBF e a esse volume foi
adicionado 5 μL de cada anticorpo fluorescente contra cada uma das moléculas alvo. A
marcação foi realizada por 25 minutos a 4°C, no escuro. Após o tempo de incubação, foi
adicionado 2 mL de PBS contendo 2% de SBF em cada tubo. Os tubos foram centrifugados
por 10 minutos a 400 xg, 4°C e os sobrenadantes foram descartados. Em seguida, as células
foram fixadas em 200 μL de PBS com 1% de formaldeído e mantidas a 4°C até o momento da
aquisição. Para avaliação dos dados obtidos, foram adquiridos de 100.000 a 200.000 eventos
de cada amostra no citômetro LRS II Fortessa (BD Biosciences, San Diego, EUA) e as
análises foram realizadas no BD FACSDiva 8.0.1. e no software FlowJo versão 7.6.5. As
estratégias de gates utilizadas nesses experimentos estão evidenciadas nas figuras 4 e 5.
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Tabela 2. Lista de anticorpos utilizados para os experimentos de citometria de fluxo
Anticorpo
Fluorocromo
Clone
Fabricante
Catálogo
CD14
CD16
CD3
CD4
CD8
CXCR3
CCR6
Notch 1
Notch 2
DLL1
DLL4

PE/Cy7
BV 510
PE
FITC
PerCP/Cy5.5
BV 510
PE-Cy7
PE
APC
PE
APC

M5E2
3G8
OKT3
A161A1
RPA-T8
G025H7
11A9
MHN1-519
MHN2-25
MHD1-314
MHD4-46

Biolegend
Biolegend
Biolegend
Biolegend
Biolegend
Biolegend
BD Biosciences
Biolegend
Biolegend
Biolegend
Biolegend

301814
302048
317308
357406
301032
353726
560620
352106
348306
346404
346508

Figura 4. Estratégias de gates utilizadas para identificação de células T CD4+ e células T CD8+ em PBMCs.
Avaliação da expressão dos receptores Notch 1, Notch 2, CXCR3 e CCR6. No primeiro quadro à esquerda está
apresentado à aquisição no citometro e análise por tamanho (FSC-A), complexidade (SSC-A) e a gate é
correspondente à população de linfócitos. A partir da gate de linfócitos, avaliamos as populações de células T
CD4+ (verde) e células T CD8+ (Azul) representados na forma na dot plot no quadro superior a direita. Em
seguida, foram analisadas a expressão de Notch 1, Notch 2, CXCR3 e CCR6 nas populações de células T CD4+
(verde) e células T CD8+ (Azul) representados na forma de histograma nos quadros na parte inferior. As análises
foram realizadas através do citômetro LRS II Fortessa.

M a t e r i a l e M é t o d o s | 48

Figura 5. Estratégias de gates utilizadas para identificação das subpopulações de monócitos em PBMCs.
Avaliação da expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 em subpopulações de monócitos. No primeiro quadro à
esquerda está apresentado à aquisição no citometro e análise por tamanho (FSC-A), complexidade (SSC-A) e a
gate (P1) é correspondente à população de monócitos. A partir da gate de monócitos, avaliamos as
subpopulações de monócitos: CD14++ CD16- (monócitos clássicos) (Rosa); CD14++ CD16+ (monócitos
intermediários) (Roxo) e CD14+ CD16++ (monócitos não-clássicos) (Azul) representados na forma na dot plot no
quadro superior a direita. Em seguida, foi analisada a expressão de DLL1 e DLL4 nas três subpopulações de
monócitos representados na forma de dot plots nos quadros na parte inferior. As análises foram realizadas
através do citômetro LRS II Fortessa.

4.4.

Obtenção de Mycobacterium tuberculosis
Todos os procedimentos envolvendo infecção in vitro com Mycobacterium

tuberculosis foram desenvolvidos na sala de segurança biológica nível 3 da FMRP -USP. Os
experimentos envolvendo amostras de sangue humano, desde que não infectados in vitro com
as bactérias, foram todos realizados em cabine de biossegurança nível 2 presente no
laboratório de Imunologia e Epigenética da FCFRP. Todos os procedimentos seguiram as
regras de biossegurança estabelecidas no país para manipulação de amostras biológicas, com
devido treinamento e utilização de EPIs e EPCs.
Para realização dos ensaios in vitro, utilizou-se cepa H37Rv de Mycobacterium
®

tuberculosis (ATCC 27294TM, Rockville, MD), gentilmente cedida à pesquisa pelo Prof. Dr.
Célio Lopes Silva. As cepas de 3º geração armazenadas a -70ºC, foram repicadas em meio
líquido 7H9 enriquecido com Middlebrook ADCTM (BD Biosciences, Sparks, USA) e
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incubadas a 37ºC por 10 - 11 dias para crescimento bacteriano. No 10º - 11º dia de cultura, a
suspensão micobacteriana foi centrifugada a 3500 rpm por 20 minutos, a 4ºC. Posteriormente,
foi descartado o sobrenadante, o pellet ressuspenso em 1 mL de PBS 1x e transferido para um
tubo de vidro contendo pérolas de vidro. Agitamos a suspensão no vórtex para desmanchar os
grumos até que a suspensão se tornou homogênea e utilizamos como parâmetro de
comparação a escala de McFarland nº 1, que corresponde à concentração de 1x107
bacilos/mL. A suspensão foi diluída com PBS 1x até atingir a mesma turbidez da escala. Uma
vez ajustada a concentração, a suspensão bacteriana foi centrifugada e ressuspensa em RPMI
completo para obtenção de inóculo de MOI 5.
4.5.

Avaliação da via Notch durante a infecção in vitro com Mycobacterium
tuberculosis
A suspensão de células mononucleares isoladas de sangue périférico de indivíduos

controle foi ajustada para a concentração de 2 x 106/poço em meio de cultura RPMI 1640
(GibcoBRL), suplementado com 10% de soro bovino fetal (RPMIc) e em seguida distribuída
em placa de 48 poços (400 μL/poço). Posteriormente, as células foram tratadas com
moduladores da via de sinalização Notch, dentre os quais: Deshydroxy LY- 411575 (GSI-I),
(Sigma-Aldrich, Darmstadt, Germany) - inibidor da γ-secretase, anticorpos anti-hDLL1 (R&D
systems, R&D Systems, Minneapolis, EUA) e anti-hDLL4 (conforme descrito por Robert
Smith e colaboradores, 1994) que são bloqueadores das vias de sinalização Notch e com
proteínas recombinantes DLL1 (DLL1r), (R&D Systems, Minneapolis, EUA), e DLL4
(DLL4r), (R&D Systems, Minneapolis, EUA). As concentrações utilizadas para os
tratamentos foram de 10µM para GSI [12], [15], 5µg/mL para o anticorpo anti-DLL1 e
10µM/mL para DLL4. As proteínas recombinantes foram utilizadas na concentração de 1
µg/mL. Antes da infecção as PBMCs foram previamente incubadas ou não com o GSI, com
os anticorpos anti-hDLL1 e hDLL4 e com as proteínas recombinantes por 24 horas. Após
período de tratamento, as células foram infectadas com Mtb (MOI 5) e mantidas em cultura
por diferentes tempos, variando de 24 a 72 horas, para avaliação da produção de citocinas,
polarização celular e expressão gênica. Nas últimas 4 horas de infecção, as células foram
estimuladas com phorbol-12-myristate 13-acetate (PMA) 50ng/mL e ionomicina 500ng/mL.
Assim, após os referentes períodos de incubação, o sobrenadante das culturas foi coletado
para dosagem de citocinas e o pellet celular foi destinado para extração de mRNA.
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4.6.

Ensaio para detecção de citocinas
A quantificação de citocinas e quimiocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-12,

IL-1β, IL-6, IL-8, RANTES e IP-10) foi realizada em amostras de plasma, obtidas de
indivíduos controle e de pacientes com tuberculose ativa, bem como no sobrenadante de
cultura de PBMCs tratadas e infectadas in vitro com Mtb. Os ensaios de detecção foram
realizados na plataforma multiplex utilizando o kit Magnetic Luminex Assay (R&D Systems
a biotechne brand, Minneapolis, EUA) analisada em leitor de placas (Luminex Multiplexing
Instrument - EMD Millipore, Luminex Corporation, Austin, TX, USA). Conforme a
metodologia do fabricante, as amostras foram adicionadas às placas específicas para o ensaio
e diluídas em tampão fornecido pelo kit e, após a incubação com microesferas magnéticas
fluorescentes recobertas por anticorpos de captura, foi realizado a leitura das amostras no
equipamento. O software Milliplex Analyst® identificou cada microesfera e quantificou a
fluorescência emitida nas amostras e na curva padrão do kit, associando estes valores à
quantidade de cada analito.
4.7.

Ensaio para detecção de CD163 e CD14 solúveis em amostras de plasma
Os níveis de CD163 e CD14 solúveis foram quantificados em amostras de plasma de

indivíduos controle e pacientes com tuberculose ativa, através de ensaio imunoenzimático
(ELISA - R&D Systems, Minneapolis, EUA). Para isso, foram adicionados 100 µL/poço do
anticorpo de captura anti-CD163 e anti-CD14 humano (2µg/mL) em placas de 96 poços e as
mesmas foram incubadas overnight à temperatura ambiente. Após lavagem com PBS
contendo 0,05% de Tween 20, solução de bloqueio foi adicionada e incubada por 2 horas,
seguida de nova lavagem e adição de 100 µL amostra (diluídas a 1:100 ou 1: 1000 em tampão
bloquei pH 7,2) e curva padrão contendo concentrações conhecidas de sCD163 e de sCD14
foram com incubação de mais 2 h à temperatura ambiente. As placas foram lavadas e 100 µL
do anticorpo de detecção anti-CD163 e anti-CD14 humano (1µg/mL) foram adicionados em
cada um dos poços. Após incubação por 2 h, as placas foram lavadas novamente e 100 µL de
estreptavidina-HRP foram adicionados em cada poço. Por fim, a reação foi revelada através
da adição de substrato (TMB), seguida de interrupção por H2SO4 (2N). A absorbância das
amostras e curva padrão foram lidas espectofotômetro de placa a 450 nm (µQuant, Biotek
Instruments Inc) e as concentrações de CD163 e CD14 solúveis foram determinadas através
da curva de regressão linear obtida.
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4.8.

Avaliação da fagocitose e da atividade microbicida
A suspensão de PBMCs isoladas de indivíduos controle foram ajustadas em meio de

cultura RPMIc e distribuída em placa de 96 poços com 1x106 células por poço, em volume
de100 μL/poço. Em seguida, as células foram tratadas com os anticorpos anti-hDLL1 (R&D
Systems, Minneapolis, EUA) na concentração de 5µg/mL e anti-hDLL4 (conforme descrito por
Robert Smith e colaboradores, 1994) na concentração de 10µg/mL e incubadas a 37ºC por 24

horas. Após período de tratamento, foi realizada a infecção utilizando cepas H37Rv de Mtb.
Para avaliação da atividade fagocítica e microbicida as células foram distribuídas em duas
placas diferentes, com diferentes tempos de incubação. Desta forma, a placa de fagocitose foi
incubada por 2 horas, enquanto que a placa de atividade microbicida permaneceu em
incubação por 24 horas.
Para avaliação da fagocitose, após período de 2 horas de cultura, o sobrenadante da
placa foi coletado e a mesma foi lavada com PBS 1x a temperatura ambiente por 2 vezes, para
remoção das bactérias não internalizadas pelas células. Posteriormente foi adicionado 200 μL
de uma solução de saponina (0,05%) para lise celular e liberação das bactérias fagocitadas,
seguida da adição 10 μL de resazurina (0,5mg/ml), que será então metabolizada pelas
bactérias viáveis e promoverá a conversão de resazurina e resaforina, com conseqüente
alteração da coloração de azul a rosa. Por sua vez, para avaliação da atividade microbicida,
após 24 de infecção, foram adicionados 25μL de uma solução de saponina 8x (0,4%)
concentrada, seguida de adição de 10 μL de resazurina (0,5mg/ml). A leitura das placas foi
realizada no espectrofluorímetro (SpectraMax Gemini XPS, Molecular Devices) com
excitação em 560 nm e emissão em 590 nm, 24 horas após adição de resazurina.
4.9.

Extração de RNA total das PBMCs, síntese de cDNA e PCR em tempo real
Para avaliação da expressão gênica foi realizada inicialmente a extração do RNA

mensageiro através do kit de extração PureLinkTM RNA Mini Kit (Ambion, Life
TechnologiesTM, Carlsbad, USA). Conforme a metodologia do fabricante, ao pellet celular foi
adicionado tampão de lise, contendo 1% de 2-mercaptoetanol (600 µl) (1%). Em seguida, a
amostra foi agitada no vortex por aproximadamente 45 segundos e centrifugada a 12000 gx,
18 º C por 2 minutos. Posteriormente foi adicionado o mesmo volume de etanol 70%,
homogeneizou-se com pipeta e a amostra foi transferida para coluna de purificação e
centrifugada a 12000 gx, 18 º C por 15 segundos. Uma vez retido na coluna, o RNA passa
por estapas de lavagens com tampões específicos, fornecidos pelo fabricante. Por fim, é
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adicionado 50 µl de H20 nuclease free e centrifugada a < 12000 gx, 18ºC por 2 minutos para
recuperar o RNA, que é armazenado à -80ºC. A quantificação do material obtivo foi realizada
no espectrofotômetro NanoDrop® 2000.
Para que fosse possível a realização do PCR em tempo real cada 1000 ng de RNAm
foram convertidos em cDNA por meio de kit cDNA High Capacity Archive (Appied
Biosystems, Foster City, EUA). Sendo assim, o RNAm foi incubado com 2 µL de tampão RT
10X fornecido,0,8 µL de dNTP Mix, 2µL de random primers 10X e1 µL da enzima
Multiscribe Reverse Trancriptase (50 U/ µL), acrescidos de água livre de endonucleases para
um volume final de reação de 20 µL. A reação foi realizada em termociclador num ciclo de
incubação por 10 minutos à 25 ºC, 2 horas à 37 ºC e 5 minutos à 85 ºC.
Finalmente, a avaliação da expressão de genes relacionados à ativação da via Notch e
da resposta imune foi determinada através de reação de PCR em tempo real. Os genes
avaliados foram IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-17F, IL-6, IL-10, IL-21, TGF-β, DTX, HES1 e
HEY1(Applied Biosystems, Foster City, EUA). A reação foi construída através da adição de 1
µL de cDNA, 10 µL de Master Mix GoTaq® Probe 2-Step RT-qPCR System (Promega) 1 µL
do primer e 8 µL de água livre de endonucleases para um volume final de 20 µL. A reação
foi realizada em equipamento StepOnePlus TM (Applied Biosystems, Foster City, EUA),
sendo as condições de amplificação: 20 segundos a 95 ºC, seguido de 40 ciclos de 1 segundo
a 37 ºC e 20 segundos a 60 ºC. O gene constitutivo GAPDH foi utilizado para normalização
dos resultados de CT (cycle treshold) obtidos. A partir de tais resultados, calculou-se a
expressão relativa para cada gene utilizando método comparativo.
4.10. Avaliação da lesão pulmonar dos pacientes com tuberculose ativa
Os pacientes com tuberculose ativa foram classificados de acordo com o grau de lesão
pulmonar, pelo Prof. Dr. Valdes Bolela em ensaio cego, de acordo com a extensão da doença
evidenciada através de exames radiológicos (Raio-X e Tomografia Computadorizada). A
doença foi considerada mínima (estágio 1), moderada (estágio 2) e avançada (estágio 3)
segundo critérios descritos por Abakay O. e colaboradores [84].
Baseados nesta classificação, as lesões foram consideradas mínimas (grau 1), quando
não houve evidência de cavitação e a densidade foi classificada como ligeira ou moderada,
estando localizada acima da segunda junção condroesternal. Em adição, tais lesões só
poderiam envolver um segmento de um ou ambos os pulmões e a extensão das lesões
combinadas não ultrapassavam o volume de um único pulmão.
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Na doença moderada (grau 2), as lesões eram densamente acumuladas e confluentes,
porém as áreas de lesões de alta densidade não poderiam ocupar mais de um terço do volume
de um pulmão. Além disso, quando detectadas cavitações, o diâmetro total não excedeu 4 cm
em pacientes classificados neste estágio.
Finalmente, para a classificação do paciente em doença avançada (grau 3), considerouse casos em que as lesões encontradas apresentassem extensão maior do que a encontrada nos
casos considerados moderados pela classificação utilizada.
Tabela 3. Classificação dos pacientes com tuberculose ativa
Grupos
Controle
Pacientes TB. A
Número de indivíduos

13

13

Esfregaço de expectoração
+
++
+++
Negativo

NA
NA
NA
NA

7
0
1
4

Grau de lesão pulmonar
1-Mínimo
2-Moderado
3-Avançado

NA
NA
NA

4
1
7

N.A. não avaliado

4.11.

Análise estatística
As análises foram realizadas com auxílio dos programas estatísticos GraphPad Prism

6.0. e o IBM SPSS Statistics 21. Os testes para análise foram escolhidos de acordo com a
distribuição dos dados através do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov with DallalWilkinson-Lilliefor P value. Para as dados considerados paramétricos utilizamos o test e para
os dados não paramétricos utilizamos o teste Mann-Whitney. Para todos os testes foram
considerados significativos valores de p menor ou igual a 0,05 (Two tailed). As correlações
entre os dados foram realizadas por meio dos testes de correlações de Kendall’s tau-b e
Spearman.
Os resultados relacionados à expressão gênica de citocinas e genes relacionados a via
Notch avaliados em PBMCs, foram utilizados para obter uma análise de bioassinatura. Para
isso, em todos os dados foram empregados o cálculo da mediana global de cada gene alvo,a
qual foi utilizada como ponto de corte na classificação dos indivíduos em “baixos” e “altos”
produtores. Uma vez determinados os pontos de corte e selecionados os altos produtores de
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cada indicador, os resultados foram representados nas formas de diagramas e as frequências
destes foram determinadas para cada grupo de estudo. Gráficos de radar foram construídos no
Microsoft Excel (Microsoft Office 2013, Las Vegas, EUA) para caracterizar a frequência
global de indivíduos com níveis elevados de cada marcador. O número (n) de indivíduos
variou de acordo com o experimento realizado, estando o mesmo descrito na legenda das
figuras.

5. RESULTADOS
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5.1.

Expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 em células T de pacientes com
tuberculose ativa
Para compreender a participação da via de sinalização Notch na tuberculose, iniciamos

as avaliações através da análise fenotípica da expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 em
células T CD4+ e T CD8+ de paciente com tuberculose ativa. Para isso, foram obtidas células
mononucleares de sangue periférico (PBMCs) para verificarmos a expressão dos receptores
através de citometria de fluxo. Nesse sentido, quando avaliamos a frequências destas células,
verificou-se que pacientes com tuberculose ativa têm diminuição significativa no número de
células T CD4+ quando comparado aos indivíduos controle, enquanto nenhuma diferença foi
observada em relação ao número de células T CD8+ nestes pacientes (Figura 6A). Por
conseguinte, avaliamos a expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 nestas populações
celulares e constatamos que não há diferenças significativas na frequência de células T CD4 +
e T CD8+ que possuem esses receptores (Figuras 6B e 6D). Porém, ao analisarmos a
intensidade média de fluorescência (IMF), observamos que células T CD8+ de pacientes
apresentaram diminuição significativa na expressão do receptor Notch 2 (Figura 6E) ao passo
que nenhuma diferença foi observada em relação às células T CD4+ (Figura 6C). Ainda,
avaliamos os perfis de ativação dessas células por meio da expressão dos receptores CXCR3 e
CCR6, considerados marcadores de ativação de células Th1 (T-helper 1) e Th17 (T-helper
17), respectivamente. Dessa forma, observamos uma diminuição significativa na frequência
de células positivas para o receptor CXCR3 nas duas populações de células T dos pacientes
com tuberculose. Em relação à expressão de CCR6, por sua vez, não foram observadas
diferenças significativas na expressão do receptor, porém observamos uma forte tendência na
expressão desse receptor em pacientes com tuberculose ativa (Figura 6B e 6D). Sendo assim,
sugerimos, com base nos resultados apresentados, que nos pacientes com TB ativa, a
expressão do receptor Notch 2 é modulado negativamente em células TC8+ e células do perfil
Th1 são menos ativadas, tendo em vista a redução significativa na expressão de CXCR3.
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Figura 6. Expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 em linfócitos de pacientes com tuberculose ativa. A
expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 foi caracterizada em células mononucleares de sangue periférico
(PBMCs) de indivíduos controle e pacientes com tuberculose ativa por citometria de fluxo. A) Distribuição das
populações de linfócitos T CD4+ e T CD8+. B e C) Frequência (%) e expressão (Intensida Média de
Fluorescência - IMF) dos receptores Notch 1, Notch 2, CXCR3 e CCR6 na população de linfócitos T CD4 +. D e
E) Frequência (%) e expressão (IMF) dos receptores Notch 1, Notch 2, CXCR3 e CCR6 na população de
linfócitos T CD8+. As barras representam a média ± desvio padrão de capa grupo. Indivíduos controle (n=11) e
pacientes com TB ativa (n=12) na avaliação de Notch1, Notch2 e CXCR3. Para avaliação da expressão de
CCR6, grupo controle (n=6) e tuberculose ativa (n=5). Os resultados foram analisados através do t test.
***P<0,0005, ** P<0,005, *P<0,05.
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5.2.

Expressão dos ligantes Notch, DLL1 e DLL4 em subpopulações de monócitos de
pacientes com tuberculose ativa
Uma vez determinada à expressão dos receptores em linfócitos de pacientes com TB

ativa, realizamos também a avaliação da expressão dos ligantes Notch, DLL1 e DLL4, em
monócitos. Além da expressão dos ligantes, também caracterizamos as diferentes
subpopulações de monócitos através da expressão de CD14 e CD16. Sendo assim,
observamos que pacientes com TB ativa apresentam aumento significativo na frequência de
células CD14+ CD16++, classificadas como monócitos não-clássicos, em relação aos
monócitos dos indivíduos controle (Figura 7A). Em adição, o número de células CD14++
CD16- (monócitos clássicos) e CD14++ CD16+ (monócitos intermediários), apesar de não
serem estatisticamente diferentes, também estavam aumentados em pacientes com TB ativa
(Figura 7A).
Uma vez caracterizadas as subpopulações de monócitos, avaliamos a expressão dos
ligantes de Notch, DLL1 e DLL4. Observamos aumento significativo no número de células
CD14++ CD16+ (monócitos intermediários) e de células CD14+ CD16++ (monócitos nãoclássicos) que expressam o ligante DLL4 em pacientes com TB ativa em comparação aos
indivíduos controle. (Figuras 7D e 7F). Além disso, evidenciamos diminuição significativa da
expressão do ligante DLL1 em células CD14+ CD16++ duplo positiva. Em contrapartida, não
observamos diferenças na expressão do ligante DLL1 nas demais subpopulações de
monócitos. Sendo assim, demonstramos participação da via durante a infecção por Mtb, visto
a modulação na expressão dos receptores e ligantes nas células mononucleares, evidenciadas
aqui pelo aumento na DLL4 em subpopulações de monócitos.
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Figura 7. Expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 em subpopulações de monócitos de pacientes com
tuberculose ativa. Células mononucleares de indivíduos controle e pacientes com tuberculose ativa foram
marcadas com anticorpos para CD16 e CD14, para avaliação das subpopulações de monócitos divididos em
monócitos clássicos (CD14++ CD16-), intermediários (CD14++CD16+) e não-clássicos (CD14+ CD16++). A
expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 foi caracterizada nessas populações. A) Distribuição de subpopulações de
monócitos. B e C) Frequência (%) e expressão (IMF) dos ligantes DLL1 e DLL4 em subpopulações de
monócitos clássicos. D e E) Frequência (%) e expressão (IMF) dos ligantes DLL1 e DLL4 em subpopulações de
monócitos intermediários. F e G) Frequência (%) e expressão (IMF) dos ligantes DLL1 e DLL4 em
subpopulações de monócitos não-clássicos. (DP) células duplo positivas para expressão do ligante DLL1 e
DLL4. As barras representam a média ± desvio padrão de capa grupo. Indivíduos controle (n=11) e pacientes
com TB ativa (n=12). Os resultados foram analisados através do t test; ** P<0,005, *P<0,05.
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5.3.

Avaliação da expressão gênica e dos níveis plasmáticos de citocinas em pacientes
com tuberculose ativa
A produção e liberação de citocinas por células da imunidade inata e adaptativa

durante a infecção por Mtb são essenciais para o controle da doença. Em pacientes com
tuberculose ativa essas respostas não se restringem ao sitio de infecção, mas também são
direcionadas para circulação. Além disso, alterações na produção de citocinas podem refletir
diretamente na progressão da doença. Nesse cenário, alguns grupos de pesquisa têm
evidenciado a capacidade da sinalização Notch em alterar os perfis de resposta inflamatória,
principalmente respostas relacionadas à imunidade adaptativa. Visto a modulação na
expressão dos receptores e ligantes em pacientes com tuberculose ativa e sabendo da
participação da via Notch na polarização celular, e consequentemente no padrão de citocinas
produzidas, buscamos avaliar o perfil de mediadores nestes pacientes.
Sendo assim, para avaliar a participação da ativação da via de sinalização Notch e as
possíveis alterações nos perfis de resposta imune sistêmica em pacientes com TB ativa,
buscamos determinar a modulação na produção destes mediadores, bem como de outros genes
relacionados à ativação desta via através de detecção da expressão gênica em células
mononucleares e da quantificação de mediadores no plasma destes pacientes. Inicialmente, ao
avaliar a expressão gênica em células mononucleares, não foi possível observar diferentes
significativas em relação a expressão gênica. Nenhuma diferença foi demonstrada em genes
relacionados à via Notch, como HES 1 e DTX, os quais indicam a ativação dos mecanismos
de sinalização intracelular (Figuras 8A e 8B). E de maneira semelhantes, genes que
determinam o padrão de resposta imune, como IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-17A, IL-17F, IL-21,
IL-10 e TGF-β (Figuras 8C-J) também não apresentaram alteração na expressão quando
comparamos os pacientes com TB ativa com os indivíduos controle.

R e s u l t a d o s | 61

Figura 8. Expressão gênica de alvos de Notch e de citocinas em PBMCs de pacientes com tuberculose
ativa. Foram realizadas as extrações de RNA e análises das expressões gênicas das PBMCs de indivíduos
controle e pacientes com tuberculose ativa. A e B) Expressão de genes envolvidos com a via Notch (HES 1 e
DTX). C–H) Expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-17A, IL-17F e IL-21). I e
J) Expressão gênica de citocinas anti-inflamatórias (IL-10 e TGF-β). As barras representam a média ± desvio
padrão de capa grupo e cada ponto é representativo de um indivíduo. O número de indivíduos utilizados nesse
experimento variou por grupo dependendo de cada alvo (n= 7 a 13). Os resultados foram analisados através do t
test.
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Apesar de não ser observadas diferenças na expressão gênica dos alvos analisados e
pela ampla variação na expressão dentro dos grupos, utilizamos os resultados para construir
análise de bioassinatura. Nesta análise a frequência de indivíduos com elevada expressão do
gene alvo, caracterizados como “altos produtores”, é determinada a partir da mediana global
calculada para cada gene de interesse (Figura 9). Com base nesta avaliação, podemos
constatar que mais de 50% dos pacientes com TB ativa foram considerados altos produtores
para TNF-α, IL-17A, IL-6, TGF-β, IL-10, HES-1 e DTX, com frequências de 54, 57, 50, 62,
54, 58 e 53%, respectivamente (Figura 9B). Enquanto no grupo controle, observamos altos
produtores apenas para IFN-γ, IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-6, com frequências de 64, 50, 71,
67 e 54%, respectivamente (Figura 9A). Vale ressaltar, que diferente dos pacientes com TB
ativa, os indivíduos controle não foram considerados altos produtores para genes relacionados
à ativação da via Notch (HES-1 e DTX).
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Figura 9. Assinatura global da expressão gênica de alvos Notch e citocinas de pacientes com tuberculose
ativa. Os dados de expressão gênica dos alvos de Notch e de citocinas foram representados na forma de gráficos
de radar, onde as frequências (%) foram determinadas através do valor da mediana global de cada gene alvo
como ponto de corte para determinar os indivíduos com níveis ”baixos” ou “altos” de um determinado alvo. Os
gráficos de radar assumem que cada eixo mostra a proporção de indivíduos com níveis altos de determinado
gene alvo. Os valores relevantes (≥ 50%) estão indicados (*). A) Representação dos indivíduos controle (preto).
B) Representação dos pacientes com tuberculose ativa (cinza).

Uma vez avaliada a expressão de genes envolvidos com a via Notch e citocinas
importantes para a resposta imune em PBMCs, analisamos também os níveis de IFN-γ, TNFα, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-12, IL-1β, IL-6, IL-8, RANTES e IP-10 presentes no plasma desses
pacientes. Observar uma diminuição significativa dos níveis de IFN-γ, IL-17A, IL-4, IL-2, IL1β e RANTES em pacientes com TB ativa quando comparados com indivíduos controle
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(Figuras 10A, 10C-10E, 10G e 10K). Em contrapartida, observamos aumento significativo
nos níveis de IL-6 e IP-10 em pacientes com TB ativa (Figuras 10H e 10L), sugerindo que os
pacientes com tuberculose ativa apresentam alterações importantes no perfil de citocinas
plasmáticas, as quais podem estar sob influência das alterações observadas na ativação na via
Notch nestes indivíduos. Ainda, nenhuma diferença foi observada em relação aos níveis de
TNF-α, IL-12, IL-8 e IL-10 (Figuras 10B, 10F, 10I e 10J).
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Figura 10. Quantificação dos níveis de citocinas no plasma de pacientes com TB ativa. Os níveis de IFN-γ,
TNF-α, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-12, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, RANTES e IP-10 foram avaliados no plasma de
indivíduos controle e pacientes com TB ativa através do Kit Magnetic Luminex Assay. As barras representam à
média ± desvio padrão de capa grupo e cada ponto é representativo de um indivíduo. Grupo controle (n=13) e
pacientes com TB ativa (n=13). Os resultados foram analisados através do t test. ****P<0,0005, ** P<0,005,
*P<0,05.
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5.4.

Biomarcadores plasmáticos associados à ativação de monócitos detectados no
plasma de pacientes com tuberculose ativa
Além das citocinas e quimiocinas, outros mediadores plasmáticos já foram descritos

por atuarem como biomarcadores de ativação da resposta imune em diversas doenças. Dentre
os marcadores plasmáticos se encontram aqueles que indicam o estado de ativação de células
do sistema imune, como os monócitos, alvos de estudo neste trabalho. Sabe-se que durante o
desenvolvimento da TB os monócitos desempenham papel importante, sendo recrutados para
o sítio de infecção com o intuito de controlar a propagação dos bacilos. Neste cenário, o
estado de ativação dessas células e a capacidade em controlar a infecção influenciam
diretamente o desfecho e a progressão da doença.
Vários estudos têm reportado que constituintes solúveis provenientes de monócitos,
como CD14 (CD14s) e CD163 (CD163s) solúveis, podem ser possíveis biomarcadores, já que
são detectados em fluidos biológicos e podem inferir o estado de ativação dessas células.
Ademais, avaliamos os níveis de CD14s e CD163s no plasma de pacientes com TB ativa e
observamos níveis elevados de ambos os mediadores quando comparados aos indivíduos
controle (figuras 11A e 11B), indicando que monócitos de pacientes com tuberculose estão
sistemicamente ativados.

Figura 11. Quantificação de níveis plasmáticos de CD14s e CD163s em indivíduos controle e pacientes com
tuberculose ativa. Os níveis de CD14s (A) e os níveis de CD163s (B) foram dosados no plasma de indivíduos
controle e pacientes com tuberculose ativa através de ELISA. As barras representam à média ± desvio padrão de
capa grupo e cada ponto é representativo de um indivíduo. Para CD14s foram avaliados indivíduos controle
(n=13) e pacientes com tuberculose ativa (n=13) e para CD163s indivíduos controle (n=6) e pacientes com
tuberculose ativa (n=13). Os resultados foram analisados através do t test. ****P<0,0005, **P<0,005.
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5.5.

Associações entre via Notch, mediadores imunológicos e a progressão da
tuberculose
Visto a modulação nos receptores e ligantes encontrados nos pacientes com

tuberculose ativa, bem como as alterações no perfil de citocinas, e consequentemente nos
padrões de resposta imune, buscamos avaliar a interação entre a via de sinalização Notch e a
progressão da tuberculose. Para isso, baseados nos resultados obtidos até o momento, a
expressão dos receptores Notch 1 e 2 em células T e dos ligantes DLL1 e DLL4 em
monócitos de pacientes com TB ativa foram associados com a gravidade da TB, determinada
através de dados clínicos, como exames de raio x e radiografia computadorizada. Tais
parâmetros permitiram a classificação dos pacientes em três categorias, levando em
consideração a extensão da lesão pulmonar (Tabela 3 – Item 4.10 – Material e métodos).
Assim, determinamos inicialmente a relação existente entre a expressão dos receptores
Notch, presente nos linfócitos, com o grau de lesão pulmonar, sendo possível observar que a
expressão do receptor Notch 1 em células T CD4+ apresentou correlação positiva com o grau
da lesão pulmonar (Tabela 4).
Tabela 4. Correlações da expressão dos receptores Notch 1 e 2 com grau de lesão pulmonar de
pacientes com tuberculose
GRAU DE LESÃO PULMONAR
Coeficiente de correlação
p
Células T CD4+

Notch 1+ (%)
Notch 2+ (%)
Notch 1+ (IMF)
Notch 2+ (IMF)

0,690
-0,217
0,611
-0,138

0,006**
0,384
0,014*
0,580

Células T CD8+

Notch 1+ (%)
Notch 2+ (%)
Notch 1+ (IMF)
Notch 2+ (IMF)

0,296
-0,177
0,296
0,296

0,235
0,476
0,235
0,235

Pacientes com tuberculose ativa (n=12). As análises foram realizadas através do teste de Kendall’s tau-b.
**P<0,01; *P<0,05.

Corroborando o resultado da análise de correlação, após realizarmos a distribuição
desses pacientes levando em consideração o grau de lesão pulmonar, foi possível evidenciar
que pacientes com quadros de lesão pulmonar moderado e avançado apresentaram maior
expressão do receptor Notch 1 quando comparados aos pacientes com grau mínimo de lesão
(Figura 12A e 12B) .
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Figura 12. Associação da expressão do receptor Notch 1 em células T CD4 + com quadros mais graves de
lesão pulmonar. A expressão do receptor Notch 1 em células T CD4+ foi avaliada de acordo com grau de lesão
pulmonar. Para isto os pacientes foram classificados em grau mínimo e grau moderado/avançado. A) Frequência
e B) Intensidade média de fluorescência. As análises foram realizadas através do t test. Cada ponto é
representativo de um indivíduo. Pacientes com tuberculose ativa (n=12). *p <0,05.

Além dos receptores, também observamos importante correlações entre a progressão
da tuberculose e a expressão dos ligantes nos monócitos. Assim, determinamos que, de
maneira complementar ao observado com o receptor Notch1, a expressão do ligante DLL4 em
células CD14++CD16+ também se relaciona positivamente com o maior grau de lesão
pulmonar (Tabela 5). Desta maneira, com base no exposto, inferimos que o aumento da
expressão dos constituintes da via Notch, como Notch1 e DLL4, estão diretamente associado
com quadros mais graves de tuberculose.
Tabela 5. Correlações da expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 com grau de lesão pulmonar de
pacientes com tuberculose

GRAU DE LESÃO PULMONAR
Coeficiente de correlação

p

CD14++CD16-

DLL1+ (%)
DLL4+ (%)
DLL1+ (IMF)
DLL4+ (IMF)

0,126
0,374
0,177
0,414

0,629
0,133
0,476
0,097

CD14++CD16+

DLL1+ (%)
DLL4+ (%)
DLL1+ (IMF)
DLL4+ (IMF)

-0,200
0,138
-0,020
0,493

0,427
0,580
0,937
0,048*

CD14+CD16++

DLL1+ (%)
DLL4+ (%)
DLL1+ (IMF)
DLL4+ (IMF)

-0,181
0,099
-0,112
0,256

0,498
0,692
0,672
0,304

Pacientes com tuberculose ativa (n=12). As análises foram realizadas através do teste de Kendall’s tau-b.
*P<0,05.
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Assim como observado acima, para os receptores e ligantes, sabe-se que durante
infecções crônicas, como na TB, diversas citocinas são produzidas por células do sistema
imune visando à defesa dos organismos, porém em determinas situações onde não há uma
regulação minuciosa desses processos, as respostas mediadas por citocinas podem se tornar
prejudiciais para o organismo e auxiliar na progressão da doença. Nesse sentido, sabemos que
a via de sinalização Notch é capaz de modular a ativação do sistema imune em diferentes
perfis, dessa forma é importante determinar também se as alterações na produção de citocinas
observadas nos pacientes podem estar relacionadas à expressão diferencial dos componetes da
via, bem como estas alterações podem ser indicativos de progressão da tuberculose.
Sendo assim, buscamos avaliar se os níveis de citocinas plasmáticas detectadas em
pacientes com TB poderiam estar associados com o desenvolvimento de quadros mais grave
da doença. Observamos que os níveis plasmáticos de IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-4, IL-2, IL12, IL-1β, RANTES e IL-10 se correlacionaram positivamente com o maior grau de lesão
pulmonar (Tabela 6).
Tabela 6. Correlações dos níveis de citocinas plasmáticas com grau de lesão pulmonar de
pacientes com tuberculose

GRAU DE LESÃO PULMONAR

IFN-γ
TNF-α
IL-17A
IL-4
IL-2
IL-12
IL-1β
IL-6
IL-8
IL-10
RANTES
IP-10

Coeficiente de correlação

p

0,695
0,596
0,735
0,706
0,695
0,701
0,695
0,453
0,377
0,650
0,690
0,159

0,006**
0,017*
0,003**
0,005**
0,006**
0,005**
0,006**
0,069
0,132
0,009**
0,006**
0,526

Pacientes com tuberculose ativa (n=12). As análises foram realizadas através do teste de Kendall’s tau-b.
**P<0,01; *P<0,05.

Em seguida, os níveis destes mediadores presentes no plasma de pacientes com
tuberculose ativa foram examinados a fim de relacioná-los com a expressão de receptores e
ligantes Notch. De forma interessante, constatamos que os níveis de IFN-γ, IL-17A, IL-1β,
IL-4 e IL-2 apresentaram correlação positiva com maior expressão do receptor Notch 1 em
células T CD4+ (Figuras 13A–J), enquanto que níveis plasmáticos de IP-10, CD163s e de
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procalcitonina se relacionam positivamente com maior expressão de Notch 1 em células T
CD8+ (Figuras 13K–N).
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Figura 13. Correlação entre expressão do receptor Notch 1 em células T e mediadores imunológicos em
pacientes com tuberculose ativa. A expressão do receptor Notch 1 em células T CD4+ foi correlacionada
positivamente com níveis plasmáticos de (A e B) IFN-γ, (C e D) IL-17A, (E e F) IL-2, (G e H) IL-1β e (I e J)
IL-4. A expressão do receptor Notch 1 em células T CD8 + foi correlacionada positivamente com níveis
plasmáticos de (K e L) IP-10, (M) CD163s (N) procalcitonina. As análises foram realizadas através do teste
estatístico de Spearman. Cada ponto é representativo de um indivíduo e os valores de r e p estão especificados
nos gráficos. Pacientes com tuberculose ativa (n=12).

Ademais, níveis de IL-17A se relacionam com maior expressão de DLL4 em células
CD14++CD16- e CD14++CD16+ (Figuras 14A e 14B). Os resultados obtidos até o momento,
com avaliações sistêmicas, nos permitem sugerir que a via Notch tem participação importante
durante a tuberculose ativa, tendo em vista a associação dos seus receptores e ligantes aos
quadros mais graves da doença (Figura 15).
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Figura 14. Correlação entre expressão do ligante DLL4 em monócitos clássicos e intermediário e níveis
plasmáticos de IL-17A. A expressão dos ligantes DLL4 foi correlacionada positivamente com os níveis
plasmáticos de IL-17A de pacientes com tuberculose ativa. (A) Correlação positiva entre expressão (IMF) de
DLL4+ em monócitos CD14++CD16- e níveis plasmáticos de IL-17A (B) Correlação positiva entre expressão
(IMF) de DLL4+ em células CD14++CD16+ e níveis plasmáticos de IL-17A. As análises foram realizadas através
do teste estatístico de Spearman. Cada ponto é representativo de um indivíduo e os valores de r e p estão
especificados nos gráficos. Pacientes com tuberculose ativa (n=12).

Figura 15. Esquema dos resultados encontrados na 1º parte deste trabalho. A sinalização Notch é modulada
de forma sistêmica, em células mononucleares do sangue periférico, de pacientes com tuberculose ativa. Além
disso, citocinas pró- e anti-inflamatórias se encontram alteradas desses pacientes. Em adição, a expressão de
Notch 1, DLL4 e mediadores inflamatórios foram associados com a gravidade da TB. (↔) correlação positiva;
(↑) aumento (↓) redução na expressão/produção.

R e s u l t a d o s | 72

5.6.

Expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 em células T após interação com Mtb
O desenvolvimento da TB induz no organismo vários mecanismos imunes, sistêmicos

e locais (sítio de infecção) importantes para a progressão da doença. A interação do Mtb com
células do sistema imune e o microambiente inflamatório podem induzir alterações nos perfis
de respostas celulares diferentes do observado em respostas sistêmicas. Assim, como forma
de compreender melhor a função da ativação desta via, propusemos analisar o papel da
interação dos receptores e ligantes Notch no sítio da infecção, usando para isto modelo de
infecção in vitro.
Nesse sentido, após avaliarmos a expressão sistêmica de receptores Notch 1 e Notch 2
em células T CD4+ e T CD8+ de paciente com tuberculose ativa, analisamos a capacidade do
Mtb em modular a expressão dos receptores Notch em células que entram em contato com os
bacilos. Para isso, PBMCs de indivíduos saudáveis foram infectados com cepas de Mtb
H37Rv durante 72 horas e a expressão dos receptores avaliada por citometria de fluxo (Figura
16). Diferente do observado anteriormente em células periféricas de pacientes com TB. ativa,
evidenciamos aumento significativo no número de células T CD4+ na condição infectada com
H37Rv quando comparada à condição controle. No entanto, não houve diferenças em relação
ao número de células T CD8+ (Figura 16A). Ao avaliarmos a expressão dos receptores Notch,
observamos um aumento significativo na frequência de células T CD4+ que expressam o
receptor Notch 2 na condição infectada (Figura 16B), porém não foram observadas diferenças
na IMF (Figura 16C). Além disso, não evidenciamos diferenças na expressão do receptor
Notch 1 em células T CD4+ e T CD8+ em ambas condições (Figuras 16B-E).
Adicionalmente, ao avaliarmos os perfis de ativação dessas células, através da
expressão de CXCR3 e CCR6, observamos aumento significativo na frequência de células T
CD4+ e T CD8+ positivas para o receptor CXCR3 quando infectadas pelo bacilo (Figuras 16B
e 16D), porém não foram observadas diferenças na IMF (Figuras 16C e 16E). Por fim, não se
observou alterações na expressão do receptor CCR6 em células T CD4+ e T CD8+ (Figuras
16B-E). Dessa forma, temos indícios de que o Mtb modula a expressão de receptores Notch
em linfócitos no sítio de infecção.
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Figura 16. Expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 em linfócitos após infecção com Mtb H37Rv. A
expressão dos receptores Notch 1 e Notch 2 foi caracterizada em células mononucleares de sangue periférico
(PBMCs) de indivíduos controle após infecção in vitro com Mtb H37Rv por 72 horas. A) Distribuição das
populações de linfócitos T CD4+ e T CD8+. B e C) Frequência (%) e expressão (Intensida Média de
Fluorescência - IMF) dos receptores Notch 1, Notch 2, CXCR3 e CCR6 na população de linfócitos T CD4+. D e
E) Frequência (%) e expressão (IMF) dos receptores Notch 1, Notch 2, CXCR3 e CCR6 na população de
linfócitos T CD8+. (n=6). Os resultados foram analisados através do t test. ****P<0,0005, ** P<0,005, *P<0,05.
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5.7.

Expressão dos ligantes Notch, DLL1 e DLL4 em subpopulações de monócitos
após interação com Mtb
Após avaliarmos a expressão dos receptores em linfócitos, realizamos análises da

expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 em monócitos. A partir disso, observamos aumento
significativo no número de células CD14+ CD16++ (monócitos não-clássicos) quando as
células foram infectadas com H37Rv em comparação ao controle (Figura 17A). Em adição, é
possível observar diminuição significativa no número de monócitos CD14++ CD16+
(monócitos intermediários) em células infectadas com H37Rv (Figura 17A). No que concerne
a expressão dos ligantes de Notch, DLL1 e DLL4, observamos aumento significativo na
frequência de monócitos CD14+ CD16++ (monócitos não-clássicos) que expressam o ligante
DLL4 dentre as células mononucleares infectadas com H37Rv quando comparadas ao
controle (Figura 17D). Ademais, não foram observadas diferenças em relação a expressão do
ligante DLL1 nos grupos avaliados (Figuras 17A–G). Desta foram, assim como para os
receptores, há indícios de que o Mtb modula também a expressão de ligantes Notch em
monócitos no sítio de infecção.
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Figura 17. Expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 em subpopulações de monócitos após infecção com Mtb
H37Rv. Células mononucleares de indivíduos controle marcadas com anticorpos para CD16 e CD14, para
classificar as células em monócitos clássicos (CD14 ++ CD16-), intermediários (CD14++CD16+) e não-clássicos
(CD14+ CD16++). A expressão dos ligantes DLL1 e DLL4 foi caracterizada nessas populações. A) Distribuição
de subpopulações de monócitos. B e C) Frequência (%) e expressão (IMF) dos ligantes DLL1 e DLL4 em
subpopulações de monócitos clássicos. D e E) Frequência (%) e expressão (IMF) dos ligantes DLL1 e DLL4 em
subpopulações de monócitos intermediários. F e G) Freqüência (%) e expressão (IMF) dos ligantes DLL1 e
DLL4 em subpopulações de monócitos não clássicos. (DP) células duplo positiva para expressão do ligante
DLL1 e DLL4. (n=6). Os resultados foram analisados através do t test. ***P<0,0005, *P<0,05.
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5.8.

A sinalização Notch altera a produção de citocinas durante a infecção por Mtb
Após caracterização da expressão dos receptores e ligantes da via Notch em PBMCs

de pacientes com TB ativa e em modelo de infecção in vitro, investigamos os mecanismos
envolvidos na resposta ao bacilo dependentes da ativação da via Notch. Assim, demonstramos
que além do aumento da expressão de Nocth2 e DLL4, também observamos tendência de
aumento, apesar de não significativo, na expressão de HES1, sugerindo que a via de
sinalização parece estra sendo ativada durante a infecção in vitro (Figura 18).

Figura 18. Expressão gênica de HES1 de PBMCs infectados com Mtb H37Rv. Células mononucleares foram
isoladas de indivíduos controle e infectadas in vitro com Mtb H37Rv por 72 horas. Após tal período foi realizada
extração de RNA e a expressão de HES1, gene alvo da ativação da via Notch, foi avaliada por qPCR em tempo
real. Os resultados, expressos em barras de média ± desvio padrão, foram analisados através do t test com p<
0.05. (n=4).

Uma vez que há indícios de ativação desta via de sinalização, e sabendo do papel na
modulação da produção de mediadores, como as citocinas, nosso próximo objetivo foi avaliar
a participação exercida pela via na liberação destes mediadores durante a infecção por Mtb.
Para tal utilizamos de estratégias de bloqueio da via através de utilização de inibidor
farmacológico da via Notch (GSI), além de anticorpos bloqueadores para os ligantes, antihDLL1 e anti-hDLL4. Ainda, realizamos tratamentos com proteínas recombinates, DLL1r e
DLL4r, a fim de favorecer a ativação da via e assim compreender a real participação destes
ligantes na modulação da resposta imune. Nestes ensaios, as células foram tratadas por 24 h
com os diferentes compostos e em seguida, infectadas com H37Rv por 72 horas. Após tal
período, o sobrenadante da cultura foi utilizado para avaliar níveis de IFN-γ, TNF-α, IL-17A,
IL-4, IL-2, IL-12, IL-1β, IL-6, IL-8, RANTES e IP-10 (Figura 19).
Podemos observar que o bloqueio da sinalização Notch, utilizando GSI, acarretou em
diminuição significativa na produção de IL-17A, IL-2 e IL-10 (Figuras 19C e 19E) e em
aumento nos níveis de IL-8 (Figura 19I). O bloqueio do ligante DLL4, com anti-hDLL4, leva
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ao aumento dos níveis de TNF-α (Figura 19B). Já ao utilizar as proteínas recombinantes para
os ligantes, a adição de DLL1r à cultura de PBMCs resultou em aumento significativo dos
níveis de IL-1β e diminuição dos níveis de IP-10 durante a infecção por Mtb (Figura 19G e
19L). Não houve nenhuma influência destes tratamentos na produção de IFN-γ, IL-4, IL-12,
IL-6 e RANTES (Figuras 19A, 19D, 19F, 19H e 19K).
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Figura 19. Quantificação dos níveis de citocina no sobrenadante de cultura de PBMCs infectadas com Mtb
H37Rv. Os níveis de IFN-, TNF-, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-12, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, RANTES e IP-10 foram
avaliados no sobrenadante de cultura de PBMCs, previamente tratadas com GSI, anti-DLL1, anti-DLL4 e
proteínas recombinantes DLL1r e DLL4r por 24 h e infectadas com Mtb H37Rv por 72h, através do Kit
Magnetic Luminex Assay. As barras representam a média ± desvio padrão (n=6). Os resultados foram analisados
através do t test. ** P<0,005, *P<0,05.

5.9.

O bloqueio de DLL4 em monócitos favorece a fagocitose
Finalmente, visto que demonstramos a modulação dos componentes da via durante a

infecção por Mtb, sugerindo a participação na ativação dos mecanismos da resposta imune,
observada na regulação da produção de citocinas quando os componentes da via eram
bloqueados, buscamos também avaliar o papel da sinalização Notch nos mecanismos efetores
de monócitos. Sabe-se que estas células, juntamente com macrófagos, neutrófilos e células
dendríticas, são essenciais para eliminação dos bacilos e para ativação de resposta adaptativa.
Consequentemente, a ativação de células T influencia diretamente na capacidade fagocítica e
atividade microbicida de células da imunidade inata. Sendo assim, buscamos avaliar a
influência dos ligantes Notch durante o processo de fagocitose e na atividade microbicida de
monócitos. Para isto, as PBMCs foram previamente tratadas por 24 horas ou não com antihDLL1 e anti-hDLL4. Em seguida, as células foram infectadas com H37Rv e a atividade
fagocítica e microbicida de monócitos foram avaliadas após 2 e 24 h, respectivamente. Desta
maneira, constatamos que o bloquei da via de sinalização Notch, através do tratamento com o
anti-hDLL4, aumenta significativamente a capacidade fagocítica de monócitos em
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comparação ao grupo controle (Figura 20A). Sugerindo que a ausência do ligante DLL4
favorece a fagocitose dos Mtb por monócitos no sítio de infecção.

Figura 20. A função fagocítica de monócitos depende da ativação da via Notch. As PBMCs recém-isoladas
de indivíduos controle foram pré-tratadas ou não durante 24 horas com anti-hDLL1 e anti-hDLL4 e infectadas
em seguida com cepas Mtb H37Rv. A função celular foi avaliada através fagocitose (2 horas) (A) e atividade
microbicida (24 horas) (B). As análises desse experimento foram realizadas utilizando ensaio de metabolização
de resazurina pelas bactérias vivas. As barras representam a média ± desvio padrão (n=6). Os dados foram
analisados através do teste estatístico t test. *P<0,05.

6. DISCUSSÃO
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Durante o desenvolvimento da TB o modo como as células do sistema imune reagem à
infecção define a progressão da doença. Nesse sentido, tanto os mecanismos mediados por
células do sistema imune inato, quanto células da imunidade adaptativa são essenciais para a
defesa do organismo, envolvendo principalmente macrófagos, células dendríticas e células T
[32]. Assim, a produção de citocinas, peptídeos antimicrobianos e quimiocinas favorecem o
microambiente inflamatório, recrutamento e ativação de novas células no sítio de infecção,
que na maioria das vezes culmina no controle e na erradicação do Mtb [22] [33]. Em adição, a
interação celular é fundamental para desencadear diferentes mecanismos imunológicos que
são regulados e influenciados por diferentes vias de sinalização, como a via Notch [85].
Muitos grupos de pesquisa têm buscado novos alvos moleculares para terapia e/ou
diagnóstico, que levam em consideração as micobactérias e a resposta imune do hospedeiro a
fim de melhorar as defesas e o prognóstico da TB, nessa perspectiva, a sinalização Notch tem
sido descrita como uma via importante para a manutenção da resposta imunológica durante a
infecção por Mtb [9], [10], [11], [12], [14], [15]. Sendo assim, sugerimos a importância de
estudar e caracterizar a via Notch no desenvolvimento da doença ativa em humanos. Dessa
forma, propusemos estudar células mononucleares do sangue periférico de pacientes com
tuberculose ativa, em específico subpopulações de monócitos e células T.
Os monócitos, células mononucleares circulantes, possuem papel central na
imunidade, sendo indispensáveis durante o processo de inflamação e controle da Mtb, uma
vez que são rapidamente recrutadas para o sítio de infecção, onde se diferenciam em
macrófagos ou células dendríticas. Na literatura, diferentes subtipos de monócitos foram
descritos, levando em consideração a expressão de marcador de superfície CD14 e CD16.
Geralmente, em indivíduos saudáveis, em média 80-95% dos monócitos circulantes são
CD14++CD16- (monócitos clássicos), células com maior atividade fagocítica e microbicida. O
segundo subtipo compreende os monócitos CD14++CD16+ (monócitos intermediários)
importantes para a produção de citocinas e favorecem as respostas pró-inflamatórias. E por
fim, monócitos CD14+CD16++ (monócitos não-clássicos), os quais apresentam maior
atividade anti-inflamatória [86], [87]. Neste trabalho, por meio de citometria de fluxo
observamos em PBMCs de pacientes com TB ativa e em cultura de PBMCs infectadas com
cepas de Mtb H37Rv, aumento significativo no número de monócitos CD14+CD16++ quando
comparados aos controles corroborando com dados da literatura [86], [88], [89].
A expressão de ligantes Notch, principalmente o DLL1 e DLL4, em monócitos,
macrófagos e células dendríticas influência em diversos mecanismos imunológicos como
alterações de respostas pró-inflamatórias, ativação e polarização de células T [14], [67], [70],

D i s c u s s ã o | 83

[76]. Sendo assim, ao avaliarmos a expressão desses ligantes em subpopulações de monócitos
de pacientes com TB ativa observamos aumento significativo na expressão de DLL4 em
monócitos CD14++CD16+ e CD14+CD16++. Ademais, in vitro após infecção com cepas de
Mtb H37Rv, evidenciamos aumento na expressão de DLL4 em monócitos CD14++CD16+,
sugerindo que a interação com o Mtb induz especificamente a expressão desse ligante.
Surpreendentemente, após análises de correlação, a expressão de DLL4 em monócitos
CD14++CD16+ se correlaciona positivamente com a lesão pulmonar em pacientes com TB
ativa, o que reforça a importância dessa molécula durante o desenvolvimento da TB. Nessa
perspectiva, Schaller e colaboradores (2016) ao avaliarem PBMCs de pacientes com TB ativa,
constataram maior expressão de DLL4 em monócitos quando comparado aos indivíduos
saudáveis e pacientes após 6 meses de tratamento [14]. Em adição, os autores sugerem que
DLL4 pode atuar como um possível biomarcador para distinguir indivíduos infectados e não
infectados, já que é possível mensurar os níveis de expressão desse ligante no sangue
periférico de humanos [14]. Nosso estudo complementa e corrobora esta informação, a partir
do momento em que definimos quais os subtipos de monócitos estão mais correlacionados
com a expressão do marcador e com a gravidade da doença.
Ainda em relação aos monócitos, marcadores de ativação destas células têm sido
descritos como promissores alvos de estudo, podendo atuar como indicador de função celular
e progressão de diversos processos patológicos. Na tuberculose, estudo realizado por nosso
grupo mostrou que alguns destes fatores circulantes detectados em fluidos biológicos
derivados de monócitos, como os mediadores solúveis CD14 e CD163, estão aumentados no
plasma de pacientes com TB ativa e dessa forma, foi possível avaliar o estado de ativação
dessas células durante processo inflamatório [89]. Neste trabalho, corroborando os dados já
demonstrados pelo nosso grupo e outros autores, observamos que os dois marcadores se
encontram aumentados no plasma de pacientes com TB ativa, indicando que os monócitos
desses pacientes estão mais ativados sistemicamente quando comparados aos indivíduos
saudáveis [89], [90], [91].
Além da resposta de monócitos, o perfil de ativação das células T é crucial no
desenvolvimento de resposta adequada ao controle da infecção. Assim, no que concerne às
células T, a resposta celular de perfil Th1, com predomínio de resposta mediada por IFN-γ,
está associada à proteção do hospedeiro durante a infecção por Mtb e o desbalanço dessa
resposta pode ser deletéria em indivíduos acometidos pela doença [33], [43]. Além disso,
estudos têm evidenciado que células de perfil Th17 desempenham papel importante no
contexto da resposta protetora na TB [40], [92]. Nesse sentido, através de análises por
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citometria de fluxo, constatamos que pacientes com TB ativa apresentam diminuição
significativa de células T CD4+ e de células T CD4+ e T CD8+ que expressam CXCR3,
marcador de ativação de células Th1, inferindo que esses pacientes possuem menor resposta
sistêmica de perfil Th1 em comparação aos indivíduos controle. Neste sentido, diversos
trabalhos mostraram que a diminuição ou ausência de resposta de perfil Th1 proporciona
maior suscetibilidade ao desenvolvimento da TB [93], [94]. De maneira oposta ao observado
sistemicamente em análises de sangue periférico, durante a infecção in vitro com cepas de
Mtb H37Rv, observou-se aumento significativo de células T CD4+ e T CD8+ que expressam
CXCR3. Em contra partida, em nosso estudo, não detectamos diferenças quanto à expressão
do receptor CCR6 (marcador de ativação de células Th17). Em adição, sugerimos que a baixa
frequência de células T CD4+ e a redução de células positivas para CXCR3, indicativo de
redução do padrão Th1 de resposta no sangue periférico podem ser resultado de intenso
processo de recrutamento e migração dessas células para o local da infecção. Isso é
corroborado pela evidência de que células T produtoras de IFN-γ e IL-17 expressam CXCR3
e CCR6, respectivamente, o que pode promover o direcionamento dessas células T para os
locais de infecção [95]–[97].
Assim como avaliado em monócitos, a via de sinalização Notch também apresenta
constituintes expressos nas células T. Os receptores Notch 1 e Notch 2 são expressos
constitutivamente em diferentes estágios do ciclo de vida de linfócitos e, dessa forma, a via
Notch parece influenciar diretamente no desenvolvimento e na função efetora dessas células
[85], [98]. Diferentes trabalhos demonstraram que os receptores Notch 1 e 2 favorecem a
função de células Th1 [98]. Neste trabalho, evidenciamos diminuição significativa na
intensidade média de fluorescência do receptor Notch 2 em células T CD8+ periféricas em
pacientes com tuberculose ativa. Entretanto, quando células de indivíduos saudáveis foram
infectadas in vitro Mtb H37Rv foi observado o aumento do número de células T CD4+ que
expressão de Notch 2. Até o momento, não existem estudos mostrando a modulação de Notch
2 durante a infecção por Mtb. Estudos têm demonstrado apenas a regulação de Notch 1, como
observado em macrófagos peritoneais murinos infectados com M. bovis BCG, os autores
observaram que essa regula positivamente a expressão de Notch 1 [9], [83], porém em nosso
estudo não observamos nenhum modulação deste receptor durante a infecção por Mtb. Em
relação a Notch2, no entanto, já existem trabalhos relacionando a expressão deste receptor e a
regulação da função de células T CD8+ em outros modelos de doenças. Maekawa e
colaboradores (2008) evidenciaram que o domínio intracelular de Notch 2 em células T CD8+,
interage com o fator de transcrição CREB1, dessa forma, promovem ativação de células T
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citotóxicas e regulam diretamente a produção de perforinas e granzima B [99]. Auderset e
colaboradores (2012) demonstraram que a expressão compensatória de Notch 2, na ausência
de Notch 1 é importante para promover a diferenciação de células Th1 durante infecção por L.
major [100].
Uma vez que observamos uma modulação na expressão dos receptores e ligantes na
doença ativa, buscamos compreender o papel da regulação desta via na progressão da
tuberculose. Assim, análises de correlação mostrando a expressão dos receptores Notch 1 – 2
com a gravidade da TB indicam que a expressão de Notch 1 em células T CD4+ se
correlaciona positivamente com o grau de lesão pulmonar em pacientes com TB ativa. Apesar
de não observarmos diferenças significativas na expressão de Notch 1 quando comparamos
pacientes com TB ativa aos indivíduos saudáveis, ao avaliarmos a expressão desse receptor
dentro do grupo de pacientes com TB ativa, observamos que os pacientes com grau moderado
e avançado de lesão pulmonar são os que mais expressam Notch 1 em células T CD4+,
reforçando a ideia de que esse receptor está associado à progressão da doença. No que diz
respeito à ativação da via, observamos que mais de 50% dos pacientes com tuberculose ativa
são altos produtores de HES1 e DTX diferente dos indivíduos controle. Além disso, PBMCs
infectadas com Mtb in vitro, apresentam maior tendência na expressão de HES1. Dessa
maneira, essas observações sugerem que a via Notch pode ser ativada de forma sistêmica e
local durante a infecção por Mtb e que sua ativação pode ser prejudicial para o desfecho da
doença.
Desde a descrição da sinalização Notch por Morgan e colaboradores (1916) tem sido
proposto a importância dessa via para diversos mecanismos celulares de organismos
metazoários, abordados na introdução desse trabalho [50]. Na hematopoese, por exemplo, a
via Notch possui um papel essencial durante o desenvolvimento de células T [85]. Além
disso, a ativação da via Notch está diretamente envolvida na regulação de respostas próinflamatórias, principalmente no que se diz respeito à diferenciação e função de células T,
porém os mecanismos envolvidos ainda são controversos [69]–[72], [85]. A função dos
ligantes Notch na diferenciação de células T helper foi relatada por Flavell e colaboradores
(2004), no qual, foi inferindo que a expressão de diferentes ligantes em células APCs
poderiam estar associadas ao desenvolvimento de células Th1 e Th2 [70]. Atualmente, sabese que a expressão de ligantes específicos têm influência na diferenciação e função de células
T CD4+ e que o envolvimento dos ligantes DLL se associam ao desenvolvimento de células
Th1 e Th17 [14], [101], [102], [103]. Nesse sentido, Schaller e colaboradores (2016)
constataram que o bloqueio de DLL4, utilizando anticorpos específicos (anti-DLL4) reduz à
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produção de citocinas IFN-γ e IL-17 por células T, sugerindo que o DLL4 é importante para
modular a produção de IFN-γ e IL-17 [14].
Tendo em vista o papel modulador da via Notch nas respostas pró-inflamatórias,
avaliamos o perfil de citocinas produzidas por células de pacientes com TB ativa, porém não
observamos diferenças significativas na expressão gênica de IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-17A, IL17F, IL-21, IL-10 e TGF-β em PBMCs desses pacientes. No entanto, evidenciamos através da
análise de bioassinatura que no grupo de indivíduos com a doença ativa mais de 50% dos
indivíduos são considerados altos produtores de TNF-α, IL-17A, IL-6, TGF-β e IL-10. Ainda
ao avaliarmos o perfil de citocinas plasmático de pacientes com TB ativa, observamos
diminuição dos níveis de IFN-γ, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-1β e RANTES quando comparados
aos indivíduos controle. Ainda, sugerimos que a diminuição de IFN-γ, IL-17A, IL-4 e IL-2 se
associam à diminuição de células T CD4+e RANTES (CCL5), quimiocina importante no
processo inflamatório, pois promove a diferenciação de células T e recrutamento dessas
células para o sítio de infecção [104], [105]. Contudo, estudo realizado por Zambuzi e
colaboradores (2016) mostrou aumento nos níveis de RANTES no plasma de pacientes com
TB ativa [90]. A redução não esperada das citocinas pró-inflamatórias nestes pacientes pode
ser resultado da regulação dos componentes da via Notch, como já demonstrado por Narayana
e colaboradores (2008). Neste sentido, o trabalho citado demonstrou que o aumento na
expressão de Supressor de Sinalização de Citocinas 3 (SOCS3), regula negativamente
diversas citocinas e está associado com regulação positiva na expressão de Notch 1 em
macrófagos peritoneais de camundongos infectados in vitro por M. bovis BCG, sugerindo que
Notch 1 possui papel na modulação de respostas inflamatórias durante infecção por Mtb [9].
Pórem, no presente trabalho não avaliamos a expressão de SOCS3 e a sua relação com a via
Notch em nossa coorte de pacientes.
Diversos trabalhos descreveram que citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ, IL-17, IL-1β e
IL-6) podem promover resposta protetora na TB. Em especial, o IFN-γ, produzido por células
Th1 é essencial durante resposta imune contra Mtb, pois estimula macrófagos favorecendo a
atividade microbicida através de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio [106], [107].
Nosso grupo mostrou que níveis plasmáticos dessa citocina se mantiveram inalterados em
pacientes com TB ativa [90]. A IL-17, produzida por células Th17, é importante na resposta
contra Mtb, pois tem a capacidade de influenciar diversas células, como neutrófilos,
favorecendo a formação de granulomas [92]. Além disso, o papel protetor de citocinas de
perfil Th17, ainda é questionado, pois em doenças crônicas a resposta pode ser prejudicial e
favorecer a progressão da doença [108]. Em concordância com nossos resultados, Chen e
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colaboradores (2010) mostraram diminuição na resposta Th17 em pacientes com TB [96]. No
que concerne a IL-1β, uma citocina induzida na resposta inflamatória e liberada por células da
imunidade inata. Estudos caracterizaram sua importância durante resposta protetora contra
Mtb [109]. Entretanto, Zambuzi e colaboradores (2016) não observaram diferenças de IL-1β e
IL-17 no plasma de pacientes com tuberculose ativa [90].
A citocina IL-6 é considerada importante para a regulação da resposta inflamatória,
mas na TB sua função ainda é duvidosa [110], [111]. Essa citocina é produzida por muitas
células do sistema imune e estimula outras células a produzirem IFN-γ induzindo resposta
protetora [112], [110]. Por outro lado, níveis elevados de IL-6 foram relacionados ao
desenvolvimento da TB ativa [113], [114]. Observamos aumento significativo nos níveis de
IL-6 e IP-10 (CXCL10) em pacientes com TB ativa. Esses resultados confirmam dados
anteriores publicados por nosso grupo, em que detectaram níveis elevados de IL-6 no plasma
de pacientes com TB ativa e detecção simultânea de IL-6 e CD14s, podem ser biomarcadores
para identificar pacientes com TB ativa [90]. Em adição, Singh e colaborador (2013) sugerem
que IL-6 pode ser utilizada como biomarcador durante infecção causada por micobactérias
[115]. A quimiocina IP-10, produzida por células APCs infectadas ou por estímulo de IFN-γ,
IL-17 [116], desempenha papel importante na infecção na TB, pois auxilia o recrutamento de
células para o sítio de infecção favorecendo o microambiente inflamatório [117]. Ao estimular
células de sangue periférico de paciente com tuberculose com antígenos de Mtb, Ruhwald e
colaboradores (2007) evidenciaram altos níveis de IP-10, diferente do observado em
indivíduos controle [116], [118]. Além disso, Azzurri e colaboradores (2005) detectaram
níveis elevados de IP-10 no sangue de pacientes com TB [117]. Essa quimiocina é
considerada um possível biomarcador para diagnóstico de pacientes com tuberculose [116].
Apesar de não observamos diferentes na quantificação plasmática para a maioria
destas citocinas, demonstramos que os níveis de IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-12, IL1β, RANTES e IL-10 se correlacionam com maior grau de lesão pulmonar e os níveis
plasmáticos de IL-17A se correlacionam positivamente com expressão de DLL4 em
monócitos CD14++CD16- e CD14++CD16+. Além disso, níveis plasmáticos de IFN-γ, IL-17A,
IL-4, IL-2, e IL-1β se correlacionam positivamente com a expressão de Notch 1 em células T
CD4+. Tais dados nos permitem sugerir uma associação entre a resposta imune desenvolvida
pelo hospedeiro com a expressão dos componentes da via de sinalização Notch, bem como
sua relação com a progressão da doença, o que demonstra mais uma vez a importância da via
na tuberculose humana. Em adição, os níveis de CD163s, IP-10 e procalcitonina se
correlacionam com a expressão de Notch 1 em células T CD8+. Estudos já evidenciaram o
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papel negativo de alguns desses mediadores na TB, por exemplo, a produção de IFN-γ e IL-17
por células T CD4+ de pacientes com tuberculose ativa estimuladas in vitro com Mtb, foram
associados com a gravidade da doença [108]. Em adição, Rook e colaboradores (2004)
relacionaram IL-4 com patogênese da TB, já que essa citocina tem capacidade de influenciar
negativamente a ativação de macrófagos, síntese de óxido nítrico e expressão de TLR 2,
importante para reconhecimento da Mtb [119]. Além disso, IL-4 tem papel na reativação da
doença ativa em pacientes com TB latente [120]. Zambuzi e colaboradores (2016)
evidenciaram aumento significativo dos níveis de CD163s em pacientes com TB ativa e
sugerem que CD163s seja utilizado como biomarcador para avaliar a progressão da doença
[90]. Outro mediador avaliado foi a procalcitonina. Este é um parâmetro clínico, obtido no
prontuário dos pacientes e é utilizado na rotina clínica como marcador laboratorial de
septicemia e de infecções pulmonares agudas. Rasmussen e colaboradores (2011)
demonstraram os que níveis séricos de procalcitonina aumentam significativamente com o
avanço da TB, ademais, a avaliação dos níveis desse marcador pode prever o risco de
mortalidade [121]. De acordo, com as informações apresentadas temos mais indícios de que a
expressão de DLL4 em subpopulações de monócitos e Notch 1 em células T refletem a
progressão da TB.
Ao avaliarmos os efeitos do contato direto das micobactérias com as células
mononucleares in vitro, verificamos que os receptores Notch têm importante função na
modulação de respostas pró-inflamatórias. Observamos que no sobrenadante das culturas de
PBMCs infectadas com Mtb H37Rv e tratadas com GSI, houve diminuição da produção de
IL-17A, IL-2 e IL-10 corroborando com trabalhos já publicados. Em 2009, Mukherjee e
colaboradores, mostraram em experimentos in vitro com células T CD4+ de murinos, que a
produção de IL-17 é dependente da ativação Notch mediada por DLL4, além disso, os autores
mostraram que o complexo transcricional ativo de Notch tem a capacidade de se ligar
diretamente em promotores do gene Rorc e IL-17, e assim, modular a ativação desses genes
[103]. A expressão aumentada da porção intracelular de Notch pode induzir aumento na
produção de IL-2 e a expressão da subunidade α do receptor de IL-2 em células T [122].
Também foi mostrado que a ativação da via Notch induz a produção de IL-10 por células que
antes apresentavam perfil Th1, e esta modulação foi dependente de STAT4, onde células Th1
pró-inflamatórias foram polarizadas para perfil de células T com atividade reguladora. Esse
mecanismo pode ser ativado pela interação de qualquer um dos receptores Notch expressos
em células T e por DLL4 expresso em DC. Além disso, o efeito é revertido quando utilizado
GSI [123]. Em relação à IL-8, observamos aumento significativo quando as células foram
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tratadas com GSI, diferente do relatado por Liu e colaboradores (2016), em que observaram
regulação negativa de Notch 1 relacionado a inativação do fator nuclear kappa B (NF-κB), o
que inibiu a expressão de genes alvo, como IL-8 [124].
Ainda, ao adicionarmos proteína recombinante DLL1r nas culturas de PBMCs,
detectamos aumento significativo de IL-1β e diminuição de IP-10. Alguns estudos indicam
que a via Notch pode influenciar e cooperar com outras vias de sinalização, como a de NFκB[124], [125], [85]. A via de NF-κB é essencial para induzir expressão de genes de várias
citocinas importantes para a resposta inflamatória, como IL-1β [126].

Dessa forma, a

ativação da via Notch dependente de DLL1 pode influenciar a via de NF-κB favorecendo a
produção de IL-1β ou o complexo transcricionalmente ativo de Notch, pode estar regulando
diretamente a expressão desta citocina. No entanto, se fazem necessários outros estudos a fim
de avaliar esses mecanismos. No que concerne a IP-10, Pérez-Cabezas (2011) constataram
que a inibição da via Notch em células DCs plasmocitóides diminui a produção dessa
quimiocina [127].
Ao bloquearmos DLL4 com anticorpo anti-hDLL4 observamos aumento de TNF-α.
Nessa perspectiva, constatamos que o bloqueio de DLL4 melhora a atividade fagocítica de
monócitos durante infecção por Mtb. Entretanto, não observamos diferenças na atividade
microbicida dessas células devido ao curto tempo de incubação das culturas de PBMCs, 24
horas, tempo esse, insuficiente para montagem de resposta de células T, o que pode
influenciar diretamente nos mecanismos funcionais de monócitos. Sabe-se que TNF-α,
citocina importante na infecção por Mtb, contribui na ativação de macrófagos, recruta novas
células para o sítio de infecção e favorece a formação de granulomas [128]. No que diz
respeito a outras patologias, estudos recentes têm apresentado resultados interessantes
relacionados que o bloqueio de DLL4. O tratamento de camundongos diabéticos não obesos
com anti-DLL4 impede o desenvolvimento de diabetes do tipo 1, promovendo aumento de
células Tregs naturais [129]. Em outro estudo, quando há o bloqueio de DLL4 durante o
desenvolvimento da encefalomielite autoimune experimental (EAE) favorece aumento de
células Tregs e diminui a gravidade da doença [130]. Embora, outros estudos tenham
mostrado que em modelos de infecção por Mtb, a neutralização de DLL4 promove
diminuição de IL-17 [10], [14]. Em nosso estudo, não observamos diferenças na produção de
IL-17A, quando pré-tratamos as células com anti-hDLL4 e DLL4r e não há influência na
produção de IFN-γ, IL-4, IL-12, IL-6 e RANTES.
Por fim, com o conjunto de dados aqui discutidos e como apresentado de forma
sucinta na Figura 21, sugerimos que: i) a sinalização Notch é modulada durante a infecção por
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Mtb; ii) a expressão de DLL4 em monócitos intermediários apresentam relação com
gravidade da TB; iii) a expressão de Notch 1 em células T CD4+ apresentam relação com
gravidade da TB; iv) a infecção modula a ativação da via Notch; v) a via Notch modula a
produção de citocinas; vi) o bloqueio do ligante DLL4 favorece a atividade de monócitos; e
vii) DLL4 e Notch 1 são potenciais biomarcadores de progressão da doença.

Figura 21. Esquema final dos resultados encontrados neste trabalho. A sinalização Notch é modulada de
forma sistêmica e local (sítio de infecção) durante a infecção por Mtb. Citocinas pró- e anti-inflamatórias se
encontram alteradas em pacientes com TB ativa e a expressão do receptor Notch 1 e do ligante DLL4 são
importantes para esse processo de modulação das respostas mediadas por citocinas. A expressão de Notch 1
(células T CD4+) e DLL4 (CD14++CD16+) foram associados a maior gravidade da TB. Sendo assim, o conjunto
de dados deste trabalho indicam que o ligante DLL4 e o receptor Notch 1 são potenciais biomarcadores para
avaliar a progressão da TB em humanos. (↔) correlação positiva; (↑) aumento (↓) redução na
expressão/produção.

7. CONCLUSÕES

C o n c l u s õ e s | 92

A infecção por Mtb ativa a via de sinalização Notch, a qual se demonstra prejudicial
para o hospedeiro por modular respostas pró- e anti-inflamatórias, como IL-17, TNF-α e IL10. A via Notch também regula os mecanismos funcionais de monócitos, importantes para o
controle da infecção. Além disso, o aumento da expressão de Notch 1 (em células T) e de
DLL4 (em monócitos intermediários) estão relacionados a formas graves da doença. Assim,
em conjunto, esses constituintes da via são potenciais biomarcadores relacionados à
progressão da doença.
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ANEXO I
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ANEXO III
Termo de Consentimento Pacientes (Controles)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DA PESQUISA: “Ativação da via NOTCH na resposta contra o Mycobacterium
tuberculosis e sua correlação com o desenvolvimento da forma ativa da tuberculose”.
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Profº. Dra. Fabiani Gai Frantz, Profº Dr. Valdes Roberto
Bollela, Ricardo Cardoso Castro.
Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Sua participação será
importante para integrar o grupo CONTROLE NEGATIVO desta pesquisa, o qual será usado como
parâmetro de comparação com os demais grupos de pacientes. Este projeto faz parte de uma linha de
pesquisa que é desenvolvida na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP em
conjunto com os pesquisadores do Hospital das Clínicas com o objetivo de avaliar substâncias
presentes no sangue que possam ser utilizados no diagnóstico rápido da tuberculose. Para tal
necessitaremos realizar coleta de amostras de sangue que serão utilizadas para separação de células –
PBMCs (explicado abaixo) de indivíduos não infectados com agente causador da tuberculose para
controle quanto à presença da substância na superfície celular através de ensaios imunológicos
(ELISA).
O que são PBMCs?
PBMC são células mononucleares do sangue (linfócitos e monócitos), responsáveis pela
defesa do corpo. São importantes para combater diversos germes capazes de causar doenças.

Qual o objetivo desta pesquisa?
Esta pesquisa ajudará a relacionar todos os dados já obtidos da pesquisa com tuberculose, para
desta maneira encontrar um possível marcador que ajude no diagnóstico da doença. Para tal propósito,
a pesquisa busca desenvolver uma nova ferramenta diagnóstica de baixo custo e de detecção rápida
dos casos novos de tuberculose.

Como você, paciente, vai participar da pesquisa?
Cada participante contribuirá com 40 mL de sangue, que correspondem aproximadamente a 3
colheres de sopa. Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. Os riscos presentes
em nosso procedimento são aqueles inerente à coleta de sangue, tais como desconforto e dor da
picada, formação de hematomas e riscos biológicos. Para evitar a ocorrência de tais desconfortos e
riscos, todas as técnicas de biossegurança serão aplicadas, como a utilização de agulhas e tubos
descartáveis, bem como as coletas serão realizadas por profissional capacitado. Em caso de eventuais
danos decorrentes dos procedimentos da pesquisa, é assegurado e garantido o direito à indenização
apropriada. A coleta de sangue deverá ser feita em indivíduos com diagnóstico negativo para
tuberculose e que não apresentam sintomas clínicos da doença.
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No geral, essa pesquisa não trará benefícios diretos aos pacientes envolvidos, no entanto, os
dados obtidos possibilitará o melhor entendimento da resposta imunológica contra a M. tuberculosis
em pacientes com diferentes formas clínicas da tuberculose. Além disso, os dados deste estudo
poderão ser importantes para identificação de novos alvos terapêuticos e também para descoberta de
biomarcadores para o diagnóstico diferencial da tuberculose.
Vale ressaltar que a participação é voluntária, podendo o mesmo recusar ou retirar o
consentimento em qualquer tempo e/ou fase da pesquisa, a qual deverá ser realizada POR ESCRITO E
ASSINADA, sem acarretar nenhum prejuízo ao participante da pesquisa, com validade a partir da data
da comunicação da decisão. Se estiver interessado em participar, informamos que o participante ou
responsável terá acesso, sempre que julgar necessário ou solicitar, aos resultados de exames,
informações referentes à pesquisa e ao tratamento. Além disso, os dados obtidos serão guardados de
maneira sigilosa e que os nomes dos participantes não serão divulgados em nenhum momento, e os
mesmos serão informados dos resultados finais da pesquisa, bom como quando houver perdas ou
destruição das amostras biológicas, e que as mesmas serão descartadas após a realização das análises e
exames necessários e não serão utilizadas em estudos futuros.
Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com pelos telefones: Ricardo Cardoso Castro
(16) 98107-0131, Profª Dra Fabiani Gai Frantz (16) 3315-0241 ou Profº Dr Valdes Roberto Bollela
(16) 3602-2747. Também pode entrar em contato diretamente com o Comitê de Ética, unidade
responsável por defender os interesses dos participantes da pesquisa e promover a avaliação ética do
desenvolvimento da mesma, pelo telefone (16) 3315-4213 ou pelo e-mail cep@fcfrp.usp.br.
Sendo assim, se desejar colaborar com o presente estudo, solicitamos que assine este
documento. Deverão ser emitidas e assinadas duas vias do mesmo documento, uma para arquivo do
pesquisador e outra que ficará com o doador.
Nome do participante:________________________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________ Data: ________________
Nome do pesquisador:________________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________ Data: ________________
Nome do pesquisador:________________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________ Data: ________________
Nome do pesquisador:________________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________ Data: ________________
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ANEXO IV
Termo de Consentimento Pacientes (TB ativa)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DA PESQUISA: “Ativação da via NOTCH na resposta contra o Mycobacterium
tuberculosis e sua correlação com o desenvolvimento da forma ativa da tuberculose”.
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Profº. Dra. Fabiani Gai Frantz, Profº Dr. Valdes Roberto
Bollela, Ricardo Cardoso Castro.
Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de
uma linha de pesquisa que é desenvolvida na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto/USP em conjunto com os pesquisadores do Hospital das Clínicas com o objetivo de avaliar
substâncias presentes no sangue que possam ser utilizados no diagnóstico rápido da tuberculose. Para
tal necessitaremos realizar coleta de amostras de sangue que serão utilizadas para separação de células
– PBMCs (explicado abaixo) de indivíduos infectados com agente causador da tuberculose para
avaliação da presença da substância na superfície celular através de ensaios imunológicos (ELISA).
O que são PBMCs?
PBMC são células mononucleares do sangue (linfócitos e monócitos), responsáveis pela
defesa do corpo. São importantes para combater diversos germes capazes de causar doenças.
Qual o objetivo desta pesquisa?
Esta pesquisa ajudará a relacionar todos os dados já obtidos da pesquisa com tuberculose, para
desta maneira encontrar um possível marcador que ajude no diagnóstico da doença. Para tal propósito,
a pesquisa busca desenvolver uma nova ferramenta diagnóstica de baixo custo e de detecção rápida
dos casos novos de tuberculose.

Como você, paciente, vai participar da pesquisa?
Cada participante contribuirá com 40 mL de sangue, que correspondem aproximadamente a 3
colheres de sopa. Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. Os riscos presentes
em nosso procedimento são aqueles inerente à coleta de sangue, tais como desconforto e dor da
picada, formação de hematomas e riscos biológicos. Para evitar a ocorrência de tais desconfortos e
riscos, todas as técnicas de biossegurança serão aplicadas, como a utilização de agulhas e tubos
descartáveis, bem como as coletas serão realizadas por profissional capacitado. Em caso de eventuais
danos decorrentes dos procedimentos da pesquisa, é assegurado e garantido o direito à indenização
apropriada. A coleta de sangue deverá ser feita em indivíduos com diagnóstico positivo para
tuberculose, identificados através de sinais clínicos ou radiológicos confirmados por resultados
microbiológicos, com período de tratamento inferior a trinta dias. Os sinais clínicos incluem tosse,
febre, expectoração (catarro), sudorese noturna, perda de peso e dor torácica com duração de 4
semanas ou mais.
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No geral, essa pesquisa não trará benefícios diretos aos pacientes envolvidos, no entanto, os dados
obtidos possibilitará o melhor entendimento da resposta imunológica contra a M. tuberculosis em
pacientes com diferentes formas clínicas da tuberculose. Além disso, os dados deste estudo poderão
ser importantes para identificação de novos alvos terapêuticos e também para descoberta de
biomarcadores para o diagnóstico diferencial da tuberculose.
Vale ressaltar que a participação é voluntária, podendo o mesmo recusar ou retirar o
consentimento em qualquer tempo e/ou fase da pesquisa, a qual deverá ser realizada POR ESCRITO E
ASSINADA, sem acarretar nenhum prejuízo ao participante da pesquisa, com validade a partir da data
da comunicação da decisão. Caso não queira participar, o seu atendimento no ambulatório continuará
o mesmo, sem prejuízo nenhum para o seu tratamento. Se estiver interessado em participar,
informamos que o participante ou responsável terá acesso, sempre que julgar necessário ou solicitar,
aos resultados de exames, informações referentes à pesquisa e ao tratamento. Além disso, os dados
obtidos serão guardados de maneira sigilosa e que os nomes dos participantes não serão divulgados em
nenhum momento, e os mesmos serão informados dos resultados finais da pesquisa, bom como
quando houver perdas ou destruição das amostras biológicas, e que as mesmas serão descartadas após
a realização das análises e exames necessários e não serão utilizadas em estudos futuros.
Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com pelos telefones: Ricardo Cardoso
Castro (16) 98107-0131, Profª Dra Fabiani Gai Frantz (16) 3315-0241 ou Profº Dr Valdes Roberto
Bollela (16) 3602-2747. Também pode entrar em contato diretamente com o Comitê de Ética, unidade
responsável por defender os interesses dos participantes da pesquisa e promover a avaliação ética do
desenvolvimento da mesma, pelo telefone (16) 3315-4213 ou pelo e-mail cep@fcfrp.usp.br.
Sendo assim, se desejar colaborar com o presente estudo, solicitamos que assine este
documento. Deverão ser emitidas e assinadas duas vias do mesmo documento, uma para arquivo do
pesquisador e outra que ficará com o doador.
Nome do participante:________________________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________ Data: ________________
Nome do pesquisador:________________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________ Data: ________________
Nome do pesquisador:________________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________ Data: ________________
Nome do pesquisador:________________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________ Data: ________________

