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RESUMO  

 
Castoldi A. MyD88: um modulador do perfil inflamatório e metabólico na obesidade 
experimental [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
Introdução: Nos últimos anos, a ativação de receptores da imunidade inata nas células do 
sistema imune e no tecido adiposo foi descrita como crucial durante o desenvolvimento da 
obesidade. Além disso, alterações na microbiota intestinal foram relacionadas aos fenótipos 
inflamatórios e metabólicos na obesidade através do aumento da permeabilidade intestinal, 
com elevação dos níveis sistêmicos de endotoxina, que colabora para o aumento da 
inflamação e o desenvolvimento da resistência à insulina.  A complexidade do sistema imune 
nos permite explorar essas vias de sinalização nos diversos órgãos, tecidos e células. Por isso 
formulamos a hipótese de que MyD88 regularia o desenvolvimento da obesidade, 
desempenhando um papel importante no tecido adiposo contribuindo para a resistência à 
insulina. Nos macrófagos, a sinalização via MyD88 favoreceria um perfil pró-inflamatório, e 
ainda,  regularia alterações na microbiota intestinal que por sua vez estariam contribuindo 
nesse processo através de alterações na permeabilidade intestinal. Objetivo: Estudar a 
relação entre a obesidade e inflamação, focando no papel da molécula adaptadora MyD88 e 
sua importância no tecido adiposo, macrófagos, intestino e na modulação da microbiota 
intestinal. Métodos: Utilizamos camundongos C57BL/6, deficientes de MyD88 (KO), 
Adiponectinacre+MyD88flox +/+ e Lisozimacre+MyD88flox +/+ alimentados com dieta hiperlipídica 
e avaliamos os perfis metabólicos e inflamatórios, permeabilidade intestinal e alterações na 
microbiota intestinal. Ainda em um modelo de transplante de microbiota estudamos o 
possível papel da microbiota no desenvolvimento da obesidade. Resultados: Verificamos 
que camundongos MyD88 KO ganharam mais  peso comparados aos camundongos WT, são 
mais intolerantes à glicose e resistentes à insulina. Porém, ao analisarmos o perfil 
inflamatório no tecido adiposo e sistêmico, observamos significativa diminuição de IL-1β, 
TNF-α e IL-6 bem como diminuição na fosforilação das vias de sinalização pró-inflamatórias 
nos camundongos MyD88 KO obesos. No tecido adiposo, há um predomínio de macrófagos 
de perfil M1. Além disso, observamos menor inflamação no intestino, porém, a 
permeabilidade intestinal estava aumentada. A microbiota dos camundongos MyD88 KO foi 
capaz de induzir resistência à insulina nos camundongos WT,  aumentou a permeabilidade 
intestinal e inflamação no tecido adiposo. A depleção de MyD88 no tecido adiposo não 
alterou o perfil metabólico dos camundongos comparados aos controles. No entanto, a 
depleção de MyD88 nos macrófagos, protegeu os camundongos do ganho de peso, 
resistência à insulina e do aumento da permeabilidade intestinal. Observamos maior 
polarização M2 no tecido adiposo desses camundongos.  Ainda, camundongos  MyD88 KO 
obesos não foram capazes de montar uma resposta inflamatória em resposta à sepse. No 
entanto, no tecido adiposo dos camundongos MyD88 KO obesos, observamos um aumento 
significativo da expressão de Dectina-1 e IFN-β, o que poderia explicar a resistência à 
insulina com a ausência da inflamação clássica. Conclusão: MyD88 desempenha um papel 
importante no desenvolvimento da obesidade modulando a microbiota e o perfil 
inflamatório. 
 

Palavras-chave: MyD88. Obesidade. Resistência à insulina. Inflamação. Microbiota. 
Macrófagos. Tecido adiposo. 



 

 
 

 
ABSTRACT 

Castoldi A. MyD88: a modulator of inflammatory and metabolic profile in experimental 
obesity [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2015. 
 
Background: Recently, activation of innate immune receptors in immune cells and adipose 
tissue has been described as crucial for the development of obesity. In addition, changes in 
intestinal microbiota have been related to inflammation in obesity and metabolic syndrome 
by increasing intestinal permeability, with increased systemic levels of endotoxin, which 
contributes to increases inflammation and development of insulin resistance. The complexity 
of the immune system allows us to explore these signaling pathways in different organs, 
tissues and cells. Therefore we hypothesized that MyD88 regulate the development of 
obesity and plays an important role in the adipose tissue contributing to insulin resistance. 
In adition, activation of MyD88 signaling pathway in macrophages would instigate a pro-
inflammatory profile, and further, MyD88 would regulate changes in the intestinal 
microbiota which in turn may contribute to this process through changes in intestinal 
permeability. Objective: To study the relationship between obesity and inflammation, 
focusing on the role of the adapter molecule MyD88 and its importance in adipose tissue, 
macrophages, intestine and modulation of intestinal microbiota. Methods: We used 
C57BL/6, MyD88 (KO), Adiponectinacre+ MyD88flox+/+ and Lisozimacre+ MyD88flox+/+ high 
fat diet-fed mice and evaluate the metabolic and inflammatory profiles,  intestinal 
permeability and changes in intestinal microbiota. In adition, we performed a microbiota 
transplantation model to study the role of the microbiota on obesity development. Results: 
We observed an increased weight gain in MyD88 KO mice compared to WT mice, they are 
glucose intolerant and insulin resistant. However, we observed a significant decrease in the 
expression of pro-inflammatory cytokines such as IL-1β, TNF-α and IL-6 as well as decrease 
the phosphorylation of pro-inflammatory signaling pathways in the adipose tissue and 
serum of MyD88 KO obese mice. In adipose tissue, there is a predominance of M1 
macrophages. Furthermore, we observed less inflammation in the gut, however, intestinal 
permeability was increased. The microbiota of MyD88 KO mice was able to induce insulin 
resistance in WT mice, increased intestinal permeability and inflammation in adipose tissue. 
Depletion of MyD88 in adipose tissue did not change the metabolic profile of mice compared 
to controls. However, depletion of MyD88 in macrophages, protected mice from weight gain 
and insulin resistance, as well the intestinal permeability and increased M2 polarization in 
the adipose tissue. Furthermore, MyD88 KO obese mice were not able to mount an 
inflammatory response in response to sepsis. However, in the adipose tissue of obese MyD88 
KO mice, we observed a significant increase in Dectin-1 and IFN-β expression, which could 
explain the insulin resistance without classical inflammation. Conclusion: MyD88 plays an 
important role in the development of obesity and microbiota modulating the inflammatory 
profile. 
 
Keywords: MyD88. Obesity. Insulin resistance. Inflammation. Microbiota. Macrophages. 
Adipose tissue. 
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1.1 FAMÍLIA DE RECEPTORES TOLL-LIKE E A MOLÉCULA ADAPTADORA      

MYD88  
 

Os receptores símiles ao Toll (TLR) fazem parte de uma família de receptores 

transmembrânicos evolutivamente conservados caracterizados por um domínio 

extracelular com repetições ricas em leucina (LRR) e um domínio intracelular 

Toll/IL-1R (TIR- Toll-interleukin-1 receptor) devido a sua semelhança com os 

receptores da interleucina (IL)-1 (1), sendo expressos por células do sistema imune, 

como macrófagos, linfócitos B e T, natural killers (NK) e por células 

parenquimatosas, epiteliais e endoteliais (2). 

Existem no mínimo, quinze diferentes TLR em mamíferos, dos quais quase 

todos têm funções definidas nos seres humanos (3). Os TLR são divididos em duas 

categorias de grupos de receptores de membrana. Os receptores TLR1, TLR2, TLR4, 

TLR5, TLR6, TLR10, TLR11, TLR12 e TLR13 são encontrados na membrana da 

superfície celular e os receptores TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9 são encontrados nas 

membranas endossômicas. O TLR15, o mais recentemente descoberto, foi associado 

ao reconhecimento de componentes da salmonela (4, 5). 

Quando ativados, os TLR desencadeiam sinalização intracelular que culmina 

com a síntese de compostos que podem eliminar o patógeno que ocorre pela ativação 

do fator de transcrição NF-κB ou pelo fator de transcrição AP-1. Ambos são 

responsáveis pela transcrição de citocinas e quimiocinas. A ativação final do NF-κB 

pode ser desencadeada por um sinal proveniente de um TLR e a via de sinalização 

pode ser dependente ou independente de MyD88 (Myeloid differentiation primary 

response gene (88)). A sinalização dependente de MyD88 é compartilhada por todos 

os TLR, exceto o TLR3. Se a via de ativação for independente de MyD88, o sinal 

proveniente dos TLR ativa NF-kB através de outras duas moléculas adaptadoras, o 

TRIF (domain-containing adapter inducing interferon β) e o TRAM (TRIF-related 
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adapter molecule) (4, 6). Ainda, o MyD88 pode se associar ao TIRAP (toll-

interleukin 1 receptor (TIR) domain-containing adaptor protein), que é outra 

proteína adaptadora, para induzir a ativação de NF-kB. A via TRIF também pode 

atuar via outros fatores de transcrição além do NF-κB, como os membros da família 

IRF (interferon regulatory factor), nomeados IRF3, 5 e 7, levando a produção de 

interferon tipo I (IFN-β e IFN-α) (7, 8).   

O TLR4 humano foi o primeiro TLR caracterizado em mamíferos (1). O TLR4 

funciona como um receptor de transdução de sinal classicamente descrito para LPS, 

o que foi confirmado em camundongos C3H/HeJ deficientes na sinalização pelo 

TLR4, os quais não apresentavam respostas ao estímulo por LPS (1). O 

reconhecimento do LPS pelo TLR4 é complexo, e requer várias moléculas acessórias 

(9). A resposta inflamatória ao LPS é induzida juntamente com outras proteínas que 

se ligam a endotoxina como LPS-binding (LPB), CD14 e MD-2 (10). O 

reconhecimento inicia com a ligação de LBP no LPS e termina com a formação do 

complexo TLR4-MD2-LPS mediando a rápida produção de citocinas e o 

recrutamento de células para o foco inflamatório (10). Embora LPS seja o ligante 

mais estudado, o CD14 do complexo pode interagir com outras moléculas como ácido 

lipoteicóico (1) e ainda, com as citolisinas de bactérias gram-positivas (11) e 

dipeptídeos de micobactérias (12). 

Por outro lado o TLR2 é responsável pelo reconhecimento de vários produtos 

microbianos, incluindo peptidoglicanos e lipoproteínas bacterianas, paredes 

celulares de fungos, dentre outros (13). O TLR2 pode exercer sua ação juntamente 

com outros dois receptores o TLR1 e TLR6. Apesar disso, estes dois últimos são 

expressos em vários tipos celulares, enquanto que a expressão do TLR2 parece ser 

restrita a células apresentadoras de antígeno e células endoteliais. Segundo Shishido 

et al., a ativação de TLR2 tem papel central na regulação da inflamação vascular em 
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camundongos, sugerindo que o TLR2 induz aumento da produção de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-a, IL-1b, e IL-6) e de espécies reativas de oxigênio (14).   

Além da função dos TLRs na inflamação, essas moléculas têm um papel na 

indução de células T reguladoras. A sinalização via TLR4 dependente de MyD88 

influencia a geração e expansão de  células T reguladoras e não a sinalização via TRIF 

em resposta ao LPS (15). Em adição, a ativação de TLR2 foi correlacionada com uma 

redução da função das células T reguladoras na Esclerose Múltipla. Os autores 

mostraram que células T reguladoras de pacientes com Esclerose Múltipla 

expressavam altos níveis de TLR2 (16). No entanto, a expressão de TLR2 promove a 

sobrevivência das células T reguladoras (17). Similarmente, flagelina, um ligante de 

TLR5, aumenta a função supressora e a expressão de FOXP3 pelas células T 

reguladoras humanas, porém não induz a proliferação das mesmas (18). 

Em adição aos TLRs, outros receptores transmembrânicos são dependentes da 

sinalização via MyD88 nas células do sistema imune: IL-1R e IL-18R. Tais moléculas 

desempenham um importante papel nas respostas imunes inatas e adquiridas e são 

receptores para IL-1β/IL-1α e IL-18, respectivamente. Além de MyD88, esses 

receptores podem recrutar outras moléculas adaptadoras similarmente aos TLRs, 

tais como IRAK, e TRAF as quais levarão a ativação de JNK, p38, NF-kB e AP-1 (19). 

De maneira importante, nos últimos anos todos esses receptores foram 

descritos como cruciais durante o desenvolvimento da obesidade (20, 21). 

 

1.2 OBESIDADE 

 

A obesidade pode ser descrita como a "Nova Síndrome Mundial", sendo uma 

condição complexa, afetando indivíduos de todas as idades e grupos 

socioeconômicos (22). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo, 
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atualmente 39% dos adultos acima de 18 anos apresentam sobrepeso e 13% são 

clinicamente obesos, em números mais exatos, aproximadamente 2 bilhões de 

adultos no mundo estão com sobrepeso sendo que, mais de meio bilhão são obesos 

(23).  

A morbidade associada inclui, por exemplo, diabetes tipo II, dislipidemias, 

hipertensão, doença coronariana, entre outras. Além disso, a obesidade é 

caracterizada por um estado de inflamação crônica moderada, com aumento dos 

níveis de diversas citocinas pró-inflamatórias e de moléculas de fase aguda (24).  

Tradicionalmente, o tecido adiposo é conhecido como um órgão que armazena o 

excesso de energia como triglicérides e libera energia como ácido graxo. 

Com a descoberta da leptina em 1995, no entanto, o olhar sobre o tecido 

adiposo mudou consideravelmente: é agora reconhecido como um órgão endócrino 

que segrega uma grande variedade de hormônios, citocinas, quimiocinas e fatores 

que influenciam as funções vasculares e endoteliais, o apetite, a saciedade, 

imunidade, inflamação, o crescimento tumoral, e muitos outros processos 

fisiológicos (25).  

A obesidade é cada vez mais associada à inflamação que é descrita neste 

contexto como uma inflamação de baixo grau (26) e os mecanismos fisiológicos que 

conectam a obesidade e a inflamação incluem a produção de uma variedade 

adipocinas (por exemplo, adiponectina, resistina, visfatina e leptina) e citocinas pró-

inflamatórias, tais como fator de necrose tumoral (TNF-α), IL-6 e IL-1β pelo tecido 

adiposo (27, 28). Além disso, elevadas taxas de ácidos graxos livres no soro e no 

tecido adiposo visceral em humanos obesos, assim como em modelos animais de 

obesidade, têm sido mostradas para induzir sinalização pró-inflamatória e a 

resistência à insulina nos tecidos periféricos (29). 
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O controle da homeostase glicêmica, que acontece principalmente devido à 

regulação da responsividade à insulina, é outra importante função desempenhada 

pelos adipócitos. Para isso, o adipócito utiliza inúmeras vias, que se forem capazes de 

modificar o padrão de translocação do transportador de glicose-4 (GLUT-4) para a 

membrana plasmática, interferem no processo de captação de glicose e alteram o 

metabolismo basal destas células (30). Hoje se sabe que inúmeras moléculas são 

capazes de interferir nesta via, em decorrência da ativação do sistema imune inato, 

tal como TNF-αe LPS bacteriano proveniente da endotoxemia metabólica 

desencadeada pelo aumento da permeabilidade intestinal em decorrência das 

alterações da microbiota observadas na obesidade (31, 32). 

 

1.3 RECEPTORES DA IMUNIDADE INATA NO DESENVOLVIMENTO DA 

OBESIDADE EXPERIMENTAL 
 

Modelos experimentais de obesidade induzida por dieta hiperlipídica estão 

associados com um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias no tecido 

adiposo (33, 34) e uma intensa infiltração de macrófagos com perfil pró-

inflamatórios (35). O adipócito também apresenta resposta imune inata clássica 

associada à obesidade iniciada pela ativação de TLR2 e 4, de NF-κB e aumento da 

expressão e secreção de citocinas pró-inflamatórias (36, 37).  

TLR4 pode ser ativado por ácidos graxos saturados (38). A ativação da 

sinalizaçãovia TLR4 induz aumento da expressão de vias inflamatórias relacionadas 

com a indução de resistência à insulina, tais como, c-Jun NH2 - terminal quinase 

(JNK) e complexo IκB quinase (IKKβ) (21). Camundongos knockout (KO) para TLR4 

são protegidos da resistência à insulina induzida pela obesidade, ligantes endógenos 
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tal como ácidos graxos livres, e LPS, sugerindo um papel importante de TLR4 na 

interface do sistema imune inato e o metabolismo (21, 39). 

Em adipócitos, dois mecanismos diferentes também contribuem para a 

resistência à insulina induzida por LPS. Ativação de TLR4 por LPS em pré-adipócitos 

aumenta a expressão de diversas citocinas, principalmente TNF-α e IL-6, 

prejudicando a sinalização da insulina em adipócitos (40). O LPS, também pode 

promover a expressão de NF-κB e ativação de MAPK em adipócitos (41). Além disso, 

um estudo sugeriu que o LPS pode promover a expressão de iNOS (40), o que 

também é conhecida como capaz de interferir com a sinalização da insulina (42). O 

efeito do óxido nítrico (NO) sobre a ação da insulina pode ser agravado pelo aumento 

daliberação de TNF-α e IL-6 induzida por LPS.  

Da mesma forma, o TLR2 foi mostrado como um modulador importante da 

resistência à insulina. Caricilli et al. mostraram que a inibição a curto prazo de 

expressão TLR2 usando oligonucletídeos antisense para TLR2 na dieta levava a um 

aumento da sensibilidade à insulina e da sinalização da insulina nos camundongos 

obesos (43). Outros estudos mostraram que camundongos KO para TLR2 

apresentam diminuição do peso corporal e da adiposidade e eram protegidos contra 

a resistência à insulina e ganho de peso (44, 45). 

No entanto, em colaboração com outro grupo, encontramos uma descrição 

metabólica oposta de camundongos TLR2 KO (46).  Camundongos TLR2 KO em 

condições convencionais têm resistência à insulina e intolerância a glicose associada 

a alterações na composição da microbiota intestinal, que exibiu um aumento na 

abundância relativa de Firmicutes e Bacteroides e diminuição da abundância relativa 

Proteobactérias, em comparação com seus controles. A resistência à insulina de 

camundongos TLR2 KO foi acompanhada por uma diminuída sinalização da 

insulina. Apesar do fato de que estes camundongos KO e os utilizados em outros 
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estudos mencionados acima tinham o mesmo fundo genético, eles foram criados em 

salas diferentes e alimentados com alimentos de diferentes fontes, o que certamente 

pode ter um papel no estabelecimento e manutenção da sua microbiota intestinal 

(46). Dessa forma, a microbiota pode subverter uma condição geneticamente 

determinada anteriormente descrita como sendo de proteção para a obesidade e 

resistência à insulina em um fenótipo associado a ganho de peso e suas complicações, 

como a intolerância à glicose e diabetes (46). 

Ainda, o TLR5 mostrou-se importante no desenvolvimento da obesidade. De 

fato, camundongos geneticamente deficientes em TLR5 apresentam alterações 

metabólicas correlacionadas com mudanças na composição da microbiota intestinal. 

Estes resultados enfatizam a visão de que a microbiota intestinal contribui para a 

doença metabólica e sugerem que o mau funcionamento do sistema imune inato 

pode promover o desenvolvimento da síndrome metabólica (47). 

A participação de MyD88 também foi mostrada na obesidade, porém o seu 

papel é tão complexo que ainda não foi possível entender a sua real participacão no 

desenvolvimento da obesidade.  Camundongos nocautes para MyD88 desenvolvem 

um quadro de diabetes mais severa, e isso foi associado ao aumento Stearoyl-CoA 

Desaturase 1 (SCD1), enzima importante na biossíntese de ácidos graxos 

monoinsaturados e conhecida como um fator de risco no diabetes (48).  No sistema 

nervoso central, a sinalização via MyD88 é indispensável para o desenvolvimento da 

obesidade e resistência à leptina (49).   

Alterações metabólicas presentes na obesidade já foram associadas com a 

produção de IL-1 (50). Resultados recentes mostraram diferentes papéis para IL-1α e 

IL-1β na aterosclerose. A formação do ateroma tem sido associada à produção de IL-

1β(51).  Ainda, em um modelo de obesidade induzida por dieta, camundongos IL-1R 

KO desenvolvem obesidade e síndrome metabólica severa comparada a 
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camundongos selvagens (52).  A IL-18, também parece desempenhar um papel 

importante na síndrome metabólica. Camundongos IL-18 e IL-18R KO desenvolvem 

síndrome metabólica espontaneamente com a idade, tornaram-se diabéticos e  

resistentes à insulina (53). 

A complexidade do sistema imune nos permite explorar essas vias de 

sinalização nos diversos órgãos, tecidos e células. Juntos, esses achados sugerem que 

o sistema imune inato pode determinar a sensibilidade à insulina de um animal, e 

que moléculas envolvidas nesse complexo sistema podem ter papéis diferentes nesse 

processo. 

 

1.4 MACRÓFAGOS E DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE 

 

Além do papel dos receptores da imunidade inata, uma atenção especial tem 

sido voltada para as células da imunidade inata no desenvolvimento da obesidade. 

O remodelamento do tecido adiposo associado à obesidade foi descrito pela 

primeira vez em 2005 por Cinti e colaboradores pela existência de um significante 

número de estruturas em coroa (do inglês crown-like structures) que consistem em 

macrófagos circundando adipócitos mortos em ambos, modelos animais de 

obesidade e em humanos (35). 

A presença dessas estruturas em coroa foi associada à inflamação no tecido 

adiposo e síndrome metabólica (54). Durante o remodelamento do tecido adiposo 

que ocorre durante a obesidade, a morte dos adipócitos pode ser suficiente para 

iniciar uma massiva infiltração de macrófagos e induzir inflamação no tecido adiposo 

(55). 
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Hoje, já se sabe que os macrófagos desempenham um importante papel na 

manutenção da inflamação de baixo grau durante a obesidade (56, 57).  

A evolução dos estudos nos permite observar uma complexa rede inflamatória 

no desenvolvimento da obesidade, bem como a presença de diferentes subtipos de 

macrófagos. 

Em 2007, Lumeng et al. descreveram pela primeira vez o paradigma de 

macrófagos M1/M2 no tecido adiposo (58). Eles mostraram que além de aumentar 

em número, o fenótipo dos macrófagos é alterado de um estado anti-inflamatório 

(M2) para um estado pró-inflamatório (M1) durante a obesidade, o que contribuiu 

para o baixo grau de inflamação crônica. 

Macrófagos podem ser encontrados em ambos os tecidos adiposos, 

subcutâneo e epididimal, embora o infiltrado seja proeminente no tecido adiposo 

epididimal. 

Macrófagos M1 são induzidos por interferon-γ sozinho ou em conjunto com 

estímulos microbianos (LPS) ou citocinas, enquanto que M2 são induzidos por IL-4, 

IL-10, IL-13 e IL-33. No tecido adiposo, macrófagos de perfil M1 tem um papel como 

células efetoras e indutoras de respostas Th1 polarizadas, e medeiam a resistência 

contra parasitas intracelulares e tumores, enquanto que a função dos macrófagos M2 

geralmente é contribuir para a remodelação do tecido (59), promoção de angiogênese 

e progressão de tumor (60). 

Macrófagos M1 ativados são uma fonte importante de citocinas pró-

inflamatórias, tais como TNF-α e IL-6, que podem bloquear a ação da insulina em 

adipócitos via sinalização autócrina/parácrina causando resistência à insulina 

sistêmica. Assim, tanto o recrutamento e a polarização de macrófagos de perfil M1 

são necessários para o desenvolvimento de resistência à insulina (57). 
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No entanto, o fenótipo dessas células foi mostrado recentemente. Macrófagos 

M1 e M2 no tecido adiposo são caracterizados pela presença de marcadores 

específicos, células F480+CD11b+CD11c+ são classificadas como macrófagos M1, 

enquanto que macrófagos M2 expressam F480+CD11b+CD206+ (58, 61, 62). 

 

1.5 MICROBIOTA INTESTINAL E O DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE 

 

Estima-se que a microbiota humana contenha dez vezes mais bactérias do que 

o número de células humanas presentes (63, 64). Embora haja mais de 50 filos 

bacterianos descritos até o momento, o trato gastrintestinal humano é dominado por 

dois filos: Bacteroidetes e Firmicutes, enquanto Proteobacteria, Verrucomicrobia, 

Actinobacteria, Fusobacteria e Cyanobacteria estão presentes em menores 

proporções (65). 

Atualmente a microbiota tem sido associada ao desenvolvimento da obesidade 

(2) e além disso, a microbiota intestinal desempenha um papel importante no 

desenvolvimento do sistema imune e ajuda a manter a homeostase intestinal (2). 

Tanto em modelos animais, quanto em humanos, alimentação rica em gorduras é 

capaz de induzir alterações na microbiota e isso foi correlacionado com a gravidade 

da síndrome metabólica, que possui uma forte influência do sistema imune (66). 

Indivíduos obesos têm uma proporção diferencial de dois principais filos da 

microbiota intestinal. Possuem menos Bacteroidetes e mais Firmicutes, em 

comparação com controles magros (67). Essa mudança na abundância relativa dos 

filos está associada com aumento da capacidade de captação de energia a partir de 

alimentos. 

Outro mecanismo pelo qual a microbiota pode contribuir para alterações 

metabólicas é desencadeando inflamação sistêmica (68). 
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A microbiota intestinal desempenha um importante papel no 

desenvolvimento tanto do sistema imune de mucosa intestinal quanto do sistêmico, o 

que pode observado em estudos com camundongos livres de micro-organismos. 

Estes animais apresentam um número anormal de diversos tipos celulares, bem 

como deficiências em estruturas linfoides locais ou sistêmicas (69) e o perfil de 

citocinas também é alterado (70).  Isso indica que a microbiota é essencial para 

controlar esses processos e que durante a obesidade, a alteração da microbiota pode 

levar a alterações no sistema imune. 

Trabalhos mostraram que a microbiota intestinal de camundongos obesos 

pode ser responsável por alterações no estado metabólico, levando a um aumento de 

LPS sistêmico podendo resultar em resistência à insulina.  

A confirmação disso é que camundongos alimentados com dieta hiperlipídica 

e tratados com antibióticos possuem os níveis plasmáticos de LPS em níveis normais, 

diminuindo a inflamação do tecido adiposo, o estresse oxidativo e melhorando os 

parâmetros metabólicos do diabetes e da obesidade (32). Desta forma, dietas 

hiperlipídicas estão associadas com o aumento da absorção de LPS, o que pode estar 

relacionado com mudanças na flora intestinal.  Esse LPS plasmático é conhecido por 

ativar TLRs desencadeando a inflamação que, posteriormente, levará as alterações 

metabólicas como obesidade e resistência à insulina. 

 

1.6 PERMEABILIDADE INTESTINAL E O DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE 

 

 

Embora a origem molecular do estado de baixo grau de inflamação 

encontrada em indivíduos obesos seja desconhecida, o LPS foi associado como o 

responsável pelo aparecimento de doenças metabólicas (21, 39, 71, 72). 
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Uma questão importante é como a gordura da dieta aumenta a absorção de 

LPS. Uma explicação seria que o LPS ultrapassaria a barreira intestinal por 

transporte transcelular por meio de células epiteliais do intestino delgado, o que 

pode ocorrer através das células M intestinais. Estas células são permeáveis a 

bactérias e macromoléculas (73). 

Também tem sido relatado que TLR é expresso na superfície apical dos 

enterócitos e é capaz de se ligar e internalizar endotoxina purificada (74). Outro 

grupo também demonstrou que os enterócitos podem internalizar as bactérias gram-

negativas por meio de TLR4, que medeia a fagocitose e a translocação destas 

bactérias in vivo (75). 

O LPS, também pode ser internalizado pelas células epiteliais intestinais e 

transportado para o compartimento de Golgi do enterócito (76). Estudos recentes 

têm sugerido que a dieta pode desempenhar um papel importante, dado que a 

absorção de LPS a partir do intestino está associado com a ingestão de gordura na 

dieta (77). A gordura da dieta leva ao vazamento paracelular do LPS através do 

epitélio intestinal. Esta opinião é corroborada pela observação de que a integridade 

intestinal, as tight-junctions (78) são prejudicadas em camundongos obesos (79).  

Estudos mostraram que TLR2 regula as TJ associadas à integridade da 

barreira epitelial intestinal e que a deficiência de TLR2 predispõe a alterações das 

TJs levando a inflamação da mucosa (80). Seguindo esta direção, Caricilli et al. 

mostraram que os camundongos TLR2 KO apresentam aumento de absorção de LPS 

após diminuição da expressão das TJs (46). 

Na situação em que há um aumento da permeabilidade intestinal e aumento 

da absorção de LPS, um estado de endotoxemia metabólica é iniciado, caracterizado 

pela elevada concentração de LPS no soro. A origem da endotoxemia metabólica 

ainda não é clara, mas as evidências mostram que pode estar associada a alterações 
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na microbiota intestinal, levando a um aumento da ativação de vias inflamatórias e 

do comprometimento da sinalização da insulina. 

 

1.7 LÂMINA PRÓPRIA INTESTINAL E O DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE 

 

A participação das células da lâmina própria no desenvolvimento da 

obesidade ainda precisa ser melhor esclarecida. Sabe-se que estas células contribuem 

para a homeostase intestinal através do reconhecimento bactérias comensais e 

produção de citocinas anti-inflamatórias. Alguns estudos com modelos de colite em 

camundongos MyD88 KO e MyD88 KO apenas nas células do epitélio intestinal 

(MyD88(ΔIEC)), demonstraram que esses camundongos não são capazes de montar 

uma resposta inflamatória, o que estaria agravando o quadro da doença que é 

desencadeada no intestino grosso (81, 82).  Nesses trabalhos os autores concluem 

que a expressão de MyD88 no epitélio intestinal é importante para manter a 

homeostasia. 

Fagócitos mononucleares, incluindo macrófagos e células dendríticas (DCs), 

são as principais células envolvidas na manutenção da integridade do tecido, bem 

como na iniciação e controle da resposta imune inata e adaptativa, as quais são 

imprescindíveis (83) para a tolerância a antígenos alimentares, micro-organismos 

comensais e agentes patogênicos na mucosa intestinal.  A desregulação desse 

equilíbrio resulta em um desbalanço na homeostase intestinal (84). Estes fagócitos 

são distribuídos nos órgãos linfóides, tais como placas de Peyer e linfonodos 

mesentéricos (MLNs), e também são muito abundantes na lâmina própria intestinal 

(85), mas a classificação fenotípica destas células ainda não é totalmente conhecida.  

Hoje, parece haver um consenso de que células CD11c +CD103+MHC II+ são  as 

DCs “boas” da lâmina própria (86), no entanto, a controvérsia permanece sobre a 
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linhagem de células que expressam CX3CR1, se são DCs ou macrófagos, porque  

muitos grupos ainda se referem a elas como DCs, outros como fagócitos 

mononucleares, e ainda outros, como macrófagos (87). 

Cada vez mais tem se descrito que numerosos subconjuntos de DCs e 

macrófagos existem na lâmina própria intestinal (87, 88). As DCs CD103+CX3CR1-

CD11b- (89) parecem ser a principal, se não a única população de DCs, que migra 

para os MLNs através de um mecanismo CCR7-dependente e são importantes para a 

indução de tolerância oral, bem como para a supressão da colite por células T 

reguladoras (T regFoxp3+) (85, 89-92). Estas DCs foram descritas por ter a 

capacidade de gerar e ativar células T CD8+. Além disso, são capazes de induzir a 

geração periférica de células T regFoxp3+ (93). Também, as DCs CD103+ têm a 

capacidade de produzir TGF-β (92). Kinnebrew et al. mostaram que as DCs da 

lâmina própria CD103+CD11b+ promovem tolerância contra antígenos alimentares e 

também rapidamente produzem IL-23 em resposta a flagelina na lâmina própria 

(94).   

Macrófagos CX3CR1+ contribuem para a homeostase intestinal através da 

produção de citocinas anti-inflamatórias e reconhecimento das bactérias comensais 

que ultrapassam a barreira epitelial (95). Estas células também parecem 

desempenhar um importante papel no processo de indução de tolerância oral, 

expandindo células T reg Foxp3+ (96). 

Medina-Contreras  et al. (97) demonstraram um importante papel para o 

CX3CR1 em manter populações de macrófagos da lâmina própria, impedindo a 

translocação de bactérias comensais para os MLNs limitando respostas Th17 na 

colite. Camundongos KO para CX3CR1 tiveram reduzida frequência de macrófagos 

da lâmina própria e estes KO exibiram acentuadamente maior translocação de 
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bactérias comensais para MLNs. Além disso, a gravidade da colite induzida por DSS 

foi drasticamente aumentada nos KOs em comparação com os controles.  

Ainda, células de Paneth secretam alfa defensinas tais como DEFCR-1 no 

intestino, bem como outros agentes antimicrobianos tais como REG III na camada 

mucosa (98). Estas células protegem todo o epitélio intestinal de infecções 

microbianas e regulam a colonização bacteriana do intestino (98). Alfa defensinas 

são os produtos mais abundantes secretados pelas células de Paneth (99) e os 

principais indutores são os produtos de degradação das bactérias do intestino.  A sua 

presença na camada mucosa do epitélio intestinal é constantemente monitorada 

pelos receptores de reconhecimento de padrões moleculares que são expressos em 

células de Paneth e enterócitos como TLRs e NLRs (100). As alfa defensinas geram 

uma resposta anti-inflamatória moderada no intestino suprimindo IL-1β em resposta 

ao LPS bacteriano (101). Além desta resposta anti-inflamatória que é benéfica, os 

microrganismos são capazes de bloquear a expressão de alfa defensinas entéricas e 

outras substâncias antimicrobianas pelas células de Paneth usando mecanismos 

ainda desconhecidos, podendo então causar inflamação. 

Recentemente, tem sido mostrado que a microbiota intestinal proporciona 

estímulos essenciais e sinais necessários para a indução de peptídeos 

antimicrobianos (102). 

O peptídeo antimicrobiano REGIII parece ser alterado em camundongos 

nocautes para os receptores intracelulares NOD-1 e NOD-2, no entanto, não é claro 

se um componente específico da microbiota intestinal regula a expressão de 

proteínas REG III pelas células intestinais (103). Estudos relataram que 

camundongos transgênicos para MyD88 no intestino reduziu a expressão de 

peptídeos antimicrobianos no intestino delgado e aumento da translocação 

bacteriana para os MLNs. A sinalização via MyD88 pode fornecer sinais diretos e 
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indiretos para aumentar a produção de fatores antimicrobianos que segregam a 

microbiota dos tecidos do hospedeiro (103). 

Além das células da lâmina própria, a deleção de MyD88 em células não 

hematopoiéticas, tal como células epiteliais intestinais, resulta em imunidade 

comprometida a infecções bacterianas, o que implica a estas células mediar o 

reconhecimento de bactérias, o que é um processo chave para o desenvolvimento de 

respostas imunes protetoras no trato gastrointestinal (104). 

No entanto, o reconhecimento de bactérias comensais por células epiteliais e 

também por células hematopoiéticas é essencial para manter a homeostase 

intestinal. Nas células do epitélio intestinal, o reconhecimento das bactérias 

comensais deve ocorrer sem iniciar uma resposta imune, o que sugere que os 

receptores da imunidade inata não são os únicos responsáveis por discriminar 

comensais de patogênicos. Também, os micro-organismos comensais são capazes de 

modular a sinalização nas células do epitélio intestinal. Por exemplo, embora as 

bactérias patogênicas induzam a ativação de NF-kB via TLRs in vitro, estudos 

demonstraram que as bactérias comensais, tais como Lactobacillus spp., Bacteroides 

spp. e algumas espécies de  Escherichia coli podem inibir esta via (105). 

Todos esses dados nos remetem o papel do sistema imunológico em controlar 

alterações metabólicas por si só, ou levando a alterações na microbiota intestinal. Por 

outro lado, alterações da microbiota intestinal também podem controlar a 

homeostase do sistema imune e o desenvolvimento da síndrome metabólica.  

Atualmente, as atenções estão voltadas para o estudo da interação do sistema 

imune com o desenvolvimento das doenças metabólicas. Visto que a obesidade é uma 

epidemia global crescente, é de extrema importância que possamos colaborar para o 

entendimento dos mecanismos imunológicos envolvidos no desenvolvimento destas 
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doenças. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa, e foi nela que 

decidimos focar.  

MyD88 é uma molécula de sinalização essencial para a maioria dos TLRs e é 

essencial para a indução de citocinas pró-inflamatórias (106, 107).  Além disso, 

acreditamos que a sinalização via MyD88 no intestino poderia participar através da 

modulação da microbiota, que consequentemente influenciaria o processo via alça de 

feedback na sinalização via MyD88 no intestino. Ademais, considerando que é 

evidente a partir de modelos de obesidade que adipócitos e macrófagos localizados 

no tecido adiposo produzem mediadores pró-inflamatórios, os links entre a 

inflamação, recrutamento e ativação de macrófagos necessitam ser melhor 

compreendidos, em especial pela participação na regulação do metabolismo quevem 

sendo atribuída a TLRs. Desta forma, neste trabalho, nós formulamos a hipótese de 

que a sinalização via MyD88 regularia o desenvolvimento da obesidade, 

desempenhando um papel importante nos processos metabólicos, como o 

desenvolvido de resistência à insulina, via modulação do processo inflamatório, em 

especial em macrófagos e via alterações na interface microbiota-intestino, com 

impactos na geração de uma resposta inflamatória local e sistêmica. 
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o MyD88 desempenha um papel importante na obesidade e na manutenção de 

uma resposta imune eficiente; 

o A ausência de MyD88 leva a um aumento da resistência à insulina, 

permeabilidade intestinal, e da frequência de macrófagos de perfil M1 no 

tecido adiposo; 

o A expressão de MyD88 exclusivamente no tecido adiposo não altera o 

desenvolvimento da obesidade; 

o A expressão MyD88 exclusivamente em macrófagos está envolvida no 

desenvolvimento da obesidade; 

o A microbiota intestinal dos camundongos MyD88 KO é suficiente para induzir 

resistência à insulina em camundongos WT; e 

o A via da dectina parece estar relacionada com o desenvolvimento da obesidade 

através da secreção de IFN-β. 
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