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RESUMO 

 

IGNACIO, Aline. Participação do complexo 2 da via mTOR (mTORC2) sob as funções 

de células dendríticas intestinais no modelo de inflamação intestinal. 2019. Tese 

(Doutorado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

As células dendríticas (DC) da lâmina própria constituem um grupo heterogêneo de 

células essenciais na homeostase do intestino. Nos últimos anos, estudos vêm 

mostrando participação do complexo mTORC2 na regulação de células da imunidade 

inata. Desta forma, usando animais deficientes em mTORC2 nas DCs nós investigamos o 

papel deste complexo sob a funções das DCs num modelo de colite ulcerativa. 

Observamos que a ausência de mTORC2 nas DCs diminui a inflamação intestinal e 

prejudica a migração dessas células para os linfonodos. Consequentemente, estes 

animais também apresentam redução no número de linfócitos Th17, Treg e T 

CD8+IFN+. Estes resultados parecem ser independentes da composição da microbiota 

intestinal. In vitro, células dendríticas derivadas da medula óssea (BMDCs) deficientes 

em mTORC2 não mostraram deficiência na regulação positiva de CD80 e MHC-II quando 

estimuladas, mas mostraram menor produção de TNF- e IL-6. Estas células também 

apresentaram menor capacidade na diferenciação de Th17. Nossos resultados indicam 

que mTORC2 participa na regulação das funções das DCs, especialmente na migração e 

produção de citocinas pós estímulos inflamatórios.  

 

 

Palavras-chave: Células dendríticas. Intestino. Via mTOR. Inflamação. Microbiota. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

IGNACIO, Aline. Role of mTORC complex 2 (mTORC2) in dendritic cells functions in 

intestinal inflammation. 2019. Thesis (PhD - Immunology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Dendritic cells from lamina propria encompass a heterogeneous group of cells which 

play a key role in intestinal homeostasis. In the past few years, it has been shown the 

participation of mTORC2 in regulating innate immune cells. In our study, we used 

mTORC- deficient DCs to investigate the role of this complex in DCs functions in 

ulcerative colitis model. Absence of mTORC2 in DCs reduces the intestinal inflammation, 

impairs DCs migration which in turn decreases the number of Th17, Tregs and 

CD8+IFN+ T cells. These results seem to be independent of gut microbiota 

composition. Our in vitro results showed that bone marrow-derived DCs (BMDCs) 

deficient in mTORC2 can upregulate CD80 and MHC-II after stimulus but present 

decreased production of TNF- and IL-6. Those cells also showed deficiency in Th17 

differentiation. Our results suggest that mTORC2 play pivotal role in DCs functions 

highlighting migration and cytokine production.  

 

Keyword: Dendritic cell. Intestine. mTOR pathway. Inflammation. Microbiota. 
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1. Introdução 

 

As Doenças Inflamatórias do Intestino (DIIs) são patologias caracterizadas por 

episódios de inflamação recorrente no cólon e intestino delgado. Duas entidades 

distintas são bem estudadas: a colite ulcerativa (do inglês, Ulcerative colitis - UC) e 

a Doença de Crohn. Ambas as doenças são consideradas doenças da sociedade 

moderna, cujo desenvolvimento está associado ao fumo, a dietas ricas em gorduras 

e carboidratos, ao uso de medicamentos e ao estresse.  A incidência das DIIs tem 

aumentado desde o século XX e, atualmente, milhares de pessoas em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento são acometidos por essas doenças (1, 2).  

A UC foi primeiramente descrita em meados de 1800 (3) e é uma das formas 

mais comum de DIIs no mundo todo. Diferentemente da Doença de Crohn, o 

processo inflamatório da UC está restrito à camada mucosa, sendo menos 

propensa a complicações (4). Comumente, os sintomas aparecem gradualmente, 

com períodos de remissão espontânea e relapsos subsequentes; na sua forma 

ativa, a doença é manifestada como uma inflamação da mucosa começando no reto 

(proctite) e em alguns casos se espalhando para o resto do cólon. Suas 

manifestações clínicas são variadas, mas a apresentação de diarreia sanguinolenta 

com ou sem muco está entre suas principais características. O indivíduo ainda 

pode apresentar urgência ou tenesmo, dor abdominal, febre, mal-estar e perda de 

peso (1).  

Ainda que não haja critérios exatos para o diagnóstico da UC, características 

histológicas típicas são observadas, e incluem: depleção no número de células 

caliciformes, alteração da arquitetura das criptas, diminuição da densidade das 

criptas e ulcerações (4, 5). O prognóstico para os pacientes acometidos é 

geralmente bom e com o tempo ocorre remissão na maioria dos casos, no entanto, 

em casos persistentes a UC tem sido considerado fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer de cólon e reto (6).  

Enquanto na Doença de Crohn os fatores genéticos são conhecidamente fortes 

influenciadores sobre o desenvolvimento da doença, a UC parece ser 

geneticamente mais heterogênea, sendo que o screening genético não é suficiente 

para determinar o seu risco de desenvolvimento (7). Embora de etiologia ainda 
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desconhecida, acredita-se que a UC ocorra em indivíduos suscetíveis que 

apresentam uma resposta imune anormal frente aos microrganismos da própria 

microbiota intestinal (1).  

1.1  Imunidade da mucosa intestinal 

A mucosa intestinal representa uma vasta área de superfície recoberta por 

uma camada única de células epiteliais que estão continuamente expostas a 

antígenos alimentares e bacterianos (6). Por ser uma área de interação do 

hospedeiro com o ambiente externo, tal superfície precisa ser protegida. Esta 

proteção é conferida ativamente pela secreção de mucina, defensinas e anticorpos 

secretórios (IgA). Além desses fatores, a presença de proteínas de junção 

especializadas (tight junctions) entre os colonócitos garantem a integridade da 

mucosa e a permeabilidade seletiva (8). 

Juntamente com a barreira epitelial, células do sistema imune - 

principalmente células dendríticas (DC), macrófagos e linfócitos B e T - participam 

da vigilância do ambiente externo, com o desafio de distinguir os microrganismos 

comensais dos patogênicos, e os antígenos alimentares (9). Tais componentes 

celulares estão distribuídos ao longo do trato intestinal em microambientes, sendo 

eles as Placas de Peyer, a lâmina própria (LP), os folículos linfoides, os linfonodos 

mesentéricos (Mesenteric Lymph Nodes - MLNs) e ainda entre as células epiteliais. 

Estes são os locais de início das respostas imunes inatas adaptativa da mucosa (8). 

Desta forma, a homeostase intestinal requer que padrões moleculares 

associados a patógenos (Pathogen-associated molecular pattern - PAMPs) e 

padrões moleculares asociados a danos (Damage-associated molecular pattern - 

DAMPs) sejam corretamente reconhecidos. Neste contexto, é fundamental que os 

receptores semelhantes ao Toll (Toll-like receptors -TLRs) e os receptores 

semelhantes ao domínio de oligomerização de ligação de nucleotídeos (Nod-like 

receptors - NLR), expressos pelas células epiteliais e imunes, iniciem cascatas de 

sinalização adequadas frente aos microrganismos comensais e a antígenos 

alimentares, e quando necessário, iniciem a resposta imune de forma a impedir a 

instalação de patógenos. Esse processo de reconhecimento constante de antígenos 
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extracelulares contribui para a tolerância, mas quando desregulado, pode resultar 

em quadros inflamatórios (10).  

Outro importante fator regulador da homeostase intestinal consiste na 

produção de citocinas, que são capazes de regular a função das células da 

imunidade inata e adaptativa em prol da defesa do hospedeiro contra patógenos 

exógenos, são cruciais no processo de reparação do tecido e para a manutenção da 

integridade da mucosa. As citocinas no intestino provém de macrófagos, DCs, 

células linfóides inatas (innate lymphoid cells – ILCs), neutrófilos e linfócitos 

residentes, além dos próprios colonócitos (11). Sabe-se que a desregulação na 

produção de citocinas está ativamente envolvido na patogênese das DIIs (12, 13), o 

que pode influenciar o percurso da resposta inflamatória.  

O processo inflamatório na UC, como já mencionado, é caracteristicamente 

restrito à camada mucosa, sendo que o infiltrado celular pode variar em densidade 

e em composição durante a doença ativa e os estágios de remissão. Tal infiltrado é 

composto principalmente de linfócitos e granulócitos (4). Anormalidades na 

imunidade humoral também ocorrem; níveis elevados de IgM, IgA e IgG são 

comuns, com maiores níveis de IgG1 (14). Assim, um ponto chave no 

desenvolvimento da UC é a comunicação entre a imunidade inata e a adaptativa. 

Neste panorama, destacam-se as DCs da lâmina própria que além de reconhecerem 

padrões moleculares através dos TLR e NLR, são produtoras de citocinas e 

apresentadoras de antígenos (Antigen presenting cells - APCs) profissionais 

responsáveis pela ativação dos linfócitos T naive e diferenciação destas células em 

efetoras (6).  

 

1.2 Células dendríticas da lâmina própria 

O lúmen intestinal contém uma variedade de antígenos externos derivados 

das bactérias comensais, dos alimentos e, ocasionalmente, de microrganismos 

patogênicos. Em virtude de sua capacidade de induzir tolerância a antígenos 

inócuos, iniciarem resposta imune específica contra patógenos intestinais e 

participarem das DIIs, as DCs da mucosa são centrais na homeostase intestinal. No 
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presente estudo, focamos em compreender o papel das DCs convencionais (cDCs), 

portanto, a abreviação DC não aborda as DCs plasmocitoides (pDCs).  

As DCs encontradas nos MLNs podem ser classificadas em residentes, 

originadas de um precursor da medula óssea que chega neste órgão a partir da 

circulação sanguínea; e migratórias, que migram a partir da lâmina própria e 

chegam nos linfonodos através dos vasos linfáticos aferentes. A lâmina própria de 

murinos contém quatro populações distintas de DCs. Todas são negativas para 

marcadores de linhagens (CD3, CD19, Nk1.1), podem ser diferenciadas dos 

macrófagos por não expressarem CD64 e F4/80, e expressam a integrina CD11c+ e 

a molécula MHC de classe II. Baseado na expressão das integrinas CD11b e CD103 

(também chamada αE) encontramos três subpopulações majoritárias, 

CD103+CD11b-, CD103+CD11b+, CD103-CD11b+ e, em menor número as DCs 

CD103-CD11b-. Estas células que podem ser (1) provenientes de uma célula 

progenitora da medula óssea (pré-DC), atingem o sangue e chega nos órgãos 

linfoides e não-linfoides; (2) derivadas de um progenitor também da medula óssea, 

comprometido em se diferenciar em uma DC intestinal ao atingir o tecido (15). 

Neste último caso, o precursor chamado progenitor de pre-DC de mucosa (pre-

mucosal DC, pre-DCs) é caracterizado por ser Lin-CD11c+47+B220+CCR9- e por 

apresentar homing preferencial para o intestino (Zeng, 2013, Retinoic acid 

regulates the development of a gut homing precursor for intestinal dendritic cells). 

Ainda que todas as subpopulações de DCs sejam derivadas de um precursor 

comum, o desenvolvimento de cada uma delas requer fatores de transcrição 

distintos. As DCs CD103+CD11b- são dependentes dos fatores de transcrição IRF8 

(interferon regulatory factor 8), BATF3 (basic leucine rich zípper transcription fator 

ATF-like 3) e ID2 (inhibitor of DNA-binding 2). Já as DCs CD103-CD11b+ e 

CD103+CD11b+ requerem a expressão e IRF4 (interferon regulatory fator 4), 

Notch2 (neurogenic locus notch homolog protein 2), e KLF4 (Kruppel-like fator 4). 

As células CD103-CD11b- são as menos estudadas até o momento, mas acredita-se 

que uma parcela é dependente de IRF4 e uma fração dependente de IRF8 (15) 

(Figura 1). 
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Figura 1. Ontogenia das células dendríticas (DCs) da lâmina própria. Precursores de 
DCs convencionais (cDCs) dá origem às populações CD103+CD11b+, CD103+CD11b-, 
CD103- CD11b+ e CD103-CD11b- e são dependentes de fatores de transcrição distintos. 
Adaptado de (15). 

 

As funções das DCs do intestino dependem do microambiente intestinal e, 

portanto, estudos a respeito das funções destas células continuam em percurso. 

Sabe-se que todas as quatro populações têm a capacidade de migrar para o MLN 

fazendo com que todas possuam o potencial de iniciar a resposta imune adaptativa 

nos linfonodos (15). Entretanto, por requerem fatores de transcrição e 

apresentarem fenótipo distintos, acredita-se que cada população possui sua função 

na regulação da homeostase intestinal.  

Por exemplo, estudos sugerem que na homeostase as DCs CD103+CD11b+ 

são essenciais na indução da diferenciação de linfócitos T reguladores Foxp3+ 
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(Tregs) a partir da síntese de TGF-β e ácido retinóico (16, 17). Em infecções por 

microrganismos patogênicos, como a Salmonella sp., DCs CD103+ CD11b+são as 

primeiras a capturarem o agente infeccioso e migrar para o linfonodo, 

promovendo ativação das células T CD4+ naive e diferenciação em T efetores (18). 

Portanto esta população está associada ao processo de vigilância e tolerância oral, 

manutenção da integridade da mucosa e ativação de resposta imune adaptativa 

frente ao patógeno invasor.  

Já as DCs CD103-CD11b+, que expressam níveis intermediários CX3CR1+, são 

menos abundantes durante a homeostase. Estudos mostram que estas células 

conseguem emitir prolongamentos em direção à luz intestinal e assim capturar 

moléculas e microrganismos inteiros, por um mecanismo dependente da expressão 

de CX3CR1. Paradoxalmente, a migração destas células para os linfonodos foi 

descrita como não muito eficiente, nos conduzindo ao questionamento sobre seu 

papel fisiológico (17, 18). Dentre as possíveis explicações estão a de que estas DCs 

impediriam a translocação dos microrganismos da microbiota para os MLNs e, 

consequentemente, uma resposta imune inadequada; outra possibilidade seria que 

ao capturar o microrganismo, estas DCs secretariam citocinas que por sua vez 

regulariam a homeostase local e/ou modulariam a migração das DCs 

CD103+CD11b+ para os MLNs; por último, DCs CD103-CX3CR1+ transfeririam para 

as DCs CD103+CD11b+ os antígenos a serem apresentados (16, 19). Com isso, DCs 

CD103-CD11b+ poderiam ser responsáveis pela tolerância aos microrganismos da 

microbiota residente e se destacam na inflamação. 

Embora a princípio a UC tenha sido caracterizada por apresentar um perfil 

de resposta Th2, trabalhos recentes mostraram que células Th17 produtoras de IL-

17 são importantes na sua patogênese (20). Neste contexto, DCs CD103-CD11b+ 

tornam-se relevantes, pois estudos mostram que camundongos deficientes em DCs 

CD103+ são mais susceptíveis a colite induzida por Dextran-Sulfato de Sódio (DSS). 

O mecanismo envolvido ainda não foi totalmente descrito, mas trabalhos apontam 

para a capacidade tardia destas células migrarem para os MLNs e induzirem a 

diferenciação de células Th17 (21, 22).  

Portanto, a participação dos subtipos de DCs na inflamação ainda precisa 

ser investigada.  
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1.3 Microbiota intestinal residente 

O trato gastrintestinal (TGI) é um ecossistema extremamente complexo que 

envolve as condições físicas do hospedeiro, a dieta alimentar, o sistema 

imunológico e as interações com as diversas espécies microbianas. Os 

microrganismos que residem de forma estável no ambiente intestinal constituem a 

microbiota residente, também denominada microbiota indígena ou autóctone. 

Estes organismos atuam como primeira linha defesa do hospedeiro contra a 

invasão e proliferação de organismos exógenos e oportunistas através da síntese 

de substâncias antagonistas (bacteriocinas – moléculas antagonistas do 

crescimento bacteriano produzidas pelas bactérias residentes) e competição por 

espaço e nutrientes (23).  

O intestino de um adulto saudável é colonizado por mais de 800 espécies 

bacterianas, com maior concentração no cólon (até 1012 células/grama de fezes) 

(24). Tais bactérias podem ser divididas em cinco filos: Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria e Verrucomicrobia, sendo que os filos 

Bacteroidetes e Firmicutes compreendem mais de 90% das bactérias totais (25). 

Em adultos e crianças a microbiota intestinal estabelece complexas relações 

com seu hospedeiro ao impedir a invasão e proliferação de microrganismos 

exógenos patogênicos (23), ao degradar polissacarídeos (fibras) não digeríveis 

pelo homem e sintetizar vitaminas (biotina, tiamina, vitamina B12 e vitamina K) 

(26) e ao promover a maturação e manutenção do sistema imune (27). Nos últimos 

anos a relação entre o estado de saúde do hospedeiro e sua microbiota tem sido 

intensamente estudada (25, 28) assim, conhecer sua composição torna-se um 

ponto chave para o entendimento de tais interações e seus possíveis efeitos.  

As bactérias do intestino direcionam o desenvolvimento imunológico e 

orquestram a expansão de numerosas populações de células imunes no intestino, 

além de também desenvolverem importante papel na manutenção da 

permeabilidade intestinal (29). Bactérias comensais já foram apontadas como 

participantes ativas na diferenciação de células T, como por exemplo, a espécie 

Bacteroides fragilis, espécies pertencentes ao gênero Clostridium, e as bactérias 
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filamentosas segmentadas (SFB) que induzem a expansão de células T reguladoras 

e Th17, respectivamente (21, 30-34).  

Nas DIIs, a composição da microbiota parece estar alterada sendo que níveis 

diminuídos de Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp. tem sido encontrados em 

amostras fecais, enquanto que um aumento de Enterococcus spp. e Bacteroides spp. 

tem sido descrito na mucosa inflamada de pacientes acometidos com a doença 

(35). Entretanto, na maioria dos casos é difícil saber se a microbiota alterada é 

causa ou resultado das doenças inflamatórias. 

 

1.4 Via mTOR 

A proteína quinase mTOR (Mammalian target of rapamycin) é uma serina 

treonina quinase, membro da família das quinases PI3K (fosfatidilinositol-3-OH 

quinase) que desempenha um papel central no controle do ciclo celular, 

metabolismo, síntese proteica, balanço energético e sobrevivência celular. A 

quinase mTOR é ativada em resposta às moléculas presentes no microambiente 

extra- e intracelular como por exemplo, aminoácidos, fatores de crescimento e 

insulina, e integra tais sinais para regular o metabolismo da célula (36).  

Dois complexos de sinalização distintos podem ser formados pela mTOR: o 

complexo mTORC1 e mTORCc2. O complexo mTORC1 é formado pela proteína 

mTOR, que consiste no centro catalítico do complexo, a proteína Raptor 

(Regulatory protein associated of mTOR), essencial para a montagem do complexo e 

recrutamento dos substratos, e as subunidades mLT8 (ou GβL), PRAS40 (ou 

AKT1S) e DEPTOR (ou DEPDC6 –DEP protein-containing protein 6). A ativação de 

mTORC1 é mediada pelas quinases PI3K e PDK1 (Piruvate dehidrogenase kinase 

isozyma 1), e quando ocorre, promove a fosforilação dos reguladores traducionais 

S6 (proteína ribossômica) e 4E-BP1 (Eucaryotic translation initiation factor 4E-

binding protein 1). Em contrapartida, um metabólito com ação antifúngica 

produzido pela bactéria Streptomyces hygroscopicus denominado rapamicina, é 

capaz de inibir mTORC1 a partir da formação de um complexo com a proteína 

intracelular FKB12 (FK506-binding protein of 12kDa) e sua ligação com o sítio de 

interação entre mTORC1 e Raptor (36, 37). 
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O complexo mTORC2 também é formado pela proteína mTOR, pela proteína 

Rictor (Rapamycin-insensitive companion of mTOR), que estabiliza a montagem do 

complexo, e das subunidades mLT8, mSIN1 (Mammalian stress-activated protein 

kinase interactin protein-1) e Protor (Protein observed with Rictor) (37). Sua função 

central consiste na regulação de vias de sinalização “downstream” a família de 

quinases AGC (como Akt e SGK1) e o citoesqueleto. Entretanto, os conhecimentos a 

respeito de mTORC2 são poucos quando comparados a mTORC 1, devido à falta de 

inibidores específicos conhecidos deste complexo. Enquanto o antibiótico natural 

rapamicina é um agente inibidor conhecido de mTORC1, mTORC2 é 

aparentemente bloqueado apenas em situações de exposição prolongada a 

rapamacina sendo, portanto, considerado resistente a este inibidor. Outra 

alternativa é o uso de moléculas que bloqueiam ambos os complexos, como Torin1 

(38, 39). Assim, as vias de sinalização que levam a ativação de mTORC2 e seu papel 

fisiológico ainda não foram totalmente elucidados (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Vias de sinalização de mTORC1 e mTORC2. O complexo mTORC1 é diretamente 
regulado pela proteína ligadora de rapamicina FK506 (FKB12) e controla o crescimento e tamanho 
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da célula por regular a síntese de mRNA, a biogênese ribossomal e autofagia. Diversos sinais como 
fatores de crescimento, citocinas, receptores de antígenos, moléculas co-estimulatórias, proteínas 
WNT, hipóxia e danos no DNA determinam a atividade de mTORC1. Este complexo é negativamente 
regulado pelo complexo TSC1-TCS2. A ativação de RAS-MAPK quinase e de PI3K-AKT resulta na 
fosforilação inibitória de TSC2, que agora deixa de inibir RHEB, necessária para a ativação de 
mTORC1. A síntese proteica é regulada positivamente por mTORC1 a partir da síntese da proteína 
ribossomal S6K1 e da inibição da produção do regulador negativo da tradução 4E-BP1. mTORC2 
não é rapidamente inibido por rapamicina, mas uma exposição prolongada tem sido sugerida como 
inibidor. As vias parecem convergir em PI3K e AKT, no entanto a inibição de mTORC2 parece não 
afetar a atividade de mTORC1 (38).  

 

Células do sistema imune ativadas modificam sua morfologia, migram para 

tecidos e produzem grandes quantidades de citocinas, quimiocinas e mediadores 

lipídicos inflamatórios. Parte da demanda metabólica envolvida com estes 

processos é regulada pela via mTOR. A ativação da via, por sua vez, pode ocorrer a 

partir da ligação de receptores de linfócitos T (TCR) e B (BCR), receptores de 

citocinas, de moléculas co-estimuladoras, e TLRs (40). Bons exemplos de como a 

via mTOR pode influenciar o destino de células do sistema imune são os trabalhos 

desenvolvidos com linfócitos T. Animais knockout (KO) em mTOR nas células T 

apresentam deficiência nas vias de sinalização através de mTORC1 e mTORC2 e 

com isso a ativação via TCR não induz a polarização destas células para um perfil 

Th1, Th2 ou Th17, mas sim em células Treg Foxp3+. Esse fenômeno foi associado 

com a redução nos níveis de STAT (Signal Transducer and Activator of 

Transcription) e consequente falha na indução da expressão dos fatores de 

transcrição T-bet, Gata-e e RORγ-t (41). Em um estudo subsequente, a inibição 

específica de mTORC1 nestas células impediu a polarização de linfócitos T em Th1 

e Th17 enquanto a polarização para Th2 se manteve preservada (42). 

Adicionalmente, a deleção de Rictor em células T resulta no comprometimento da 

polarização para Th2, enquanto a indução da diferenciação em Th1 não é 

comprometida (43). Desta forma, estes estudos mostram que a via mTOR 

determina o perfil das células do sistema imune e que os complexos 1 e 2 não 

apresentam efeitos redundantes. 

Em células da imunidade inata como macrófagos, DCs e neutrófilos, a 

ativação da via através dos complexos mTORC1 e 2 pode ocorrer através de fatores 

de crescimento, ligantes de TLRs e citocinas, e também irá regular a síntese 

proteica, o crescimento e o metabolismo celular (44-46). No entanto, os 
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mecanismos efetores regulados pela via mTOR e as vias intracelulares integradas 

nas células da imunidade inata ainda precisam ser investigados. 

 

1.5 Via mTOR, células dendríticas e a microbiota intestinal residente 

A ativação de DCs, incluindo BMDCs, por ligantes de TLRs induz alterações 

metabólicas essenciais para a atividade funcional dessas células, e o aumento do 

metabolismo glicolítico é um ponto chave neste processo. Diversos trabalhos 

foram realizados elucidando o papel da via mTOR como um regulador “upstream” 

do metabolismo glicolítico em DCs, mostrando que esta via atua sobre a sua 

diferenciação e maturação, sobre a captura e apresentação de antígeno, 

sobrevivência, e secreção de citocinas (47-49). Entretanto, a maioria dos estudos 

se concentram sobre o papel do complexo mTORC1. Adicionalmente, nosso 

conhecimento a respeito dos mecanismos envolvidos com o desenvolvimento e a 

maturação dos subtipos de DCs de cada sítio anatômico ainda é incompleto. 

O desenvolvimento das DCs requer que os progenitores da medulam óssea 

expressem a tirosina quinase 3 semelhante à FMS (Flt3) e sua ligação com o ligante 

Fl3tL (50). Em camundongos, a injeção de Flt3L recombinante resulta em expansão 

na população de DCs e em esplenomegalia (47). Da mesma forma, animais 

deficientes em Flt3 ou em Fl3tL apresentam uma redução drástica no número de 

DCs (51). Sathaliyawala e colaboradores (52) mostraram que a injeção conjunta de 

rapamicina e Flt3L impede a expansão da população de DCs, enquanto que a 

injeção de apenas de rapamicina reduz pela metade a quantidade basal de DCs no 

baço do animal. Assim, sugere-se que a via mTOR confere sinais importantes para a 

manutenção e expansão de DCs a partir de seus progenitores. 

A função das DCs também pode ser regulada pela via mTOR. mTORC1 é um 

regulador negativo de caspase 1 e a inibição do complexo pela rapamicina 

promove a secreção de IL-1β via caspase 1. Subsequentemente, a produção de IL-

1β induz a expressão do receptor IL-1RL1, também conhecido como ST2, que 

sequestra MyD88 e com isso regula negativamente a ativação da DC através de 

ligantes de TLR4 (53). Assim, sugere-se que o impacto de mTOR sob a modulação 

da função da DC depende do momento de ativação desta célula.  
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A ativação da DC por LPS leva ao recrutamento e ativação de PI3K. 

Trabalhos recentes mostraram que mTOR e a proteína GSK3, ambas downstream a 

PI3K, regulam diferentemente a secreção de IL-12, citocina necessária para a 

polarização de células Th1. Em DCs estimuladas com LPS, a proteína PI3K regula 

negativamente a síntese de IL-12 através da ativação de RHEB-mTORC1, que a 

ativação de NFkB. Em contraste, a inibição de GSK3 atenua a síntese de IL-12 por 

aumentar a síntese de IL-10. Neste caso, a citocina IL-10 estaria inibindo a síntese 

de IL-12 por feedback negativo (39, 49). Trabalhos paralelos mostraram que a 

ativação de mTORC1 ativa STAT3, que regula positivamente a síntese de IL-10 e 

que então inibe a produção de IL-12 (49).  

A síntese de IL-10 pelas DCs tem sido associada à melhora dos quadros de 

UC induzida por DSS, entretanto esse resultado parece ser dependente da presença 

de microrganismos da microbiota intestinal (54). Em um trabalho com animais 

selvagens (WT) com colite induzida por DSS, a administração de um combinado de 

microrganismos (Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. casei, 

L. plantarum, Bifidobacterium longum, B. infantis, B. breve e Streptococcus salivarius 

subsp. thermophilus) resultou em redução nos danos na mucosa (17), mas 

nenhum mecanismo celular foi investigado.  

Acredita-se que a melhora ou redução da sintomatologia observada em animais 

que apresentam uma microbiota residente ou que tiveram a mesma modulada por 

bactérias probióticas esteja associada ao aumento da síntese das citocinas anti-

inflamatórias IL-10 e TGF-β e redução das citocinas inflamatórias IL-6 e TNF-α 

pelas células epiteliais do intestino, e também, pelas DCs. Apesar disso, as vias de 

sinalização envolvidas e o papel das subpopulações de DCs da lâmina própria que 

participam do desenvolvimento da UC ainda precisam ser investigadas (55, 56). 

 

2 Hipótese 

Considerando todas estas premissas, nós formulamos a hipótese de que a 

ausência do complexo 2 da via mTOR (mTORC2) em DCs reduz a capacidade de 

ativação destas células a partir da invasão bacteriana e de mediadores 
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inflamatórios liberados durante a inflamação da mucosa intestinal. Assim, a falta 

de mTORC2 teria um efeito atenuador na colite induzida por DSS.  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o papel do complexo mTORC2 nas subpopulações de DCs da mucosa em 

resposta a ativação por microrganismos da microbiota intestinal e mediadores 

inflamatórios, num modelo de colite ulcerativa em murinos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Usando animais com deleção específica do complexo mTORC2 em células 

dendríticas (cre-lox), em situação de homeostase, avaliamos: 

 

- o impacto da ausência do complexo nas DCs sobre as frequências das 

demais populações celulares (imunofenotipagem); 

- a expressão de proteínas reguladas por mTORC1 e mTORC2 nas DCs 

 

       Em um modelo de colite induzida por Dextran-Sulfato de Sódio (DSS), 

avaliamos: 

 

- os parâmetros clínicos da colite;  

- o perfil de citocinas inflamatórias no cólon dos animais; 

- o infiltrado celular na lâmina própria e nos linfonodos mesentéricos; 

- o perfil de ativação e funcional das células na lâmina própria e nos 

linfonodos mesentéricos decorrentes do processo inflamatório; e 

- a composição da microbiota intestinal dos animais.  
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4 Material e Métodos 

4.1 Animais 

Foram usados camundongos machos e fêmeas, com idade entre 8 e 10 

semanas, pesando de 18-25 g. Para estudo da ausência de função da via mTORC2 

nas DCs cruzamos animais Rictorflox/flox com Itgaxcre (Figura 3), provenientes do 

laboratório The Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, Estados Unidos da 

América). Os cruzamentos e a indução da colite foram realizados no biotério do 

Departamento de Imunologia, acondicionados em gaiolas coletivas, contendo no 

máximo cinco animais, com ciclo artificial claro/escuro de 12 horas, a uma 

temperatura ambiente constante de 22°C e com suplemento de água e alimento 

disponíveis todo o tempo.  

 

                                                 Figura 3. Geração do animal Rictorflox/flox - Itgaxcre  

 

Os experimentos foram realizados de acordo com a lei federal 6638 de 1979 

que regulamenta o emprego de animais em experimentação científica, e após a 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo (Comitê 

de Ética 48/2014 USP). 

 

4.2  Genotipagem dos camundongos 

A genotipagem dos animais foi realizada por PCR convencional preparando 

os mixes para cada gene alvo, como se segue: 2μL de 10x PCR Buffer sem magnésio 

(200mM de TrisHCl – pH 8.4 e 500mM de KCl), 0,4μL de dNTP (10mM), 0,6 uL de 

MgCl2 (50mM), 1μL de cada Primer (Tabela 1), diluídos a 10μM cada, 0,2μL de Taq 
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Polimerase (1 U de enzima) e H2O DEPC, variando de 11,2μL (quando usamos 1 

par de Primer) ou (quando usamos 2 pares de Primers). Após amplificação as 

amostras foram corridas em gel agarose 3%, com Sybr Safe (1:10000). Para os 

animais Rictorflox/flox x Itgaxcre-positivo empregamos a nomenclatura RictorDC-/- 

enquanto os Rictorflox/flox x Itgaxcre-negativo, usados como grupo controle, 

denominamos Rictorflox/flox.  

 

Tabela 1. Sequências dos primers empregados na genotipagem dos animais. 
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Figura 4. Genotipagem das linhagens. (A) Rictor. linha 1 - padrão de peso molecular 1Kb 
Plus DNA Ladder (Invitrogen); linha 2 - controle positivo homozigoto; linhas 3-8 - animais 
homozigotos; linha 9 - controle negativo (H20); (B) cre-recombinase. linha 1 - padrão de 
peso molecular 1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen); linha 2 - controle positivo; linhas 3, 7, 9 
– animais cre-negativos; linhas 4-6, 8, 10 – animais cre-positivos; linha 11 - controle 
negativo (H20).  

4.3 Verificação da deleção de Rictor em células CD11c+ purificadas 

Uma vez que os animais foram obtidos por cruzamento, para confirmação 

da excisão do gene rictor especificamente nas DCs, células CD11c+ do baço de 

animais Rictorflox/flox e RictorDC-/- foram purificadas usando o kit Easysep Mouse 

CD11c Positive Selection (Stem Cell Techonologies). A pureza da separação celular 

Gene Primers (5´ - 3´) T de hibridização 

dos primers (°C) 

Amplicons 

(bp) 

Itgaxcre F: ACT TGG CAG CTG TCT CCA AG 

R: GCG AAC ATC TTC AGG TTC TG 

64 Mutante: 313 

Controle interno: 200 

Rictorflox F: ACT GAA TAT GTT CAT GGT TGT T 

R: GAA GTT ATT CAG ATG GCC CAG C 

60 Wild type: 466 

Mutante: 554 
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foi confirmada por aquisição das células no citômetro BD Accuri C6 (DeNovo 

Software), conforme mostrado na Figura 5. Em seguida, extraímos o DNA dessas 

células e realizamos a reação de PCR convencional para o gene rictorflox. Como 

podemos ver na Figura 6, as células CD11c+ provenientes do baço do animal 

RictorDC-/- não amplificaram o gene rictor enquanto as células provenientes do 

animal Rictorflox/flox foram positivas. 

 

Figura 5. Purificação de células dendríticas do baço.  Células CD11c+ marcadas com 
anticorpo anti-CD11c PE foram purificadas do baço e em seguida a pureza da purificação 
foi conferida por citômetria de fluxo. (A) pool de células de baço não marcado; (B) células 
CD11c+ do animal Rictorflox/flox; (C) células CD11c+ do animal RictorDC-/-. 
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Figura 6. Verificação da excisão do gene Rictor. Células CD11c+ purificadas do baço de 
animais Rictorflox/flox e RictorDC-/- foram empregados na reação de genotipagem para 
detecção do gene Rictor. Linha 1 - padrão de peso molecular 1Kb Plus DNA Ladder 
(Invitrogen); linha 2 - controle positivo DNA extraído da cauda de animal Rictorflox/flox; 
linhas 3 - células CD11c+ animal RictorDC-/- linha 4 - células CD11c+ animal Rictorflox/flox ; 
linha 5 - controle negativo (H20). 

4.4 Indução de colite – Modelo de Colite induzido por Dextran Sulfato de 

Sódio (DSS)  

Para padronização da melhor concentração de DSS em nossos 

experimentos, diferentes concentrações deste açúcar (2,5%, 3% e 3,5%) foram 

diluídos no bebedouro dos animais e oferecido ad libidum por 7 dias. Durante este 

período avaliamos a perda de peso diária, a presença de sangue e a aparência e 

consistência das fezes. A colite induzida por Dextran Sulfato de Sódio (DSS) é um 

modelo bem estabelecido e confiável de doença inflamatória do intestino, pois seu 

quadro clínico se assemelha à colite ulcerativa em humanos (57). A fase aguda 

desse modelo é regida principalmente por células da imunidade inata (58), mas a 

imunidade adaptativa também tem papel importante no processo crônico (59). 

Para avaliar o score clínico da doença e comparar os grupos, determinamos 

o Índice de Atividade da Doença (DAI), que tem como parâmetros a perda de peso 

(porcentagem de perda de peso em relação ao dia inicial, dia 0), a consistência das 

fezes e a presença de sangue nas fezes/rabo/ao redor do ânus (Tabela 2) (60). 

 

Tabela 2. Score do Índice de Atividade da Doença (DAI) 

Score Perda de peso (%) Consistência das fezes Sangramento 

O 0 Normal Ausente 

1 1-5   

2 6-10 Amolecido Evidência de sangue nas 

fezes ou ao redor do ânus 

3 11-20   

4 >20 Diarréia Sangramento severo 

*O score do DAI de cada animal foi determinado pela média dos parâmetros.  

 

 Nosso laboratório já havia observado que camundongos C57Bl/6 selvagens 

(WT) quando bebiam água contendo 2,5% de DSS desenvolviam o quadro de 

inflamação aguda. Os parâmetros avaliados foram a perda de peso diária, a 
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sobrevida (Figuras 7A-B) e o comprimento do cólon no dia 7 após o início da colite 

(Figura 7C-D). 

 

 

Figura 7. Caracterização do modelo de colite em animais selvagens. A) Porcentagem de perda 
de peso dos animais WT controles e WT colite durante 7 dias da indução de colite; B) Curva de 
sobrevivência decorrente da ingestão de DSS a 2,5%. n=10/grupo; C) Imagem dos cólons retirados 
dos animais eutanasiados 7 dias após o início da indução de colite; n=5/grupo; D) Média do 
tamanho do cólon dos animais submetidos à colite e controles. A medida foi feita em cm; 
N=5/grupo. Imagem cedida por Dra. Cristhiane Favero Aguiar (Tese de Doutorado).  

 

A figura acima mostra que os animais WT tratados apresentaram queda 

diária do peso em relação ao peso do dia inicial, diminuição do tamanho do cólon e 

menor sobrevida, o que nos conduziu a empregar a mesma concentração de DSS 

nos animais Rictorflox/flox e RictorDC-/-. Uma vez determinada a melhor concentração 

de DSS que permitisse a observação dos sinais clínicos da doença, com ausência de 

morte anterior ao dia 7, utilizamos machos e fêmeas irmãos ou fizemos o co-

housing de animais do mesmo sexo e de genótipos diferentes até o momento de 

indução da colite, a fim de homogeneizar a microbiota. Os animais foram 

separados de acordo com seu genótipo apenas no dia em que a inflamação foi 

iniciada.  

 

B

DC

A
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4.5 Análise histológica 

Segmentos do cólon foram retirados em condições assépticas, porém não 

estéreis, e com os animais sob efeito de anestésico (Quetamina-Xilazina). O 

material foi fixado em formol tamponado a 4% até a montagem em blocos de 

parafina e posterior confecção das lâminas coradas com H&E (Hematoxilina & 

Eosina). 

 

4.6 Extração e dosagem de proteínas 

Segmentos do cólon distal foram coletados e deles foram extraídas as 

proteínas utilizando tampão RIPA (. Após a extração, as proteínas foram dosadas 

utilizando o kit Pearce (Thermo Scientific Pierce™ BCA Protein Assay Kit). As 

amostras foram estocadas mantidas a -80 C até o uso. 

 

4.7  Western blotting 

Aproximadamente 60 μg de proteína total, obtida do intestino grosso, foram 

diluídos numa mistura de Laemmili-DTT. Em seguida, as proteínas foram 

denaturadas por aquecimento de 5 minutos a 95° C e separadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida 10%. Posteriormente, as proteínas foram transferidas 

para membrana de Nitrocelulose, sendo esta bloqueada 1 hora com leite 5% 

dissolvido em TBS-T.  Após o bloqueio, a membrana foi incubada over night com o 

anticorpo primário diluído em TBS-T contendo 5% de BSA. A seguir, a membrana 

foi lavada com TBS-T e incubada por 1 hora com o anticorpo secundário 

biotinilado. As etapas subseqüentes foram realizadas com o kit biotina-

streptavidina (Amersham, EUA), seguindo as instruções do fabricante. A massa 

molecular das proteínas foi determinada por comparação com a migração das 

proteínas padrão Rainbow ou Dual-Color (BioRad Laboratories, EUA). Os 

anticorpos usados foram goat anti-ocludina (1:200), mouse anti-pJNK (1:500) e 

mouse anti-βactina (1:10000).  
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4.8 ELISA  

Amostras de soro e cólon foram coletados para realização da técnica de 

ELISA “sanduíche”, utilizando kits da R&D Systems, segundo instruções do 

fabricante. Do soro, foi feita a quantificação da Proteína C Reativa. Das proteínas do 

cólon, foi feita a quantificação das citocinas TNF-α, IL-6, IL-17, IL-12p40, IL12p40 e 

IL-22.  

 

4.9   Citometria de fluxo 

Após a indução da colite, o cólon e os linfonodos mesentéricos (MLN) foram 

removidos dos animais eutanasiados e colocados em PBS-HEPES gelado. Para 

isolamento das células da lamina própria do cólon (cLP) os cólons foram abertos 

longitudinalmente, lavados com PBS para remoção das fezes e cortados em 

pedaços de cerca de 1 cm. Os pedaços foram incubados em meio RPMI contendo 

2% de soro fetal bovino (SFB), 5 mM de EDTA, por 20 minutos a 37 °C, sob 

agitação. Após incubação, os pedaços foram peneirados e agitados com PBS (1X) 

gelado, para separação dos linfócitos intraepiteliais e cuja fração foi desprezada. Os 

segmentos restantes foram então digeridos em meio RPMI contendo 0,5 mg/mL de 

colagenase tipo VIII e 10 U/mL de DNAse, por 20 a 37 °C, sob agitação. Para 

isolamento das células dos MLNs usamos colagenase tipo IV (MLN) e 10 U/mL de 

DNAse, por -25 minutos a 37 °C, sob agitação. Após a digestão, a solução foi 

passada em peneira de 70 µm, centrifugada, ressuspendida em meio RPMI-SFB 2% 

e passada em peneira de 40 µm. Quando necessário, as células foram estimuladas 

com PMA (50ng) e ionomicina (750ng) na presença de Stop Golgi 1x (monensina), 

por 6 horas em estufa de CO2 a 37 °C. Os anticorpos monoclonais para moléculas 

de superfície utilizados foram anti –CD45, -CD3, -B220, -Ly6G, -siglecF, Nkp46, -

CD64, -CD11c, -CD11b, -I-A/I-E, -CD103, -CD40, -CD80 e –CD86 (mix DCs), e anti –

CD45, -CD3, -CD4, -CD8, (mix linfócitos). A produção de citocinas foi analisada 

empregando-se os anticorpos anti-IL-6, -IL-10, -IL12p40, –TNFa, -IL-17 e -INFg. 

Células T não estimuladas foram marcadas para Foxp3+. As amostras foram 

analisadas no aparelho FACSCanto e LSRII Fortessa, utilizando o software 
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FACSDIVA (BD Biosciences), e então analisadas com o software FLOWJO (Tree 

Star, San Carlo, CA, EUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de gating – DCs Lamina Propria do cólon (cLP) 

 

Figura 8. Após o gate dos singlets, as células foram selecionadas no gate vivas (LD) > CD45+> Lin- 
(negativas para -CD3, -B220, -Ly6G, -siglecF, -Nkp46, -CD64) > CD11c+MHCII+(DCs totais) > 
CD11b+CD103+ (determinação dos subtipos de DCs). Dentro do gate de cada subtipo de DC, 
avaliamos a expressão das moléculas co-estimuladoras CD40, CD80 e CD86. 
 

Estratégia de gating – DCs Linfonodos Mesentéricos (MLN) 
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Figura 9. Após o gate dos singlets, as células foram selecionadas no gate vivas (LD) > CD45+> Lin- 
(negativas para -CD3, -B220, -Ly6G, -siglecF, -Nkp46, -CD64) > CD11c+MHCIIhigh(DCs migratórias) e 
CD11c+MHCIIlow (DCs residentes) > CD11b+CD103+ (determinação dos subtipos de DCs). Dentro 
do gate de cada subtipo de DC, avaliamos a expressão das moléculas co-estimuladoras CD40, CD80 
e CD86. 

 

Estratégia de gating – Linfócitos T cLP e MLN

 

Figura 10. Após o gate dos singlets, as células foram selecionadas em vivas (LD) > CD45+ > CD3+> 
CD4+> IL-17 e IFNg ou Foxp3, e CD8+> IL-17 e IFNg.  
 

4.10 Análise da invasão bacteriana por hibridização fluorescente in situ  

Um segmento do intestino grosso contendo fezes foi cortado 

transversalmente fixado em solução contendo metanol (60%), clorofórmio (30%) 
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e ácido acético (10%) por 24h. Os segmentos foram transferidos para solução de 

álcool 70% e em seguida emblocados em parafina. Cortes transversais foram 

desparafinizados, lavados com PBS (1X) 2X por 5 minutos, e permeabilizados com 

solução de hibridização contendo Tris-HCl, NaCl e SDS. A sonda para o gene 16S 

rRNA (FITC, Sigma) foi diluída no mesmo tampão de hibridização (100nM) e os 

cortes devidamente recobertos foram incubados em câmara escura úmida, a 50 °C 

por 4 horas. Após lavagem em PBS 1X, recobrimos os cortes com a Lectina-Ulex 

europaeus agglutinin-I (UEA-I) TRITC-conjugada (20 µg/mL, Sigma) e as lâminas 

foram incubadas por 2h a temperatura ambiente. Após lavagem, a lâmina foi 

montada com Vectashield com DAPI. As imagens foram obtidas utilizando-se um 

microscópio confocal, no aumento 40X. 

 

4.11  Determinação da permeabilidade intestinal pela análise de FITC-

Dextran  

A permeabilidade intestinal antes da indução da colite foi avaliada pela 

administração por gavagem de FITC dextran (DX-4000 Da – FITC, Sigma), uma 

macromolécula não metabolizada utilizada como sonda de permeabilidade. Todos 

os camundongos foram mantidos em jejum de água e comida por 4 horas. Em 

seguidas eles foram gavados com FITC-dextran (400 mg/Kg de peso corporal) e 

após mais 4 horas de jejum, o sangue foi coletado pela cauda. As amostras foram 

centrifugadas a 10000 rpm por 10 minutos e o soro separado. Diluições de FITC-

dextran em PBS (1x) foram usadas como uma curva padrão, e absorbância de 100 

L de soro ou de padrão foi medida em um fluorímetro com excitação a 485 nm e a 

leitura em 535 nm. 

 

4.12 Análise da microbiota intestinal 

Extração de DNA das fezes  

DNA total das fezes estocados a -80 °C foi extraído utilizando kit comercial 

QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, Brasil) conforme instruções do fabricante. Os 

DNA foram avaliados quanto à concentração e integridade, e quantificados por 
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espectrofotometria (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA) e mantidos a -20 oC 

até seu uso.  

Análises quantitativas das amostras fecais: PCR em tempo-real (SybrGreen) 

A quantificação de bactérias totais foi determinada por PCR em tempo-real 

empregando um par de primers para 16S rRNA total. As reações de amplificação 

foram realizadas em duplicata, contendo 1x do SYBR Green PCR Master Mix 2X 

(Applied Biosystems, Life Techonologies, Brasil), 5 μM de cada primer (foward e 

reverse) e 10 ng de DNA. As amplificações foram realizadas em termociclador 

Quant Studio (Applied Biosystems, Life Techonologies, Brasil). Após a ciclagem, a 

curva de dissociação foi realizada para avaliar a presença de primers dimers. Como 

controle negativo foi utilizado uma mistura da reação sem DNA.  

Sequenciamento do gene 16S rRNA 

A preparação das amostras e sequenciamento foi feito pela empresa 

Neoprospeta Microbiome Technologies. No sequenciamento, a região V3/V4 do 

gene rRNA 16S foi amplificada utilizando-se os primers 341F 

(CCTACGGGRSGCAGCAG) e 806R (GGACTACHVGGGTWTCTAAT) no aparelho 

Illumina MiSeq, com kit V2. A análise de bioinformática foi realizada pela 

Neoprospecta Microbiome Technologies. 

 

4.13  Células dendríticas derivadas da medula óssea (BMDC) 

Os fêmures dos camundongos foram retirados e colocados em PBS (1X).  As 

células da medula óssea foram obtidas por flushing de PBS (1X), usando seringa e 

agulha 26G. As hemácias foram lisadas com tampão de lise (155mM NH4Cl, 10mM 

NaHCO3, 0,1 mM EDTA – pH 7,2). 1 x 106 células/poço foram cultivadas em meio 

IMDM (10% iSFB, 1% Penicilina/Streptomicina) em placa de 6 poços (2mL/poço) 

por sete dias, na presença de fator estimulador de colônia de macrófago e 

granulócitos (GM-CSF - 20 ng/mL). Após 4 dias de cultura, metade do meio de 

cultura foi trocado com nova adição de GM-CSF (20 ng/mL). No dia 6, as células 

CD11c+ foram purificadas com o kit Easysep Mouse CD11c Positive Selection 

(Stem Cell Techonologies), plaqueadas na novamente na densidade de 5 x 105 
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células/mL e mantidas em cultura por 24h antes de seu uso para experimento. 

Quando necessário, as células foram estimuladas com LPS (100 ng/mL).  

 

Figura 11. Pureza separação de células CD11c+. Células dendríticas derivadas da medula 
óssea (BMDCs) foram cultivadas na presença de GM-CSF (20 ng/mL) e ao dia 6 as células 
CD11c+ foram purificadas com kit de beads magnéticas e empregadas nos experimentos in 
vitro. 

 

4.14 Co-cultura DC:T CD4+ - Ensaio de proliferação e diferenciação de 

células T 

As células CD11c+ purificadas das culturas de medula óssea no dia 6 foram 

pulsadas com 1 mg/mL de OVA (ovalbunina Grade VI, Sigma) e incubadas por 24h. 

Células T CD4+ naive foram purificadas com kit Easy Sep (Stem Cell 

Techonologies) do baço e linfonodos do camundongo OT-II e marcadas com Cell 

Trace (LifeTechnologies). 1 x 105 linfócitos foram colocados em co-cultura com 1 x 

104 DCs pulsadas com OVA e mantidos em co-cultura em meio RPMI completo por 

4 dias. No dia 4, coletamos o sobrenadante e na presença de RPMI completo novo, 

parte das células foram estimuladas com PMA (50 ng/mL) e ionomicina (750 

ng/mL) na presença de Stop Golgi 1x (monensina), por 6 horas em estufa de CO2 a 
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37 °C. As células estimuladas foram marcadas para verificação da produção de IL-

17 e IFNg, enquanto parte das células não-estimuladas foram marcadas para o 

fator de transcrição Foxp3. Como controle negativo usamos células CD11c+ não 

pulsadas com OVA e co-cultivadas com linfócitos T. As amostras foram analisadas 

no citômetro FACS Canto utilizando o software FACSDIVA (BD Biosciences), e 

então analisadas com o software FLOWJO (Tree Star, San Carlo, CA, EUA). 

 

Figura 12. Estratégia de gating ensaio de proliferação. 1 x 105 linfócitos T CD4 naive isolados de 
animal OT-II foram cultivados com 1 x 104 células CD11c+ pulsadas (não ilustrada) e não pulsada 
com OVA (imagem ilustrada acima -  usada como controle negativo).  
 
 

4.15 Análise de fluxo extracelular (Seahorse) 

As taxas de consumo de oxigênio (OCR-O2 consumption rate) e taxas de 

acidificação extracelular (ECAR - Extracelular Acidification Rates) serão 

quantificadas em analisador de fluxo extracelular XF-96 (XF-96 Extracellular Flux 

Analyzer - Seahorse, Agilent) para se obter indicações da respiração mitocondrial e 

glicólise, respectivamente. Para isso, as células CD11c+ purificadas de culturas de 

BMDCs de cada grupo foram cultivadas em meio sem estímulo ou estimuladas com 

LPS (100 ng/mL) por 24 ou 6 horas. Durante o ensaio, as células injetamos 

oligomicina (inibidor da síntese de ATP mitocondrial), FCCP (fluoro-carbonyl 

cyanide phenylhydrazone; potente desacoplador e acelerador da cadeia 
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respiratória mitocondrial) e antimicina-A/ rotenona (ambos inibidores da cadeia 

transportadora de elétrons). Desse modo obtivemos dados de glicólise, capacidade 

glicolítica, reserva glicolítica, fosforilação oxidativa e capacidade respiratória 

máxima das células em estudo. 

 

4.16 Análises estatísticas 

A análise estatística foi feita com recursos do software GraphPad Prism 5 (La 

Jolla, CA, EUA Long-rank test foi usado para análise da curva de sobrevida. Para 

comparação entre os grupos dos parâmetros avaliados foram aplicados os testes 

ANOVA de medidas repetidas (para avaliação da perda de peso), Two-way ANOVA, 

pós teste de Bonferroni e Teste t de Student (quando dois grupos). Para 

experimentos com n = 3 aplicamos o teste não-paramétrico de Krukall Wallis. O 

valor de p foi considerado significante quando < 0,05. 
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