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RESUMO 

 

TERRA, FF. Papel da obesidade na rejeição ao transplante de pele experimental. 2019. 

120f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública no Brasil, sendo associada a 
várias comorbidades crescentes nas últimas décadas e à inflamação crônica de baixo grau. 
Em razão disto, acredita-se que pacientes obesos estejam mais propensos a precisar de 
algum tipo de transplante ao longo da vida. No entanto, a contribuição da obesidade no 
contexto da rejeição de órgãos sólidos ainda é controversa. A rejeição ao enxerto continua a 
ser uma das principais complicações para os pacientes transplantados. Neste sentido, nós 
formulamos a hipótese de que a obesidade acelera a rejeição ao órgão transplantado por 
modular a resposta alogênica, favorecendo um perfil mais pró-inflamatório. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o papel da obesidade na rejeição ao transplante 
alogênico. Para tanto, induzimos a obesidade por dieta hiperlipídica (DH) durante 12 
semanas em camundongos machos C57BL/6. Demonstramos que animais DH apresentam 
ganho de peso superior em comparação aos animais em dieta padrão (DP), além de 
desenvolverem intolerância à glicose. Avaliando o efeito da obesidade induzida por dieta na 
resposta aloimune pela transferência de pele da cauda de camundongos machos F1 
(C57BL/6 x Balb/c, H-2b/d) ou C57BL/6 (H-2b) para o dorso de receptores DH e DP (H-2b), 
observamos que os DH rejeitam o enxerto semi-alogênico de pele mais rapidamente que os 
DP, sem interferir no transplante singênico. Essa rejeição precoce foi acompanhada pelo 
aumento na expressão gênica de il-17a nos linfonodos drenantes, bem como pela produção 
aumentada de IL-17A por células T CD4+, sem alteração na produção de IFN-g. Observamos 
também redução na população de células T CD4+CD25+FoxP3+ nos linfonodos drenantes dos 
animais DH. Ademais, observamos aumento na ativação das células dendríticas desses 
animais em relação aos DP nos linfonodos drenantes e no baço. Tendo em conta o papel da 
microbiota como um potencial modulador do sistema imune e respostas aloimunes, 
avaliamos sua contribuição no contexto da rejeição ao transplante. O tratamento de animais 
magros com antibióticos de amplo espectro antes do transplante reduziu a sobrevida do 
enxerto somente quando doador e receptor são tratados, porém por mecanismos ainda não 
estabelecidos. Contudo, o tratamento de animais obesos foi capaz de retardar a rejeição 
alogênica, em relação a obesos não tratados. O retardo na rejeição nos obesos tratados foi 
acompanhado pela redução na resposta de células TH17. Assim, estes resultados indicam 
que a obesidade tem impacto negativo no desfecho do transplante e isto pode decorrer, ao 
menos parcialmente, da disbiose associada à obesidade. 
 

Palavras-chave: Obesidade. Transplante. Rejeição. Microbiota. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

TERRA, FF. The role of obesity in experimental skin transplant rejection. 2019. 120s. 

Dissertação (Mestrado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019. 

Obesity is a public health problem in Brazil, it is associated with multiple increased 
comorbidities in recent decades and it also promotes chronic low-grade inflammation. For 
this reason, it is believed that obese patients are more likely to need some transplant 
throughout life. However, the contribution of obesity in organ transplant rejection remains 
contentious. Graft rejection persists as the major complication to transplanted patients. 
Then, we hypothesized that obesity accelerates graft rejection through modulating 
allogeneic response by favouring a proinflammatory profile. Thus, our aim was to evaluate 
the impact of obesity in allogeneic transplant rejection. We have induced obesity feeding 
male C57BL/6 mice with a high-fat diet (DH) for 12 weeks. We demonstrated that DH 
animals had superior weight gain compared to standard diet (DP), in addition to developing 
glucose intolerance. To evaluate the effect of diet-induced obesity on alloimmunity, we 
transferred the tail skin from male F1 (C57BL/6 x Balb/c, H-2b/d) or C57BL/6 (H-2b) mice to 
the back of DH and DP recipients. DH mice rejected semi-allogeneic skin grafts faster than 
DP, without interfering in syngeneic transplantation. This early rejection was accompanied 
by increased il-17a mRNA expression in the draining lymph nodes, as well as increased 
production of IL-17A by CD4+ T cells with no difference in IFN-g production. Graft rejection in 
obese mice was also correlated with a reduction in CD4+CD25+FoxP3+ T cells in the draining 
lymph nodes and an increase in dendritic cells activation when compared to DP mice. 
Considering the role of the microbiota as a potential modulator of the immune system and 
alloimmune responses, we evaluated its contribution in the context of transplant rejection. 
Treatment of lean mice with broad-spectrum antibiotics prior to transplantation reduced 
graft survival only when donor and recipient were treated. The mechanisms underlying this 
phenomenon need further investigation. However, treatment of obese mice was able to 
delay allogeneic rejection over untreated obese subjects. Graft rejection delay in antibiotic-
treated obese mice was followed by a contraction on TH17 response. Thus, these results 
indicate that obesity has a negative impact on the outcome of the transplantation and this 
can be at least partially due to the obesity-related dysbiosis. 
 

Keywords: Obesity. Transplantation. Rejection. Microbiota. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Transplante de órgãos sólidos 

 O transplante de órgãos sólidos é, atualmente, a melhor opção terapêutica para 

pacientes com falência ou insuficiência funcional de órgãos essenciais. A lista de pacientes à 

espera de um transplante cresce exponencialmente a cada ano, porém o número de 

doadores efetivos não tem acompanhado tal crescimento. No Brasil, a taxa de transplantes 

renais não cresce há sete anos e, no primeiro trimestre de 2019, houve queda nos 

transplantes pulmonar, renal e hepático (1). Embora seja observado aumento da sobrevida 

do enxerto e na qualidade de vida de pacientes crônicos com doenças renais e cardíacas 

após o transplante (2, 3), a persistência de altos índices de rejeição e disfunção crônica do 

enxerto persiste como um dos principais obstáculos à manutenção dos enxertos. 

 Embora existam modelos experimentais de transplante entre espécies diferentes 

(xenotransplantes), na clínica os transplantes são realizados somente entre indivíduos da 

mesma espécie. Dentre estes, o transplante alogênico é o mais comum, por ser realizado 

entre indivíduos geneticamente distintos, aparentados ou não aparentados. O transplante 

singênico, por sua vez, ocorre quando doador e receptor são geneticamente idênticos, como 

no caso de gêmeos univitelinos e, por essa razão, não são tão comuns. Há ainda o 

transplante autólogo ou autotransplante, quando o enxerto é proveniente do próprio 

receptor, como no caso de queimaduras extensas e ponte de safena. Nos transplantes 

singênico e autólogo não há diferença antigênica e, por isso, não se espera observar 

resposta imune do receptor frente ao material transplantado. Nos transplantes alogênicos, 

por sua vez, as diferenças genéticas entre doador e receptor desencadeiam uma resposta 

imune contra o enxerto que, em última instância, pode levar à rejeição do órgão 

transplantado. 

 A imunologia de rejeição ocupa um ponto central na busca ao aumento da sobrevida de 

transplantes. Nesse contexto, a habilidade do sistema imune em discriminar antígenos 

próprios dos não próprios é denominada alorreconhecimento e refere-se à identificação e 

consequente resposta do sistema imune do receptor diante diferenças antigênicas 

(aloantígenos) entre o enxerto e o receptor (4). Assim, o alorreconhecimento, na ausência 

de imunossupressão, promoverá a rejeição do órgão transplantado. 
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 A resposta ao aloenxerto é, fundamentalmente, mediada pelo sistema imune 

adaptativo, no qual células T (em sua maioria) e B alorreativas do receptor são ativadas após 

o reconhecimento de aloantígenos do doador. Os aloantígenos responsáveis pela rejeição do 

enxerto são chamados antígenos de histocompatibilidade e compreendem antígenos menor 

de histocompatibilidade (5), antígenos ABO (6), entre outros. Contudo, as principais 

diferenças antigênicas reconhecidas pela imunidade adaptativa do receptor são os produtos 

do complexo principal de histocompatibilidade (MHC, do inglês Major Histocompatibility 

Complex).  

1.1.1. Complexo principal de histocompatibilidade 

 Descobertos na superfície dos leucócitos, as moléculas MHC ficaram conhecidas como 

antígenos leucocitários, motivo pelo qual o MHC de humanos é chamado HLA (do inglês 

Human Leukocyte Antigen), enquanto em camundongos possuem a denominação H-2. 

Alocado no cromossomo 6 em humanos e no cromossomo 17 em camundongos, esse 

complexo gênico é organizado em regiões que codificam 3 classes de moléculas, as quais são 

denominadas MHC classe I, II e III (7). Enquanto as classes I e II codificam glicoproteínas de 

superfície celular envolvidas na apresentação de antígenos, a classe III gera proteínas 

solúveis com atividades variadas sem relação direta com a rejeição alogênica (8). 

 O locus classe I codifica as moléculas MHC classe I, formadas pela associação não 

covalente de uma cadeia α com a β2-microglobulina, que são expressas em todas as células 

nucleadas. Cada locus do MHC classe I, HLA-A, HLA-B e HLA–C em humanos, codifica uma 

única cadeia α polipeptídica que apresenta três domínios extracelulares (α1, α2 e α3), uma 

região transmembrana e uma cauda citoplasmática que ancora essa proteína na bicamada 

lipídica da célula. A β2-microglobulina, por sua vez, é codificada por um gene no 

cromossomo 15, fora do complexo principal de histocompatibilidade, e é essencial para a 

expressão das moléculas MHC classe I na superfície celular (9). Os domínios α1 e α2 formam 

a fenda, na qual peptídeos com tamanho variável entre 8 e 10 resíduos de aminoácidos 

oriundos do citosol se encaixam e podem ser apresentados, principalmente, para as células T 

CD8+ citotóxicas (10). 

 O locus classe II, por sua vez, codifica as moléculas MHC classe II, expressas 
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constitutivamente em células apresentadoras de antígenos profissionais (APC, do inglês 

antigen presenting cells), como macrófagos, linfócitos B e células dendríticas. Tais moléculas 

são formadas pela associação não covalente de uma cadeia α e uma cadeia β, ambas 

codificadas no mesmo locus. Em humanos existem 5 moléculas MHC classe II distintas, HLA-

DP, HLA-DN, HLA-DO, HLA-DQ e HLA–DR, cada uma com sua própria cadeia α e β. Cada 

cadeia apresenta uma porção transmembrana, uma cauda citoplasmática e dois domínios 

extracelulares (α1 e α2, β1 e β2) (11). Os domínios α1 e β1 formam uma fenda aberta nas 

extremidades, na qual peptídeos de 13 a 24 aminoácidos, provenientes da internalização e 

degradação de proteínas, podem se ligar e serem apresentados, especialmente, para as 

células T CD4+ (12). 

 Os genes que constituem o MHC são herdados em conjunto, formando um haplótipo, 

sendo que a prole recebe um haplótipo de cada progenitor. Além disso, a expressão desses 

genes é codominante, ou seja, produtos proteicos de ambos os genes parentais são 

encontrados em uma única célula (13). Como há três loci do MHC classe I (HLA-A, -B e -C), 

um único indivíduo pode formar até seis moléculas MHC classe I diferentes, sendo que todas 

podem ser expressas na superfície de células nucleadas. De maneira semelhante, há três loci 

principais de MHC de classe II em humanos (HLA-DP, -DQ e -DR), cada qual codifica duas 

cadeias e são herdados de ambos os parentais. Como há mais de um gene para a cadeia β no 

HLA-DR e suas cadeias podem se associar dentro de um mesmo haplótipo parental ou 

combinar as cadeias entre os haplótipos (um gene de cada progenitor), há ainda mais 

variabilidade de moléculas MHC classe II que podem ser encontradas na superfície de APC. 

 Somado a isso, uma das principais características do MHC é seu alto grau de 

polimorfismo. A presença de vários genes codificando um mesmo produto e a existência de 

muitas formas alternativas de genes em cada locus dentro da população torna possível a 

denominação do MHC como geneticamente único (14, 15). A presença de uma grande 

variedade de moléculas MHC possibilita que um indivíduo apresente vários antígenos 

distintos e, assim, seja capaz de montar uma resposta imune efetiva para combater um 

patógeno. Por outro lado, a possibilidade de que um transplante seja bem-sucedido deve-se, 

em grande parte, ao grau de compatibilidade entre doador e receptor quanto às moléculas 

MHC. 
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1.1.2. Alorreconhecimento e rejeição alogênica 

O risco de pacientes desenvolverem rejeição é proporcional ao grau de diferença dos 

antígenos de histocompatibilidade entre doador e receptor (16-18). Dois estudos clínicos 

independentes demonstraram que a compatibilidade do HLA-A no transplante renal está 

associada a maior sobrevida do enxerto e do paciente (19, 20). Apesar da identidade do 

MHC entre doador e receptor estar associada à melhora no desfecho do transplante e à 

menor sensibilidade antigênica, a busca pela máxima similaridade reduz a probabilidade do 

paciente encontrar um doador compatível e isso, por sua vez, tem implicação direta na 

sobrevida do paciente. Dessa forma, um balanço entre o grau mínimo e o desejável de 

similaridade mostra-se necessário, em que eventualmente algumas diferenças sejam 

aceitáveis, porém minimizando a resposta imune do receptor (14). Consequentemente, a 

compreensão de potenciais fatores externos que podem influenciar na sobrevida dos 

aloenxertos é de extrema importância. 

A presença das moléculas MHC em todas as células nucleadas, a capacidade de 

interagir com o receptor da célula T (TCR, do inglês T cell receptor), bem como sua alta 

variabilidade genética tornam-nas centrais no alorreconhecimento (21). Existem duas vias 

principais de alorreconhecimento (Imagem 1), a via direta e a indireta, não mutuamente 

excludentes, que podem agir simultaneamente ou em contextos diferentes do transplante 

(22). A via direta ocorre quando linfócitos T do receptor, por meio do TCR, reconhecem 

aloantígenos, principalmente complexos peptídeo-MHC do doador, diretamente na 

superfície de células do doador. Acredita-se que esse tipo de alorreconhecimento 

desempenhe papel mais relevante no período pós-transplante precoce, sendo associado 

com a presença de APC do doador no enxerto. Com o tempo, haveria redução numérica 

dessas células no receptor, sugerindo menor participação dessa via em longo prazo (23). 

Na via indireta, por sua vez, APC do receptor capturam e processam moléculas MHC 

classe I e II alogênicas e as apresentam na forma de peptídeos por meio do MHC classe II 

próprio (24). Esse tipo de alorreconhecimento é muito similar à forma como o sistema 

imune normalmente reconhece os antígenos, que são processados pela APC do hospedeiro e 

apresentadas no contexto do MHC próprio. Como as células apresentadoras são do receptor, 

acredita-se que essa via desempenhe papel mais relevante na rejeição crônica, quando há 
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menor quantidade de APC do doador (25). 

 
Imagem 1. Vias de alorreconhecimento. A via direta consiste na apresentação de complexos 
peptídeo-MHC nas células apresentadoras de antígenos do doador para células T CD4+ e CD8+ do 
receptor. As células T CD4+ proliferam e produzem citocinas que induzem o dano tecidual, enquanto 
células T CD8+ respondem aos antígenos presentes no enxerto, diferenciam-se em linfócitos T 
citotóxicos capazes de destruir diretamente as células do enxerto. A via indireta envolve o 
processamento de aloantígenos do doador pelas células apresentadoras de antígenos do receptor, as 
quais apresentam os aloantígenos do doador no MHC do receptor para os linfócitos T. Nessa via, 
antígenos do enxerto ativam células T CD4+ e CD8+, além de estimular linfócitos B para produzir 
anticorpos. Imagem adaptada de Kumar et al. Robbins Basic Pathology, 8e. 

 Apesar do reconhecimento, via TCR, do aloantígeno apresentado pelas moléculas MHC 

ser essencial ao desenvolvimento da resposta efetora, ainda são necessários outros sinais 

para que essa célula T alorreativa seja plenamente ativada. O primeiro sinal, interação entre 

um antígeno específico acoplado à molécula MHC e o TCR do linfócito, deve resultar em uma 

ligação estável e, ao mesmo tempo, precisa ser auxiliada pelos correceptores do respectivo 
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linfócito (CD4+ ou CD8+). Mesmo após a ligação dos correceptores, o linfócito T não é capaz 

de proliferar e precisa de mais dois sinais que, geralmente, são provenientes da mesma 

célula apresentadora, portadora do MHC ligado ao TCR. Já o segundo sinal deriva de 

moléculas co-estimuladoras, como CD80 e CD86, que promovem a sobrevivência e, também, 

a expansão das células T, as quais reconhecem as moléculas co-estimuladoras por meio do 

receptor de membrana CD28 (26, 27). E o terceiro sinal necessário para a ativação do 

linfócito T ocorre a partir de citocinas produzidas pela própria célula apresentadora ou 

presentes no microambiente e que direcionam esse linfócito para subpopulações específicas 

(TH1, TH2, TH17 ou T reguladora) (28), entre elas, a IL-2 (29). 

1.1.3. Tipos de rejeição ao transplante 

 Para efeito didático, o processo de rejeição pode ser dividido em três diferentes 

situações em função do tempo decorrido entre o momento do transplante e o enxerto ser 

completamente rejeitado, bem como em função dos mecanismos imunológicos subjacentes 

ao processo de rejeição. Assim, a rejeição é classificada em hiperaguda, aguda e crônica 

(Imagem 2). 

 A rejeição hiperaguda ocorre em questão de minutos ou horas após o procedimento e 

deve-se à preexistência de anticorpos específicos para antígenos do enxerto (30). Esse tipo 

de rejeição ocorre principalmente em pessoas com incompatibilidade no sistema sanguíneo 

ABO, múltiplas gestações, hipersensibilizadas ou que já foram transplantadas. Em todas 

essas situações, os indivíduos foram previamente expostos a aloantígenos e, assim, a nova 

exposição no momento do transplante pode promover consequências imediatas. Nesses 

casos, os anticorpos se ligam ao enxerto e ativam o sistema complemento, que recruta 

principalmente neutrófilos que irão promover inflamação exacerbada, levando ao dano 

endotelial, trombose, não vascularização do enxerto e, consequentemente, sua perda (31). 

Contudo, este tipo de rejeição não é visto comumente na clínica devido à disponibilidade de 

pré-testes de compatibilidade (32). 
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Imagem 2. Tipos de rejeição ao transplante. (A) Na rejeição hiperaguda, anticorpos previamente 
formados reagem com aloantígenos presentes no endotélio vascular do enxerto, ativam o 
complemento e desencadeiam trombose intravascular rápida e necrose da parede dos vasos. (B) Na 
rejeição aguda, linfócitos T CD4+ e T CD8+ reativos aos aloantígenos presentes em células endoteliais 
e parenquimatosas do enxerto medeiam o dano tecidual. A inflamação do endotélio é chamada 
endotelite. Anticorpos alorreativos também podem contribui para a lesão parenquimatosa e 
vascular. (C) Na rejeição crônica, as células T CD4+ e CD8+ reativas aos aloantígenos presentes no 
enxerto podem produzir citocinas que induzem a inflamação e proliferação de células musculares da 
camada íntima, levando à oclusão luminal. Imagem adaptada de Abbas et al. Cellular and Molecular 
Immunology, 7e. 

 A rejeição aguda, mais comum dentre as três, ocorre prioritariamente nas primeiras 

semanas após o transplante e é mediada, principalmente, por células T CD8+ citotóxicas 

ativadas com auxílio de células T CD4+ de padrão TH1 e TH17. Considera-se que a rejeição 

aguda esteja relacionada principalmente à via direta de apresentação de antígenos (33) a 
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qual ocorre quando moléculas MHC classes I e II expostas em APC do doador são 

reconhecidas diretamente por linfócitos T do receptor CD8+ e CD4+, respectivamente (34). 

Com isto, há ativação de linfócitos T CD4+ em um padrão TH1 e TH17 (35) que, junto a outras 

células, passam a secretar citocinas pró-inflamatórias (36) que auxiliam na ativação de 

linfócitos T CD8+ efetores que, por sua vez, passam a liberar moléculas citotóxicas, levando 

as células do tecido transplantado à morte por apoptose. Concomitantemente, a ativação de 

células B também leva à secreção de citocinas pró-inflamatórias e de anticorpos contra 

aloantígenos presentes no enxerto. 

 Considerando a rejeição crônica, esta também é mediada por processos celulares e 

humorais. Juntamente com a nefrotoxicidade por drogas, lesões por envelhecimento e 

infecções, a rejeição crônica contribui para o quadro de disfunção crônica do enxerto, 

resultando na principal causa de perda do enxerto atualmente. Em contraste à rejeição 

aguda, a rejeição crônica está diretamente relacionada à via indireta de apresentação de 

antígenos (37). Nesta, APCs do receptor processam aloantígenos do doador, apresentando-

os via MHC de classe II e classe I a linfócitos T do receptor, os quais passam a secretar 

citocinas, como IFN-ɤ, que serão capazes de ativar células da imunidade inata, como 

macrófagos, monócitos e neutrófilos. As células da imunidade inata, por sua vez, passam a 

liberar citocinas, como IL-1β e TNF-α, e espécies reativas de oxigênio, culminando em um 

processo inflamatório capaz de estimular células parenquimatosas como fibroblastos e 

células musculares, bem como promover hipertrofia muscular dos vasos locais e fibrose teci-

dual, além de potencializar o recrutamento de células inflamatórias para o local da lesão 

(34). As citocinas podem ainda ativar os linfócitos B, que irão produzir anticorpos contra o 

enxerto. Esses anticorpos são capazes de fixar complemento intravascular causando 

liberação de anafilatoxinas, lesão do endotélio vascular, hemorragia, agregação plaquetária 

e trombose com lesão lítica das células do órgão transplantado. A rejeição crônica é o 

resultado final dessa agressão gradual e progressiva ao enxerto, com isquemia tecidual e 

fibrose, que, por sua vez, leva à perda funcional do órgão e, consequentemente, sua 

falência. 

 Historicamente, a compreensão da imunobiologia dos transplantes, envolvendo os 

mecanismos de componentes imunológicos, genéticos e ambientais na rejeição mostrou-se 

altamente dependente de modelos experimentais. Apesar de suas limitações na prática 
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clínica, o transplante experimental murino é um modelo bastante útil para estudar a 

resposta alogênica. Dentre os modelos atualmente disponíveis, o transplante de pele 

persiste como um método rápido e fácil para monitorar respostas T alogênicas, sendo 

amplamente utilizado para estudar mecanismos de rejeição aguda e crônica, e avaliar a 

eficácia e eficiência de agentes imunossupressores e protocolos de indução de tolerância 

(38). Em comparação a modelos de transplantes vascularizados, o transplante de pele 

consiste em um procedimento cirúrgico mais simples e reprodutível. Além disso, este 

também apresenta maior imunogenicidade (39) e menor tempo de rejeição quando 

comparado a outros modelos experimentais (40, 41), tais como coração e rim. 

 Apesar da existência de técnicas avançadas na determinação de compatibilidade 

alogênica, bem como do crescente desenvolvimento de agentes imunossupressores efetivos, 

a sobrevida dos enxertos em longo prazo é ainda limitada pela persistência de altos índices 

de rejeição crônica, devido aos importantes efeitos colaterais associados à toxicidade dos 

agentes e pela susceptibilidade do paciente a infecções oportunistas. Dessa forma, é de 

extrema importância estudar os mecanismos subjacentes à resposta do receptor ao 

aloenxerto, focando na pesquisa de novas intervenções para prolongar a viabilidade do 

enxerto e aumentar a sobrevida do paciente. 

1.2 Obesidade 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial que pode ser definida como o acúmulo 

anormal e excessivo de gordura corporal. Comumente classificada com base no índice de 

massa corporal (IMC), o qual se baseia na razão entre a massa e a altura do indivíduo, o 

sobrepeso é caracterizado como IMC entre 25 e 29,9 kg/m2 e a obesidade quando superior a 

30 kg/m2, num indivíduo adulto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2016 

estimava-se que 56,5% da população brasileira estava no sobrepeso e 22,1% era obesa (42). 

O aumento epidêmico mundial nos índices de obesidade nas últimas décadas tem levantado 

importante debate acerca do papel da obesidade na saúde e sua influência em diversas 

comorbidades encontradas na população (43). 

Ao longo dos anos, diversos estudos associaram a obesidade com alterações na resposta 

imune tanto no tecido adiposo, quanto a nível sistêmico (44-46). Atualmente reconhecida 
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como um quadro de inflamação crônica de baixo grau no tecido adiposo, a obesidade pode 

ser detectada pela elevação de marcadores e citocinas inflamatórias, além da presença de 

macrófagos pró-inflamatórios infiltrados no tecido adiposo de indivíduos obesos (47). Apesar 

de nem todos os mecanismos estarem esclarecidos, há evidências que esse estado 

inflamatório esteja relacionado a diversos distúrbios como resistência à insulina, diabetes e, 

consequentemente, síndrome metabólica (43). Nos últimos anos, o entendimento da 

patogênese dessas comorbidades em pacientes obesos tem perpassado pela resposta 

inflamatória do tecido adiposo, considerado hoje um importante órgão endócrino 

metabolicamente ativo. 

Acredita-se que com o ganho de peso e hipertrofia dos adipócitos haja compressão dos 

vasos sanguíneos no tecido adiposo, impedindo um suprimento adequado de oxigênio. 

Ocorreria, então, hipóxia local e morte de alguns adipócitos (48). Esse quadro desencadearia 

a cascata da resposta inflamatória e também o processo de angiogênese, para formação de 

novos vasos. Portanto, a condição de hipóxia seria um dos principais fatores responsáveis 

por estimular a quimiotaxia de macrófagos e induzir a expressão de genes pró-inflamatórios 

(49-52). A elevação dos marcadores inflamatórios observados na obesidade seria 

proveniente, portanto, da produção destes pelos próprios adipócitos e pelos macrófagos 

infiltrados em resposta à hipóxia. De igual modo, há também liberação de mediadores 

inflamatórios em outros órgãos, muitas vezes com produção estimulada por fatores 

secretados no tecido adiposo. Entretanto, a inflamação tecidual aparece como resposta não 

só a hipóxia, mas também ao estresse oxidativo (53) e ao estresse do retículo 

endoplasmático (54). 

A obesidade, per se, pode induzir estresse oxidativo sistêmico e o aumento do estresse 

na gordura acumulada é, ao menos em parte, a causa subjacente da desregulação de 

adipocinas e desenvolvimento da síndrome metabólica (53). A obesidade gera condições que 

aumentam a demanda do retículo endoplasmático. No caso específico do tecido adiposo, 

este sofre grandes alterações em sua arquitetura, aumentando a síntese de proteínas e 

lipídeos, e perturbando os fluxos de energia e nutrientes intracelulares (55). Além disso, o 

aumento do aporte de glicose no tecido adiposo, com consequente captação pelas células 

endoteliais em condições de hiperglicemia, provoca excesso de produção de espécies 

reativas de oxigênio na mitocôndria, causando dano oxidativo e ativando cascatas de 
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sinalização inflamatórias dentro dessas células. Adiante, a lesão endotelial no tecido adiposo 

também pode atrair células inflamatórias, tais como macrófagos para esse local e exacerbar 

a inflamação local (33). 

1.2.1. Inflamação ligada à obesidade 

Existem três vias principais pelas quais o tecido adiposo se comunica com o sistema 

imune e interfere no metabolismo sistêmico. A primeira baseia-se na ativação do sistema 

imune via receptores da imunidade inata. Trabalhos recentes indicam que diferentes ácidos 

graxos que estão aumentados na corrente sanguínea de indivíduos obesos, como o 

palmitato, são capazes de se ligar a receptores como TLR-4 (do inglês Toll-Like Receptor 4) e 

receptores do tipo NOD (inflamassoma NLRP3) (56, 57), o que poderia, então, aumentar a 

ativação de células do sistema imune e, consequentemente, aumentar as respostas 

inflamatórias no indivíduo. 

A segunda via, por sua vez, foca na secreção de citocinas, quimiocinas e adipocinas 

inflamatórias pelo tecido adiposo. Com a obesidade, sugere-se que o tecido adiposo seja 

estimulado por condições de hipóxia e hipertrofia celular, aumentando a expressão de 

quimiocinas e citocinas inflamatórias (58-60). Em reflexo a isto, células do sistema imune são 

ativadas e migram ao tecido adiposo, havendo aumento na atividade NFκB e produção de 

espécies reativas de oxigênio, iniciando uma cascata inflamatória crônica com efeitos 

sistêmicos (61-63). Em longo prazo, este dano inflamatório pode resultar no 

desenvolvimento de doenças crônicas associadas a distúrbios metabólicos e do sistema 

imune. Em paralelo, o tecido adiposo produz diversas moléculas bioativas de ação parácrina 

e sistêmica, denominadas adipocinas, descritas na literatura a mediarem ações do tecido 

adiposo. Dentre elas estão leptina, resistina, visfatina e adiponectina. Na obesidade, o tecido 

adiposo produz grande quantidade de leptina, a qual tem efeitos inflamatórios mediando a 

ativação de monócitos, a fagocitose e a produção de citocinas de perfil TH1 (64-67), e a 

produção reduzida de adiponectina, a qual demonstra papel oposto ao da leptina, possuindo 

ação antidiabética, antiaterosclerótica e antiinflamatória (67-69). 

Por fim, a terceira via recentemente sugerida propõe que a inflamação crônica 

observada na obesidade é um reflexo do desbalanço da microbiota intestinal, referida como 
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disbiose. De fato, a microbiota residente vem sendo reconhecida por apresentar papel 

crucial no funcionamento do organismo, bem como na modulação de respostas imunes 

locais e distantes. Animais SPF (do inglês Specific-Pathogen-Free) apresentam 40% mais 

massa gorda que animais germ-free sob mesma dieta, mesmo quando alimentados com 

menos ração, além disso, a colonização de animais germ-free com a matéria fecal de 

camundongos SPF promove aumento da adiposidade, revelando a relação próxima entre 

obesidade e microbiota intestinal (70, 71). 

A colonização de camundongos germ-free com a microbiota de animais obesos resulta 

em aumento significativo de peso nos animais, associada à maior adiposidade (72), o que 

sugere uma composição microbiana única em animais obesos que favorece o acúmulo de 

gordura e o sobrepeso. Em paralelo, a transferência de microbiota intestinal de indivíduos 

magros para pacientes obesos com síndrome metabólica é capaz de aumentar a 

sensibilidade à insulina dos pacientes obesos (73). Além do efeito da microbiota sobre a 

composição corporal, mudanças no hábito alimentar de animais promove a abundância de 

diferentes filos microbianos (74, 75), sugerindo que a dieta também possa regular a 

composição corporal, aumentando a propensão ao sobrepeso. 

 Apesar da diversidade que existe entre a microbiota de diferentes indivíduos, muitos 

estudos associam a disbiose relacionada à obesidade (75, 76) com o aumento na proporção 

de Firmicutes em relação ao filo Bacteroidetes no intestino (72, 77). Além disso, em modelo 

animal de obesidade induzida por dieta essas mudanças vêm sendo associadas com a 

inflamação intestinal e o aumento na expressão da ciclooxigenase 2 (COX-2), óxido nítrico 

sintase induzida (iNOS) e TLR (78). Em acréscimo, também tem sido descrito que a obesidade 

está relacionada ao aumento na permeabilidade intestinal com expressão reduzida das 

moléculas de adesão, como as junções oclusivas, permitindo aumento na entrada de 

endotoxinas no organismo (78-80), induzindo, então, a ativação do sistema imune (81). 

1.3 Microbiota 

O conjunto de microrganismos que vive em simbiose com o hospedeiro é denominado 

microbiota. Embora seja formada por bactérias, arqueias, vírus, fungos e protozoários, a 

composição bacteriana é a mais estudada e bem caracterizada (82). Dos quase 100 trilhões 
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de bactérias que colonizam o corpo humano alguns bilhões se abrigam no trato 

gastrointestinal (83) e na pele (84). Em indivíduos saudáveis, os principais colonizadores 

pertencem aos filos Bacteroidetes e Firmicutes, embora outros como Actinobacteria, 

Proteobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, entre outros, também estejam presentes, 

porém em menor grau (85). Um estudo avaliando a estabilidade da microbiota intestinal de 

adultos saudáveis revelou relativa estabilidade no indivíduo e entre familiares próximos ao 

longo do tempo, embora bastante variável entre indivíduos não aparentados (86). Essa 

variação na composição da microbiota pode decorrer de diversos fatores como diferenças 

genéticas, senescência, condição física, uso de antibióticos e dieta. 

Embora os primeiros estudos identificando diferenças na composição microbiana de 

habitats diferentes e entre amostras de indivíduos saudáveis e doentes datem do século 

passado (87), por muito tempo o impacto dessas diferenças na homeostase do indivíduo era 

desconhecido. Somente nas últimas décadas foi demonstrado que a microbiota contribui 

para a nutrição e metabolismo do sistema gastrointestinal, neutralização de drogas e 

carcinógenos, desenvolvimento e regulação do sistema imune, efeito de barreira e proteção 

contra patógenos (88, 89). Sabe-se hoje que a microbiota intestinal desenvolve um papel 

essencial na fisiologia normal, sendo responsável por prevenir a colonização por 

microrganismos patogênicos, bem como pela quebra de carboidratos complexos e fibras em 

sacarídeos menores que podem ser, então, fermentados em componentes ativos como 

ácidos graxos de cadeia curta (como o acetato e o butirato) (90, 91). 

A comunicação microbiota-hospedeiro é bidirecional, ou seja, alterações na microbiota 

influenciam na homeostase do hospedeiro e, por sua vez, alterações no organismo 

modificam a composição da microbiota. O polissacarídeo A presente no simbionte 

Bacteroides fragilis, por exemplo, é capaz de modular a maturação do sistema imune 

estabelecendo balanço adequado das respostas TH1/TH2 no hospedeiro (92). Em 

contrapartida, a liberação de noradrenalina em resposta ao estresse favorece o crescimento 

de bactérias gram negativas, em especial da Escherichia coli (93). Embora a microbiota seja 

fundamental para a manutenção da homeostase e saúde do hospedeiro, quando a barreira 

intestinal é alterada esses microrganismos podem contribuir para o desenvolvimento de 

diversas patologias. 
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Alterações quantitativas e qualitativas da flora intestinal (94) têm sido descritas em 

diversas doenças, tais como colite, alergia, câncer, obesidade, diabetes e doenças 

cardiovasculares (95-100). Nesse contexto, trabalhos recentes também demonstram 

alteração na composição da microbiota em diferentes tipos de transplante. 

1.4 Transplante, Obesidade e Microbiota 

Alterações do sistema imunológico em associação ao aumento de peso dos receptores 

têm se tornado um importante desafio no transplante clínico. No entanto, há pouco 

consenso na literatura a respeito do impacto da obesidade na rejeição ao transplante. 

Diversos estudos têm demonstrado relação direta entre o IMC com a rejeição aguda de 

transplantes renais (101, 102). Confirmando estes achados, outros estudos também 

relacionam a obesidade com menor sobrevida de transplantes de coração (103) e pulmão 

em longo prazo (104). Além disso, o excesso de peso tem sido associado com aumento de 

complicações cirúrgicas e infecções (105). Por outro lado, diversos outros trabalhos falharam 

em confirmar esses dados, não observando correlação entre obesidade e rejeição ao enxerto 

(106-108).  

 A alteração da liberação de adipocinas por adipócitos de receptores obesos está bem 

estabelecida (109) e tem sido relacionada à modulação da rejeição alogênica em 

camundongos. Estudos com animais deficientes em adiponectina mostraram grave rejeição 

aguda de transplante cardíaco, quadro o qual foi revertido quando os animais foram 

providos desta adipocina, fornecendo uma nova visão da imunorregulação do transplante 

em relação à obesidade (110). Outro trabalho demonstrou que animais obesos deficientes 

em leptina, adipocina pró-inflamatória, exibiam aumento da sobrevida do enxerto por um 

mecanismo que envolvia o favorecimento de um perfil imunológico TH2 e indução de células 

T reguladoras (111). 

Apesar de diversos trabalhos terem se dedicado à análise da rejeição ao transplante em 

receptores obesos, ainda existe uma lacuna significativa na compreensão dos mecanismos 

envolvidos com a menor sobrevida do enxerto geralmente observada nesses indivíduos. Em 

modelo animal, dois trabalhos diferentes mostraram que a hiperlipidemia associada à 

obesidade promoveu rejeição acelerada de enxertos cardíacos pela inibição de células T 

reguladoras e estimulação da ativação de células TH17 (112, 113). Além disso, outro trabalho 
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demonstrou que a obesidade induzida por dieta é capaz de alterar a composição e o 

fenótipo de células apresentadoras de antígenos e ao submeter esses animais ao transplante 

cardíaco observaram rejeição precoce em relação a animais magros (114). 

Além dos pacientes transplantados apresentarem maior risco de infecção em relação à 

população geral, infecções patogênicas ativas podem influenciar no desfecho dos órgãos 

transplantados através do dano direto mediado pelo microrganismo ou indiretamente pela 

ativação da resposta aloimune. Infecções por Listeria monocytogenes e Staphylococcus 

aureus no momento do transplante podem aumentar a alorreatividade e prevenir a indução 

de tolerância ao transplante através do bloqueio de moléculas co-estimuladoras (115, 116). 

Nos últimos anos, tem sido sugerido que não somente sinais microbianos emitidos por 

patógenos estranhos ao indivíduo poderiam exercer papel na regulação da imunidade, mas 

também aqueles originados de microrganismos comensais componentes da microbiota 

endógena. Com isso, surgiu o interesse em estabelecer a contribuição entre a microbiota e o 

sistema imune na homeostase e na doença. 

Em paralelo, o amplo uso de antibióticos e drogas imunossupressoras em pacientes 

transplantados pode ter consequências importantes na composição e diversidade de sua 

microbiota, a qual pode, por sua vez, promover alterações na resposta imune (117-119). 

Contudo, o efeito da microbiota no desfecho de transplantes começou a ser explorado 

somente recentemente, de modo que nossa compreensão a respeito dos mecanismos 

envolvidos nas interações microrganismo-hospedeiro ainda é bastante escassa. Trabalhos 

recentes em animais e humanos têm demonstrado alterações na composição da microbiota 

após transplante hematopoiético (120-122), renal (123, 124) e hepático (125, 126), além de 

ter sido identificada correlação entre o desfecho do transplante em pacientes com 

alterações pontuais na microbiota intestinal e do aloenxerto. No entanto, ainda não está 

claro se as alterações observadas são causa ou consequência da resposta imune alogênica, 

ou ainda se decorrem das diferentes abordagens clínicas utilizadas para manutenção da 

sobrevida do enxerto e do paciente. Uma possível associação causal foi ilustrada no modelo 

de transplante de medula óssea, no qual a comunicação entre a microbiota e células do 

sistema imune pôde ser identificada com a inflamação mudando o perfil da microbiota 

comensal, a qual, por sua vez, exacerbou a inflamação associada à doença do enxerto contra 

o hospedeiro (GvHD, do inglês Graft versus Host Disease) (122). Tal trabalho observou que a 

microbiota tem um importante efeito no GvHD, de modo que pacientes com redução na 
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diversidade global da microbiota apresentam piora na sobrevida depois do transplante de 

medula óssea, além de correlacionar o estágio da doença à disbiose, particularmente com a 

expansão do filo Lactobacilos e diminuição de Clostridiales (122, 127). 

Quanto ao transplante de órgão sólido, um trabalho recente caracterizou a influência da 

microbiota na ativação do sistema imune no transplante de pele alogênico, avaliando a 

progressão da rejeição ao aloenxerto em animais tratados ou não com antibióticos  (128). 

Neste trabalho, os pesquisadores não somente identificaram alterações pontuais na 

microbiota intestinal e da pele dos receptores, mas também mostraram que a microbiota 

endógena de animais SPF e a sinalização de IFN tipo I promovem a rejeição de enxertos de 

pele. Este trabalho fornece a perspectiva de que a microbiota é um importante fator 

ambiental modulador do desenvolvimento e ativação de respostas alogênicas. Dessa forma, 

entender as implicações de condições que alteram a composição da microbiota endógena no 

contexto do transplante é de extrema importância. 

Como a obesidade está associada com a disbiose, assim como aumento da 

permeabilidade intestinal e endotoxemia (80), é possível que mudanças na microbiota 

intestinal associada à obesidade possam contribuir para a rejeição ao transplante. Alguns 

trabalhos têm avaliado se a disbiose está associada com pior prognóstico no transplante de 

órgãos sólidos, mas a associação entre disbiose e desfecho do transplante somente foi 

observada na rejeição de aloenxertos de intestino delgado (129, 130). Ainda, no transplante 

de medula óssea, o aumento de Enterococcus foi associado com pior prognóstico do GvHD 

(121), indicando que mudanças precoces no microbioma intestinal podem afetar a 

inflamação no contexto do transplante de medula alogênico. Em paralelo, a depleção da 

microbiota intestinal em pacientes antes do transplante foi capaz de prevenir o 

aparecimento do GvHD agudo em uma coorte de crianças (131). Assim, a microbiota parece 

ter papel central no controle da inflamação relacionada com o transplante. Contudo, ainda 

se faz necessário avaliar se a disbiose desencadeada pela obesidade contribui para a rejeição 

ao transplante. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Segundo pesquisas demográficas, a obesidade tem se tornado uma epidemia expressiva 

nas últimas décadas. Juntamente, estudos têm evidenciado a correlação entre o excesso de 

tecido adiposo e processos inflamatórios sistêmicos influenciando a ocorrência de diversas 

comorbidades, como síndrome metabólica e irregularidades no sistema imune. Trabalhos 

recentes indicam que não somente a alteração na expressão de citocinas e adipocinas pelo 

tecido adiposo, mas também a disbiose intestinal induzida pela obesidade, podem regular a 

ativação imunológica sistêmica. Dessa forma, a microbiota torna-se um possível alvo para o 

estudo de terapias e patologias com alteração do sistema imune.  

Embora o transplante de órgãos sólidos seja, atualmente, a única alternativa para certas 

doenças em estágio crônico terminais, o reconhecimento do tecido transplantado como 

estranho por células T alorreativas invariavelmente leva à rejeição do enxerto. Portanto, o 

estudo de possíveis moduladores do processo de rejeição é de vital importância na busca do 

aumento de sobrevida do enxerto e do paciente. Nesse sentido, a microbiota tem emergido 

como um potencial modulador de respostas aloimunes, já sendo possível estabelecer 

associação entre alguns filos bacterianos e o pior prognóstico de rejeição. 

Em paralelo, trabalhos recentes indicam que a obesidade está associada à disbiose 

intestinal, a qual já foi observada por ter implicações em outras complicações imunes. 

Considerando a associação entre o processo inflamatório crônico e a disbiose associada à 

obesidade, com a modulação da ativação do sistema imune pela microbiota, nós buscamos 

nesse trabalho testar a hipótese de que a obesidade acelera a rejeição alogênica e que 

alterações na composição da microbiota decorrentes da obesidade levam a implicações 

diretas na sobrevida de transplantes ao facilitar a ativação de células T. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Investigar o impacto da obesidade induzida por dieta na rejeição ao transplante semi-

alogênico de pele. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar o modelo de obesidade induzida por dieta; 

 Avaliar o impacto da obesidade na rejeição ao transplante de pele semi-alogênico; 

 Caracterizar aspectos imunológicos da rejeição ao transplante; 

 Caracterizar a composição da microbiota induzida pela dieta hiperlipídica; e 

 Determinar o papel da microbiota associada à obesidade na rejeição ao transplante semi-

alogênico. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Animais 

Para os experimentos com animais SPF, camundongos machos F1 (Balb/c x C57BL/6, H-

2d/b) e C57BL/6 (H-2b) com idades entre 10 a 12 semanas foram utilizados como doadores do 

transplante, enquanto camundongos machos C57BL/6 (4 semanas) submetidos à indução da 

obesidade ou alimentados com dieta padrão por no mínimo 12 semanas foram utilizados 

como receptores. Os animais foram fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Biologia e Medicina (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e os experimentos foram realizados no departamento de Imunologia do Instituto 

de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP). Os animais foram 

acondicionados em microisoladores coletivos, contendo no máximo cinco animais, com ciclo 

artificial claro/escuro de 12 horas, a uma temperatura ambiente constante de 22° C e com 

suprimentos de água e ração ad libitum. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso 

de Animais (CEUA) do ICB/USP conforme os Princípios Éticos de Experimentação Animal 

adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL), registrado 

sob os protocolos 83/2014 e 75/2017. 

Para os experimentos com animais axênicos e gnotobióticos, camundongos C57BL/6 (H-

2b) livres de germes (GF, do inglês germ-free) ou monocolonizados com bactérias 

filamentosas segmentadas (SFB, do inglês Segmented Filamentous Bacteria) foram utilizados 

como receptores e animais GF Balb/c (H-2d) como doadores. Os animais foram fornecidos e 

mantidos no International Microbiome Centre da University of Calgary. Animais entre 8 a 10 

semanas mantidos em isoladores plásticos foram transferidos de forma asséptica para 

microisoladores contendo filtro HEPA (do inglês High Efficiency Particulate Arrestance) não 

menos que um dia antes de serem utilizados e foram mantidos nesse sistema até o final do 

experimento. O controle das condições de colonização dos animais foi realizado 

rotineiramente por meio de culturas aeróbicas e anaeróbicas, coloração de gram e marcação 

de DNA utilizando o corante Sytox Green em fezes frescas. Todos os experimentos foram 

realizados conforme os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo Conselho 

Canadense em Cuidado Animal (CCAC, do inglês Canadian Council on Animal Care). 
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4.2. Dietas 

Os animais foram alimentados por no mínimo 12 semanas com dieta padrão (DP) ou 

dieta hiperlipídica (DH), contendo 10,6% e 59% de lipídeos em kcal, respectivamente (Tabela 

1). Utilizamos ração convencional comercial (Nuvilab CR-1, Nuvital Nutrientes S/A, Brasil) no 

grupo controle, como DP. Segundo informações fornecidas pelo fabricante, a DP tem como 

composição básica milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, 

fosfato bicálcico, cloreto de sódio, mix vitamínico, mix mineral e aminoácidos (Nuvital 

Nutrientes S/A, Brasil). A ração hiperlipídica foi produzida in house (Rhoster, Brasil) baseada 

na composição estabelecida para a dieta comercial D12492 (Research Diets Inc., EUA) e sua 

composição básica pode ser observada na Tabela 2. 

Tabela 1 - Informação nutricional das dietas padrão (DP) e hiperlipídica (DH). 

 % em gramas % em kcal 

 DP DH DP DH 

Carboidrato 54 34,7 63,4 26 

Proteína 22 20 25,9 15 

Lipídeo 4 35 10,6 59 

Fonte: Nuvital Nutrientes S/A e adaptado de de Sá RD et al., 2016 (132). 

Tabela 2 - Composição da dieta hiperlipídica. 

Ingredientes  gramas/Kg de ração 

L-cistina 3 

Bitartarato de colina 2,5 

Mix de vitaminas (AIN-93) 10 

Mix de minerais G (AIN-93) 35 

Celulose microfina 101 50 

Sacarose 100 

Amido de milho 115,5 

Amido dextrinizado 132 

Caseína 90 200 

Banha suína 315 

Óleo de soja 35 

Fonte: Adaptado de de Sá RD et al., 2016 (132). 

4.3. Teste de tolerância à glicose 

Para o teste de tolerância à glicose (GTT, do inglês Glucose Tolerance Test), injetamos 1 

grama de glicose por quilograma de peso corporal (Sigma-Aldrich, EUA) via intraperitoneal 

(1g/kg peso corporal, i.p.) após 12 horas de jejum. Determinamos a concentração de glicose 
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no sangue retirado da cauda dos animais nos tempos 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após a 

injeção de glicose utilizando tiras de glicemia (Accu-chek Performa, Roche, Alemanha). 

4.4. Teste de tolerância à insulina 

Para o teste de tolerância à insulina (ITT, do inglês Insulin Tolerance Test), os animais 

receberam 1 unidade de insulina regular humana por quilograma de peso corporal (Eli Lilly 

and Co., EUA), via intraperitoneal (1U/kg peso corporal, i.p.), após 8 horas de jejum. 

Avaliamos a glicemia a partir do sangue retirado da cauda dos animais nos tempos 0, 15, 30, 

60, 90 e 120 minutos após a injeção de insulina, com o auxílio de tiras de glicemia (Accu-chek 

Performa, Roche, Alemanha). 

4.5. Dosagem de colesterol, triglicerídeos e leptina 

Após 12 semanas em dieta, sangue do plexo retro orbital foi coletado com o auxílio de 

capilar livre de heparina. O soro obtido a partir da centrifugação das amostras por 15 

minutos a 1200 rpm, 4° C foi utilizado para dosar colesterol monoreagente, triglicerídeos e 

leptina. O nível de leptina no soro foi determinado por ELISA (do inglês Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay), seguindo instruções do fabricante. A concentração de leptina foi 

determinada em ng/mL a partir da diluição seriada do padrão fornecido pelo fabricante. A 

leitura foi realizada a 550 nm em espectrofotômetro (Synergy™ Mx Microplate Reader; 

BioTek) acoplado ao software Gen5™ (BioTek). Os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos 

foram mensurados utilizando testes enzimáticos colorimétricos (Bioclin, Brasil). De forma 

resumida, as amostras de soro foram incubadas com o reagente enzimático específico de 

cada kit em banho-maria a 37° C por 10 minutos. Em seguida, a absorbância das amostras foi 

lida a 500 nm em espectrofotômetro (Synergy™ Mx Microplate Reader; BioTek, Alemanha) 

acoplado ao software Gen5™ (BioTek, Alemanha). A concentração de colesterol 

monoreagente e triglicerídeos foi determinada em mg/dL a partir do padrão fornecido pelo 

fabricante. Os cálculos para determinação das concentrações foram os seguintes: 

[                       ]   
                      

                     
     

[              ]   
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4.6. Imageamento in vivo da gordura periférica 

A composição corporal dos animais foi avaliada através do escaneamento da absormetria 

de raios X de dupla energia (DXA, do inglês Dual-energy X-ray absorptiometry) no sistema de 

imagem multiespectral MS FX PRO (Bruker Corporation, EUA). Sob anestesia induzida pela 

mistura de cetamina e xilazina, os animais foram colocados em uma placa de policarbonato 

e submetidos ao escaneamento de raios X por aproximadamente 1 minuto para aquisição 

das imagens. Duas imagens de raio X foram tiradas sob diferentes níveis de energia, um de 

baixa energia (0,0 mm Al filter, f-stop: 2.8, field of view (FOV): 179,6 mm, Bin: 2x2, 60s, 35 

kVp, mean keV: 10,371) para captura dos tecidos moles, e um de alta energia (0,8 mm Al 

filter, f-stop: 2.8, field of view (FOV): 179,6 mm, Bin: 2x2, 60s, 35 kVp, mean keV: 14,426) 

para captura dos ossos. As imagens foram automaticamente corrigidas para iluminação e 

convertidas em unidades de densidade pelo software acoplado ao equipamento. A 

ferramenta image math presente no software foi utilizada para dividir as imagens de baixa 

energia pela de alta energia, resultando na formação de uma imagem baseada em tal razão. 

Essa imagem foi, então, visualizada utilizando uma escala de intensidade “fire”, e com o 

auxílio da ferramenta manual de forma livre ROI (do inglês region of interest) foram 

delimitadas as regiões correspondentes aos ossos e tecido magro, e gordura. A área (em 

pixels) dos respectivos ROIs foi, então, utilizada para determinar a porcentagem de gordura 

periférica através da seguinte fórmula: 

                           ( )

 
(     [                          ]        [                  ])

     [                          ]
       

4.7. Calorimetria indireta 

A taxa metabólica basal foi mensurada pela calorimetria indireta com o auxílio do 

sistema de monitoramento animal CLAMS (do inglês Comprehensive Lab Animal Monitoring 

System) (Columbus, EUA). Após 12 horas de aclimatação nas gaiolas metabólicas individuais, 

os animais foram monitorados individualmente por 24 horas. Nesse intervalo, os animais 

tinham livre acesso à água e ração. Avaliamos o índice de atividade, calculado pela soma do 

deslocamento físico de cada animal nos eixos x e z, o volume de oxigênio consumido (VO2), o 

volume de gás carbônico produzido (VCO2) resultando na razão da troca respiratória (RER, 
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do inglês Respiratory Exchange Ratio). A interpretação da RER foi dada de forma a estimar o 

uso preferencial de energia para produção de energia baseando-se na diferença do número 

de moléculas de oxigênio necessárias para a oxidação de carboidratos (RER próxima de 1) ou 

ácidos graxos (RER próxima de 0,7) (Tabela 3). Além disso, também foi calculado o gasto 

energético. 

Tabela 3 – Interpretação da RER (Respiratory Exchange Ratio). 

 % O2 total consumido por: 

RER Carboidrato Ácido graxo 

0,707 0 100 

0,750 14,7 85,3 

0,800 31,7 68,3 

0,850 48,8 51,2 

0,900 65,9 34,1 

0,950 82,9 17,1 

1,000 100 0 

Fonte: Adaptado de Lusk G, 1924 (133). 

4.8. Transplante de pele 

Após eutanásia dos animais doadores, com o auxílio de bisturi a pele da cauda foi 

removida. A pele foi incisada de forma circunferencial na base da cauda e longitudinalmente 

na face dorsal. A base da cauda foi imobilizada enquanto a borda da pele cortada foi puxada 

em um movimento único para obter uma única peça de pele da cauda. A pele foi cortada em 

fragmentos de aproximadamente 1 cm2 utilizando lâmina cirúrgica. Os enxertos foram 

mantidos a 4° C em solução salina PBS (do inglês phosphate-buffered saline) até o momento 

do uso. 

Os camundongos receptores foram anestesiados via intraperitoneal com a mistura de 

cloridrato de ketamina (100 mg/Kg) e cloridrato de xilazina (10 mg/Kg). Os pelos do dorso 

dos animais foram parcialmente removidos com o auxílio de máquina elétrica de barbear 

(Sony, Japão), seguido de creme depilatório Veet® (Reckitt Benckiser, Reino Unido). A 

assepsia local foi realizada com etanol 70 % e álcool iodado (Rioquímica, Brasil). O local para 

inserção do enxerto na região dorsal foi preparado removendo-se uma área da epiderme e 

derme até o nível do músculo intrínseco, com abertura ligeiramente menor que o tamanho 

do enxerto (aproximadamente 8 mm2). O enxerto foi suturado com fio de nylon 6.0 com 

agulha triangular (Shalon Suturas, Brasil). O enxerto e a pele adjacente foram protegidos 
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com uma bandagem adesiva. Após o procedimento, os animais foram mantidos em cama 

cirúrgica aquecida e monitorados até começarem a se mover e nos certificarmos que a 

bandagem não restringia a respiração e a movimentação dos animais. A sobrevida do 

enxerto foi monitorada diariamente pela aparência física do enxerto, incluindo cor e textura, 

a partir do quarto dia pós-transplante. Fotos dos enxertos foram tiradas diariamente para 

acompanhar a evolução da rejeição (câmera digital Sony cyber-shot, Sony, Japão). O aceite 

foi definido a partir do dia em que o enxerto se incorporou ao camundongo e o dia de 

rejeição definido quando o enxerto apresentou 100% de necrose, observada como áreas 

negras no enxerto. Animais que perderam o transplante antes de 4 dias após a realização do 

procedimento foram desconsiderados. 

O procedimento cirúrgico, assim como toda manipulação dos animais axênicos e 

gnotobióticos foi realizado em cabine de segurança biológica classe III e seguindo técnicas 

estéreis. Todos os materiais secos foram autoclavados a 121° C por 60 minutos. Antes do 

procedimento cirúrgico, a assepsia da cabine de segurança foi realizada com Virkon e etanol 

70 %, e a assepsia da máscara e/ou caixa de anestesia foi realizada com dióxido de cloro 

(Clidox-S, Pharmacal, EUA) preparado na razão de 1 parte de Clidox-S base, 3 partes de água 

estéril e 1 parte de Clidox-S ativador. O cirurgião foi paramentado com roupa e luvas 

cirúrgicas. O assistente do cirurgião forneceu todos os materiais estéreis pela cortina de ar 

da cabine de segurança utilizando técnicas estéreis. 

Para o transplante em animais axênicos e gnotobióticos, o procedimento descrito acima 

foi ligeiramente modificado para se adequar aos parâmetros de esterilidade requeridos. Os 

enxertos de pele foram mantidos a temperatura ambiente até o momento do uso. Os 

receptores foram anestesiados com o auxílio de máquina de anestesia com isoflurano 

(Cristália, Brasil), sendo que a indução foi realizada a 5 % isoflurano, 3 L/min oxigênio e a 

manutenção do plano anestésico a 2 % isoflurano e 3 L/min oxigênio. A remoção dos pelos 

da região dorsal dos receptores foi realizada com o auxílio de uma tesoura estéril sem ponta, 

não houve aplicação de creme depilatório. Seguindo as diretrizes do comitê de ética animal 

da unidade, os animais receptores receberam a droga analgésica Meloxicam (Metacam, 

Boehringer Ingelheim, Alemanha) via subcutâneo (2 mg/kg peso corporal) antes do 

transplante e nos dois dias subsequentes. Ao final do transplante não foi realizada a 



46 
 

 

bandagem adesiva e o acompanhamento da rejeição dos enxertos foi realizado apenas 

visualmente, sem documentação fotográfica. 

4.9. Monitoramento da esterilidade 

Para os experimentos com animais axênicos e gnotobióticos, os animais foram 

monitorados para contaminação ao final do experimento. No dia da eutanásia, 400 mg de 

conteúdo cecal foi coletado e ressuspendido em solução salina estéril. Para a coloração de 

gram, 5 µL do conteúdo cecal em salina foi colocado em lâmina para microscopia, fixado em 

fogo e corado com cristal de violeta, lugol e safranina. As amostras foram visualizadas em 

microscópio de luz com aumento de 40x (Nikon, Japão). Para a coloração de DNA, 150 µL do 

conteúdo cecal em salina foi fixado em 4% paraformaldeído, corado com 5 µM SYTOX green 

(Invitrogen, EUA) por 45 minutos e colocado em lâmina para microscopia. As amostras foram 

visualizadas após 24 horas em microscópio de fluorescência (excitação: 504 nm, emissão: 

523 nm) com aumento de 40x (Nikon, Japão). 

4.10. Isolamento de células dos linfonodos drenantes e baço 

Linfonodos drenantes ao enxerto (linfonodos axilar e braquial) foram macerados em 

filtro 70 µm (Fischerbrand, EUA) para obter suspensões celulares. Células foram 

ressuspendidas em RPMI 1640 (GIBCO, EUA) suplementado com 2% soro fetal bovino e 

contadas utilizando câmara de Neubauer (HGB, Alemanha). 

4.11. Isolamento de células da lâmina própria do intestino delgado e cólon 

Leucócitos da lâmina própria foram isolados do intestino delgado e do cólon. Após 

remoção das placas de Peyer do intestino delgado e do excesso de gordura do intestino, 

segmentos do intestino delgado e cólon foram lavados com HBS (5,4 mM KCl, 0,3 MM 

Na2HPO4, 0,4 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 25 Mm NaHCO3) pré-aquecido suplementado com 

2% SFB, 1% 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) (GIBCO, EUA) e 5 

mM EDTA, e incubados por 20 minutos a 37° C, 400 rpm. Em seguida, o tecido foi cortado 

em pequenos pedaços e digerido em RPMI 1640 (GIBCO, EUA) pré-aquecido suplementado 

com 10% SFB, 0,5-1 mg/mL Collagenase VIII (Sigma-Aldrich, EUA) e 10 U/mL DNase I (Sigma-
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Aldrich, EUA) por 20 a 25 minutos a 37° C, 400 rpm. O tecido digerido foi passado em filtro 

70 µm (Cell strainer, Corning, EUA) para gerar suspensão celular. As células foram 

ressuspendidas em RPMI suplementado com 2% soro fetal bovino e contadas em câmara de 

Neubauer. 

4.12. Reestímulo in vitro 

Suspensões celulares dos linfonodos drenantes, baço, intestino delgado e grosso foram 

estimulados ex vivo em placa de 96 poços fundo “U” com 50 ng/mL phorbol myristate 

acetate (PMA), 750 ng/mL ionomicina e 10 µg/mL brefeldin A (BioLegend, EUA) ou 3 µM 

GolgiStop (BD Biosciences, EUA) e 1 µg/mL GolgiPlug (BD Biosciences, EUA) em meio RPMI 

suplementado com 10% SFB, 100 U/mL penicilina/estreptomicina, 10 mM HEPES e 50 µM β-

mercaptoetanol por 4 horas a 37° C e 5% CO2. Após o estímulo, as células foram acessadas 

quanto a produção intracelular de citocinas por citometria de fluxo. 

4.13. Citometria de fluxo 

As células foram lavadas com PBS e marcadas com anticorpos de superfície adequados à 

estratégia de gate anti-CD45 (clone 30F-11), -CD3 (clone 17A2), -CD4 (clone RM4-5), -CD8a 

(clone 53-6.7), -CD25 (clone PC61), -CD11c (clones M1/70 e HL3), -CD11b (clone M1/70), -I-

A/I-E (clones M5/114.15.2 e 2G9), I-Ab (clone AF6-120.1) -CD40 (clone 3/23), -CD80 (clone 

16-10A1), -CD86 (clones GL1 e PO3) por 30 minutos a 4° C. As células foram lavadas e 

quando necessária marcação intracelular as células foram fixadas por 30 minutos a 4° C e 

permeabilizadas com BD Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences, EUA) ou com 

FoxP3/Transcription Factor staining buffer set (eBioscience, EUA) quando necessária 

marcação de fatores de transcrição. Em concordância com a estratégia de gate, as células 

foram marcadas com anticorpo -FoxP3 (clone MF23), -IFN-ɤ (clone XMG1.2), -IL-13 (clone 

eBio13A), -IL-17A (clone TC11-18H10.1) por 45 minutos ou overnight a 4° C. A marcação de 

células provenientes de animais axênicos e gnotobióticos foi realizada em presença de 

anticorpo purificado anti-CD16/32 (clone 2.4G2). As células mortas foram excluídas da 

análise em todos os experimentos utilizando o corante de viabilidade Live Aqua Live/Dead 

(ThermoFischer, EUA) durante a marcação com anticorpos de superfície. Todas as amostras 
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foram adquiridas nos aparelhos FACS Canto I, FACS Canto II ou LSR Fortessa (BD Biosciences, 

EUA) e as análises realizadas pelo software FlowJo (Tree Star, EUA). O posicionamento dos 

gates foram inicialmente feitos em SSC-A vs. FSC-A, seguido da seleção de todas as células 

em diagonal na avaliação FSC-H vs. FSC-A e depois em células negativas para a marcação de 

viabilidade. Ainda, para auxiliar o posicionamento dos gates, utilizamos a estratégia de 

“fluorescência menos uma” (FMO, do inglês Fluorescence Minus One) para marcadores com 

expressão muito variada e/ou com baixa expressão. 

4.14. Extração e purificação do RNA, síntese de cDNA e qPCR 

A análise da expressão do RNA mensageiro por reação em cadeia da polimerase (PCR, do 

inglês Polymerase Chain Reaction) quantitativa (qPCR) foi realizada pelo processamento dos 

linfonodos drenantes ao enxerto em TRIzol (Thermo Fischer, EUA) com o auxílio do 

homogeneizador Precellys (Bertin Instruments, França). O RNA foi extraído utilizando 

clorofórmio, precipitado pela adição de isopropanol absoluto e lavado com etanol 70%. A 

quantificação e a pureza do RNA foram mensuradas no aparelho Nanodrop ND1000 (Thermo 

Fischer, EUA). O DNA complementar (cDNA) foi então sintetizado a partir de 1 μg de RNA 

purificado. Para a reação foi utilizada a enzima Moloney Murine Leukemia Virus Reverse 

Transcriptase (MMLV) (Promega, EUA) e primer oligo-dT. A reação de PCR em tempo real 

(qPCR) foi realizada com os primers: ifng (Mm01261022_m1), il17a (Mm0043919_m1), rorc 

(Mm01261022_m1), foxp3 (Mm00475156_m1) e hprt (Mm03024075_m1). A detecção das 

amplificações foi feita com uso do TaqMan Universal PCR Master Mix (Thermo Fisher, EUA) e 

as leituras em aparelho QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System (Thermo Fisher, EUA). 

As amostras foram analisadas em triplicata e os resultados corrigidos pela expressão do gene 

hprt, de modo a normalizar os níveis de expressão dos genes alvos. A expressão relativa de 

todos os genes foi determinada pelo método 2-ΔΔCt (134). 

4.15. Extração de DNA fecal e qPCR 

Coletamos as fezes formadas dos animais e realizamos a extração do DNA fecal 

utilizando QIAamp DNA stool Mini Kit (Qiagen, EUA). O DNA foi quantificado segundo curva 

padrão e os resultados foram normalizados pelo peso das amostras. A quantificação da carga 
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bacteriana foi determinada por qPCR com primers para o gene 16S rRNA, utilizando SYBR 

Green Master Mix (ThermoFischer, EUA) e o sistema QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR 

(Thermo Fischer, EUA). Os primers utilizados para determinar a expressão relativa dos filos 

estão descritos na Tabela 4. As amostras foram analisadas em duplicata e os resultados 

corrigidos pela expressão 16S rRNA. 

Tabela 4 – Sequências de primers utilizados para caracterização dos filos bacterianos nas fezes por PCR 
(reação em cadeia da polimerase) quantitativo. 

Gene Sequência Sense (5’ -> 3’) Sequência Anti-sense (5’ ->3’) 

16s rRNA TGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGC CCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT 

Fusobacteria CGAGGAACCTTACCAGCGTT ATCTCACGACACGAGCTGAC 

Firmicutes CAGCAGTAGGGAATCTTC ACCTACGTATTACCGCGG 

Bacteroidetes GGTAAGGTTCCTCGCGTA CCGGATTTATTGGGTTTAAAGGG 

Actinobacteria TCTGCGATTACTAGCGAC GAGACTGCCGGGGTCAACT 

Gammaproteobacteria ACTCCCCAGGCGGTCAACTTA CCATGCCGCGTGTGTGAA 

4.16. Avaliação da permeabilidade intestinal 

Para avaliação indireta da permeabilidade intestinal, administramos 250 mg/Kg de peso 

corporal de FITC-Dextran 4 KDa (Sigma Aldrich, EUA) via gavagem após 4 horas de jejum. 

Após 4 horas da gavagem, coletamos o sangue pela cauda dos animais para quantificação do 

FITC-dextran (macromolécula não metabolizada que é utilizada como sonda de 

permeabilidade) no soro. A absorbância do soro foi detectada com excitação a 485 nm e 

emissão a 535 nm usando leitor de microplacas Synergy™ Mx Microplate Reader (BioTek, 

Alemanha) acoplado ao software Gen5™ (BioTek, Alemanha). A concentração de dextran no 

soro foi determinada em ng/mL a partir de curva padrão do FITC-dextran. 

4.17. Tratamento com antibióticos 

Após o desmame dos animais, estes foram colocados em uma única caixa e, em seguida, 

divididos aleatoriamente em grupo controle ou tratado. Animais do grupo tratado 

receberam diariamente 5 mg de ampicilina, 2,5 mg de vancomicina, 5 mg de neomicina, 5 

mg de metronidazol e 0,05 mg de anfotericina B. Os animais receberam 1 mL diariamente do 

coquetel de antibióticos, dividido em duas doses de 500 µL via gavagem (o intervalo entre as 

doses foi superior a 8 horas e inferior a 12 horas). O tratamento foi iniciado 4 semanas antes 

da realização do transplante, após o qual o tratamento persistiu até o momento da 
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eutanásia. Após o transplante de pele, os animais receberam apenas uma dose única diária 

do coquetel via gavagem (500 µL - 2,5 mg de ampicilina, 1,25 mg de vancomicina, 2,5 mg de 

neomicina, 2,5 mg de metronidazol e 0,025 mg de anfotericina B), além de receberem o 

coquetel na água de beber (1,25 mg de ampicilina, 0,625 mg de vancomicina, 1,25 mg de 

neomicina, 1,25 mg de metronidazol e 0,0125 mg de anfotericina B) até o fim do 

experimento. A alteração no protocolo de tratamento visou reduzir a manipulação dos 

animais e evitar danos físicos e/ou mecânicos ao enxerto. 

4.18. Imunofluorescência 

Um segmento do intestino contendo fezes foi retirado, fixado em meio metacarn (60% 

Metanol, 30% Clorofórmio e 10% Ácido Acético Glacial) por 24h a 4°C e posteriormente 

transferido para solução de álcool 70%. O material foi enviado para montagem em blocos de 

parafina e as lâminas foram confeccionadas com cortes de 5 μm. Após desparafinização, os 

cortes foram lavados com um tampão de hibridização, contendo Tris-HCl, NaCl e SDS, a 50°C. 

A probe para bactérias totais (Eubacteria, AF488-conjugada – 5’ GCTGCCTCCCGTAGGAGT 3’)  

(Sigma-Aldrich, EUA) foi diluída no mesmo tampão para atingir a concentração de uso de 

100 nM. As lâminas foram incubadas em câmara úmida, a 50°C por 4h. Após lavagem com 

tampão, adicionamos a Lectina - Ulex europaeus agglutinin-I (UEA-I) TRITC-conjugada 

(Sigma-Aldrich, EUA) e incubamos durante 2h, a temperatura ambiente. Após lavagem, as 

lâminas foram montadas com Vectashield contendo Hoescht (Vector Laboratories, EUA). As 

imagens foram obtidas utilizando-se um microscópio confocal, no aumento de 40x. 

4.19. Análise estatística 

As curvas de sobrevida foram analisadas usando os testes Log-rank Mantel-Cox e Gehan-

Breslow-Wilcoxon. Análises das curvas de acompanhamento de peso foram feitas com 

ANOVA 2-way seguido do pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações. 

Comparações entre dois grupos foram realizadas com teste t-student 2-tailed não pareado 

ou teste Mann-Whitney, quando necessário. Comparações entre mais de dois grupos foram 

realizadas com teste ANOVA 1-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas 

comparações. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Valores p 
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menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. A análise estatística foi 

realizada utilizando o software Prism 6 (GraphPad Software, EUA).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Dieta hiperlipídica é capaz de induzir obesidade em camundongos C57BL/6 

Camundongos machos C57BL/6 (4 semanas) foram alimentados com dieta padrão (DP) 

ou hiperlipídica (DH) por 12 semanas. Ao final desse período, os animais alimentados com 

DH apresentaram acúmulo de peso superior aos animais em DP (Figura 1A). A partir da 

sétima semana do início da dieta os animais DH apresentaram acúmulo de peso superior aos 

DP (Figura 1B), diferença a qual persistiu até o final do experimento. A análise do 

escaneamento corporal por imagem também revelou acúmulo de gordura abdominal 

periférica superior nos animais DH, em relação à DP (Figura 1C-D). 

 
Figura 1 - Acompanhamento de peso e composição corporal após 12 semanas em dieta. Camundongos 
C57BL/6 machos de 4 semanas foram submetidos à dieta convencional (DP, 10,6% kcal em lipídeos) ou dieta 
hiperlipídica (DH, 59% kcal em lipídeos) por 12 semanas. (A) Imagem representativa dos animais após 12 
semanas do início das dietas. (B) Variação semanal de peso dos animais expresso em gramas (g) após o início 
da dieta. (C) Imagem representativa do escaneamento corporal via absormetria de raios X de dupla energia 
(DEXA) e (D) quantificação de gordura abdominal periférica em percentagem (%). Valores expressos como 
média ± desvio padrão. (B) DP: n= 9, DH: n= 9; **** p< 0,0001 ANOVA 2-way. (D) DP: n= 4, DH: n= 4; * p= 
0,0286 teste Mann-Whitney. Representativo de pelo menos 2 experimentos independentes. 
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Além disso, ao final de 12 semanas a DH mostrou-se eficaz em promover intolerância à 

glicose (Figura 2A) e resistência à insulina (Figura 2B). A ingestão da dieta também foi capaz 

de elevar os níveis séricos de colesterol (Figura 2C), triglicérides (Figura 2D) e da adipocina 

leptina (Figura 2E), característicos do quadro de síndrome metabólica. Os animais em DH 

também apresentaram maior peso do tecido adiposo branco epididimal e marrom 

interescapular (Figura 2F), quando comparado aos animais em DP. 

 
Figura 2 - Caracterização metabólica após 12 semanas em dieta. Camundongos C57BL/6 machos de 4 semanas 
foram submetidos à dieta convencional (DP, 10,6% kcal em lipídeos) ou dieta hiperlipídica (DH, 59% kcal em 
lipídeos) por 12 semanas. (A) Teste de tolerância à glicose (GTT) e gráfico referente à área sob a curva (AUC) 
após 12 horas em jejum. O nível de glicose sérica foi avaliado 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após desafio com 
glicose (1 g/kg de peso corporal) via intraperitoneal (i.p.). (B) Curva de resistência à insulina (ITT) e gráfico 
referente à AUC  após 6 horas de jejum. A glicemia foi mensurada 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após desafio 
com insulina (0,7 U/kg de peso corporal) via i.p.. Os níveis séricos de (C) colesterol e (D) triglicérides 
determinados por ensaio enzimático colorimétrico e (E) leptina mensurada por ELISA foram avaliados no soro 
dos animais ao final das 12 semanas em dieta. (F) Peso dos tecidos adiposos branco epididimal e marrom 
interescapular ao final das 12 semanas. Valores expressos como média ± desvio padrão. (A) DP: n= 7, DH: n= 7; 
**** p< 0,0001; (B) DP: n= 5, DH: n= 5; *** p= 0,0004; (C) e (D) DP: n= 7, DH: n= 6; **** p< 0,0001, * p= 0,0254; 
(E) DP: n= 4, DH: n= 5; **** p< 0,0001; (F) DP: n= 6, DH: n= 6; *** p<0,0004, * p= 0,0247 teste t-student não 
pareado com correção de Welch. Representativo de pelo menos 2 experimentos independentes. 

Ademais, ao serem submetidos à calorimetria indireta após as 12 semanas em dieta, 

animais alimentados com DH apresentaram menor razão de troca respiratória, indicativo de 

maior metabolização de ácidos graxos em detrimento de carboidratos (Figura 3A). Apesar 

dos animais DH apresentarem gasto energético superior aos animais DP (Figura 3B), o índice 

de atividade nos animais DH foi menor que os animais DP (Figura 3C). Em conjunto, nossos 
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dados sugerem que o modelo de obesidade foi efetivamente estabelecido, fornecendo a 

base para os estudos subsequentes. 

 
Figura 3 – Calorimetria indireta de animais submetidos à dieta rica em gorduras ou dieta convencional. 
Camundongos C57BL/6 machos de 4 semanas foram submetidos à dieta convencional (DP, 10,6% kcal em 
lipídeos) ou dieta hiperlipídica (DH, 59% kcal em lipídeos) por 12 semanas. Ao final das 12 semanas, os animais 
foram submetidos a calorimetria indireta por 24 horas, divididas em 12h de ciclo claro (dia) e 12 horas de ciclo 
escuro (noite), após 12 horas de aclimatação. Avaliou-se a (A) razão da troca respiratória (RER) baseado no 
consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico, o (B) gasto energético expresso em kcal/hora, e o (C) 
índice de deslocamento (Atividade) expresso em unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos como média ± 
desvio padrão. DP: n= 8, DH: n= 8; * p= 0,0354 ** p= 0,0032 **** p< 0,0001 teste t-student não pareado com 
correção de Welch. Representativo de 2 experimentos independentes. 

5.2. Obesidade induzida por dieta acelera a rejeição ao aloenxerto de pele 

Para avaliar o efeito da obesidade induzida por dieta na resposta ao transplante de 

órgãos sólidos, a pele da cauda de camundongos machos F1 (C57BL/6 x BALB/c; H-2d/b) foi 

transplantada ao dorso de camundongos machos C57BL/6 (H-2b) magros (DP) ou obesos 

(DH). Imagens do enxerto foram capturadas diariamente para acompanhamento do 
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processo de rejeição e a porcentagem de necrose do enxerto foi avaliada para determinar 

sua sobrevida, sendo definido como rejeitado o enxerto que exibia 100% de necrose. Nesse 

modelo semi-alogênico, os aloenxertos de pele transplantados em receptores obesos 

apresentaram redução significativa na sobrevida quando comparados aos receptores 

magros, ao passo que a obesidade não interferiu na sobrevida de transplantes singênicos 

(Figura 4). 

 
Figura 4 - Rejeição do enxerto de pele em receptores magros e obesos. Ao final de 12 semanas, os 
camundongos magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta hiperlipídica) foram utilizados como receptores 
do transplante de pele. A pele da cauda de camundongos machos C57BL/6 (H-2

b
) foi utilizada para o 

transplante singênico (sing), enquanto para o transplante semi-alogênico (semi-alo) foram utilizados 
camundongos machos F1 (Balb/c x C57BL/6, H-2

d/b
). Imagens representativas evidenciando características 

macroscópicas da rejeição entre os dias 6 e 12 após o transplante. Curva de sobrevida do enxerto de pele da 
cauda obtida a partir do acompanhamento da cinética de rejeição dos enxertos realizada diariamente até que o 
enxerto fosse considerado rejeitado (percepção visual de 100% necrose do enxerto). DP sing: n= 4, DH sing: n= 
4, DP semi-alo: n= 11, DH semi-alo: n= 12; ** p= 0,0011 teste Log-rank (Mantel-Cox), p= 0,0038 teste Gehan-
Breslow-Wilcoxon. 

A média de sobrevida do enxerto de animais obesos foi de 9,25 dias, enquanto de 

animais magros foi de 11,55 dias (Tabela 5). Portanto, nossos dados sugerem que a 
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obesidade exerce, de fato, um efeito negativo sobre o desfecho do órgão transplantado, 

acelerando o processo de rejeição alogênica. 

Tabela 5 - Proporções e média de sobrevida dos enxertos de pele por grupo experimental em animais magros 
e obesos.  

Dias após transplante DP: sing DH: sing DP: semi-alo DH: semi-alo 

0 100% 100% 100% 100% 

8 100% 100% 90,90% 83,34% 

9 100% 100% 81,81% 41,66% 

10 100% 100% 72,72% 0% 

11 100% 100% 63,63% 0% 

12 100% 100% 36,36% 0% 

13 100% 100% 9,09% 0% 

14 100% 100% 0% 0% 

média ± desvio (dias): ∞ ∞ 11,55 ± 1,78 9,25 ± 0,72 

DP sing: transplante singênico em dieta padrão, DH sing: transplante singênico em dieta hiperlipídica, DP semi-
alo: transplante semi-alogênico em dieta padrão, DH semi-alo: transplante semi-alogênico em dieta 
hiperlipídica. desvio: desvio padrão. 

5.3. Aumento na cinética de rejeição semi-alogênica na obesidade é acompanhado por 

polarização da resposta TH17 

No intuito de entender as mudanças que teriam ocorrido em razão da obesidade e que 

poderiam contribuir para o aumento na cinética de rejeição nos animais obesos, realizamos 

a imunofenotipagem dos linfonodos drenantes ao enxerto por citometria de fluxo. A partir 

da análise da curva de sobrevida, determinamos o nono dia após o transplante como o 

padrão para o estudo do perfil imunológico atuante no processo de rejeição, visto que em 

ambos os grupos já haviam animais com enxertos rejeitados. A estratégia para análise das 

subpopulações de células T pode ser observado na Figura 5A. Observamos aumento no 

número total e frequência de células T CD4+ produtoras de IL-17A (Figura 5B) nos linfonodos 

dos animais obesos, enquanto o mesmo não foi observado para células T CD4+ produtoras 

de IFN-ɤ e IL-13 (Figura 5C-D). Além disso, verificamos aumento na frequência de células T 

CD8+ produtoras de IFN-ɤ (Figura 5E) e redução na frequência da população de células T 

reguladoras CD4+CD25+FoxP3+ nos obesos transplantados (Figura 6B). 
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Figura 5 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T nos linfonodos drenantes do enxerto de pele. Após 9 
dias da realização do transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta 
hiperlipídica) foram eutanasiados e os linfonodos axilar, braquial e inguinal coletados para análise por 
citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T, sequencialmente da esquerda 
para a direita: linfócitos (SSC-A

low
 FSC-A

low
), eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), células 

CD4
+
CD8

-
 ou CD4

-
CD8

+
. Gate representativo, frequência e número absoluto de células (B) CD4

+
IL-17A

+ 
, (C) 

CD4
+
INF-g

+ 
, (D) CD4

+
IL-13

+ 
 e (E) CD8

+
IFN-g

+ 
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP: n= 5, DH: 

n= 5; (B) * p= 0,0418 ** p= 0,0035 teste; (E) * p= 0,0191 teste t-student não pareado com correção de Welch. 
Representativo de pelo menos 2 experimentos independentes. 
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Figura 6 - Avaliação de células T reguladoras nos linfonodos drenantes do enxerto de pele. Após 9 dias da 
realização do transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta hiperlipídica) 
foram eutanasiados e os linfonodos axilar, braquial e inguinal coletados para análise por citometria de fluxo. 
(A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T reguladoras, sequencialmente da esquerda para a 
direita, de cima para baixo: linfócitos (SSC-A

low
 FSC-A

low
), eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), 

células CD3
+
CD4

+
, células CD25

+
, células FoxP3

+
. (B) Frequência e número absoluto de células 

CD4
+
CD25

+
FoxP3

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP: n= 6, DH: n= 4. * p = 0,0403 ** p= 

0,0055 teste t-student não pareado com correção de Welch. Representativo de 2 experimentos independentes. 

Em seguida, avaliamos a expressão do RNA mensageiro das citocinas IFN-ɤ e IL-17A, 

características de respostas TH1 e TH17, respectivamente. Em concordância com os dados 

obtidos na citometria, não observamos diferença significativa quanto à expressão de ifng 

(Figura 7A), enquanto a expressão de il17a foi aumentada nos linfonodos dos obesos 

transplantados (Figura 7B). Ao avaliarmos a expressão dos fatores de transcrição RORɤt 

característico de células TH17 e FoxP3 de células T reguladoras, não observamos diferença 

significativa entre os grupos (Figura 7C-D) apesar de haver tendência à maior expressão de 

rorc e menor de foxp3 nos linfonodos drenantes ao enxerto de animais obesos 

transplantados. 
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Figura 7 - Avaliação da expressão gênica de citocinas e fatores de transcrição nos linfonodos drenantes ao 
enxerto. Após 9 dias da realização do transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos 
(DH, dieta hiperlipídica) foram eutanasiados e os linfonodos axilar, braquial e inguinal coletados para análise 
por PCR quantitativo. Expressão relativa de (A) ifng, (B) il17a, (C) rorc e (D) foxp3. A expressão do mRNA de 
interesse foi normalizada pela expressão do endógeno hprt. Dados representados como 2

-ΔΔCt
, média ± desvio 

padrão. DP: n= 5, DH: n= 5; * p= 0,0286 teste Mann Whitney. Representativo de 2 experimentos 
independentes. 

 Na tentativa de associar a resposta montada nos linfonodos drenantes com a resposta 

efetora no transplante, coletamos o enxerto de pele após 9 dias da realização do transplante 

e avaliamos a expressão gênica das citocinas ifng e il17a. Apesar da diferença observada nos 

linfonodos drenantes, não foi observada diferença entre animais magros e obesos 

transplantados quanto à expressão dessas citocinas no enxerto de pele (Figura 8A-B). 

 
Figura 8 - Avaliação da expressão gênica de citocinas no enxerto de pele. Após 9 dias da realização do 
transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta hiperlipídica) foram 
eutanasiados e o enxerto de pele coletado para análise por PCR quantitativo. Expressão relativa de (A) il17ae 
(B) ifng. A expressão do mRNA de interesse foi normalizada pela expressão do endógeno hprt. Dados 
representados como 2

-ΔΔCt
, média ± desvio padrão. p> 0,05 teste t-student não pareado com correção de 

Welch. DP: n= 5, DH: n= 5. 

Em paralelo, avaliamos o perfil das populações de células T no baço dos camundongos 

magros e obesos transplantados. Em concordância com o observado nos linfonodos 

drenantes, observamos que os animais obesos apresentaram aumento na frequência de 

células T CD4+ produtoras de IL-17A (Figura 9A), sem apresentar diferença na população de 

células T CD4+ produtoras de IFN-ɤ ou IL-13 (Figura 9B-C). Observamos que os animais 
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obesos apresentaram aumento na frequência de células T CD8+ produtoras de IFN-ɤ (Figura 

9D). Em conjunto, nossos dados sugerem que a rejeição alogênica ao transplante de pele em 

animais obesos é acompanhada pelo aumento na resposta de células TH17 e redução de 

células T reguladoras. 

 
Figura 9 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T no baço de animais transplantados. Após 9 dias da 
realização do transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta hiperlipídica) 
foram eutanasiados e o baço foi coletado para análise por citometria de fluxo. Gate representativo, frequência 
e número absoluto de células (A) CD4

+
IL-17A

+
, (B) CD4

+
IFN-g

+ 
, (C) CD4

+
IL-13

+ 
 e (D) CD8

+
IFN-g

+ 
. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. DP: n= 6, DH: n= 5; * p= 0,0456 ** p= 0,0022 teste t-student não 
pareado com correção de Welch. 
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5.4. Obesidade induzida por dieta aumenta ativação de células dendríticas em animais 

transplantados 

Para determinar se a maior aloreatividade poderia decorrer de uma maior quantidade e 

ativação de APCs e, portanto, maior ativação de células T, avaliamos a porcentagem de 

células CD11c+ e a expressão de marcadores de ativação nos linfonodos drenantes ao 

enxerto (Figura 10) e no baço (Figura 11) dos animais transplantados. Apesar de não 

observarmos diferença quanto à frequência de células CD11c+ em ambos os tecidos (Figura 

10B e Figura 11B), identificamos aumento na expressão de MHC classe II (Figura 10C e Figura 

11C) e da molécula co-estimuladora CD80 (Figura 11D) nos obesos transplantados. Assim, 

nossos resultados sugerem que a obesidade aumenta a ativação das APC. 

 
Figura 10 - Avaliação da ativação de células dendríticas nos linfonodos drenantes ao enxerto. Após 9 dias da 
realização do transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta hiperlipídica) 
foram eutanasiados e os linfonodos axilar, braquial e inguinal coletados para análise por citometria de fluxo. 
(A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células dendríticas, sequencialmente da esquerda para a 
direita: células complexas (SSC-A/FSC-A), células vivas (Live and Dead

-
), células CD11c

+
. (B) Frequência de 

células CD11c
+ 

e (C) intensidade de fluorescência média (MFI) da molécula MHC classe II em células CD11c
+
. 

Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP: n= 6, DH: n= 5; * p= 0,0274 teste t-student não 
pareado com correção de Welch. 
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Figura 11 - Avaliação da ativação de células dendríticas no baço de animais transplantados. Após 9 dias da 
realização do transplante de pele, os receptores magros (DP, dieta padrão) e obesos (DH, dieta hiperlipídica) 
foram eutanasiados e o baço coletado para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar 
a população de células dendríticas, sequencialmente da esquerda para a direita: células complexas (SSC-A/FSC-
A), células vivas (Live and Dead

-
), células CD11c

+
. (B) Frequência de células CD11c

+
, (C) intensidade de 

fluorescência média (MFI) do MHC classe II e do (D) CD80 em células CD11c
+
. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. DP: n= 6, DH: n= 5; * p= 0,0354 ** p= 0,0011 teste t-student não pareado com correção 
de Welch. 

5.5. Administração de dieta hiperlipídica altera a composição da microbiota intestinal 

Nossos resultados sugerem que camundongos obesos podem desenvolver respostas 

mediadas por células T mais intensas em decorrência da maior ativação das APCs. Uma 

possível fonte de estímulos para essa ativação é a alteração na microbiota endógena. 

Optamos, então, por avaliar o impacto da obesidade induzida por dieta na microbiota 

intestinal. Ao final das 12 semanas em dieta, quantificamos alguns dos principais filos 

bacterianos a partir do DNA fecal dos animais. Observamos redução significativa na 

população de Bacteroidetes em animais obesos (Figura 12A), porém sem diferença 

estatística nas populações de Firmicutes, Actinobacteria e Fusobacteria (Figura 12B-D). 
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Figura 12 – Composição básica da microbiota intestinal após indução da obesidade induzida por dieta. Ao 
final de 12 semanas em dieta padrão (DP) ou hiperlipídica (DH), coletamos as fezes dos animais para análise 
por PCR quantitativo dos filos bacterianos (A) Bacteroidetes, (B) Firmicutes, (C) Actinobacteria e (D) 
Fusobacterium. Os valores foram normalizados pela expressão do 16S ribossomal e estão apresentados como 
2

-ΔCt
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP: n= 4, DH: n= 5; * p= 0,0159 teste Mann Whitney. 

Ademais, intencionamos avaliar se a dieta hiperlipídica era capaz de interferir na 

permeabilidade da barreira intestinal tendo em vista suas potenciais implicações na ativação 

da imunidade inata. A aplicação oral de Dextran-FITC resultou na maior recuperação de tal 

molécula no soro de animais obesos, em comparação a animais magros (Figura 13), 

revelando que nosso modelo de obesidade foi capaz de aumentar a permeabilidade 

intestinal. Sendo assim, nossos dados indicam que a obesidade induzida por dieta é capaz de 

alterar a composição da microbiota intestinal e aumentar a permeabilidade intestinal. 

 
Figura 13 - Permeabilidade intestinal após 12 semanas em dieta. Ao final de 12 semanas, animais alimentados 
com dieta padrão (DP) ou hiperlipídica (DH) foram submetidos a gavagem de FITC-Dextran (4KDa) (250 mg/Kg 
de peso corporal) após 4 horas de jejum. Após 4 horas da administração do FITC-Dextran, o sangue foi coletado 
e a concentração sérica da molécula foi determinada. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP: 
n= 5, DH: n= 5; * p= 0,0376 teste t-student não pareado com correção de Welch. Representativo de 2 
experimentos independentes. 

 



64 
 

 

5.6. Tratamento com antibióticos de amplo espectro em animais magros acelera a 

rejeição ao transplante de pele 

Considerando as potenciais implicações da composição da microbiota no contexto da 

rejeição de órgão sólidos, objetivamos determinar sua relevância em respostas aloimunes 

inicialmente em animais magros (DP). Para tanto, optamos por interferir na microbiota dos 

animais doadores e receptores do transplante de pele utilizando coquetel de antibióticos de 

amplo espectro por longo período de tempo. Assim, camundongos C57BL/6 e F1 (Balb/c x 

C57BL/6) foram mantidos sem tratamento (NT) ou receberam 1 mL de coquetel de 

antibióticos (ATB) via gavagem (1,67 mg/mL ampicilina; 0,83/mL mg vancomicina; 1,67 

mg/mL neomicina; 1,67 mg/mL metronidazol e 0,017 mg/mL anfotericina B) fracionado em 

duas doses diárias de 500 µL por, no mínimo, 30 dias. 

Ao longo do tratamento observamos redução no ganho de peso dos animais tratados, 

tanto nos doadores F1 (Figura 14) quanto nos receptores C57BL/6 (Figura 15 A), comparado 

aos respectivos controles não tratados. Apesar disso, nenhuma alteração comportamental 

ou na ingestão de líquidos foi observada ao longo do tratamento. 

 
Figura 14 – Avaliação do tratamento com antibióticos nos animais doadores do enxerto de pele. 
Camundongos F1 (Balb/c x C57BL/6, H-2

d/b
) foram submetidos ao tratamento via gavagem com o coquetel de 

antibióticos (1,67 mg ampicilina, 0,83 mg vancomicina, 1,67 mg neomicina, 1,67 mg metronidazol, 0,017 mg 
anfotericina B) (ATB)  por no mínimo 30 dias ou não receberam nenhuma intervenção (NT). Acompanhamento 
diário da variação de peso dos animais ao longo do tratamento expresso em % do peso inicial. Valores 
apresentados como média ± desvio padrão. F1 NT: n= 5, F1 ATB: n= 2; ** p= 0,0021 teste ANOVA 2-way com 
pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações. Representativo de 2 experimentos independentes. 
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Em concordância com a redução no peso corporal observada com o tratamento 

prolongado de antibióticos, o peso do tecido adiposo branco também foi menor, porém sem 

diferença quanto ao peso do tecido adiposo marrom em relação aos animais controles 

(Figura 15 B). Além disso, não observamos diferença nos níveis séricos de colesterol (Figura 

15C) e triglicérides (Figura 15D) após o tratamento com antibióticos. 

 
Figura 15 - Avaliação sistêmica do tratamento com antibióticos em animais sob deita convencional. 
Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta padrão (DP) foram submetidos ao tratamento via gavagem com 
o coquetel de antibióticos (1,67 mg ampicilina, 0,83 mg vancomicina, 1,67 mg neomicina, 1,67 mg 
metronidazol, 0,017 mg anfotericina B) (ATB)  por no mínimo 30 dias ou não receberam nenhuma intervenção 
(NT). (A) Acompanhamento diário da variação de peso dos animais ao longo do tratamento expresso em % do 
peso inicial. (B) Peso dos tecidos adiposos branco epididimal e marrom interescapular ao final dos 30 dias em 
tratamento com antibióticos. Os níveis séricos de (C) colesterol e (D) triglicérides determinados por ensaio 
enzimático colorimétrico foram avaliados no soro dos animais ao final dos 30 dias em tratamento com 
antibióticos. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP NT: n= 5, DP ATB: n= 5-11, DP ATB/ATB: n= 
6; * p= 0,0141 teste ANOVA 2-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações *** p< 0,0001 
teste Mann Whitney. 

A eficácia do tratamento com o coquetel de antibióticos foi observada pela redução 

visual da quantidade de bactérias no cólon de animais tratados (DP ATB), em relação a 

animais não tratados (DP NT) (Figura 16A). Além disso, o tratamento com antibióticos foi 

eficaz em promover característica distensão do ceco (Figura 16B). 
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Figura 16 – Avaliação do tratamento com antibióticos no cólon de animais sob dieta convencional. (A) 
Segmentos de cólon contendo fezes de camundongos C57BL/6 sob dieta padrão (DP) não tradados (NT) ou 
tratados com coquetel de antibióticos (ATB) por 30 dias foram hibridizados com sonda para o gene 16S rRNA 
de bactéria conjugada com FITC (verde), para o muco usando a lectina Ulex europeans aglutinina I (UEA-I) 
conjugada com TRITC (vermelho) e o núcleo das células foram corados com Hoechst (azul). Aumento 40x. (B) 
Imagens ilustrativas do ceco dos animais ao final do tratamento. 

Ademais, ao avaliarmos a permeabilidade intestinal frente ao tratamento com 

antibióticos ao final dos 30 dias observamos redução da recuperação da molécula FITC-

Dextran no soro, indicando redução da permeabilidade intestinal nos animais tratados 

(Figura 17). 

 
Figura 17 – Permeabilidade intestinal após tratamento com antibióticos em animais sob dieta convencional. 
Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta padrão (DP) controles (NT) ou tratados com coquetel de 
antibióticos (ATB) foram submetidos a gavagem de FITC-Dextran (4KDa) (250 mg/Kg de peso corporal) após 4 
horas de jejum. Após 4 horas da administração do FITC-Dextran, o sangue foi coletado e a concentração sérica 
da molécula foi determinada. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP NT: n= 5, DP ATB: n= 5; * 
p= 0,0317 teste Mann Whitney. 
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Para avaliar as consequências da perturbação da microbiota promovida pelo tratamento 

com antibióticos no contexto da rejeição alogênica, inicialmente utilizamos a pele da cauda 

de machos C57BL/6 (H-2b) e F1 (H-2d/b) não tratados com antibióticos como doadores dos 

enxertos de pele singênicos e alogênicos, respectivamente. Como receptores utilizamos 

camundongos machos C57BL/6 (H-2b) magros não tratados (NT) ou tratados com 

antibióticos (ATB) (Figura 18). Salientando que após o transplante de pele o protocolo de 

tratamento foi alterado visando reduzir a manipulação animal e possíveis prejuízos ao 

enxerto. Com isso, os animais passaram a receber apenas uma gavagem diária de 500 µL do 

coquetel e este também foi adicionado à agua de beber (diluição 1:3). 

O tratamento com antibióticos não interferiu com a sobrevida do enxerto de pele 

singênico (DP NT: sing vs. DP ATB: sing). Em relação ao modelo semi-alogênico, observamos 

que, embora os receptores tratados apresentassem uma cinética inicial de rejeição mais 

rápida que os receptores não tratados (DP NT: semi-alo vs. DP ATB: semi-alo), o tempo 

máximo de rejeição foi bastante semelhante entre os grupos (Tabela 6). Embora tendo sido 

observada diferença significativa entre as curvas de sobrevida pelo teste estatístico Gehan-

Breslow-Wilcoxon, a relevância biológica desse fenômeno pode ser questionável (Figura 18). 

Considerando o possível efeito da microbiota no contexto da rejeição ao transplante em 

animais magros, intencionamos avaliar se o distúrbio da microbiota do doador poderia ter 

efeito sinérgico ao distúrbio no receptor. Para tanto, administramos o coquetel de 

antibióticos para os doadores F1 e para os receptores C57BL/6 por 30 dias antes da 

realização do transplante de pele. Observamos que os animais tratados que receberam o 

enxerto de pele de doadores também tratados com antibióticos (DP ATB/ATB: semi-alo) 

apresentaram significativa redução na sobrevida do enxerto, quando comparado aos animais 

não tratados que receberam o enxerto de doadores não tratados (DP NT: semi-alo) (Figura 

18). Dessa forma, nossos dados sugerem que a disbiose promovida pelo tratamento com 

antibióticos em animais alimentados com dieta padrão constitui um fator de risco à rejeição 

ao transplante de pele. 
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Figura 18 – Rejeição do enxerto de pele em animais sob tratamento com antibióticos. Camundongos C57BL/6 
alimentados com dieta padrão (DP) controles (NT) ou tratados com coquetel de antibióticos (ATB) foram 
utilizados como receptores do transplante de pele. A pele da cauda de camundongos machos C57BL/6 (H-2

b
) 

foi utilizada para o transplante singênico (sing), enquanto para o transplante semi-alogênico (semi-alo) foram 
utilizados camundongos machos F1 (Balb/c x C57BL/6, H-2

d/b
) controles ou tratados com antibióticos. Imagens 

representativas evidenciando características macroscópicas da rejeição entre os dias 6 e 11 após o transplante. 
Curva de sobrevida do enxerto de pele obtida a partir do acompanhamento da cinética de rejeição dos 
enxertos realizada diariamente até que o enxerto fosse considerado rejeitado (percepção visual de 100% 
necrose do enxerto). DP NT sing: n= 4, DP ATB sing: n= 4, DP NT semi-alo: n= 11, DP ATB semi-alo: n= 11, DP 
ATB/ATB: n= 7; * p= 0,1295 teste Log-rank (Mantel-Cox), p= 0,0496 teste Gehan-Breslow-Wilcoxon, ** p= 
0,0044 teste Log-rank (Mantel-Cox), p= 0,0028 teste Gehan-Breslow-Wilcoxon. ATB/ATB: doador e receptor 
tratado com antibióticos. 
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Tabela 6 - Proporções e média de sobrevida dos enxertos de pele por grupo experimental em animais 
magros.  

Dias após transplante 
DP NT: 

sing 
DP ATB: 

sing 
DP NT: 

semi-alo 
DP ATB: 
semi-alo 

DP ATB/ATB: 
semi-alo 

0 100% 100% 100% 100% 100% 

7 100% 100% 100% 100% 85,71% 

8 100% 100% 100% 72,73% 57,14% 

9 100% 100% 81,82% 36,36% 14,29% 

10 100% 100% 54,55% 27,27% 14,29% 

11 100% 100% 36,36% 18,18% 0% 

12 100% 100% 18,18% 9,09% 0% 

13 100% 100% 0% 0% 0% 

14 100% 100% 0% 0% 0% 

média ± desvio (dias): ∞ ∞ 11,33 ± 1,15 9,67 ± 1,61 8,71 ± 1,16 

DP NT sing: transplante singênico em receptor não tratado sob dieta padrão, DP ATB sing: transplante 
singênico em receptor tratado com antibióticos sob dieta padrão, DP NT semi-alo: transplante semi-alogênico 
em receptores não tratados sob dieta padrão, DP ATB semi-alo: transplante semi-alogênico em receptores 
tratados com antibióticos sob dieta padrão, DP ATB/ATB semi-alog: transplante semi-alogênico de doadores 
tratados com antibióticos em receptores tratados com antibióticos sob dieta padrão. desvio: desvio padrão. 

No intuito de entender os mecanismos subjacentes a redução na sobrevida observada 

nos animais tratados, realizamos o transplante de pele semi-alogênico e após 7 dias 

avaliamos os linfonodos drenantes ao enxerto por citometria de fluxo quanto às populações 

de células T. A estratégia utilizada para determinar as subpopulações de células T pode ser 

observada na Figura 19A. Não observamos diferença quanto a frequência e número absoluto 

das populações de células T CD4+IFN-ɤ+ (Figura 19B), CD4+IL-17A+ (Figura 19C) e CD8+IFN-ɤ+ 

(Figura 19D) entre os animais em dieta padrão tratados e não tratados. 
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Figura 19 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T nos linfonodos drenantes do enxerto de pele em 
magros. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores alimentados com dieta padrão (DP) 
não tratados (NT) ou tratados com antibióticos (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e 
braquial coletados para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de 
células T, sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de doublets, células 
vivas (Live and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), células CD4

+
CD8

-
 ou CD4

-
CD8

+
. Gate representativo, frequência 

e número absoluto de células T (B) CD4
+
IFN-g

+ 
, (C) CD4

+
IL-17A

+ 
e (D) CD8

+
IFN-g

+ 
. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 6; p> 0,05 teste ANOVA 1-way com pós-teste de 
Bonferroni para múltiplas comparações. ATB/ATB: doador e receptor tratados com antibióticos. 

A estratégia utilizada para determinar a população de células T reguladoras teve por 

base a identificação de células T CD4+ (Figura 20A), seguido pela separação de células T 

expressando apenas FoxP3 (Figura 20B) ou em conjunto com a expressão de CD25 (Figura 

20C). Avaliando a população de células T reguladoras FoxP3+ totais, não houve diferença 

quanto a frequência e número absoluto dessa população entre os grupo (Figura 20 B). A 

população CD25-FoxP3+, no entanto, foi reduzida nos animais transplantados tratados com 
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antibióticos (Figura 20D) e a população CD25+FoxP3+ não foi alterada entre os grupos (Figura 

20E). 

 
Figura 20 - Avaliação de células T reguladoras nos linfonodos drenantes do enxerto de pele em magros. Após 
7 dias da realização do transplante de pele, os receptores alimentados com dieta padrão (DP) não tratados (NT) 
ou tratados com antibióticos (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial coletados 
para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T reguladoras, 
sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A

low
 FSC-A

low
), eliminação de doublets, células vivas 

(Live and Dead
-
), leucócitos totais (CD45

+
), células CD3

+
CD4

+
. (B) Gate representativo, frequência e número 

absoluto de células CD3
+
CD4

+
FoxP3

+
. (C) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T CD25

-
, FoxP3

+ 

(avaliado dentro da população de células CD3
+
CD4

+
), (D) frequência e número absoluto de células CD25

-
FoxP3

+
. 

(E) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T CD25
+
, FoxP3

+ 
(avaliado dentro da população de 

células CD3
+
CD4

+
), (F) frequência e número absoluto de células CD25

+
FoxP3

+
. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 6; * p= 0,0227 ** p= 0,0080 teste ANOVA 1-way com 
pós-teste de Bonferroni. ATB/ATB: doador e receptor tratado com antibióticos. 

Para acessar o impacto sistêmico do tratamento de antibióticos nos animais 

transplantados, avaliamos o perfil das populações de células T no baço dos camundongos. A 
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estratégia para avaliar as subpopulações no baço foi a mesma utilizada nos linfonodos 

drenantes (Figura 19A).  Nesse órgão, os animais tratados com antibióticos apresentaram 

redução no número de células CD4+IFN-ɤ+ (Figura 21A) e redução na frequência de células 

CD4+IL-17A+ (Figura 21B). Quanto à população de células T CD8+ produtoras de IFN-ɤ, a 

frequência dessa população foi aumentada no baço dos animais tratados com antibióticos 

em relação aos animais não tratados (Figura 21C). 

 
Figura 21 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T no baço de animais magros transplantados. Após 7 
dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não tratados (NT) ou tratados 
com antibióticos (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e o baço foi coletado para análise por citometria de 
fluxo. Gate representativo, frequência e número absoluto de células (A) CD4

+
IFN-g

+
, (B) CD4

+
IL-17A

+
, (C) 

CD8
+
IFN-g

+ 
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 6; * p= 

0,0361 ** p= 0,0096, *** p= 0,0003 teste ANOVA 1-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas 
comparações. ATB/ATB: doador e receptor tratados com antibióticos. 

Apesar de não termos identificado diferenças significativas quanto às células T que 

justificassem o achado observado na sobrevida (Figura 18), optamos por avaliar a ativação 

das células dendríticas nos animais transplantados. As APC desempenham um papel central 

na resposta alogênica, apresentando antígenos às células T e direcionando a resposta frente 

ao aloenxerto. A eficiência da apresentação de antígenos é associada ao grau de ativação 
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celular, assim alterações na ativação das APC pode sugerir interferência na apresentação de 

antígenos e capacidade de ativar respostas de células T. 

Inicialmente, avaliamos a população de células dendríticas CD11c+ totais, principais 

células apresentadoras de antígenos, nos linfonodos drenantes dos animais transplantados 7 

dias após o procedimento cirúrgico e inferimos o grau de ativação celular com base na 

intensidade de fluorescência mediana (MFI, do inglês median fluorescence intensity) das 

moléculas MHC classe II e CD40. A estratégia utilizada para a seleção de células CD11c+ pode 

ser observada na Figura 22A. Não observamos diferenças entre os grupos quanto à 

frequência e número absoluto de células CD11c+ e nem em relação à expressão de MHC 

classe II e CD40 (Figura 22B). 

 
Figura 22 - Avaliação da ativação de células dendríticas nos linfonodos drenantes ao enxerto em magros. 
Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não tratados (NT) ou 
tratados com antibióticos por 30 dias (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial 
coletados para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células 
dendríticas, sequencialmente da esquerda para a direita: células complexas (SSC-A/FSC-A), células vivas (Live 
and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), células dendríticas (CD11c

+
). (B) Frequência e número absoluto de células 

CD11c
+ 

e intensidade de fluorescência média (MFI) das moléculas MHC classe II e CD40. Valores apresentados 
como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 6. ATB/ATB: doador e receptor tratados com 
antibióticos. 

Como existem diferentes populações de células dendríticas nos linfonodos periféricos 

(axilar e braquial), residentes e migratórias, optamos por avaliar o grau de ativação dessas 

subpopulações, as quais foram determinadas com base na expressão de CD11b e CD8α 

(Figura 23A) (135). Não observamos diferença quanto à frequência, número absoluto e MFI 
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de MHC classe II e CD40 nas subpopulações de células CD11c+ CD11b+CD8αhigh (Figura 23B), 

CD11b+CD8α- (Figura 23C) e CD11b+CD8α int/low (Figura 23D). No entanto, a subpopulação de 

células CD11c+ CD11b-CD8α + foi reduzida nos animais transplantados tratados com 

antibióticos, em frequência e número absoluto (Figura 23E). Além de estarem em maior 

número nos animais não tratados, também mostraram maior MFI para as moléculas MHC 

classe II e CD40, sugerindo maior ativação desta subpopulação na ausência do tratamento 

com antibióticos (Figura 23E). 
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Figura 23 - Avaliação da ativação de subpopulações de células dendríticas nos linfonodos drenantes ao 
enxerto. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não tratados 
(NT) ou tratados com antibióticos por 30 dias (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e 
braquial coletados para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar as subpopulações 
de células dendríticas com base na expressão de CD11b e CD8a (dentro da seleção de células CD45

+
CD11c

+
). (B) 

Frequência e número absoluto de células CD11b
+
CD8

high 
e intensidade de fluorescência média (MFI) das 
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moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. (C) Frequência e número absoluto de células CD11b
+
CD8

- 
e 

MFI das moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. (D) Frequência e número absoluto de células 
CD11b

+
CD8

int/low 
e MFI das moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. (E) Frequência e número absoluto 

de células CD11b
-
CD8

+ 
e MFI das moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 6; * p< 0,0286 teste ANOVA 1-way com pós-teste de 
Bonferroni para múltiplas comparações. ATB/ATB: doador e receptor tratados com antibióticos. 

Avaliamos também a população de células CD11c+ (Figura 24) e suas subpopulações no 

baço dos animais transplantados (Figura 25). Observamos aumento na frequência de células 

CD11c+ e no MFI de CD40 dentro dessa população nos animais não tratados, quando 

comparado aos animais tratados (Figura 24B). 

 
Figura 24 - Avaliação da ativação de células dendríticas no baço dos animais magros transplantados. Após 7 
dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não tratados (NT) ou tratados 
com antibióticos por 30 dias (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e o baço coletado para análise por citometria 
de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células dendríticas, sequencialmente da esquerda 
para a direita: células complexas (SSC-A/FSC-A), células vivas (Live and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), células 

dendríticas (CD11c
+
). (B) Frequência e número absoluto de células CD11c

+ 
e intensidade de fluorescência média 

(MFI) das moléculas MHC classe II e CD40. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: 
n= 5, ATB/ATB: n= 6; * p= 0,0433 teste ANOVA 1-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações. 
ATB/ATB: doador e receptor tratados com antibióticos. 

Em relação às subpopulações de células dendríticas no baço, observamos aumento da 

subpopulação CD11b+CD8α- em frequência e número nos animais tratados, porém sem 

alteração no MFI de MHC classe II e CD40 (Figura 25C). Nas demais subpopulações não foi 

observada diferença para os parâmetros analisados (Figura 25A, 25C e 25D). 



77 
 

 

 
Figura 25 - Avaliação da ativação de subpopulações de células dendríticas no baço dos animais magros 
transplantados. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não 
tratados (NT) ou tratados com antibióticos por 30 dias (ATB e ATB) foram eutanasiados e o baço coletado para 
análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar as subpopulações de células dendríticas com 
base na expressão de CD11b e CD8a (dentro da seleção de células CD45

+
CD11c

+
). (B) Frequência e número 

absoluto de células CD11b
+
CD8

+ 
e intensidade de fluorescência média (MFI) das moléculas MHC classe II e CD40 

nesta população. (C) Frequência e número absoluto de células CD11b
+
CD8

- 
e MFI das moléculas MHC classe II e 

CD40 nesta população. (D) Frequência e número absoluto de células CD11b
-
CD8

+ 
e MFI das moléculas MHC 

classe II e CD40 nesta população. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, 
ATB/ATB: n= 6; * p= 0,0441 ** p= 0,0064 teste ANOVA 1-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas 
comparações. ATB/ATB: doador e receptor tratados com antibióticos. 

Sabe-se que a microbiota intestinal tem não somente impacto direto no 

desenvolvimento e ativação de células do sistema imune intestinal (136), mas também 

interfere com diferentes componentes do sistema imune de forma sistêmica. Considerando 
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tal associação, avaliamos o impacto do tratamento com antibióticos nas subpopulações de 

células T no intestino delgado dos animais transplantados. A estratégia utilizada para avaliar 

as populações de células T pode ser observada na Figura 26A. Observamos que os animais 

não tratados apresentaram maior frequência de células T CD4+IFN-ɤ+ (Figura 26B) e CD8+IFN-

ɤ+ (Figura 26D), porém sem diferença na população de células CD4+IL-17A+ (Figura 26C).  

 
Figura 26 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T na lâmina própria do intestino delgado em magros. 
Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não tratados (NT) ou 
tratados com antibióticos por 30 dias (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e o intestino delgado coletado, 
digerido e processado para análise das células da lâmina própria por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada 
para avaliar a população de células T, sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A/FSC-A), 
eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), células CD4

+
CD8

-
 ou CD4

-
CD8

+
. 

Gate representativo, frequência e número absoluto de células (B) CD4
+
INF-g

+
, células (C) CD4

+
IL-17A

+
 e (D) 

CD8
+
IFN-g

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 3; * p= 

0,0105 ** p= 0,0042 teste ANOVA 1-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações. ATB/ATB: 
doador e receptor tratados com antibióticos. 

Em relação às células T reguladoras, observamos aumento na frequência, porém redução 

no número de células FoxP3+ na lâmina própria do intestino delgado de animais tratados 
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com antibióticos (Figura 27B). Com base nos nossos dados, o tratamento com antibióticos 

em animais sob dieta padrão acelera a rejeição ao transplante de pele, porém os 

mecanismos desse fenômeno ainda não foram elucidados. 

 
Figura 27 - Avaliação de células T reguladoras na lâmina própria do intestino delgado em magros. Após 7 dias 
da realização do transplante de pele, os receptores em dieta padrão (DP) não tratados (NT) ou tratados com 
antibióticos por 30 dias (ATB e ATB/ATB) foram eutanasiados e o intestino delgado coletado, digerido e 
processado para análise das células da lâmina própria por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para 
avaliar a população de células T reguladoras, sequencialmente da esquerda para a direita, de cima para baixo: 
linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), 

células CD3
+
CD4

+
, células FoxP3

+
. Gate representativo, frequência e número absoluto de células (B) 

CD4
+
FoxP3

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5, ATB/ATB: n= 6; * p= 

0,0105 ** p= 0,0042 **** p= 0,0005 teste ANOVA 1-way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas 
comparações. ATB/ATB: doador e receptor tratados com antibióticos. 

5.7. Rejeição ao transplante de pele é retardada em animais obesos tratados com 

coquetel de antibióticos de amplo espectro 

Posteriormente, avaliamos as consequências do tratamento com antibióticos em animais 

obesos no desfecho do transplante. Após oito semanas em dieta hiperlipídica (DH), iniciamos 
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o tratamento com coquetel de antibióticos, por 30 dias, duas vezes ao dia, quando 

realizamos o transplante e os animais passaram a receber uma dose diária do coquetel e 

este também foi adicionado à água de beber dos animais. O acompanhamento do peso dos 

animais durante o tratamento revelou ganho de peso em ambos os grupos em razão da 

administração da dieta hiperlipídica, porém os animais tratados com antibióticos (ATB) 

ganharam menos peso que os animais não tratados (NT) (Figura 28A). Além disso, ao analisar 

a aparência do ceco dos animais obesos observamos redução de seu tamanho quando 

comparado aos animais magros (rever Figura 16B), ao passo que o tratamento com 

antibióticos nos animais obesos distendeu o tamanho do ceco (Figura 28B). 

 
Figura 28 - Avaliação sistêmica do tratamento com antibióticos em animais sob dieta hiperlipídica. 
Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta hiperlipídica (DH) por 12 semanas foram submetidos ao 
tratamento via gavagem com o coquetel de antibióticos (1,67 mg ampicilina, 0,83 mg vancomicina, 1,67 mg 
neomicina, 1,67 mg metronidazol, 0,017 mg anfotericina B) (ATB) por no mínimo 30 dias ou não receberam 
nenhuma intervenção (NT). (A) Acompanhamento diário da variação de peso dos animais ao longo do 
tratamento expresso em % do peso inicial. (B) Imagens ilustrativas do ceco dos animais ao final do tratamento. 
Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP NT: n= 5, DP ATB: n= 11; ** p= 0,0141 teste ANOVA 2-
way com pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações. Representativo de 2 experimentos 
independentes. 

Considerando que os animais obesos em antibióticos apresentaram menor ganho de 

peso, verificamos se o tratamento prolongado seria capaz de alterar outros parâmetros 

associados à indução da obesidade como tolerância à glicose e resistência à insulina, pela 

administração de dieta hiperlipídica. Para tanto, realizamos o teste de tolerância à glicose e 

resistência à insulina ao final dos 30 dias do tratamento como parâmetro para avaliar a 

indução da obesidade. Apesar de aparentemente atingirem menor glicemia máxima no teste 

de tolerância à glicose (Figura 29A) e mostrarem glicemia ligeiramente inferior no jejum de 6 
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horas (Figura 29B), observamos que os animais obesos em ATB apresentaram o mesmo 

perfil de intolerância à glicose (Figura 29A) e resistência à insulina (Figura 29B) que os 

obesos NT. Não observamos diferença quanto aos níveis séricos de colesterol (Figura 29C) e 

triglicérides (Figura 29D) após o tratamento. Apesar da diferença no ganho de peso 

observada ao longo do tratamento (Figura 28A), não observamos diferença no peso do 

tecido adiposo branco epididimal e marrom interescapular (Figura 29E). Dessa forma, nossos 

dados sugerem que o tratamento com antibióticos não alterou significativamente o quadro 

de obesidade promovido pela dieta hiperlipídica. 

 
Figura 29 - Caracterização metabólica após tratamento com antibióticos em animais sob dieta hiperlipídica. 
Camundongos C57BL/6 machos foram submetidos à dieta hiperlipídica (DH, 59% kcal em lipídeos) por 12 
semanas. Após 8 semanas do início da dieta, os animais foram submetidos ao tratamento via gavagem com o 
coquetel de antibióticos (1,67 mg ampicilina, 0,83 mg vancomicina, 1,67 mg neomicina, 1,67 mg metronidazol, 
0,017 mg anfotericina B) (ATB)  por no mínimo 30 dias ou não receberam nenhuma intervenção (NT). (A) Teste 
de tolerância à glicose (GTT) e gráfico referente à área sob a curva (AUC) após 12 horas em jejum. O nível de 
glicose sérica foi avaliado 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após desafio com glicose (1 g/kg de peso corporal) via 
intraperitoneal (i.p.). (B) Curva de resistência à insulina (ITT) e gráfico referente à AUC após 6 horas de jejum. A 
glicemia foi mensurada 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após desafio com insulina (0,7 U/kg de peso corporal) 
via i.p.. Os níveis séricos de (C) colesterol e (D) triglicérides determinados no soro por ensaio enzimático 
colorimétrico e o (E) peso do tecido adiposo epididimal e interescapular foram avaliados ao final das 12 
semanas em dieta. Todos os parâmetros foram avaliados ao final dos 30 dias de antibióticos. Valores expressos 
como média ± desvio padrão. DH NT: n= 5, DH ATB: n= 5. (A), (C) e (D) representativo de 2 experimentos 
independentes. 

Além disso, também observamos que os animais obesos tratados apresentaram menor 

permeabilidade intestinal avaliada pela dosagem da molécula FITC-Dextran no soro dos 

animais após 4 horas da administração da molécula via gavagem (Figura 30). 
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Figura 30 - Permeabilidade intestinal após tratamento com antibióticos em animais sob dieta hiperlipídica. 
Após 12 semanas em dieta hiperlipídica (DH), camundongos C57BL/6 controles (NT) ou tratados com coquetel 
de antibióticos (ATB) por 30 dias foram submetidos a gavagem de FITC-Dextran (4KDa) (250 mg/Kg de peso 
corporal) após 4 horas de jejum. Após 4 horas da administração do FITC-Dextran, o sangue foi coletado e a 
concentração sérica da molécula foi determinada. Valores apresentados como média ± desvio padrão. DP NT: 
n= 5, DP ATB: n= 5; *** p= 0,0014 teste t-student não pareado com correção de Welch. 

Uma vez caracterizado o modelo de obesidade em associação à administração de 

antibióticos de amplo espectro, realizamos o transplante de pele singênico (H-2b) e semi-

alogênico (H-2d/b) utilizando doadores não tratados com antibióticos e receptores obesos NT 

e ATB. Novamente, imagens do enxerto foram capturadas diariamente para 

acompanhamento do processo de rejeição e a porcentagem de necrose foi utilizada como 

parâmetro para determinar a sobrevida do enxerto, sendo este definido como rejeitado ao 

exibir 100% de necrose. Observamos que o tratamento com antibióticos retardou o processo 

de rejeição semi-alogênica nos obesos (Figura 31), os quais apresentaram média de 

sobrevida de 10,8 dias (Tabela 7), comparável à sobrevida dos animais magros não tratados. 

Dessa forma, sugerindo que a disbiose associada à obesidade contribui, ao menos 

parcialmente, na rejeição precoce ao transplante de pele. 
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Figura 31 - Rejeição do enxerto de pele em animais obesos sob tratamento com antibióticos. Camundongos 
C57BL/6 alimentados com dieta hiperlipídica (DH) por 12 semanas controles (NT) ou tratados com coquetel de 
antibióticos (ATB) foram utilizados como receptores do transplante de pele. A pele da cauda de camundongos 
machos C57BL/6 (H-2

b
) foi utilizada para o transplante singênico (sing), enquanto para o transplante semi-

alogênico (semi-alo) foram utilizados camundongos machos F1 (Balb/c x C57BL/6, H-2
d/b

) controles ou tratados 
com antibióticos. Imagens representativas evidenciando características macroscópicas da rejeição entre os dias 
6 e 11 após o transplante. Curva de sobrevida do enxerto de pele obtida a partir do acompanhamento da 
cinética de rejeição dos enxertos realizada diariamente até que o enxerto fosse considerado rejeitado 
(percepção visual de 100% necrose do enxerto). DH NT sing: n= 3, DH ATB sing: n= 3, DH NT semi-alo: n= 8, DH 
ATB semi-alo: n= 10; *** p= 0,0003 teste Log-rank (Mantel-Cox), p= 0,0004 teste Gehan-Breslow-Wilcoxon. 
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Tabela 7 - Proporções e média de sobrevida dos enxertos de pele por grupo experimental em animais 
obesos. 

Dias após transplante DP NT: sing DP ATB: sing DH NT: semi-alo DH ATB: semi-alo 

0 100% 100% 100% 100% 

8 100% 100% 62,50% 100% 

9 100% 100% 12,50% 90% 

10 100% 100% 0% 70% 

11 100% 100% 0% 20% 

12 100% 100% 0% 0% 

13 100% 100% 0% 0% 

14 100% 100% 0% 0% 

média ± desvio (dias): ∞ ∞ 8,75 ± 0,66 10,80 ± 0,87 

DH NT sing: transplante singênico em receptor não tratado sob dieta hiperlipídica, DH ATB sing: transplante 
singênico em receptor tratado com antibióticos sob dieta hiperlipídica, DH NT semi-alo: transplante semi-
alogênico em receptores não tratados sob dieta hiperlipídica, DH ATB semi-alo: transplante semi-alogênico em 
receptores tratados com antibióticos sob dieta hiperlipídica. desvio: desvio padrão. 

 

5.8. Aumento da sobrevida do enxerto em animais obesos tratados é acompanhado 

por redução na resposta TH17 

Considerando a cinética de rejeição ao enxerto de pele nos animais obesos, realizamos o 

transplante semi-alogênico e avaliamos o perfil da resposta de células T nos linfonodos 

drenantes ao enxerto 7 dias após o transplante. A estratégia utilizada para avaliar as 

subpopulações de linfócitos T pode ser observada na Figura 32A. Não observamos diferença 

na frequência e número absoluto de células CD4+ produtoras de IFN-ɤ (Figura 32B), contudo 

animais tratados apresentaram significativa redução na população de células T CD4+IL-17A+ 

(Figura 32C) em relação aos obesos não tratados. Além disso, não observamos diferença 

quanto à população de células T CD8+IFN-ɤ+ (Figura 32D). 
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Figura 32 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T nos linfonodos drenantes do enxerto de pele de 

obesos. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores alimentados com dieta hiperlipídica 

(DH) não tratados (NT) ou tratados com antibióticos (ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial 

coletados para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T, 

sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A
low

 FSC-A
low

), eliminação de doublets, células vivas 

(Live and Dead
-
), leucócitos totais (CD45

+
), células CD4

+
CD8

-
 ou CD4

-
CD8

+
. Gate representativo, frequência e 

número absoluto de células T (B) CD4
+
IFN-g

+
, (C) CD4

+
IL-17A

+ 
, (D) CD8

+
IFN-g

+ 
. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. DH NT: n= 5, DH ATB: n= 5; * p= 0,0,241 ** p= 0,0027 teste t-student não pareado com 

correção de Welch. Representativo de 2 experimentos independentes. 

Quanto às células T reguladoras, por sua vez, não observamos diferenças entre os 

animais tratados e não tratados (Figura 33). Avaliamos tanto células T CD4+ FoxP3+ totais 

(Figura 33B), quanto as subpopulações CD25- (Figura 33D) e CD25+ (Figura 33E) FoxP3+. 
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Figura 33 - Avaliação de células T reguladoras nos linfonodos drenantes do enxerto de pele de obesos. Após 7 

dias da realização do transplante de pele, os receptores alimentados com dieta hiperlipídica (DH) não tratados 

(NT) ou tratados com antibióticos (ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial coletados para 

análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T reguladoras, 

sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A
low

 FSC-A
low

), eliminação de doublets, células vivas 

(Live and Dead
-
), leucócitos totais (CD45

+
), células CD3

+
CD4

+
. (B) Gate representativo, frequência e número 

absoluto de células CD3
+
CD4

+
FoxP3

+
. (C) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T CD25

-
, FoxP3

+ 

(avaliado dentro da população de células CD3
+
CD4

+
), (D) frequência e número absoluto de células CD25

-
FoxP3

+
. 

(E) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T CD25
+
, FoxP3

+ 
(avaliado dentro da população de 

células CD3
+
CD4

+
), (F) frequência e número absoluto de células CD25

+
FoxP3

+
. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5. Representativo de 2 experimentos independentes. 

Optamos, então, por avaliar a resposta alogênica nos linfonodos drenantes em um 

tempo mais tardio da rejeição. Optamos por realizar a imunofenotipagem 9 dias após o 

transplante, visto que nesse tempo ambos os grupos já apresentavam animais com enxertos 

rejeitados (Tabela 8). A análise das subpopulações de células T nos linfonodos drenantes 9 
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dias após o transplante não indicou diferença significativa nas populações celulares (Figura 

34). Apenas observamos uma tendência a menor quantidade de células CD4+IL-17A+ (Figura 

34D) e CD8+IFN-ɤ+ (Figura 34E) nos animais tratados com antibióticos. Sugerindo, então, que 

o tratamento com antibióticos não interfere na capacidade de gerar células CD4+ produtoras 

de IL-17A, mas apenas retarda sua geração e/ou recrutamento. 

 
Figura 34 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T nos linfonodos drenantes do enxerto de pele em 
obesos. Após 9 dias da realização do transplante de pele, os receptores alimentados com dieta hiperlipídica 
(DH) não tratados (NT) ou tratados com antibióticos (ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial 
coletados para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T, 
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sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de doublets, células vivas 
(Live and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), células CD4

+
 ou CD8

+
. Gate representativo, frequência e número 

absoluto de células T (B) CD4
+
IFN-g

+ 
, (C) CD4

+
IL-13

+ 
, (D) CD4

+
IL-17A

+ 
e (E) CD8

+
IFNg

+
. Valores apresentados 

como média ± desvio padrão. DH NT: n= 6, DH ATB: n= 10. Representativo de 2 experimentos independentes. 

Para avaliar potenciais efeitos sistêmicos nas populações de células T em razão do 

tratamento com o coquetel de antibióticos, avaliamos essas populações no baço dos animais 

obesos transplantados 7 dias após o transplante. Observamos que as subpopulações 

CD4+IFN-ɤ+ (Figura 35A), CD4+IL-17A+ (Figura 35B) e CD8+IFN-ɤ+ (Figura 35C) não foram 

alteradas no baço após o tratamento prolongado. Dessa forma, nossos dados sugerem que o 

tratamento com antibióticos aumenta a sobrevida do enxerto e está associada à redução da 

população de células TH17 nos linfonodos drenantes, sem alteração sistêmica dessa 

população. 

 
Figura 35 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T no baço de animais obesos transplantados. Após 7 
dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) não tratados (NT) ou 
tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e o baço foi coletado para análise por 
citometria de fluxo. Gate representativo, frequência e número absoluto de células (A) CD4

+
IFN-g

+
, (B) CD4

+
IL-
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17A
+
, (C) CD8

+
IFN-g

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5. Representativo 

de 2 experimentos independentes. 

5.9. Tratamento com antibióticos de amplo espectro em animais obesos não altera a 

ativação de células dendríticas em animais transplantados 

Considerando a redução da resposta TH17 nos linfonodos drenantes dos animais obesos 

tratados, avaliamos se isso poderia decorrer da menor quantidade e ativação de APCs. Para 

tanto, avaliamos a população de células CD11c+ totais (Figura 36) e suas subpopulações nos 

linfonodos drenantes (Figura 37). Observamos que o tratamento com antibióticos não 

afetou significativamente células CD11c+, nem sua ativação (Figura 36B). A análise das 

subpopulações no linfonodo também não revelou qualquer alteração na frequência ou 

ativação celular diante do tratamento com antibióticos nos animais obesos transplantados 

(Figura 37). 

 
Figura 36 - Avaliação da ativação de células dendríticas nos linfonodos drenantes ao enxerto de obesos. Após 
7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) não tratados (NT) ou 
tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial coletados para 
análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células dendríticas, 
sequencialmente da esquerda para a direita: células complexas (SSC-A/FSC-A), células vivas (Live and Dead

-
), 

leucócitos totais (CD45
+
), células dendríticas (CD11c

+
). (B) Frequência e número absoluto de células CD11c

+ 
e 

intensidade de fluorescência mediana (MFI) das moléculas MHC classe II e CD40. Valores apresentados como 
média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5. Representativo de 2 experimentos independentes. 
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Figura 37 - Avaliação da ativação de subpopulações de células dendríticas nos linfonodos drenantes ao 
enxerto de obesos. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) 
não tratados (NT) ou tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e 
braquial coletados para análise por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar as subpopulações 
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de células dendríticas com base na expressão de CD11b e CD8a (dentro da seleção de células CD45
+
CD11c

+
). (B) 

Frequência e número absoluto de células CD11b
+
CD8

high 
e intensidade de fluorescência mediana (MFI) das 

moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. (C) Frequência e número absoluto de células CD11b
+
CD8

- 
e 

MFI das moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. (D) Frequência e número absoluto de células 
CD11b

+
CD8

int/low 
e MFI das moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. (E) Frequência e número absoluto 

de células CD11b
-
CD8

+ 
e MFI das moléculas MHC classe II e CD40 nesta população. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5. Representativo de 2 experimentos independentes. 

Apesar de não termos observado diferenças nos linfonodos drenantes, verificamos se o 

mesmo fenótipo se reproduzia sistemicamente e, assim, avaliamos as células dendríticas no 

baço dos animais transplantados. Observamos aumento na frequência de células CD11c+, 

porém sem outras alterações no número absoluto ou na ativação dessa população (Figura 

38B). Em relação às subpopulações no baço, observamos redução apenas na frequência da 

população CD11b+CD8α- (Figura 39C) nos animais tratados, sem demais alterações em 

outras populações (Figura 39). Dessa forma, nossos resultados sugerem que o tratamento 

com antibióticos não interfere na ativação de células dendríticas. 

 
Figura 38 - Avaliação da ativação de células dendríticas no baço dos animais obesos transplantados. Após 7 
dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) não tratados (NT) ou 
tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e o baço coletado para análise por citometria 
de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células dendríticas, sequencialmente da esquerda 
para a direita: células complexas (SSC-A/FSC-A), células vivas (Live and Dead

-
), leucócitos totais (CD45

+
), células 

dendríticas (CD11c
+
). (B) Frequência e número absoluto de células CD11c

+ 
e intensidade de fluorescência 

mediana (MFI) das moléculas MHC classe II e CD40. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 
5, ATB: n= 5; * p= 0,0209 teste t-student não pareado com correção de Welch. Representativo de 2 
experimentos independentes. 
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Figura 39 - Avaliação da ativação de subpopulações de células dendríticas no baço dos animais obesos 
transplantados. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) não 
tratados (NT) ou tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e o baço coletado para análise 
por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar as subpopulações de células dendríticas com base 
na expressão de CD11b e CD8a (dentro da seleção de células CD45

+
CD11c

+
). (B) Frequência e número absoluto 

de células CD11b
+
CD8

+ 
e intensidade de fluorescência mediana (MFI) das moléculas MHC classe II e CD40 nesta 

população. (C) Frequência e número absoluto de células CD11b
+
CD8

- 
e MFI das moléculas MHC classe II e CD40 

nesta população. (D) Frequência e número absoluto de células CD11b
-
CD8

+ 
e MFI das moléculas MHC classe II e 

CD40 nesta população. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5; * p= 0,0301 
teste t-student não pareado com correção de Welch. Representativo de 2 experimentos independentes. 
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5.10. Tratamento com coquetel de antibióticos não interfere nas subpopulações de 

células T na lâmina própria do intestino delgado em animais obesos 

Sabendo da íntima associação entre a microbiota intestinal e o sistema imune, 

intencionamos avaliar se o distúrbio da microbiota pela administração prolongada de 

antibióticos impactaria nas populações de células T na lâmina própria do intestino delgado 7 

dias após a realização do transplante. Os animais obesos transplantados tratados e não 

tratados com antibióticos apresentaram níveis similares das populações de células T 

CD4+IFN-ɤ+ (Figura 40B), CD4+IL-17A+ (Figura 40C), CD8+IFN-ɤ+ (Figura 40D). 

 
Figura 40 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T na lâmina própria do intestino delgado de obesos 
transplantados. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) não 
tratados (NT) ou tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e o intestino delgado 
coletado, digerido e processado para análise das células da lâmina própria por citometria de fluxo. (A) 
Estratégia utilizada para avaliar a população de células T, sequencialmente da esquerda para a direita: 
linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), células CD45

+
, células CD4

+
CD8

-
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ou CD4
-
CD8

+
. Gate representativo, frequência e número absoluto de células (B) CD4

+
INF-g

+
, células (C) CD4

+
IL-

17A
+
 e (D) CD8

+
IFN-g

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 5. Representativo 

de 2 experimentos independentes. 

Quanto às células T reguladoras, também não observamos diferença significativa na 

frequência e número absoluto de células T CD4+FoxP3+ (Figura 41). Dessa forma, sugerindo 

que o tratamento com antibióticos não é capaz de alterar a população de linfócitos T na 

lâmina própria de animais obesos. 

 
Figura 41 - Avaliação de células T reguladoras na lâmina própria do intestino delgado de obesos 
transplantados. Após 7 dias da realização do transplante de pele, os receptores em dieta hiperlipídica (DH) não 
tratados (NT) ou tratados com antibióticos por 30 dias (ATB) foram eutanasiados e o intestino delgado 
coletado, digerido e processado para análise das células da lâmina própria por citometria de fluxo. (A) 
Estratégia utilizada para avaliar a população de células T reguladoras, sequencialmente da esquerda para a 
direita, de cima para baixo: linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), 

leucócitos totais (CD45
+
), células CD3

+
, células CD4

+
, células FoxP3

+
. Gate representativo, frequência e número 

absoluto de células (B) CD3
+
CD4

+
FoxP3

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. NT: n= 5, ATB: n= 

5. Representativo de 2 experimentos independentes. 
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5.11. Monocolonização com bactérias filamentosas segmentadas acelera a rejeição 

alogênica 

Os resultados obtidos sugerem que a obesidade acelera a rejeição semi-alogênica, ao 

menos parcialmente, em decorrência do desenvolvimento da resposta TH17, a qual foi 

modulada nos linfonodos drenantes pela composição da microbiota nos obesos. 

Considerando tais associações, optamos por investigar se outros modelos associados à 

indução da resposta TH17 também seriam capazes de interferir na sobrevida do enxerto de 

pele. Para tanto, optamos comparar a sobrevida do enxerto alogênico em animais germ-free 

e em monocolonizados com bactérias filamentosas segmentadas (SFB), as quais são 

reconhecidas por induzir o desenvolvimento de respostas TH17 no intestino, em especial no 

intestino delgado (137, 138). 

Assim, utilizamos animais Balb/c (H-2d) germ-free como doadores dos enxertos 

alogênicos e animais C57BL/6 germ-free ou monocolonizados com SFB como receptores.  Ao 

acompanharmos a sobrevida dos enxertos, observamos que animais SFB apresentaram 

cinética de rejeição mais rápida que animais germ-free (Figura 42). A média de sobrevida do 

enxerto de animais SFB foi de 7,25 dias, enquanto de animais germ-free foi de 8,75 dias 

(Tabela 8). 

 
Figura 42 – Cinética de rejeição ao transplante alogênico em diferentes condições de colonização. Cinética de 
rejeição de enxertos de pele alogênicos provenientes de doadores Balb/c (H-2d) germ-free (GF) em receptores 
C57BL/6 GF ou monocolonizados com bactérias filamentosas segmentadas (SFB). Curva de sobrevida do 
enxerto de pele obtida a partir do acompanhamento da cinética de rejeição dos enxertos realizada diariamente 
até que o enxerto fosse considerado rejeitado (percepção visual de 100% necrose do enxerto). GF alog: n= 8, 
SFB alog: n=8; ** p= 0,0017 teste Log-rank (Mantel-Cox), p= 0,0018 teste Gehan-Breslow-Wilcoxon. 
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Tabela 8 - Proporções e média de sobrevida dos enxertos de pele por grupo experimental em animais germ-
free e SFB (Segmented Filamentous Bacteria). 

Dias após transplante GF: alo SFB: alo 

0 100% 100% 

6 100% 87,5% 

7 100% 37,5% 

8 62,5% 0% 

9 12,5% 0% 

10 36,36% 0% 

média ± desvio (dias): 11,55 ± 1,78 9,25 ± 0,72 

GF: transplante alogênico em animais germ-free, SFB: transplante alogênico em animais monocolonizados com 
bactérias filamentosas segmentadas. desvio: desvio padrão. 

Confirmando as condições de colonização dos animais 21 dias após a realização dos 

transplantes, observamos que, de fato, os animais germ-free não apresentaram bactérias no 

conteúdo cecal, enquanto identificamos apenas bactérias filamentosas nos animais SFB 

(Figura 43). Além disso, 21 dias após o transplante também verificamos a indução de células 

TH17 no intestino dos animais colonizados. Observamos que os animais SFB apresentaram 

aumento na frequência de células CD4+IL-17A+ (Figura 44B). 

 
Figura 43 – Verificação da condição de colonização. Conteúdo cecal de animais C57BL/6 germ-free (GF) ou 
monocolonizados com bactérias filamentosas segmentadas (SFB) transplantados foram coletados 
assepticamente no momento da eutanásia e processado para marcação de DNA (Sytox green, painéis 
superiores) e coloração de gram (painéis inferiores). Aumento 200x. 
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Figura 44 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T na lâmina própria do intestino delgado. Após 21 dias 
da realização do transplante de pele, os receptores germ-free (GF) e monocolonizados com bactérias 
filamentosas segmentadas (SFB) foram eutanasiados e o intestino delgado coletado, digerido e processado 
para análise das células da lâmina própria por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a 
população de células T, sequencialmente da esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de 
doublets, células vivas (Live and Dead

-
), células CD45

+
, células CD4

+
CD8

-
 ou CD4

-
CD8

+
. Gate representativo e 

frequência de células (B) CD4
+
INF-g

+
 e células (C) CD4

+
IL-17A

+
. Valores apresentados como média ± desvio 

padrão. GF: n= 6, SFB: n= 6; *** p= 0,0008 teste t-student não pareado. 

Apesar da rejeição dos enxertos terem ocorrido no máximo até o dia 10 e, 

consequentemente, a resposta imune frente ao enxerto ter contraído 21 dias após o 

transplante, optamos por avaliar as subpopulações de células T nos linfonodos drenantes 

dos animais transplantados. Observamos que os animais transplantados apresentaram níveis 

semelhantes de células T CD4+IFN-ɤ+ (Figura 45B), CD4+IL-17A+ (Figura 45C) e CD8+IFN-ɤ+ 

(Figura 45D), como esperado. Portanto, nossos dados indicam que a monocolonização com 

SFB acelera a rejeição alogênica, porém ainda não está claro se esse efeito decorre de um 

efeito direto no desenvolvimento de células TH17. 
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Figura 45 - Avaliação das subpopulações de linfócitos T nos linfonodos drenantes do enxerto de pele.  Após 
21 dias da realização do transplante de pele, os receptores germ-free (GF) e monocolonizados com bactérias 
filamentosas segmentadas (SFB) foram eutanasiados e os linfonodos axilar e braquial coletados para análise 
por citometria de fluxo. (A) Estratégia utilizada para avaliar a população de células T, sequencialmente da 
esquerda para a direita: linfócitos (SSC-A/FSC-A), eliminação de doublets, células vivas (Live and Dead

-
), células 

CD45
+
, CD4

+
CD8

-
 ou CD4

-
CD8

+
. Gate representativo e frequência de células (B) CD4

+
IFN-g

+
, (C) CD4

+
IL-17A

+
 e (D) 

CD8
+
IFN-g

+
. Valores apresentados como média ± desvio padrão. GF: n= 6, SFB: n= 6. 
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6. DISCUSSÃO 

Apesar de diversos trabalhos terem se dedicado à análise da rejeição ao transplante em 

receptores obesos (102, 139-143), ainda existe uma lacuna significativa na compreensão dos 

mecanismos envolvidos com a menor sobrevida geralmente observada nesses indivíduos. No 

presente trabalho, utilizamos o modelo de obesidade induzida por dieta para caracterizar 

sua influência na rejeição ao transplante de pele e identificar as alterações na microbiota e 

no sistema imune subjacente a essa condição. Observamos que a obesidade promove 

rejeição precoce do aloenxerto em relação a camundongos magros e que esse aumento na 

cinética de rejeição é acompanhado pelo aumento na capacidade estimuladora das células 

dendríticas e na ativação de células CD4+ produtoras de IL-17A. Além disso, observamos que 

a disbiose intestinal associada à obesidade contribui para o aumento na cinética de rejeição, 

visto que o tratamento com coquetel de antibióticos retardou a rejeição alogênica nos 

animais obesos. 

Optamos pelo modelo de obesidade induzida por dieta visto que, embora haja múltiplas 

causas endógenas ou ambientais que podem levar à obesidade, na maioria dos casos, a 

combinação de ingestão calórica excessiva e disponibilidade de refeições de alto teor 

energético tem sido proposto como principal fator contribuinte para a obesidade. Em 

acréscimo, a obesidade induzida por dieta corresponde a um modelo clinicamente relevante 

com progressão gradual, aumento nos níveis de leptina, inflamação crônica e instalação da 

síndrome metabólica (144-147). Nossos resultados com administração de dieta hiperlipídica 

por 12 semanas demonstram que nosso protocolo promoveu não somente aumento no peso 

dos animais, bem como intolerância à glicose e resistência à insulina, característicos da 

síndrome metabólica (63-65), permitindo caracterizar a indução da obesidade nesse modelo. 

Modelos genéticos comumente utilizam animais com deficiência na leptina ou em sua 

sinalização e, estes, desenvolvem obesidade por hiperfagia (148). Contudo, animais obesos 

deficientes em leptina apresentam aumento na sobrevida do transplante de pele alogênico 

(149), oposto ao que observamos no nosso modelo de obesidade induzida por dieta. Além 

de agir no hipotálamo aumentando a saciedade, a leptina é uma adipocina pró-inflamatória 

com efeitos pleiotrópicos. O desfecho do transplante em animais deficientes nessa adipocina 

pode refletir sua ação pró-inflamatória, visto que a rejeição retardada nesses animais foi 
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acompanhada pelo aumento na população de células T reguladoras e na polarização para 

resposta TH2 (149). Considerando que os níveis de leptina se correlacionam com a 

inflamação crônica de baixo grau na obesidade (150) e que nosso modelo induziu altos níveis 

de leptina, nossos resultados sustentam a hipótese de que uma obesidade “inflamatória” 

levaria ao aumento da aloimunidade. 

Embora a Organização Mundial da Saúde considere como obesos indivíduos com IMC 

igual ou superior a 30 kg/m2, essa inferência não considera a composição corporal e não 

necessariamente reflete o risco para o estabelecimento da síndrome metabólica. A 

adiposidade abdominal, mais do que o acúmulo de gordura em outros locais do organismo, 

está relacionada com o aumento da inflamação (151, 152) e pode refletir os efeitos 

deletérios da inflamação crônica no contexto da obesidade. Diversos estudos clínicos ainda 

utilizam o IMC para classificar a obesidade nos pacientes em razão de ser uma medida 

simples, porém correlações baseadas nessa inferência devem ser cuidadosamente 

interpretadas. Trabalhos recentes sugerem que a avaliação da circunferência abdominal ou a 

relação cintura-quadril pode ter um melhor prognóstico para o desfecho dos transplantes no 

contexto da obesidade (153-155). 

Com o aumento epidêmico da obesidade, mais pacientes obesos com disfunção 

irreversível de órgãos em estadio terminal necessitarão de transplante e órgãos de doadores 

obesos serão mais frequentemente utilizados. Assim, é de extrema importância entender o 

real impacto da obesidade na função do sistema imune e no desfecho dos transplantes. 

Diversos trabalhos sugerem que a obesidade influencia negativamente o desfecho do 

enxerto (101, 104, 105, 156), mas nossos resultados revelam, pela primeira vez, que a 

obesidade induzida por dieta acelera a rejeição ao transplante semi-alogênico de pele. Um 

trabalho recente também demonstrou que a aloimunidade é afetada diretamente pela 

obesidade, de modo a contribuir para a rejeição ao transplante cardíaco murino (114). 

Contudo, tal trabalho somente observou diferença na sobrevida de animais obesos ao 

utilizar o modelo de rejeição conhecido como minor-mismatched, ou seja, quando doador e 

receptor apresentam o mesmo background genético e, consequentemente, os mesmos 

genes do complexo principal de histocompatibilidade, porém diferem quanto a peptídeos 

derivados de proteínas polimórficas que atuam como diferenças antigênicas. 
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Nosso modelo, por sua vez, consiste na rejeição major-mismatched, baseada em 

diferenças nas moléculas MHC, porém no modelo semi-alogênico em que doador e receptor 

compartilham metade do background genético. Comparado ao observado por Molinero, 

nosso modelo de obesidade induzida por dieta foi capaz de acelerar a rejeição ao 

transplante major-mismatched (114). Optamos por esse modelo, pois a principal dificuldade 

de pacientes na lista de espera é encontrar enxertos com uma compatibilidade mínima 

necessária para o aceite do transplante, assim avaliar o impacto da obesidade no contexto 

desse tipo de rejeição parece ser mais relevante. Não utilizamos doadores com completa 

diferença de background genético dos receptores, pois acreditamos que o processo de 

rejeição nos animais obesos ocorreria muito mais rápido do que na rejeição semi-alogênica 

e, assim, não conseguiríamos avaliar precisamente as diferenças na aloimunidade. É 

importante salientar que embora os trabalhos difiram quanto ao modelo de transplante e de 

rejeição, o desfecho da obesidade na aloimunidade foi equivalente, revelando seu impacto 

negativo na sobrevida de diferentes transplantes de órgãos. 

Para investigar os efeitos da obesidade na rejeição alogênica, avaliamos o perfil das 

células imunes infiltrantes nos linfonodos drenantes ao enxerto e no baço 9 dias após a 

realização do transplante. Nossos resultados evidenciam o aumento da aloimunidade 

desencadeada pela obesidade induzida por dieta e seu impacto negativo no desfecho do 

transplante. Enquanto houve frequência comparável de IFN-ɤ e IL-13, células T CD4+ de 

receptores obesos produziram mais IL-17A. Na GvHD, complicação comum no transplante de 

células tronco hematopoiéticas, existe forte correlação entre a quantidade de células TH17 e 

a progressão clínica da doença (157). Em transplantes de órgãos sólidos, também já é 

conhecido o envolvimento dessas células no processo de rejeição alogênica em indivíduos 

magros (158-162). Além disso, o aumento nessa população celular é consistente com o fato 

de a obesidade apresentar um viés para expansão seletiva de TH17 (163) e da hiperlipidemia 

promover rejeição acelerada do transplante cardíaco através desta subpopulação (112). 

Portanto, podemos considerar que o aumento na população de células TH17 na obesidade 

pode contribuir para o aumento na cinética de rejeição ao transplante. 

Por outro lado, é intrigante não termos observado diferença na população de linfócitos 

TH1, visto que tanto na obesidade (164, 165) quanto na rejeição alogênica (166-168) essa 

população celular está aumentada e desempenha importante papel na progressão dessas 
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condições. Um trabalho recente utilizando o modelo de obesidade induzida por dieta na 

rejeição de transplante cardíaco observou aumento na produção de IFN-ɤ somente 2 

semanas após o transplante (114). Em concordância com outros estudos acerca da rejeição 

ao aloenxerto, esse trabalho sugere que pode haver uma cinética na diferenciação das 

células T efetoras, de modo que diferentes subpopulações desempenhem função em 

períodos específicos (114, 159, 169). No entanto, ainda não existem trabalhos 

caracterizando tal cinética, em especial no contexto da obesidade. 

A rejeição nos nossos animais obesos foi acompanhada pela redução na população de 

células T reguladoras. Diversos trabalhos vêm mostrando que células T reguladoras estão 

diminuídas em indivíduos obesos (170, 171) e, além disso, sua presença está associada a 

quadros menos severos de rejeição (172). Na presença do microambiente inflamatório 

observado na obesidade, a expressão constitutiva de TGF-b associada a IL-6 aumentada após 

a administração de dieta hiperlipídica (173) direciona a resposta das células T do receptor 

para um perfil TH17 efetor e, consequentemente, reduz a população de células T reguladoras 

(174). Isso indica que em nosso modelo, um desbalanço TH17/Treg pode ter contribuído para 

a rejeição aumentada nos animais obesos. 

Apesar das alterações observadas nas populações de células T nos animais obesos 

transplantados, ainda assim nos indagamos como a obesidade poderia interferir na resposta 

aloimune. Tentando elucidar esse mecanismo, fomos avaliar a ativação das células 

dendríticas nesses animais. Observamos aumento na expressão de MHC classe II e na 

molécula co-estimulatória CD80 em células dendríticas CD11c+ nos linfonodos drenantes e 

no baço de animais alimentados com dieta hiperlipídica. Consistente com tal resultado, um 

trabalho recente demonstrou que células dendríticas de indivíduos obesos cultivadas com 

células T de indivíduos magros aumentam a proliferação das células T e a produção de IFN-ɤ 

e IL-17A, em relação às células T que foram cultivadas com células dendríticas de indivíduos 

magros (114). De maneira geral, nossos resultados sugerem que a base para o aumento na 

aloreatividade pode decorrer do aumento na capacidade estimuladora das células 

dendríticas de obesos, correlacionada com o aumento na expressão de MHC classe II e CD80. 

É possível que o aumento da capacidade estimuladora das células dendríticas do doador 

possa, ao menos parcialmente, favorecer a diferenciação de células TH17 observadas no 

receptor obeso transplantado, contudo tal associação ainda precisa ser confirmada. 
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A apresentação de antígenos pelas células dendríticas para células T naïve nos linfonodos 

periféricos é de vital importância para a ativação e diferenciação dessas células. A rejeição 

de órgãos é essencialmente mediada pela resposta das células T aloreativas do hospedeiro, 

as quais podem ser ativadas tanto por células dendríticas do doador, quanto do receptor. 

Recentemente, diversos grupos têm se dedicado a entender a influência da obesidade na 

ativação de células dendríticas e muitos dos mecanismos envolvidos na maior ativação 

comumente observada nessa condição já estão bem determinados (175-177). Demonstrou-

se que a leptina, a qual está elevada na obesidade, é crítica para a função ótima das células 

dendríticas, visto que a adição de leptina exógena à cultura de células dendríticas derivadas 

da medula óssea humana promove aumento na sobrevida dessas células, bem como da sua 

capacidade migratória e indução de respostas de perfil TH1 (178, 179). Além de contribuir 

para a ativação das células dendríticas, trabalhos recentes demonstram que a sinalização da 

leptina é necessária para a diferenciação e função das células TH17 (180, 181). 

Animais com hiperlipidemia induzida por dieta hiperlipídica, sem necessariamente 

alterar os níveis séricos de leptina (182), apresentam aumento na rejeição do transplante 

cardíaco (112, 113). Esses trabalhos demonstram que a hiperlipidemia é capaz de estimular a 

resposta de células TH17 de forma independente da leptina. Na tentativa de entender quais 

outros fatores, além da leptina, poderiam contribuir para o aumento da cinética de rejeição 

na obesidade fomos avaliar a contribuição da microbiota nesse desfecho. Considerando a 

íntima relação entre microbiota e sistema imune (88, 183), levantamos a hipótese que a 

disbiose induzida pela obesidade afeta a resposta aloimune sistêmica e, assim, contribui 

para o aumento na cinética de rejeição. 

No presente trabalho, a administração de antibióticos para camundongos magros não 

teve um efeito considerável na sobrevida do transplante semi-alogênico de pele. Apenas 

observamos diferença na sobrevida entre os grupos pelo teste estatístico Gehan-Breslow-

Wilcoxon (p= 0,496), o qual confere maior relevância para rejeições precoces. Lei e colegas 

avaliaram o impacto da composição da microbiota no contexto da rejeição do transplante de 

pele minor-mismatched e não observaram diferença quanto à sobrevida do enxerto em 

receptores tratados com antibióticos (128). Utilizando um modelo de rejeição mais branda e 

com protocolo de tratamento com antibióticos diferente, esse grupo não conseguiu 

observar relevância biológica do tratamento nos receptores do enxerto. Ainda assim, 
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considerando a diferença observada com o tratamento nos animais receptores em nosso 

estudo, a antibioticoterapia promoveria um aumento modesto na rejeição. Consistente com 

esses dados, no transplante de células-tronco hematopoiéticas o tratamento com 

antibióticos em pacientes após o transplante foi associado com agravamento da GvHD 

gastrointestinal (121). 

O tratamento combinado do doador e receptor no nosso estudo, por outro lado, foi 

eficaz ao acelerar a cinética de rejeição ao enxerto de pele, em relação a receptores não 

tratados. Contrário aos nossos achados, um trabalho recente demonstrou que a depleção da 

microbiota por tratamento com antibióticos ou na condição de animais germ-free conferem 

proteção à rejeição ao transplante minor-mismacthed quando a microbiota do doador e 

receptor eram depletadas (128). É necessário considerar que a microbiota dos animais 

C57BL/6 que utilizamos no biotério do departamento de Imunologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas IV da Universidade de São Paulo pode diferir da microbiota dos animais da 

Universidade de Chicago utilizados em tal trabalho e, com isso, a depleção da microbiota e 

alteração do microbioma pode ter diferentes implicações na aloimunidade. Além disso, 

nosso protocolo de tratamento foi mais prolongado e teve impacto direto na carga 

bacteriana observada no intestino, enquanto no trabalho descrito anteriormente os autores 

associam o efeito observado às alterações na composição da microbiota sem interferir na 

carga bacteriana. 

É valido salientar que os resultados observados pelo grupo de Chicago em relação à 

sobrevida do enxerto em animais germ-free, que corroboram os achados do grupo em 

animais SPF tratados com antibióticos (128), devem ser analisados com cautela. Apesar de 

animais germ-free serem uma excelente ferramenta para avaliar o impacto de 

microrganismos em diferentes contextos, esses animais apresentam um sistema imune de 

mucosa alterado, o qual pode ter, per se, implicações no desfecho do transplante. 

Atualmente, consórcios de bactérias como sDMDMm2 (do inglês stable Defined Moderately 

Diverse Microbiota 2) (184) tem sido sugeridos como melhor modelo para avaliar o papel de 

microrganismos em diferentes contextos. Isso decorre do fato que animais germ-free 

colonizados com esse consórcio, por exemplo, apresentam menor alteração na imunidade 

de mucosa, tornando o modelo mais similar à realidade de animais SPF, e ainda com o 
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benefício da fácil manipulação das bactérias pertencentes ao consórcio e inserção de novos 

organismos (184, 185). 

Estudos clínicos com transplantes de órgão sólidos avaliando a composição microbiana 

intestinal com o desfecho do transplante apenas observam sua associação com a rejeição de 

transplantes de intestino delgado (129, 130). Contudo, nosso trabalho fornece suporte à 

relevância da microbiota no modelo experimental de transplante de pele. Observamos que a 

interferência na microbiota do doador e receptor antes do transplante foi capaz de acelerar 

o processo de rejeição, contudo os realizados até o momento não nos permitiu inferir os 

mecanismos subjacentes a esse fenômeno. A análise da resposta imune nos linfonodos 

drenantes ao enxerto 7 dias após o transplante não revelaram diferenças na subpopulações 

de linfócitos T ou de células dendríticas, principais células envolvidas na rejeição alogênica. É 

válido salientar que esse experimento foi realizado uma única vez e seus resultados devem 

ser cuidadosamente interprestados. Considerando a curva de sobrevida dos animais magros 

tratados com antibióticos, é possível que a análise somente 7 dias após o transplante tenha 

sido muito precoce e a análise em tempos posteriores quando todos os grupos já 

apresentem enxertos rejeitados poderia fornecer um panorama melhor da aloresposta 

nesses animais. Estabelecer o curso da resposta alogênica ao longo do tempo seria de vital 

importância para entender o mecanismo de rejeição mediado pelo tratamento com 

antibióticos. 

Apesar de a microbiota parecer ter um papel no controle da resposta ao transplante, não 

existem trabalhos avaliando se a disbiose promovida pela obesidade contribui para a 

rejeição ao transplante e nosso trabalho busca justamente esclarecer tal lacuna no 

conhecimento. Observamos que a administração de dieta hiperlipídica por 12 semanas foi 

capaz de aumentar a permeabilidade intestinal, consistente com diversos estudos que 

relacionam o desenvolvimento da obesidade à endotoxemia (80, 186). A endotoxemia 

metabólica envolve o aumento na endotoxina (lipopolissacarídeo, LPS) circulante e coincide 

com a inflamação crônica de baixo grau observada na obesidade induzida pela administração 

crônica de dieta hiperlipídica (75). Uma hipótese é que o LPS, assim como outros fatores 

derivados da microbiota (187, 188) alcancem a circulação sistêmica em razão do aumento da 

permeabilidade intestinal e, assim, contribuam para a ativação de vias pró-inflamatórias que 

exacerbam a ativação de células T alorreativas e, consequentemente, o processo de rejeição. 
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Após o tratamento com antibióticos em animais obesos, observamos redução da 

permeabilidade intestinal, sugerindo que a translocação de subprodutos bacterianos esteja 

diminuída nesses animais. Estudos prévios já haviam demonstrado que diferentes 

antibióticos como bacitracina, neomicina, vancomicina e metronidazol diminuem a 

permeabilidade intestinal (189, 190), inclusive em modelo de obesidade (191). Nosso 

trabalho demonstra que a associação de ampicilina, vancomicina, metronidazol, neomicina e 

anfotericina B por 30 dias é eficaz em reduzir a permeabilidade intestinal. Considerando tal 

resultado, esperávamos observar redução na ativação de células dendríticas nos linfonodos 

drenantes ao enxerto, porém nenhuma diferença significante foi observada. Contudo, a 

alteração na permeabilidade intestinal pode ainda contribuir para a diferenciação de células 

TH17 de forma independente da ativação de células dendríticas CD11c+, seja através de 

subprodutos ou de sua ação em outras células do sistema imune. 

Nossa dieta foi capaz de alterar a composição microbiana intestinal, característica já 

conhecida como disbiose associada à obesidade (192, 193). Apesar da associação clássica da 

obesidade com o aumento na proporção do filo Firmicutes em relação ao Bacteroidetes no 

intestino (72, 194), diversos trabalhos demonstram que a redução na diversidade microbiana 

e em sua capacidade metabólica desempenha papel mais relevante (195) do que alterações 

pontuais de filos bacterianos. No contexto da obesidade, diversos trabalhos demonstram 

que essa condição está relacionada com aumento na inflamação intestinal associada à 

redução de células T reguladoras e elevação de TH1 e TH17 no intestino após administração 

de dieta hiperlipídica por 12 a 16 semanas (80, 196, 197). Em doenças autoimunes como a 

esclerose múltipla, o aumento no score clínico da doença é acompanhado pela expansão de 

células TH17 no intestino e aumento na razão Firmicutes/Bacteroidetes (198), demonstrando 

o potencial impacto sistêmico da modulação do sistema imune pela microbiota. 

Ao tratarmos os animais obesos com antibióticos antes do transplante, observamos 

aumento na sobrevida do enxerto de pele em relação a animais obesos não tratados, 

sugerindo que a disbiose intestinal na obesidade contribui para o processo de rejeição. 

Ademais, a rejeição mais tardia observada nos animais obesos tratados foi acompanhada 

pela redução na população de células TH17 nos linfonodos drenantes 7 dias após o 

transplante, dando suporte ao envolvimento da disbiose associada à obesidade com o 

desenvolvimento dessa população celular. Contudo, o tratamento com o coquetel de 
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antibióticos não promoveu alterações consideráveis na população de células TH17 e outros 

subtipos de células T no intestino. De forma contrastante aos nossos resultados, um trabalho 

prévio demonstrou que o tratamento com os antibióticos vancomicina, ampicilina, 

neomicina e metronidazol por 4 semanas foi eficaz em reduzir significativamente o 

desenvolvimento de células TH17 na lâmina própria (137). 

Nossos resultados apontam para a modulação da microbiota intestinal em animais 

obesos como um potencial alvo para o aumento da sobrevida de transplantes de órgãos 

sólidos, porém os mecanismos envolvidos nessa potencial modulação não foram 

completamente esclarecidos no trabalho. A redução na permeabilidade intestinal promovida 

pelo coquetel de antibióticos pode contribuir para a maior sobrevida do enxerto nos animais 

obesos, visto que menos bactérias e seus subprodutos alcançam a circulação sistêmica e 

assim aumentam o limiar de ativação da imunidade inata. Contudo, observamos que os 

animais magros sob o mesmo protocolo de tratamento com antibióticos de amplo espectro 

também apresentaram menor permeabilidade intestinal, porém demonstraram menor 

sobrevida do enxerto. Apesar dos mecanismos que regem a rejeição alogênica em cada 

condição possa ser distinto, é provável que a alteração na permeabilidade não justifique 

completamente os resultados obtidos nos experimentos de sobrevida quando consideramos 

ambos os resultados do tratamento com antibiótico em animais gordos e magros. 

A modulação do sistema imune pela microbiota, no entanto, potencialmente contribui 

para o entendimento dos mecanismos associados às alterações na sobrevida do enxerto nos 

animais magros e obesos. Observamos que a composição da microbiota intestinal de animais 

magros e obesos é distinta e embora ambos os grupos tenham recebido o mesmo coquetel 

de antibióticos sob mesmo protocolo, é possível que ao final do tratamento diferentes 

composições de microbiota sejam observadas. Com base nessa hipótese, a composição da 

microbiota de animais obesos teria um efeito negativo no desfecho do transplante de pele, 

enquanto a composição da microbiota de animais magros teria o efeito oposto. Assim, a 

redução na população de células TH17 nos linfonodos drenantes de animais obesos tratados 

seria diretamente modulada por componentes da microbiota, seja intestinal ou de outros 

órgãos colonizados, como a própria pele. É válido ressaltar que Belkaid e colegas 

demonstraram que a administração oral de coquetel de antibióticos de amplo espectro por 4 

semanas não altera a composição da microbiota da pele e não interfere com o potencial 
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inflamatório das células imunes desse tecido (199). Dessa forma, sugerindo que a microbiota 

da pele não contribui significativamente para o resultado observado na sobrevida dos 

obesos tratados. 

Com base na associação da resposta TH17 na obesidade com a rejeição alogênica, 

observamos o impacto de componentes da microbiota capazes de induzir células TH17 no 

desfecho do transplante de pele alogênico. Ivanov e colaboradores demonstraram que 

bactérias SFB são necessárias ao desenvolvimento de células TH17 na lâmina própria e que 

na sua ausência há expansão de células T reguladoras (137). Ao utilizarmos animais 

monocolonizados com SFB, observamos redução na sobrevida do enxerto de pele alogênico 

em comparação a animais germ-free. Embora um estudo anterior tivesse demonstrado que 

a sobrevida do enxerto de animais provenientes de diferentes fornecedores (Jackson e 

Taconic) apresentam diferenças na sobrevida do enxerto de pele em razão da composição da 

microbiota (200), nosso estudo é pioneiro ao associar a rejeição alogênica de pele às SFB. 

Embora com os resultados obtidos até momento não seja possível concluir o mecanismo 

dessa bactéria ao interferir na sobrevida do enxerto, é provável que decorra do aumento no 

pool de células TH17. 

Animais germ-free nunca foram expostos a microrganismos e, consequentemente, 

constituem um nicho totalmente aberto para a colonização de qualquer microrganismo nele 

inserido. Estudos adicionais devem elucidar se a colonização com SFB é capaz de alterar a 

sobrevida de enxerto em animais previamente associados a um consórcio bacteriano que 

reestabelecesse o funcionamento normal do sistema imune de mucosa. De forma geral, 

nossos dados sugerem que a obesidade acelera a rejeição ao transplante de pele pelo 

aumento na resposta TH17, a qual é potencialmente modulada pela microbiota disbiótica 

observada na obesidade. 
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7. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que: 

 a administração de dieta hiperlipídica (60% kcal em lipídeos) por 12 semanas é eficaz 

em induzir quadro metabólico característico da obesidade; 

 a obesidade induzida por dieta acelera a rejeição ao transplante de pele semi-

alogênico, a qual foi associada ao aumento na resposta TH17; 

 a composição da microbiota intestinal é modulada pela dieta; 

 a rejeição ao transplante no contexto da obesidade é, ao menos parcialmente, 

dependente da microbiota, visto que o tratamento com antibióticos reduz a resposta 

TH17 e prolonga a sobrevida do enxerto; 

 a composição da microbiota intestinal influencia na sobrevida do enxerto, uma vez 

que animais alimentados com dieta padrão após tratamento com antibióticos 

rejeitam o enxerto de pele mais rapidamente, e que a monocolonização com SFB, 

clássico indutor de células TH17 no intestino delgado, acelera a rejeição alogênica. 
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8. ANEXOS 

8.1. Parecer comissão de ética em experimentação animal 
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