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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 antibiotictreated 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.

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.
* estilo Vancouver

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

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, HLADP, 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.

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

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

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).

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

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, apresentandoos 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 tecidual, 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

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

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

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 T H1 (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

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

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.

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 T H2 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

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

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.

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.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
Investigar o impacto da obesidade induzida por dieta na rejeição ao transplante semialogênico 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 semialogênico.

4. 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 semialogênico, 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.

5. ANEXOS
5.1. Parecer comissão de ética em experimentação animal
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