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RESUMO
Bassi EJ. Propriedades imunomoduladoras das células-tronco mesenquimais do
tecido adiposo no tratamento do diabetes autoimune experimental. [tese
(Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2012.
As células-tronco isoladas a partir do tecido adiposo (ADMSCs) se tornaram
promissoras para o tratamento de diversas doenças autoimunes devido a suas
propriedades imunomoduladoras. No entanto, o seu papel imunomodulador
no diabetes autoimune tipo 1 (DMT1) permanece amplamente inexplorado. O
objetivo deste estudo foi avaliar o potencial terapêutico das ADMSCs em
modular a resposta imune no diabetes autoimune experimental em
camundongos NOD. ADMSCs alogenêicas foram administradas em
camundongos NOD diabéticos (glicemia > 240 mg/dl) nos dias 0, 7 e 14 sendo
então a glicemia monitorada por 12 semanas. A administração de ADMSCs
resultou na reversão da hiperglicemia em 78% dos animais por até 8 semanas
após o tratamento sendo esse efeito acompanhado de uma melhora significativa
na resposta ao teste de tolerância a glicose e em aumento nos níveis de insulina,
amilina e GLP-1 no soro. A presença das ADMSCs pôde ser detectada 72h após
administração intraperitoneal nos linfonodos pancreáticos e pâncreas dos
animais. Esse efeito terapêutico foi associado, nos linfonodos pancreáticos, a um
aumento na frequência de células T CD4+CD25+Foxp3+ (T reguladoras, ou
Tregs) e a uma diminuição de linfócitos CD4+ produtores de IFN-γ e TNF-α 35
dias após o tratamento. Além disso, no pâncreas, uma redução do infiltrado
celular inflamatório e nos níveis de IFN-γ e aumento de TGF-β1 biologicamente
ativo, assim como uma maior expressão de insulina e PDX-1 nas ilhotas
pancreáticas foram observados. De forma interessante, uma maior frequência
de células T CD4+CD25+Foxp3+Helios+ pode ser observada 12 semanas após o
tratamento. In vitro, as ADMSCs promoveram a expansão de Tregs em um
mecanismo dependente de contato celular e mediado pela molécula PD-L1. Em
suma, o tratamento com ADMSCs pôde melhorar de forma efetiva o diabetes
autoimune em camundongos NOD pela atenuação da resposta autoimune
concomitante a expansão de células Tregs, provendo o desenvolvimento futuro
de novas perspectivas de estratégias terapêuticas de terapia celular para o
DMT1.
Palavras-chave:
Células-tronco
mesenquimais
do
tecido
adiposo.
Imunomodulação. Diabetes autoimune experimental. Células T reguladoras.

ABSTRACT
Bassi EJ. Immune regulatory properties of adipose-derived mesenchymal stem
cells in the treatment of experimental autoimmune diabetes. [Ph. D. thesis
(Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo; 2012.
Adipose-derived
mesenchymal
stem
cells
(ADMSCs)
display
immunomodulatory properties representing a promising therapeutic approach
for several autoimmune diseases, but their role in autoimmune type 1 diabetes
(T1D) remains largely unexplored. The aim of this study was to investigate the
immune regulatory properties of allogeneic ADMSCs therapy in T cellmediated experimental autoimmune diabetes in NOD mice. Diabetic NOD mice
(blood glucose > 240 mg/dl) were treated or not with ADMSC at days 0, 7 and
14 and blood glucose was monitored once a week for 12 weeks after treatment.
ADMSCs reversed the hyperglycemia levels of early onset T1D in 78% of
diabetic-treated mice for 8 weeks after treatment and this effect was related
with higher serum insulin, amylin and glucagon-like peptide (GLP-1) levels and
a significant improvement to intraperitoneal (i.p.) glucose tolerance test.
Interestingly, ADMSCs could be detected 72h after i.p. administration in both
pancreas and pancreatic lymph nodes (PLN) of treated mice. This improved
outcome was associated with down regulation of Th1-biased immune response
(CD4+IFN-γ+ and CD4+TNF-α+ cells) and expansion of Tregs
(CD4+CD25+Foxp3+) in PLN verified 35 days after treatment. Moreover,
insulitis and IFN-γ levels were also reduced while insulin, PDX-1 and active
TGF-β1 were increased within the pancreas. Interestingly, a higher frequency of
CD4+CD25+Foxp3+Helios+ T cells could be observed in PLN of ADMSCstreated mice 12 weeks after treatment. In vitro, ADMSCs induced
expansion/proliferation of Tregs in a cell contact-dependent manner in a
mechanism mediated by PD-L1 and higher TGF-β1 levels. ADMSCs therapy
efficiently ameliorates T1D pathogenesis in diabetic NOD mice by attenuating
the Th1 immune response concomitantly with the expansion of Tregs, thereby
contributing to maintenance of functional β-cells. This study may thus provide
a new therapeutic perspective for the development of ADMSCs-based cellular
therapies for T1D.
Keywords: Adipose-derived mesenchymal stem cells. Immuneregulation.
Experimental autoimmune diabetes. Regulatory T cells.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Células-tronco mesenquimais

O termo célula-tronco (do inglês, “stem cell”) foi utilizado pela primeira vez
em 1868, por Ernst Haeckel em estudos botânicos. Posteriormente, na área de
hematopoiese, o termo foi consolidado, visto que todas as células sanguíneas são
originadas a partir de uma única célula progenitora [1, 2]. Atualmente, o termo
“células-tronco” é utilizado para definir uma população de células auto-renováveis e
indiferenciadas capazes de se diferenciar em células especializadas/diferenciadas.
As células-tronco podem ser classificadas em células-tronco embrionárias
(CTEs) ou células-tronco adultas (CTAs) de acordo com sua origem [3]. As CTEs são
células pluripotentes com potencial ilimitado de auto-renovação e diferenciação,
sendo obtidas a partir da massa celular interna do blastocisto [4, 5]. Por outro lado, as
CTAs podem ser encontradas praticamente em todos os órgãos, sendo responsáveis
pela manutenção da homeostase e integridade tecidual. Geralmente, as CTAs são
multipotentes, ou seja, dão origem apenas a células do seu folheto germinativo de
origem, sendo mais limitadas quando a potencialidade de diferenciação quando
comparadas as CTEs. Além de serem mais facilmente cultivadas in vitro, devido à
obtenção das CTAs não envolver a utilização de embriões, problemas éticos e
religiosos são contornados. Dentre as CTAs, destacam-se as células-tronco
mesenquimais (MSCs) ou células estromais mesenquimais multipotentes.
As MSCs foram descritas inicialmente na medula óssea por Friedenstein et al.
[6-8]. Posteriormente, Owen, Caplan e colaboradores propuseram a existência de
uma célula-tronco adulta de origem mesodérmica no estroma da medula óssea
expressando os marcadores CD105 e CD73, denominando-a com o termo “célulatronco mesenquimal” [9-13]. Essas células representam uma fração muito pequena
da população total das células nucleadas da medula óssea (0,001% a 0,01% das
células totais) podendo ser isoladas e expandidas com eficiência in vitro como células
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aderentes [14, 15]. Geralmente, as MSCs são isoladas a partir do aspirado da medula
óssea por um gradiente de densidade e então separadas das células-tronco
hematopoiéticas pela sua capacidade aderência a superfície plásticas em placas de
cultura celular [16].
As MSCs são células clonogênicas, não hematopoiéticas e multipotentes, com
capacidade de auto-renovação e diferenciação para diversas linhagens celulares
como, por exemplo, osteoblastos, adipócitos e condrócitos. Nos últimos anos,
mostrou-se que essas células podem ser isoladas a partir de vários tecidos, dentre
eles da medula óssea, córnea, retina, polpa de dente, pele, tecido adiposo, fígado,
pâncreas, sistema nervoso e rim [17, 18]. Devido à facilidade de isolamento e
potencial de diferenciação, além da aceitação do ponto de vista ético, as MSCs estão
entre as primeiras células-tronco a serem introduzidas na prática clínica,
apresentando um grande potencial de aplicação em terapias celulares [19, 20].
Morfologicamente, as MSCs são células fusiformes, com formato semelhante a
fibroblastos, e apresentam como característica, no seu período inicial de expansão in
vitro, a propriedade de formação de unidades formadoras de colônias fibroblastóides
(CFU-Fs). Essas células são caracterizadas pela ausência da expressão de marcadores
de superfície de linhagens hematopoiéticas, tais como: CD14, CD45, CD34, CD133; e
expressão das moléculas de superfície celular CD44, CD90, CD105 e CD73, dentre
outras [21, 22]. A partir de 2005, de acordo com a Sociedade Internacional de Terapia
Celular (do inglês, “International Society for Cellular Therapy- ISCT”), três critérios
devem

ser

considerados

e

avaliados

para

caracterização

das

MSCs

independentemente da sua fonte de isolamento: aderência a superfícies plásticas;
potencial de diferenciação osteogênica, condrogênica e adipogênica; e expressão de
moléculas específicas na superfície celular (p. ex. CD105, CD73 e CD90) [23].
As MSCs possuem um grande potencial terapêutico devido a suas
habilidades de “homing” para tecidos lesados e por produzirem diversos fatores
tróficos (citocinas e fatores de crescimento), os quais podem estar relacionados
principalmente a mecanismos de imunorregulação, anti-fibrótico, inibição do
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estresse oxidativo, indução da proliferação de células progenitoras teciduais, antiapoptóticos, pró-angiogênicos e quimioatração [24, 25].

1.2 Células-tronco mesenquimais do tecido adiposo (ADMSCs)

O tecido adiposo é constituído de adipócitos, fibroblastos, células musculares
e endoteliais, células do sistema imune e MSCs. No ano de 2001, Zuk et al. [26, 27]
mostraram pela primeira vez a presença de MSCs presente no tecido adiposo
(ADMSCs). Neste estudo, foi mostrado que as ADMSCs humanas, isoladas a partir
do lipoaspirado, expressavam as moléculas CD13, CD29, CD44, CD71, CD90, CD105,
SH3 e STRO-1 e eram negativas para marcadores de linhagem hematopoiética CD14,
CD16, CD31, CD34, CD45, CD56, CD61, CD104 e CD106 [27]. Como a medula óssea,
as ADMSCs têm origem a partir da mesoderme, possuindo várias características
semelhantes, como por exemplo a capacidade de diferenciação em diferentes
linhagens celulares, como neurônios, miócitos, cardiomiócitos, células endoteliais,
hepatócitos, adipócitos, osteoblastos e condrócitos [12, 13].
Devido à facilidade de acesso e abundância, essas células tornaram-se muito
promissoras em diversas aplicações terapêuticas para várias patologias [28]. De
forma interessante, 1 grama de tecido adiposo possui um rendimento de
aproximadamente 5000 células, enquanto o rendimento das MSCs obtidas de medula
óssea é de 100 a 1000 células/ml de aspirado de medula [29]. O isolamento das
ADMSCs geralmente é realizado por um método enzimático utilizando-se uma
enzima denominada colagenase tipo I, com posterior filtração e centrifugação, sendo
que as células de interesse são então selecionadas pela sua propriedade de aderência
à superfície plástica [30]. Após o isolamento e expansão, as ADMSCs devem ser
caracterizadas, conforme descrito anteriormente para MSCs.
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1.3 Propriedades imunomoduladoras das MSCs

Embora as possibilidades terapêuticas regenerativas das MSCs, levando em
conta a sua capacidade de diferenciação em diversos tecidos foram as mais estudadas
inicialmente, as propriedades imunomoduladoras se tornaram, recentemente,
igualmente promissoras. Estas células são capazes de suprimir a resposta imune,
inibindo a maturação de células dendríticas e suprimindo a função de linfócitos T,
linfócitos B e células NK [31]. Além disso, mostrou-se que estas células não
expressam marcadores de superfície que permitam a ativação de uma resposta
imune, sendo consideradas assim “imunoprivilegiadas” [32]. Do ponto de vista
terapêutico, o baixo potencial imunogênico das MSCs tem permitido a aplicação
segura dessas células de forma alogênica ou até mesmo xenogênica no tratamento
experimental de diversas doenças em modelos animais. No entanto, alguns estudos
mostram que as MSCs podem ser imunogênicas em alguns modelos experimentais
em animais [33, 34].
Bartholomew et al. [31] foram os primeiros a mostrar que a administração
endovenosa de MSCs alogênicas prolongava a sobrevida de enxerto de pele,
suprimindo a resposta de células T in vivo. Nos anos seguintes, diversos estudos
avaliaram as propriedades imunossupressoras das MSCs em diversos modelos
experimentais para várias doenças autoimunes, como reação do enxerto versus
hospedeiro, diabetes, artrite reumatóide, esclerose múltipla, lúpus eritematoso
sistêmico, dentre outras [35, 36].
As propriedades imunodomuladoras das MSCs têm sido descritas ainda in
vitro, em ensaios de supressão da proliferação de linfócitos T utilizando uma
variedade de estímulos, incluindo-se: mitógenos, anticorpos agonistas (antiCD3/anti-CD28) e aloantígenos, sendo essa inibição geralmente independente do
complexo principal de histocompatibilidade (MHC). Além de inibir proliferação de
linfócitos T CD4+ e CD8+, as MSCs podem reduzir a expressão de certos marcadores
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de ativação, como CD25, CD38 e CD69 em linfócitos estimulados por
fitohemaglutinina (PHA) [31, 37].
Diversos fatores solúveis secretados pelas MSCs, capazes de atuar sobre várias
células do sistema imune, tais como TGF-β1, fator de crescimento de hepatócitos
(HGF), prostaglandina E2 (PGE2), interleucina-10 (IL-10), indoleamina 2,3dioxigenase (IDO), entre outros, tem sido apontados como os responsáveis pela
propriedade imunomoduladora destas células, conforme mostrado na figura 1 [3841].

Figura 1 – Propriedades imunomoduladoras das MSCs.

Diversos fatores solúveis secretados por MSCs estão associados a suas propriedades
imunomoduladoras sobre linfócitos T CD4+ e CD8+, células T reguladoras, células “natural
killer” (NK), linfócitos B e células dendríticas (DCs).
Fonte: Adaptado de Bassi et al. [42].
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Meisel et al. [40] observaram que a indução da expressão de indoleamina 2,3dioxigenase (IDO, que catalisa a conversão de triptofano em quinurenina) em MSCs
estimuladas com IFN-γ, promovia a depleção de triptofano no meio, resultando
assim, na inibição da proliferação linfocitária. Outra molécula envolvida no
mecanismo imunossupressor consiste na PGE2, sendo que sua inibição por
indometacina pôde restaurar parcialmente a proliferação de linfócitos T na presença
das MSCs de origem murina ou humana [43]. Em outro estudo, foi mostrado que a
capacidade supressora das MSCs estava relacionada à produção da citocina IL-10
[44].
Existem outros mecanismos que poderiam contribuir para este efeito
imunossupressor principalmente sobre linfócitos T CD4+, entre eles a carência de
moléculas de classe II do MHC [45] e de moléculas co-estimulatórias, como CD80,
CD86 e CD40 nas MSCs [32], levando a anergia de linfócitos T [46]. No entanto, a
transfecção de MSCs com as moléculas CD80 e CD86 não reverteu esta capacidade de
inibir a resposta imune [44], sugerindo que este não seja o principal fato envolvido na
imunossupressão promovida por essas células.
As MSCs podem regular também a resposta imune por meio da interação com
os linfócitos B. MSCs derivadas da medula óssea apresentaram efeitos inibitórios
sobre a proliferação e secreção da imunoglobulina IgG por linfócitos B em um
modelo experimental murino de lúpus eritematoso sistêmico [47]. Além disso,
quando MSCs isoladas da medula óssea (BM-MSCs) e linfócitos B provenientes do
sangue periférico de doadores saudáveis foram co-cultivados com diferentes
estímulos para ativação dos linfócitos B, como anticorpos direcionados contra a
molécula CD40, a proliferação, assim como a produção de imunoglobulinas por essas
células foram inibidas [48].
As MSCs podem ainda inibir a diferenciação, maturação e ativação de células
dendríticas (DCs), resultando, posteriormente, na atenuação da resposta imune
mediada por células T [49]. Elas podem alterar o perfil secretório de citocinas das
DCs, estimulando a secreção de citocinas de perfil supressor/regulador, como, por
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exemplo, a IL-10, e inibindo as citocinas pró-inflamatórias como IFN-γ, IL-12 e TNFα [50]. Além disso, a inibição de moléculas relacionadas à apresentação de antígenos,
como CD1a, CD40, CD83, CD80, CD86 e HLA-DR foi observada durante a maturação
de DCs na presença de MSC [49, 51].

1.4 Células T reguladoras e MSCs

As células com potencial regulador têm sido alvo de intensas pesquisas nos
últimos anos. Logo depois da descoberta de que linfócitos T funcionam como células
auxiliadoras para linfócitos B, Gershon e Kondo[52], na década de 70, propuseram
que um grupo de células poderia agir suprimindo a resposta imune, sendo
denominadas células T supressoras. Porém, somente a partir do final dos anos 90 que
a existência dessas células passou a ter uma maior aceitação no meio científico, sendo
então estudadas e amplamente caracterizadas, ressurgindo como células T
reguladoras (Tregs) [53].
As células Tregs surgem no timo e são encontradas no sangue periférico e em
órgãos linfóides secundários representando cerca de 5-15% de todas as células T
CD4+ em murinos. Essas células expressam constitutivamente a cadeia α do receptor
de IL-2 (CD25+) exibindo uma potente atividade reguladora tanto in vivo como in
vitro, inibindo células T auto-reativas e mantendo a homeostasia e tolerância
imunológica [53]. Sakaguchi et al. [53] demonstraram que a transfusão de células T
CD4+CD25- em camundongos nude atímicos pode ocasionar o desenvolvimento de
doenças autoimunes, como tireoidite, gastrite, insulite e glomerulonefrite. Além
disso, foi mostrado que a transferência de células T CD4+CD25+ dentro de um curto
período de tempo pós-transferência de células T CD4+CD25- pode prevenir o
desenvolvimento da autoimunidade de uma maneira dose-dependente.
A manutenção e sobrevivência das células Tregs é regulada pela citocina IL-2,
sendo que o bloqueio desta citocina in vivo com anticorpos anti-IL-2 inibe a
proliferação homeostática dessas células [54]. Apresentam ainda um fenótipo de
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células de memória, uma vez que são CD45RO+, além de expressar CTLA-4 (do
inglês, “cytotoxic T-lymphocyte antigen 4”)

[55]. Posteriormente, uma elevada

expressão do fator de transcrição Foxp3 (do inglês, “Forkhead Box P3”) foi identificada
como tendo um papel central no desenvolvimento e função das células Tregs
CD4+CD25+, sendo o marcador mais específico disponível para essas células
atualmente [56]. A importância das células Tregs na manutenção da tolerância foi
evidenciada em humanos, visto que pacientes com ausência funcional dessas células,
devido a uma mutação pontual no gene Foxp3, desenvolvem a síndrome conhecida
como IPEX (do inglês, “immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked
syndrome”), caracterizada por autoimunidade sistêmica [57]. Além disso, as Tregs
tem um papel muito importante no controle das respostas imunes efetoras em
diversas doenças autoimunes, sendo que a deleção dessas células leva a expansão
clonal de células T autorreativas. Em diversas doenças autoimunes, foi observada
uma atividade supressora reduzida dessas células isoladas a partir de PBMCs de
pacientes com esclerose múltipla, diabetes tipo 1, miastenia grave, artrite reumatóide
e lúpus [58, 59].
Atualmente, as células Tregs podem ser classificadas como células Tregs
CD4+CD25+Foxp3+ naturais, geradas no timo, Tregs periféricas, induzidas na
periferia a partir de células Foxp3- após estimulação antigênica na presença de TGFβ1 [60-62]. As células Tregs podem atuar suprimindo a resposta imune por diversos
mecanismos envolvendo fatores solúveis, como por meio das citocinas TGF-β1 e IL10, ou por contato célula-célula, como por exemplo a molécula CTLA-4 [63-65].Essas
células

podem

ainda

consumir

os

fatores

de

crescimento

presentes

no

microambiente, como por exemplo, a IL-2, privando as outras células efetoras desses
fatores e induzindo a apoptose nessas células [66]. O metabolismo de adenosina foi
relatado como outro importante mecanismo de supressão mediado pelas Tregs, visto
que essas céluas expressam as moléculas CD39 e CD73 [67]. Inicialmente, a molécula
CD39 cliva o ATP em ADP e AMP. O AMP é rapidamente degradado em adenosina
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pelo CD73, gerando seus efeitos supressores ao se ligar em receptores acoplados a
proteína G, o receptor A2A, presente em células T.
Interessantemente, as MSCs possuem a capacidade de expandir células Tregs
in vitro e in vivo em diversos modelos experimentais [68]. Maccario et al. [69]
descreveram que a interação de MSCs humanas com células envolvidas na resposta
imune aloantígeno-específica favorecia a diferenciação de células Tregs expressando
CD25 e/ou CTLA-4 com funções supressoras. Em outro estudo, o co-cultivo de MSCs
com PBMCs ocasionou a geração tanto de linfócitos T CD4+, expressando elevados
níveis de Foxp3, como T CD8+ reguladores capazes de inibir a proliferação
linfocitária por estímulo aloantigênico, policlonal (anti-CD3) ou mitogênico (PHA)
com uma eficiência supressora aproximadamente 100 vezes maior quando
comparada a células Tregs CD4+CD25+ [70].
As MSCs alogênicas podem diminuir a secreção de IFN-γ por células de perfil
Th1 (do inglês “T helper 1”) e aumentar a secreção de IL-4 por células Th2 (do inglês,
“T helper 2”), favorecendo ainda um aumento na frequência de células Tregs na
presença de IL-2, quando co-cultivadas com diferentes populações de linócitos [43].
Em outro estudo, MSCs isoladas da medula óssea de ratos co-cultivadas com células
CD3+ alogênicas promoveram uma aumento na frequência de células T CD4+CD25+
assim como nos níveis de citocinas antiinflamatórias como TGF-β e IL-10 [71].
As MSCs podem ainda recrutar e manter o fenótipo de células Tregs in vitro
[72]. No estudo de Dianni et al. [72] um aumento na frequência de células
CD4+CD25+Foxp3+ assim como uma diminuição na expressão de CD127 (fenótipo
característico de Tregs humanas) foi observado após o co-cultivo de linfócitos CD3+
com MSCs humanas. De forma interessante, quando populações purificadas de
células Tregs CD4+CD25+ foram utilizadas no co-cultivo com MSCs, observou-se
uma manutenção tanto da expressão de Foxp3, assim como na capacidade supressora
dessas células por um período de até 2 semanas [72].
Embora o mecanismo envolvido no processo de indução/expansão de células
T CD4+CD25+Foxp3 in vitro ainda não tenha sido completamente elucidado, em MSC
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humanas derivadas de medula óssea, foi mostrado que o contato celular
MSC/linfócito T CD4+ e fatores solúveis como PGE2 e TGF-β podem estar envolvidos
[73]. Além disso, em outro estudo, foi verificado que a molécula de HLA-G5
(antígeno leucocitário humano de classe I não-clássico) secretada por MSCs, na
presença de IL-10, pode contribuir para a expansão de células Tregs [74].
A enzima IDO também exerce um papel importante na atividade
imunomoduladora das MSCs sobre as células Tregs. Em um modelo experimental de
transplante renal, observou-se que a administração de MSCs pode aumentar a
sobrevida do enxerto, associado uma maior frequência de células Tregs e aumento
dos níveis de quinurenina no soro, indicando assim uma maior atividade da enzima
IDO [75]. Além disso, o tratamento dos animais um inibidor da IDO (1-metiltriptofano) ou a utilização de MSCs obtidas a partir de camundongos IDO -/- não
promoveu a tolerância ao enxerto, confirmando assim a importância dessa enzima no
mecanismo de ação terapêutico observado e na indução de células Tregs [75]. De
forma importante, a IDO e a PGE2 produzidas pelas MSCs podem ainda, ao
direcionar a diferenciação de células T CD4+ para um fenótipo regulador, promover
a inibição da diferenciação de células Th17 (do inglês “T helper 17”), que são
importantes células efetoras em diversas situações de autoimunidade [76, 77].
Recentemente, foi mostrado que a administração de MSCs alogênicas reduziu
a inflamação das vias aéreas e os níveis de IgE no modelo experimental de asma
induzida por ovoalbumina, em um mecanismo dependente da indução de células T
CD4+Foxp3+, visto que o tratamento com ciclofosfamida, que promove a depleção de
Tregs, pode reverter o efeito terapêutico observado [78].
Embora os mecanismos de imunossupressão das MSCs não estejam
completamente elucidados, tem-se mostrado que tanto o contato MSC/células do
sistema imune como a participação de fatores solúveis parecem estar envolvidos
nesse processo. Além disso, é interessante ressaltar que os vários mecanismos de
imunomodulação promovidos pelas MSC in vitro não são mutuamente exclusivos, e

25

a contribuição relativa de cada um deles em modular a resposta imune é variável em
diferentes modelos experimentais.

1.5 MSCs, doenças autoimunes e células Tregs

As doenças autoimunes são resultantes de defeitos nos mecanismos de
tolerância imunológica, resultando na ativação de mecanismos celulares e humorais
da resposta imune contra tecidos próprios. Geralmente, essas doenças são de
natureza multifatorial, onde fatores genéticos e ambientais podem estar envolvidos.
Nos últimos anos, a propriedade imunossupressora das MSCs tem sido explorada in
vivo em modelos animais para diversas doenças de natureza autoimune.
No modelo de encefalomielite autoimune experimental (EAE), um modelo
murino para esclerose múltipla humana, a administração de MSCs antes ou durante
a doença diminuiu o infiltrado inflamatório no sistema nervoso central e os sinais
clínicos associados com a desmielinização presentes nesta doença [46]. Em outro
estudo, nesse mesmo modelo experimental, observou-se uma redução de células T
produtoras de IFN-γ e células T CD4+ de perfil Th17 pró-inflamatórias, com
concomitante aumento de células de perfil Th2, produtoras de IL-4 e citocinas antiinflamatórias, contribuindo assim para a melhora clínica da doença [79]. Em
pacientes com esclerose múltipla, uma maior expressão de Foxp3 nas células
mononucleares, associada à estabilização clínica da doença, foi observada 6 meses
após a administração de MSCs, quando comparado aos níveis de expressão antes do
tratamento [80].
No tratamento da artrite induzida por colágeno em camundongos com
ADMSCs humanas uma diminuição na produção de várias citocinas próinflamatórias e de células Th1/Th17 antígeno-específicas, aumento de IL-10 em
linfonodos e articulações, além da expansão de células Tregs foram observadas [81,
82]. Neste mesmo modelo experimental, MSCs murinas alogênicas foram capazes de
prevenir o dano tecidual em ossos e cartilagens, aumentando a frequência de Tregs
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antígeno-específicas e diminuindo a concentração de TNF-α no soro dos animais
tratados [83]. O efeito das ADMSCs humanas sobre a proliferação e produção de
citocinas por células T auto-reativas provenientes de pacientes com artrite
reumatóide foi avaliada em experimentos de co-cultivo in vitro [84]. Neste estudo,
ADMSCs humanas inibiram ainda a resposta proliferativa e a produção de citocinas
inflamatórias em células T CD4 e CD8 ativadas por colágeno aumentando ainda a
produção de IL-10 e a geração de células Tregs capazes de suprimir a resposta de
células T específicas para este antígeno [84].
Na colite experimental e esclerose sistêmica, a infusão de MSCs isoladas da
medula óssea induziu a apoptose de células T via um mecanismo dependente da
interação FAS (receptor FAS) / FASL (Fas ligante) melhorando os sintomas clínicos
de ambas as doenças [85]. As células T apoptóticas induziram então a produção de
TGF-β nos macrófagos, proporcionando assim o aumento de células Tregs e indução
de tolerância imunológica [85]. O tratamento da colite experimental utilizando
ADMSCs humanas ou murinas pode melhorar os parâmetros clínicos e
histopatológicos da doença pela diminuição da resposta imune de perfil Th1 na
mucosa intestinal e linfonodos mesentéricos, sendo esse efeito parcialmente
dependente da indução de células Tregs secretoras de IL-10 [86].
No caso de lúpus eritematoso sistêmico, MSCs humanas reduziram a
proliferação de linfócitos T, níveis de anticorpos anti-DNA e inibiram a progressão
da doença em camundongos de uma maneira dose-dependente [87]. Em outro
estudo, a administração de ADMSCs pode aumentar os níveis de GM-CSF, IL-4, e IL10 no soro e a frequência de células T CD4+Foxp3+, sem o desenvolvimento de
efeitos adversos, avaliado durante um longo período de tempo pós-tratamento (60
semanas) [88].
As MSCs foram utilizadas com sucesso no tratamento de casos graves de
reação do enxerto versus-hospedeiro (REVH) tanto em modelos animais [89] como
em humanos [90, 91]. Em um modelo experimental de REVH em camundongos, foi
observada uma diminuição no número de células T CD4+ e CD8+ e proporção
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Th1/Th2 combinado a um aumento na frequência de células Tregs após o tratamento
com MSCs [92]. Além disso, um estudo clínico de fase II utilizando MSC expandidas
in vitro mostrou-se como uma terapia efetiva em pacientes com REVH aguda [93].
Dessa forma, a aplicação terapêutica envolvendo a imunomodulação por
MSCs é uma alternativa promissora na área de medicina regenerativa para o possível
tratamento de diversas doenças autoimunes e processos inflamatórios agudos e
crônicos.

1.6 MSCs e o diabetes autoimune tipo 1 (DMT1)

Dentre as diversas doenças autoimunes, destaca-se o diabetes mellitus
autoimune do tipo 1 (DMT1), que consiste em um processo inflamatório autoimune
órgão-específico que resulta na destruição seletiva das células β pancreáticas
produtoras de insulina, levando a uma hiperglicemia [94, 95]. Esta doença é o
distúrbio crônico-metabólico mais frequente na infância e costuma manifestar-se
geralmente abaixo dos 30 anos de idade, concentrando-se no período escolar e na
adolescência em 90% dos casos.
O DMT1 é um importante problema de saúde pública mundial, visto que o
número de pacientes com diabetes (considerando o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2)
segundo

a

Federação

Internacional

de

Diabetes

(FID),

é

estimado

em

aproximadamente 246 milhões de pessoas. Além disso, no ano de 2025, conforme
estimativas da FID, este número aumentará para aproximadamente 380 milhões de
casos. De forma importante, o número de óbitos devido a esta doença atingiu 6% do
total de óbitos a nível mundial, associado principalmente a doenças cardiovasculares
(50% dos casos) [96]. Nos Estados Unidos, estima-se que 20 milhões de pessoas sejam
diabéticas (7% da população) sendo que 5-10% dos casos correspondem ao DMT1,
segundo informações do CDC (“Center for Disease Control and Prevention”) [97]. A
incidência mundial dessa doença é muito variável, podendo atingir valores muito
elevados como 36 casos a cada 100.000 indivíduos, em países como Finlândia e

28

Sardenha [98]. Além disso, estima-se um aumento anual de 3,2% no número de casos
mundiais dessa doença, principalmente entre crianças e adolescentes [99]. Dentre as
complicações

crônicas

resultantes

do

DMT1

destacam-se

os

problemas

cardiovasculares, insuficiência renal, cegueira e úlceras crônicas [100].
No Brasil, não existem dados precisos sobre a incidência desta doença, mas
estima-se que corresponda a 5-10% do número total dos casos diagnosticados de
diabetes, que no ano de 2005 foi estimado em 8 milhões, existindo assim, cerca de 600
mil portadores desta doença no país [101]. A prevalência anual de DMT1 no Brasil é
de aproximadamente 8 casos a cada 100 mil indivíduos [101].
Embora os eventos que controlam o início e a progressão da doença ainda não
foram completamente elucidados, a combinação de predisposição genética
(poligênica), fatores ambientais (p. ex. infecções virais) e imunológicos podem estar
envolvidos em sua patogenia. É importante ressaltar que a maioria dos estudos
genéticos, patofisiológicos e imunológicos foram realizados em modelos animais
para esta doença, destacando-se o rato BB (Biobreeding) e o camundongo NOD (nonobese diabetic).
Esta doença é caracterizada por um processo autoimune mediado por células
T CD4+ efetoras com um perfil do tipo Th1 [102]. Durante o seu desenvolvimento
ocorre a infiltração nas ilhotas pancreáticas de células T CD4+, T CD8+, linfócitos B e
macrófagos, resultando em um processo inflamatório denominado insulite [102, 103].
Os linfócitos T CD4+ e CD8+ reagem então contra os auto-antígenos expressos nas
células β pancreáticas, causando a lise destas células, ou induzindo a apoptose por
meio da ação de citocinas [104, 105].
A ativação dos linfócitos T auto-reativos requer a apresentação de autoantígenos através de moléculas MHC (complexo principal de histocompatibilidade)
de classe II [106]. Assim, auto-antígenos provenientes de células β são apresentados
por células apresentadoras de antígeno (APCs) ás células T näive auto-reativas nos
linfonodos pancreáticos (LPs), ativando uma resposta imune de perfil Th1. Neste
sentido, foi mostrado que a remoção de LPs de camundongos NOD pré-diabéticos
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conferiu proteção contra a formação do processo de insulite nas ilhotas pancreáticas
[107]. Após a ativação, os linfócitos T CD4+ produzem citocinas pró-inflamatórias
como interferon-γ (IFN-γ) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) que induzem a
apoptose das células β [105]. O tratamento de camundongos NOD (do inglês, “nonobese diabetic”), modelo experimental de DMT1, com anticorpo anti-IFN-γ pôde
prevenir o desenvolvimento da doença [108]. Além disso, a expressão desta citocina
em linhagens de camundongos resistentes ao diabetes autoimune resultou no
desenvolvimento da doença [109]. A citocina IL-1β, produzida principalmente por
macrófagos ativados, induz a expressão da enzima oxido nítrico sintase, ativando
assim a síntese de oxido nítrico e radicais livres de oxigênio, levando a morte celular
dessas células [110]. Além disso, foi mostrado que a combinação in vitro de IL-1β,
IFN-γ e TNF-α aumenta a vulnerabilidade da célula β a resposta autoimune [111].
Recentemente, um estudo que analisou o pâncreas de pacientes com o
desenvolvimento recente de DMT1 mostrou a presença de células T CD8+ e CD68+
presentes no infiltrado mononuclear [112]. Assim, a morte celular decorrente da
insulite é causada principalmente pelo contato direto das células β com macrófagos e
linfócitos T ativados (apoptose mediada pela interação Fas/FasL) e/ou exposição a
mediadores solúveis secretados por essas células [104, 105, 113], como citocinas (IL1β, IFN-γ e TNF-α), óxido nítrico (NO) e espécies reativas de oxigênio (ROS) [105,
114].
Além da imunidade celular, os pacientes com DMT1 podem produzir
autoanticorpos considerados como específicos ou relacionados à doença, destacandose os anticorpos anti-insulina, anti-tirosina fosfatase (anti-IA2) e anti-descarboxilase
ácida glutâmica (anti-GAD65), sendo que os mesmos podem ser utilizados para
predição do desenvolvimento da doença [115, 116].
O processo autoimune no DMT1 é também composto de componentes
reguladores, destacando-se as células Tregs, importantes para a supressão da
ativação da resposta imune, mantendo assim a homeostase e tolerância aos antígenos
próprios [117]. A redução da frequência das Tregs pela ruptura da interação das
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moléculas B7/CD28 acentuou o desenvolvimento do diabetes autoimune em
camundongos NOD [118] enquanto a expansão dessas células nos linfonodos
pancreáticos (LPs) foi correlacionada com a proteção ao desenvolvimento da doença
[119]. De forma interessante, diversas terapias de sucesso utilizando este modelo
experimental mostraram uma correlação entre a melhora do DMT1 e o aumento na
frequência de Tregs [120-122].
Atualmente, as estratégias de tratamento padronizadas para o controle do
DMT1 são baseadas na administração de insulina e monitoramento da glicose
sanguínea. Além disso, estratégias utilizando o transplante de pâncreas ou ilhotas
pancreáticas têm sido realizadas e representam uma alternativa terapêutica
promissora para prevenção das complicações crônicas renais e neurológicas [123,
124]. No entanto, os custos elevados, a necessidade de terapia imunossupressora e
seus eventuais efeitos adversos, assim como a quantidade limitada de doadores
disponíveis, têm dificultado essa terapêutica. Dessa forma, a busca por novas
terapias seguras e efetivas para a prevenção e/ou reversão do DMT1 tornou-se um
desafio a ser alcançado. Entre as várias possibilidades destacam-se as MSCs, devido
ao seu potencial supressor/regulador e regenerativo. Nos últimos anos, o efeito
terapêutico dessas células, derivadas da medula óssea (BM-MSCs), na prevenção e
reversão do DMT1 foi avaliado em diferentes modelos experimentais para esta
doença [125-132].
O tratamento do diabetes experimental induzido por estreptozotocina com
BM-MSCs singênicas administradas pela via endovenosa em ratos diabéticos
aumentou a expressão de insulina e PDX-1 (do inglês, “pancreatic and duodenal
homeobox 1”), um fator de transcrição relacionado ao desenvolvimento, diferenciação
e homeostasia das células β, no pâncreas dos animais [125]. Além disso, um aumento
na frequência de células CD4+Foxp3+ e nos níveis de IL-10 e IL-13 após o tratamento
foram observados [125]. Em outro estudo, a administração de MSCs humanas em
camundongos NOD/SCID diabéticos diminuiu a glicemia e aumentou o número de
células β produtoras de insulina após o tratamento [126].
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Interessantemente,

células

mononucleares

da

medula

óssea

(BMCs)

contribuíram para o efeito terapêutico das MSCs no tratamento do diabetes
experimental. A combinação de 106 BMCs + 105 MSCs no tratamento de camundongos
diabéticos pode restabelecer a glicemia e a concentração de insulina no soro a níveis
normais, além de promover uma eficiente regeneração pancreática. Esse efeito
terapêutico foi associado à supressão de linfócitos T específicos para antígenos
presentes nas células β, garantindo assim a sobrevivência e a manutenção de ilhotas
pancreáticas funcionais [133].
A

administração

de

BM-MSCs

alogênicas

também

pôde

reverter

temporariamente a hiperglicemia em camundongos NOD diabéticos, diminuindo o
infiltrado celular inflamatório (insulite) de linfócitos T e B nas ilhotas pancreáticas
após o tratamento [127]. Neste mesmo modelo experimental, o tratamento com BMMSCs singênicas isoladas a partir da medula óssea de camundongos NOR também
reverteu a hiperglicemia, sendo este efeito mantido por até 12 semanas após o
tratamento [129]. De forma interessante, uma diminuição na frequência de
macrófagos (F4/80+), células T CD4+ e T CD8+ efetoras e um aumento na frequência
de células dendríticas plasmocitóides no linfonodos pancreáticos foram observados
após o tratamento [129].
As

propriedades

imunomoduladoras

das

MSCs

na

prevenção

do

desenvolvimento do DMT1 também foram avaliadas em camundongos NOD. A
administração de MSCs alogênicas em camundongos NOD com 4 semanas de idade
diminuiu a incidência do diabetes autoimune nos animais transplantados,
observando-se uma redução na capacidade de células T diabetogênicas em infiltrar
as ilhotas pancreáticas e promover o desenvolvimento da doença, assim como uma
indução de células Tregs produtoras de IL-10 [128].
Nos últimos anos, as ADMSCs, que podem ser isoladas a partir do tecido
adiposo e expandidas in vitro, tornaram-se uma fonte atrativa de MSCs para terapia
celular. Além disso, foi mostrado que as ADMSCs podem suprimir a resposta imune
de linfócitos T em diversos modelos experimentais de doença autoimune, como
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artrite induzida por colágeno, colite e encefalomielite autoimune experimental [81,
86, 134]. No entanto, o efeito supressor/regulador das ADMSCs na melhora do
DMT1 permanece amplamente inexplorado, assim como o mecanismo de atuação
dessas células no tratamento dessa doença. No presente estudo, a nossa hipótese foi
que as ADMSCs poderiam melhorar o desenvolvimento recente do diabetes
autoimune em camundongos NOD diabéticos promovendo seu efeito terapêutico via
inibição da resposta mediada por células T CD4+ de perfil Th1 pró-inflamatório
concomitantemente a expansão de células Tregs.

33

6 CONCLUSÕES


O modelo de diabetes autoimune experimental em camundongos NOD foi
caracterizado por uma hiperglemia, infiltrado celular inflamatório nas ilhotas
pancreáticas e resposta imune de perfil Th1 nos linfonodos pancreáticos;



o tratamento de camundongos NOD recém-diabéticos com ADMSCs pode
reverter a hiperglicemia, glicosúria e melhorar o teste de tolerância a glicose
intraperitoneal;



diversos hormônios relacionados à melhora do DMT1, como insulina, amilina
e GLP-1 foram aumentados no soro dos animais após o tratamento;



o tratamento com ADMSCs diminuiu o infiltrado celular inflamatório
(insulite) nas ilhotas pancreáticas contribuindo para manutenção/regeneração
de células β funcionais expressando insulina e PD-X1;



uma maior frequência de células Tregs CD4+CD25+Foxp3+ combinada a uma
diminuição na frequência de células CD4+IFNγ+ e TNF-α+ (perfil Th1) foi
observada nos linfonodos pancreáticos;



no pâncreas, o tratamento com ADMSCs atenuou a resposta imune Th1 (IFNγ) combinada ao aumento da expressão de TGF-β1 ativo;



as ADMSCs foram detectadas no lavado peritoneal, linfonodos pancreáticos o
pâncreas 72h após administração em camundongos NOD diabéticos;



a reversão da hiperglicemia em camundongos NOD recém-diabéticos foi
mantida em 78% dos animais por um período de até 8 semanas após o
tratamento;



uma maior frequência de células Tregs CD4+CD25+Foxp3+Helios+ nos
linfonodos pancreáticos assim como uma diminuição do infiltrado celular
inflamatório foi constatada 12 semanas após o tratamento; e



in vitro, ADMSCs promoveram a expansão/proliferação de células T
CD4+CD25+Foxp3+ quando co-cultivadas com linfócitos T CD4+ em um
mecanismo dependente de contato celular e mediado pela molécula PD-L1.
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