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RESUMO

A exposição ao M. tuberculosis pode resultar na eliminação imediata da micobactéria, estabelecimento de infecção latente (TBL) ou doença 
rapidamente progressiva. Os indivíduos infectados de forma latente podem progredir para doença ativa, denominada reativação da tuberculose. 
Para que o M. tuberculosis permaneça dentro de um hospedeiro por um período de tempo prolongado (aspecto característico da TBL), o bacilo 
de Kock modula a expressão dos componentes lipídicos na parede celular em resposta às moléculas efetoras antimicrobianas do hospedeiro. O 
M. tuberculosis interrompido no operon mce1 (Δmce1), que codifica possíveis transportadores ABC, reorganiza o conteúdo lipídico da parede 
celular e causa morte acelerada em camundongos. Nesse estudo ficou demonstrado que a bactéria mutante foi incapaz de induzir uma resposta 
inflamatória, o que resultou na formação de granulomas aberrantes. A parede celular dessa cepa mutante, com relação a cepa selvagem, contém 
uma quantidade 10 vezes maior de ácidos micólicos e níveis de expressão reduzidos de outros lipídios, considerados importantes fatores de 
virulência da micobactéria. Nesse estudo, avaliamos as respostas de células hospedeiras induzidas por lipídios micobacterianos, a fim de obter 
informações sobre como o rearranjo lipídico da parede celular, dependente da repressão do mce1, pode modular a resposta inflamatória do 
hospedeiro. A resposta in vitro de macrófagos murinos, bem como células T CD4/CD8 duplo-negativas (DN) humanas, aos lipídios do M. 
tuberculosis foram examinadas. Macrófagos estimulados pelo extrato lipídico não-polar da Δmce1 mostraram significante diminuição da 
expressão dos genes pró-inflamatórios TNF-α, IL-6 e IL-1β em comparação às células expostas ao mesmo extrato lipídico da cepa de M. 
tuberculosis selvagem. A expressão dos genes que codificam os receptores nucleares ativados por lipídeos (RNAL) em macrófagos murinos 
estimulados por Δmce1 aumentou tanto para TR4 como para RAR, em relação aos estímulos lipídicos da cepa selvagem. A expressão de PPAR-γ 
tendeu a ser regulada positivamente para células estimuladas por Δmce1, mas este resultado não foi estatisticamente significante. Esses RNAL 
são “sensores” intracelulares dos lipídios bacterianos e são fatores de transcrição de uma série de genes envolvidos na resposta inflamatória e no 
metabolismo de lipídios na célula hospedeira. Em seguida, ensaios de indução por lipídios, seguido por análise de citometria de fluxo foi realizada 
em células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de indivíduos saudáveis. Essas análises revelaram que macrófagos pré-estimulados pelos 
lipídios do Δmce1, em relação aos estímulos da cepa selvagem, induziram uma maior proliferação de células T DN produtoras de IFN-γ e IL-10, em 
ensaios de co-cultivo com células de indivíduos sadios. Por outro lado, a proliferação de células T DN produtoras de TNF-α foi reprimida pelos 
estímulos lipídicos Δmce1, em relação à cepa selvagem. Estas observações sugerem que a resposta imune do hospedeiro ao M. tuberculosis pode 
ser modulada por diferenças na composição lipídica da parede celular.
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