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RESUMO 

O receptor ST2, um membro da superfamília de receptores Toll-like/IL-1, é expresso em 

várias células do sistema imune .  A citocina IL-33 se liga ao receptor ST2, que por sua vez 

desempenha importantes funções no intestino, como regeneração do epitélio e interação 

com o microbioma, promovendo homeostase intestinal. O eixo ST2/IL-33 apesar de 

amplamente estudado no contexto de infecções virais, tem o seu papel nas infecções 

bacterianas ainda  pouco explorado. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi estudar os 

mecanismos envolvidos no processo de invasão e estabelecimento da infecção por Brucella 

abortus (Ba) por via oral, explorando o papel do receptor ST2 na microbiota intestinal bem 

como na homeostase intestinal. Para isso, animais selvagens Balb/c (WT) e deficientes para 

ST2 (ST2-/-) foram infectados por gavagem com B.abortus e eutanasiados aos 3 e 14 dias 

após-infecção (dpi). Os resultados sugerem que animais ST2-/- são mais resistentes a 

infecção oral, apresentando redução da carga bacteriana no figado e baço, sendo a B. 

abortus retida em linfonodos mesentéricos (LNM) quando comparados aos animais WT. 

Entretanto, esse fenotipo nao foi observado quando a infecção se deu por via intraperitoneal, 

sugerindo que o ST2 seja importante na fase de invasão da B.abortus atraves da mucosa 

intestinal. Além disso, a infecção por Ba induziu a permeabilidade intestinal nos animais WT 

mas não nos animais ST2-/-. Foi observado uma menor quantidade e diversidade de grupos 

bacterianos presentes na microbiota intestinal, de camundongos ST2-/- quando comparados 

aos animais WT infectados, alem de alterações significativas na composição da microbiota 

intestinal durante a infecção em ambos os grupos de animais, sugerindo um quadro de 

disbiose, e portanto, participação da microbiota intestinal no contexto do processo infeccioso 

por B. abortus. A infecção levou a um aumento do recrutamento de neutrofilos e eosinofilos 

no intestino de camundongos WT infectados, um fenômeno não observado em 

camundongos ST2-/- infectados. As analises de MUC2 revelam o aumento da expressão 

desta molecula somente no intestino delgado dos animais WT, sugerindo que o ST2 possa 

participar da regulação desta molécula. Por outro lado, a infecção por Ba pela via oral levou 

a um aumento da produção das citocinas pro-inflamatórias IFN-, TNF-α e IL-6 em animais 

ST2-/- quando comparados aos animais WT, o que pode estar relacionado a um perfil mais 

resistente à infecção observado nos animais nocautes. Nossos resultados sugerem, até o 

momento, um papel do receptor ST2 na homeostase intestinal impactando no processo de 

invasão da Brucella abortus pela mucosa intestinal e consequentemente, disseminação 

sistêmica após a rota da infecção oral. 

 

Palavras chaves: Receptor ST2, microbiota, infecção, mucosa intestinal 
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ABSTRACT 

The ST2 receptor, a member of Toll-like/IL-1 receptor superfamily, is expressed in several 

immune cells. This receiver binds to the cytokine IL-33, that plays important functions in the 

gut, such as, epithelium regeneration, interaction with the microbiome, promoting intestinal 

homeostasis. The ST2/IL-33 axis although widely studied in the context of viral infections, its 

role in bacterial infections is still poorly explored.Therefore , the main goal of this study was 

to investigate  the mechanisms involved in the process of invasion and establishment of 

Brucella abortus (Ba) infectionorally, exploring the role of the ST2 receptor in the intestinal 

microbiota and homeostasis. For this, wild-type animals Balb/c (WT) and ST2 deficient mice 

(ST2-/-) were infected by gavage with B.abortus and euthanized 3 and 14 days after infection 

(dpi). The results suggest that ST2-/- animals are more resistant to oral infection compared to 

WT mice, showing reduction of bacterial load in  livers and spleens, with B. abortus been 

retained in mesenteric lymph nodes (LNM). However, this phenotype was not observed when 

the infection occurred via intraperitoneal route, suggesting that ST2 is important in the 

invasion phase of B.abortus through the intestinal mucosa. Furthermore, Ba infection 

induced intestinal permeability in WT mice but not in  ST2-/- animals. Additionally, it was 

observed a lower quantity and diversity of bacterial groups present in the intestinal 

microbiota of ST2-/- mice when compared to WT infected animals. However, significant 

alterations in the composition of the intestinal microbiota was observed during infection in 

both animal groups, suggesting a dysbiosis phenotype; and therefore, the involvement of 

intestinal microbiota in the context of B. abortus infection. The infection led to an increase in 

the recruitment of neutrophils and eosinophils in the intestine of WT mice infected with B. 

abortus, a phenomena not observed in ST2-/- infected-mice. The MUC2 analysis also 

revealed the increase in the expression of this molecule only in the small intestine of the WT 

mice, suggesting that the ST2 can participate in the regulation of this molecule. On the other 

hand, oral infection with Ba induced higher levels of IFN-, TNF-α and IL-6 in ST2-/- mice 

compared to WT animals, suggesting this pro-inflammatory profile detected in the knockout 

mice might be related to the increased resistance observed in these animals. Our results 

suggest, so far, a role for ST2 receptor in the intestinal homeostasis impacting the process of 

Brucella abortus invasion by the intestinal mucosa and consequently, systemic dissemination 

after infection by the oral route. 

 

 

Keywords: ST2 receptor, microbiota, infection, intestinal mucosa 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. A BRUCELOSE 

A brucelose é uma doença crônica causada pela bactéria do gênero Brucella que pertence 

ao subgrupo α-2 de Proteobactérias. Os indivíduos infectados apresentam sintomas 

inespecíficos compartilhados com diversas doenças, isso faz com que a brucelose humana 

apresente dados subestimados de distribuição epidemiológica (WHO, 2006), contudo essa 

enfermidade acomete cerce de 500.000 individuos anualmente. Em seres humanos os 

principais sintomas da fase aguda da doença são febre ondulante, dores de cabeça, fadiga, 

mialgia e perda de peso. Na fase crônica, pode ser observada endocardite, artrite, 

osteomielite e complicações neurológicas (Solera, 2010). 

 

O gênero Brucella é caracterizado como cocobacilos gram-negativos, imóveis, que não 

esporulam e não encapsulam. São parasitas intracelulares facultativos e possuem 

membrana celular externa composta principalmente de lipopolissacarídeo (LPS), 

considerado um dos principais fatores de virulência desse gênero (Corbel and Morgan, 1984; 

Martin and Hancock, 1990).  

 

As três espécies que apresentam maior risco de infecção para humanos são: Brucella 

melitensis, Brucella abortus e Brucella suis. Apesar de B. melitensis ser a mais patogênica, 

B. abortus é a principal fonte de infecção, por ser a espécie mais difundida no mundo 

(Corbel, 1997). A infecção natural por Brucella ocorre principalmente pelas vias orais e 

nasais através de: consumo de leite cru e produtos lácteos sem pasteurização provenientes 

de animais infectados (nesse caso a B.abortus pode sobreviver de duas semanas até seis 

meses), ingestão de carne (menos comum em países onde a ingestão de carne crua não é 

habitual), inalação de aerossóis contendo o patógeno, contato com animais infectados e 

suas secreções (principalmente com material de aborto), e pelo hábito dos bovinos de 

lamber e cheirar animais recém-nascidos ou mesmo fetos abortados (Paraná, 2015; Seleem 

et al., 2010; Silva et al., 2005).  

1.2 PATOGÊNESE 

A brucelose é uma doença sistêmica na qual qualquer órgão ou tecido do organismo pode 

estar envolvido. Nos animais a brucelose é uma infecção crônica, que pode persistir por 

toda a vida do hospedeiro. Nas fêmeas, Brucella possui tropismo pelo hormônio placentário 

bovino, o eritritol, levando a lesões nas glândulas uterinas enquanto que, nos machos, a 
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bactéria possui tropismo por hormônios masculinos, como a testosterona, dirigindo-se aos 

testículos. Assim, a infecção por Brucella afeta principalmente os órgãos reprodutivos 

causando aborto e infertilidade (Young, 1988). 

 

A habilidade de Brucella causar doença requer alguns passos críticos durante a infecção. A 

patogênese causada pela infecção por Brucella está associada à sua capacidade de evitar 

mecanismos de defesa do hospedeiro, resultando na sua proliferação intracelular (Sangari 

and Aguero, 1996).  

 

Vários mecanismos de virulência já foram verificados no gênero Brucella, dentre eles: o 

sistema de secreção do tipo IV (SST4) — importante para sobrevivência e replicação 

intracelular da Brucella (Hong et al., 2000) —; o sistema regulatório de dois componentes 

BvrR/BvrS—essencial para que a bactéria mude do meio extracelular para o ambiente 

intracelular (Guzman-Verri et al., 2002) —; o sistema transportador do tipo ABC —

constituído por proteínas que fazem o transporte transmembrana de peptídeos, poliaminas, 

íons, aminoácidos, ferro e sulfatos para o interior da bactéria e exportam antibióticos, ácidos 

graxos e toxinas da mesma (Tam and Saier JR, 1993)—; o LPS (lipopolissacarídeo) — 

quepossui baixa toxicidade para os macrófagos, baixa pirogenicidade e baixa atividade 

ferropênica—; os β-1,2 glucanos cíclicos —diretamente relacionado ao tráfego intracelular; 

atividade de catalase e urease —; além de determinados genes (pgm, rfbE, pmm e whoA, 

relacionados a síntese de LPS; cydB, atividade citocromo oxidase; ahpC e ahpD, proteínas 

contra danos dos radicais de oxigênio; purE, síntese de purinas) entre outros (Ko and 

Splitter, 2003; Seleem et al., 2010). 

 

Após a internalização ocorre a formação de vacúolos contendo Brucella, denominados 

BCVs (Brucella containing vacuole). Tal vacúolo entra em processo de maturação, no qual 

sofre acidificação (Porte et al., 1999), o que constitui um sinal para a indução da expressão 

dos genes virB da bactéria (Boschiroli et al., 2002). Esses genes codificam o sistema de 

secreção do tipo IV (T4SS) que tem sido apontado como um fator de virulência essencial 

para a resistência e replicação das bactérias do gênero Brucella (Celli, 2006). O T4SS virB 

contribui para a sobrevivência do patógeno alterando o tráfego intracelular e possibilitando a 

formação do nicho replicativo (de Jong et al., 2008). Apenas 15 a 30% das bactérias 

internalizadas conseguem evitar a fusão com lisossomos e redirecionar sua trajetória para 

atingir o estágio replicativo (Gorvel and Moreno, 2002). 
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Após sofrer a acidificação, o BCV interage com a via endocítica e adquire uma glicoproteína 

de membrana, LAMP-1, marcadora de endossomos tardios tornando-se um vacúolo 

intermediário (Celli et al., 2003; Starr et al., 2008). Entretanto, mais tardiamente a bactéria 

consegue promover a perda deste marcador evitando assim a fusão do vacúolo com o 

lisossomo. A partir deste momento, o BCV mantém contato com o retículo endoplasmático 

(RE) de maneira dependente de T4SS virB e adquire marcadores específicos do RE em sua 

superfície, formando finalmente a organela replicativa da Brucella (Celli et al., 2003). 

 

Outra maneira que as bactérias do gênero Brucella possuem para evadir o sistema de 

defesa do hospedeiro é através da produção de moléculas modificadas que são fracamente 

reconhecidas pelos receptores do hospedeiro (de Jong et al., 2008). O seu LPS não 

convencional, por exemplo, possui no lipídeo A (uma das três partes que compõem o LPS) 

resíduos de ácidos graxos muito mais longos do que o LPS de enterobactérias. Essa 

modificação torna o LPS da Brucella fracamente reconhecido pelos receptores de superfície 

celular da imunidade inata (Lapaque et al., 2005) e, também, o transforma em um alvo fraco 

de ligação para o componente C3 do sistema do complemento (Barquero-Calvo et al., 2007). 

 

Os mecanismos de escape do sistema imune do hospedeiro tornam-se a principal base para 

o estabelecimento da infecção crônica. E, como resposta do organismo à persistência da 

bactéria no tecido, ocorre à formação de granulomas, que podem ser encontrados no fígado 

e também em outros órgãos com intuito de restringir o crescimento bacteriano (Grilló et al., 

2012; Hunt and Bothwell, 1967). 

1.3 INFECÇÃO ORAL PELA BRUCELLA ABORTUS 

Numa infecção natural pela Brucella, o tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal 

GALT, como a placa de Peyer (PPs), serve como sentinela para reconhecimento e iniciação 

das respostas imunes contra essas bactérias. Pelo fato do GALT não possuir ductos 

linfáticos aferentes, é necessário que a apresentação de antígenos luminais ocorra através 

do epitélio da mucosa. O lado luminal dos folículos linfoides do GALT é coberto pelo epitélio 

associado ao folículo em forma de cúpula (FAE), dentro do qual estão às células M (Neutra 

et al., 2001). 

 

Dessa forma, já foi demonstrado que a invasão da Brucella no trato gastrointestinal esta 

associada a sua capacidade de se translocar mais efetivamente via células M do que 

através de enterócitos (Paixao et al., 2009). Diversos agentes infecciosos usam proteínas 
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ancoradas a GPI (receptores ancorados ao glicosilfosfatidilinositol) para conseguirem 

infectar as células do hospedeiro. A proteína priônica celular PrPc, é uma proteína ancorada 

a GPI altamente expressa na superfície apical das células M entre as células epiteliais 

intestinais. A Brucella consegue infectar as células M após a interação da bactéria com a 

proteina PrPc (Nakato et al., 2012), sendo a sua translocação realizada pelo processo de 

transcitose, não ocorrendo ruptura das junções célula-célula (Paixao et al., 2009). Alem 

disso, foi demonstrado um papel importante de PrPc interagindo com a proteina de choque 

térmico expressa pela B.abortus Hsp60, onde esta interação facilita a formação de 

macropinossomas e subsequente replicação intracelular da B.abortus dentro de macrófagos. 

Esta interação também pode estar participando da invasão da Brucella às células M. 

 

Além das células M, as células dendríticas (DCs) são outro alvo celular da B.abortus. 

Salcedo e colaboradores (2008) demonstraram que Brucella foi capaz de estabelecer um 

nicho de replicação dentro de células dendriticas cultivadas in vitro, retardando o processo 

de maturação destas celulas, resultando na redução de secreção de citocinas e na 

apresentação de antigenos de forma eficiente. Alem disso, a sua replicação é dependente 

do seu sistema de secreção  tipo IV virB, necessario para evitar a via de degradação 

lisossomal, similiar ao que já é descrito em outros tipos de células, como macrofagos.  

 

Em um modelo de infecção oral com B. melitensis, Paixão e colaboradores (2009) 

observaram em 8 hs após infecção, alta carga bacteriana no colon e cecum, diminuindo 

rapidamente  durante uma cinética de infecção (1, 3, 7 e 14 dpi) , persistindo um numero 

baixo de bactérias no intestino grosso ate 21 dias  pós-infecção. No íleo, foi observado um 

declínio leve ao longo da infecção. Um pequeno numero de bactérias foi encontrada no 

linfonodo mesentérico (LMN), baço e fígado as 8hs e 1 dpi, aumentando significativamene 

em 3 e 7 dias, estabilizando em 14 e 21 dias. Nas placas de Peyer (PP), a carga bacteriana 

foi muito baixa durante toda a infecção, com aumentos significativos em 7 e 14 dias, ficando 

em níveis bem reduzidos  em 21 dias, indicando que a colonização nas PPs é transitória.  

 

A infecção por Brucella melitensis não desencadeou resposta inflamatória intestinal robusta. 

O mesmo foi observado durante à infecção por B.abortus (Barquero-Calvo et al., 2007). 

Sendo estes dados consistentes com a visão de que a Brucella spp. são patogenos 

silenciosos que evitam a ativação da resposta imune durante o estabelecimento da infecção.  

 

Relatos recentes identificaram genes da Brucella que podem ser importantes para a 

sobrevivência bacteriana no trato digestivo e, consequentemente, estabelecer infecção 



16 

 

 

sistêmica em camundongos (Delpino et al., 2007). Os genes que codificam a urease são 

necessários para estabelecer a infecção por B. suis e B. abortus através da via oral em 

camundongos (Bandara et al., 2007). A urease é uma enzima com múltiplas subunidades, 

envolvida no metabolismo do nitrogênio, que causa um aumento no pH devido à produção 

de amônia como resultado da hidrólise da uréia (Collins and D'Orazio, 1993). B. abortus e B. 

suis têm dois operons de urease não adjacentes (Chain et al., 2005).  O operon ure1 é 

responsável pela atividade da urease, e sua inativação causa atenuação da infecção 

(Paixao et al., 2009) em camundongos inoculados através da via oral (Sangari et al., 2007).  

 

Diante do exposto acima, apesar da via oral ser uma rota principal da infecção natural 

causada pela B. abortus, poucos estudos tem se aprofundado no entendimento da relação 

entre a Brucella a componentes do sistema imune do trato intestinal. Portanto o presente 

trabalho visa investigar os mecanismos envolvidos no processo de invasão e 

estabelecimento da infecção pela Brucella abortus por via oral, explorando o papel do 

receptor ST2 na homeostase e microbiota intestinal. 

1.4. IMUNIDADE INTESTINAL 

O Trato gastrointestinal é o sistema que possui maior interação do organismo com o meio 

externo. Estima-se que a extensão do intestino delgado humano seja de 300m² (Moog, 

1981), sendo responsável por lidar com os componentes da dieta e por ser fonte de 

estímulos antigênicos. Para realizar essas funções, é necessária a presença de bactérias 

comensais da microbiota. Os elementos imunes inatos da mucosa intestinal possuem a 

capacidade de reconhecer antígenos da microbiota, bem como de proteínas alimentares, 

evitando uma resposta inflamatória a esses antígenos benignos, processo esse denominado 

como tolerância intestinal. Se o processo é interrompido, a resposta imune é ativada (Marina 

Garcia-Miguel, M.Julieta Gonzalez, Rodrigo Quera, et al.,2013). 

 

O sistema imune inato intestinal envolve quatro principais linhas de defesa: a microbiota do 

hospedeiro, a camada de muco, o epitélio e a lâmina própria. Quando essas barreiras são 

danificadas, a tolerância imunológica pode ser afetada (Marina Garcia-Miguel, M.Julieta 

Gonzalez, Rodrigo Quera, et al.,2013). 

1.4.1 A MICROBIOTA  

Aproximadamente 90% das células do corpo humano são micróbios que residem em 

superfícies expostas ao ambiente (Cani e Delzenne, 2011). A superfície corporal mais 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B7
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colonizada é o intestino, que abriga cerca de 100 trilhões de microrganismos constituídos 

por pelo menos 1000 espécies bacterianas (Frank e Pace, 2008). A microbiota intestinal 

beneficia o hospedeiro de muitas maneiras, inclusive contribuindo para as funções 

metabólicas (Tremaroli e Bäckhed, 2012 ; Karlsson et al., 2013 ; Wichmann et al., 2013 ), 

estimulando os compartimentos imunes intestinal e sistêmico (Talham et 

al., 1999 Mazmanian et al., 2005 ) e manutenção da homeostase da mucosa (Atarashi et 

al., 2008; Ivanov et al., 2009 ; Maynard et al., 2012 ).O intestino é considerado um ambiente 

com amplo número de espécies de bactérias distintas. São encontradas em toda região 

gastrointestinal, entretanto, no estômago e no intestino delgado encontra-se em menores 

quantidades devido ao contato e ação bactericida do suco gástrico. No íleo, ha uma área de 

transição e o cólon apresenta condições favoráveis para o crescimento bacteriano devido a 

escassez de secreções intestinais e abrangente fonte de nutrição (Guarner, 2007). As 

bactérias que integram o trato gastrointestinal são em sua maioria anaeróbicas, destacando-

se os gêneros Bacteróides, Bifidobacterium, Eubacterium, Clostridium, Peptococcus, 

Peptostreptococcus, Ruminococcus e Fusobacterium (Guarner; Malagelada Junior, 2003). A 

microbiota intestinal também desempenha um papel protetor contra patógenos 

invasores. Por exemplo, a competição por espaço, aumento da competição por nutrientes e 

indução de IgA são mecanismos pelos quais as bactérias comensais ajudam a limitar a 

colonização de patógenos (Srikanth e McCormick, 2008 ; Jarchum e Pamer, 2011 ; Haag et 

al., 2012 ; Buffie e Pamer, 2013 ). Patógenos podem alterar a composição do estado 

estacionário da microbiota e promover a patogênese. Por exemplo, a colonização 

por Citrobacter rodentium ou Salmonellatyphimurium se beneficia da alteração da proporção 

de espécies comensais causada pela inflamação mediada pelo hospedeiro (Lupp et 

al., 2007 ; Stecher et al., 2007 ). A produção de IFN-γ durante a infecção por Toxoplasma 

gondii elimina as células de Paneth, resultando em expansão descontrolada 

de Enterobacteriaceae comensais, favorecendo à patologia mediada  pelo T. gondii. (Raetz 

et al., 2013 ). 

1.4.2 O MUCO  

O trato gastrointestinal é coberto por uma camada de muco que protege o epitélio dos 

antígenos luminais e fornece lubrificação para promover o bolo alimentar. No estômago e 

cólon, o muco consiste em duas camadas: uma camada bem aderida ao epitélio, cerca de 

30μm de espessura, e outra camada facilmente removível, cerca de 450μm de espessura. 

Apenas a segunda camada esta presente em outras áreas, como o intestino delgado. O 

muco varia em quantidade e composição protéica em diferentes áreas do trato 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B16
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B50
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B26
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B51
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B49
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B35
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B2
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B22
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B34
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B46
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B23
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B18
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B6
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B33
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B47
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4687475/#B40
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gastrointestinal. O muco é mais abundante no cólon, devido ao maior conteúdo bacteriano. 

As principais proteínas constitutivas são mucinas (MUC), com diversos isotipos em 

diferentes porções do trato gastrointestinal. No intestino delgado, as mucinas mais 

abundantes são MUC2, MUC3 e MUC6, enquanto no cólon a proteína principal é MUC2. No 

entanto, as células do TGI também expressam outras mucinas, como MUC1, MUC3, MUC4, 

MUC11 e MUC12 (McGuckin MA, Lindén SK, Sutton P, et al., 2011) 

 

Diferentes isoformas de MUC resultam em maior ou menor adesão da camada de muco ao 

epitélio. Algumas mucinas, como MUC1, aderem firmemente à camada epitelial. Estas 

proteínas são expressas principalmente em enterócitos. Essa barreira da mucosa é 

importante para deter a invasão de bactérias, como mostrado em camundongos deficiente 

em MUC1 (MUC1 -/-), que são incapazes de eliminar Campylobacter jejuni e sucumbem a 

uma infecção sistêmica (McAuley JL, Linden SK, Chin WP, et al., 2007). Por outro lado, 

outros MUCs são sintetizados e secretados por células caliciformes que constituem a 

camada de muco mais facilmente removível (Gendler SJ, Spicer AP,1995; Gum JR, Jr., 

Crawley SC, Hicks JW, et al., 2002). 

As células caliciformes exibem uma morfologia característica que se assemelha a uma taça 

alongada, devido a uma grande porção apical que contem os grânulos de mucina. A 

diferenciação de células caliciformes é parcialmente dependente da presença de bactérias 

no TGI. Em camundongos germ free, as células caliciformes são menores e reduzidas em 

número, quando comparadas aos camundongos do tipo selvagem (Deplancke B, Gaskins 

HR, 2008).  

 

MUC2 é a proteína mais abundante no cólon. Tem uma massa de 540 kDa e é composto 

por mais de 85% de resíduos glicosídicos. Em termos da estrutura de aminoácidos de 

MUC2, os domínios centrais são pouco conservados e ricos em repetições em 

série. Grandes quantidades de resíduos de prolina, treonina e serina tornam esses domínios 

suscetíveis a O-glicosilações (Carlstedt I, Herrmann A, Karlsson H, 1993; Van Passel MWJ, 

Kant R, Zoetendal EG, et al, 2011) bem como a incorporação de grupos sulfato e siálico, 

auxiliando na capacidade de se ligar a água e diferentes patógenos. A ausência de enzimas 

biossintéticas de MUC2 que catalisam a primeira O-glicosilação no aparelho de Golgi 

(GalNAc) promove o desenvolvimento espontâneo de colite em camundongos (Fu J, Wei B, 

Wen T, et al, 2011). Além disso, as glicosilações de MUC2 podem ser metabolizadas por 

bactérias comensais ou patogênicas intestinais, servindo como fonte de energia (Kim YS, 

Ho SB, 2010; Bäckhed F, Ley RE, Sonnenburg JL, et al.,2005) sugerindo um papel na 

seleção da microbiota intestinal. 
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1.4.3 O EPITÉLIO INTESTINAL 

As células epiteliais são organizadas em criptas vilosas e intestinais (Criptas de Lieberkühn). 

As vilosidades do intestino delgado são mais longas e criptas mais rasas do que suas 

contrapartes no cólon. O epitélio intestinal é composto por uma monocamada de células 

polarizadas de replicação rápida de três tipos: enterócitos, células caliciformes e células 

enteroendocrinas. Os enterócitos são as células mais abundantes. Essas células permitem a 

absorção de nutrientes e proteínas microbicidas, como defensinas e catelicidinas (Müller CA, 

Autenrieth IB, Peschel A, 2005). Células caliciformes secretam muco intestinal, e as células 

enteroendocrinas produzem hormônios, como a serotonina, a substância P e a secretina. 

Essas células estão localizadas na base da cripta junto com as células de Paneth, que 

secretam α-defensinas, fosfolipase A2 (PLA2), lisozimas e outros peptídeos antimicrobianos 

(Bevins CL, Salzman NH, 2011; Höcker M, Wiedenmann B, 1998). 

 

Outras células envolvidas na imunidade intestinal são as células M, localizada nas placas de 

Peyer (PP). Eles são particularmente abundantes nos folículos linfóides do intestino delgado, 

uma área escassa em células caliciformes e sem camada de muco. A função das células M 

é translocar e apresentar antígenos derivados da microbiota para células dendríticas (DC) e 

macrófagos (Marina Garcia-Miguel, M.Julieta Gonzalez, Rodrigo Quera, et al.,2013). 

1.4.4 LÂMINA PRÓPRIA 

A quarta linha de defesa intestinal, esta localizada abaixo da camada epitelial, chamada de 

lâmina própria. Ela é constituída de células inatas e imunes, como macrófagos, neutrófilos, 

células dendríticas, NK e linfócitos (Marina Garcia-Miguel, M.Julieta Gonzalez, Rodrigo 

Quera, et al.,2013). As células dendriticas (DC), são células fagocíticas mieloides, que na 

mucosa intestinal estão localizadas na lâmina própria e nas placas de Peyer, atingindo o 

epitélio através de prolongamentos, sem comprometer a integridade epitelial, fagocitando 

antígenos luminais independentes das células M. Alem disso, as DC capturam o liquido 

extracelular através da macropinocitose e participam da apresentação de antígeno das 

células T nos linfonodos, iniciando respostas imunes adaptativas (Rutella S, Danese S, 

Leone G,2006; Coombes JL, Powrie F,2008).  

 

Os macrófagos, células mieloides de vida longa, juntamente com neutrófilos e DC, são 

células fagocíticas centrais do sistema imunológico. Estas células expressam vários 

receptores de reconhecimento de patógenos (PRRs), cujos níveis são aumentados após a 

ativação celular. Já os macrófagos intestinais apresentam características tolerogênicas, com 
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baixa expressão de PRRs e outras proteínas de superfície, alem de secretar quantidades 

limitadas de IL-1, IL-6 e IL-8. Entretanto, quando expostos a microbiota, podem expressar 

altos níveis de precursor de IL-1, indicando que eles contribuem ativamente para a 

tolerância da mucosa (Franchi L, Kamada N, Nakamura Y, 2012). Neutrófilos são células 

mieloides com meia-vida curta. São ricas em grânulos citoplasmáticos e possuem núcleo 

irregular. Quando ativados secretam moléculas antimicrobianas, espécies reativas de 

oxigênio, citocinas inflamatórias e quimiocinas que recrutam células dendriticas e 

macrófagos para a mucosa (Clarke TB, Davis KM, Lysenko ES, 2010;  Hayashi F, Means TK, 

Luster AD, 2003).  

 

Os linfócitos T γ/δ intraepiteliais (IELs) são células linfóides com citoplasma granular, 

localizados no epitélio de vários órgãos, especialmente intestino, pele, pulmão e trato 

reprodutivo. Possuem um repertorio limitado de TCR e são ativados por uma variedade 

limitada de antígenos, reconhecendo principalmente auto-antígenos expressos por células 

epiteliais em stress (Havran WL, Chien YH, Allison JP, 1991). Estes linfócitos produzem 

fator de crescimento de queratinócitos, que estimula a proliferação e diferenciação de 

células epiteliais (Boismenu R, Havran WL, 1994), bem como quimiocinas envolvidas no 

recrutamento de células T reguladoras na lâmina própria (Malinarich FH, Grabski E, Worbs T, 

et al, 2010). 

 

Nos últimos anos, a interleucina-33 (IL-33) e seu receptor ST2 têm sido reconhecidos como 

crucial para a homeostase da resposta inflamatória epitelial, inclusive no epitélio intestinal 

(Marina Garcia-Miguel, M.Julieta Gonzalez, Rodrigo Quera, et al.,2013).                   
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Oriá, Reinaldo. Sistema digestório: integração básico-clínica. In Rodrigues, Francisco Adelvane de Paulo. Fisiologia da barreira epitelial intestinal. 

Sao Paulo. Editora Edgard Blucher Ltda,2016. P- (441)-(477). Figura 1: Representação esquemática das Barreiras intestinais. 

Diversos componentes atuam na manutenção da homeostase da Barreira. No lúmen intestinal, a microbiota residente tem 

papel protetor contra Bactérias patogênicas, evitando a colonização e invasão no epitélio. A camada mucóide, com peptídeos 

antimicrobianos e mucinas, funciona como Barreira para a penetração de antígenos microbianos. Tais substâncias são 

produzidas por células especializadas do epitélio intestinal, células caliciformes (mucina) e células de Paneth (peptídeos 

antimicrobianos). Células do epitélio intestinal são especializadas em endocitar e transportar antígenos para a lâmina própria 

(células M). Os mediadores inflamatórios liberados no processo (citocinas TNF-α e IFN-γ) podem modificar as funções das 

junções firmes, levando à distúrbios de permeabilidade intestinal.  

                                                                                                

1.5 RECEPTOR ST2 

O receptor ST2 da família IL-1, (supressor da tumorigenicidade 2, estimulação do 

crescimento expresso no gene 2, estimulação sérica 2), foi classificado como receptor para 

a IL-33 em 2005. (Schmitz J, Owyang A, Oldham E, et al, 2005; Yanagisawa K, Takagi 

T, Tsukamoto T,et al, 1993). O gene do receptor ST2 esta localizado no cromossomo 

11p14.3-p12 em humanos e tem aproximadamente 40kb de comprimento. Homólogos do 

ST2 são encontrados nos genomas de camundongos, ratos e em Drosophila melanogaster 

(G Bergers, A Reikerstorfer, S Braselmann, et al, 1994; Iwahana, H.,  Yanagisawa, K., Ito-

Kosaka, A.,et al, 2001). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yanagisawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7916701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takagi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7916701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takagi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7916701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsukamoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7916701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergers%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8131748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reikerstorfer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8131748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braselmann%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8131748
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Iwahana%2C+Hiroyuki
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Existem 4 isoformas codificadas pelo gene ST2. As duas isoformas mais proeminentes 

incluem o ST2L transmembrana, atuando como um receptor de membrana, e o sST2, 

apresentando-se sob a forma solúvel. Eles são a conseqüência de um sistema duplo de 

promotores (sST2 promotor proximal e ST2L promotor distal) que resulta na expressão 

diferencial de mRNA. O ST2L, tal como outros receptores de IL-1, é constituído por um 

domínio extracelular, domínio transmembrana e domínio citoplasmático (Toll/interleukin-1 

receptor (TIR)), enquanto que o sST2 não possui os domínios transmembrana e 

citoplasmático e, portanto, existe como uma proteína solúvel. Além disso, o splicing 

alternativo resulta na formação de ST2V e ST2LV. O ST2V compartilha o mesmo domínio 

extracelular e transmembrana que o ST2L, mas é notável por sua cauda hidrofóbica única e 

é particularmente enriquecido no trato gastrointestinal. Por fim, ST2LV notavelmente não 

possui o domínio transmembrana de ST2L, mas mantém o domínio intracelular. (Figura 2) 

(G Bergers, A Reikerstorfer, S Braselmann, et al., 1994; Iwahana, H.,  Yanagisawa, K., Ito-

Kosaka, A.,et al, 2001). 

 

Vale ressaltar, que a nossa estrategia experimental se baseia na utilização de animais 

deficientes para todas as formas do receptor codificadas pelo gene do ST2. 

 

 

Hodzica et al.; 2017  

 

Figura 2 Isoformas do receptor ST2. Existem quatro isoformas de ST2 codificadas pelo gene ST2:As duas isoformas mais 

proeminentes incluem ST transmembranar e ST solúvel . Eles são a consequência de um sistema de duplo promotor que 

resulta na expressão diferencial de mRNA. O ST2L é constituído por um domínio extracelular, domínio transmembrana e 

domínio citoplasmático. O  sST2 possui apenas o domínio extracelular, e, portanto, existe como uma proteína solúvel, agindo 

como um inibidor competitivo, tendo com função se ligar a IL-33 e inibir sua ligação ao ST2L, promovendo assim, uma resposta 

anti-inflamatoria. As outras 2 isoformas, são resultantes de splicing alternativo, e suas funções ainda são desconhecidas.  
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O receptor ST2 é expresso em cardiomiócitos (Weinberg EO, Shimpo M, De Keulenaer 

GW,et al, 2002), e em uma grande variedade de células imunes, incluindo células T 

convencionais, particularmente células T reguladoras (Tregs) ( Löhning M, Stroehmann 

A, Coyle AJ,et al., 1998), células inatas linfóides do tipo 2 (ILC2) (Neill DR, Wong SH, Bellosi 

A, et.al, 2010), macrófagos polarizados M2 (Kurowska-Stolarska M, Stolarski B, Kewin P,et 

al, 2009), mastócitos (Moritz DR, RH Rodewald, Gheyselinck J,et al, 1998), eosinófilos 

(Cereja WB, Yoon J, Bartemes KR, et al., 2008), basófilos (Suzukawa M, Iikura M, Koketsu 

R, et al, 2008), neutrófilos (Suzukawa M, Iikura M, Koketsu R, et al, 2008), células NK 

(Smithgall MD, Comeau MR, Yoon BR, et al, 2008) , células iNKT (Smithgall MD, Comeau 

MR, Yoon BR, et al, 2008), e em outras varias células conforme descrito na Tabela 1.   

 

Tabela 1. Expressão de ST2 e sST2 e sua regulação em células imunes. 

Tipo de célula ST2 Regulação ST2 sST2 Regulação sST2 

Mastócito + Expresso constitutivamente + 
Fortemente induzida por IL-33 e 

fracamente por Ag ou SCF 

Basófilo + 
Induzido pela estimulação de 

IL-3 
+ 

Liberado após estimulação com IL-

3 

Eosinófilo + 

Fracamente expressa 

constitutivamente, mas 

fortemente induzida após 

estimulação com IL-33 

?   

Th2 + 

Expressa constitutivamente e 

aumentada por IL-6, IL-1, TNF-

α e IL-5 

-   

Th1 -   + 
Liberado após estimulação com 

CD3 ou aloativação 

Th17 -   + 
Liberado após estimulação com 

CD3 ou aloativação 

Célula T 

reguladora (Treg) 
+ 

Constitutivamente expresso 

apenas em Tregs expressando 

GATA3; reforçada pela IL-33 

-   

Th9 + 
Constitutivamente expressado e 

aprimorado pela IL-33 
?   

Célula Linfóide 

Inata tipo 2 
+ 

Constitutivamente expressado e 

aprimorado pela IL-33 
-   

Células 

dendríticas 
+ 

Fracamente expressa 

constitutivamente, mas forte 

indução após o tratamento com 

?   
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rapamicina 

Neutrófilo + 
Fraca constitutivamente 

expressa 
?   

Macrófago + 

Fracamente expressa 

constitutivamente, mas 

reforçada por IL-4 e IL-13 

+ Expresso constitutivamente 

Célula B1 B + Expresso constitutivamente ?   

célula iNKT + Expresso constitutivamente ?   

Célula NK + Expresso constitutivamente ?   

Célula Tc1 T + 
Fraca constitutivamente 

expressa 
+ 

Liberado após estimulação com 

CD3 ou aloativação 

Célula Tc17 T -   +++ 
Liberado após estimulação com 

CD3 ou aloativação 

  

Griesenauer B, Paczesny S; 2017. 

 

A IL-33 ativa a cascata de sinalização intracelular em células alvo, ligando-se primeiro as 

isoformas transmembrana de ST2 (Liew FY, Girard JP, Turnquist HR, 2016; Martin 

NT, Martin MU, 2016). O complexo de IL-33 e ST2 levam ao recrutamento de um co-

receptor acessório de IL-1, o IL-1RacP e dimerização do domínio TIR (Schmitz J, Owyang A, 

Oldham E, et al, 2005; Liu X, Hammel M, He Y,et al, 2013). O heterodímero recruta 

proteínas de estrutura intracelular e quinases, incluindo proteína de resposta de 

diferenciação mieloide (MyD88), quinase associada a IL-1R, fator 6 associado ao receptor 

TNF (TRAF6), proteínas quinases ativadas por mitógeno (incluindo JNK, p38 e ERK), e fator 

nuclear kappa B (NF-kB) (Lingel A, Weiss TM, Niebuhr M,et al, 2009; Martin MU, 2013; 

Chackerian AA, Oldham ER, Murphy EE,et al, 2007; Ali S, Huber M, Kollewe C,et al, 2007). 

 

O receptor ST2 esta sujeito a regulação da sua expressão. Como muitos receptores 

transmembrana, o ST2 pode ser ubiquitinado na membrana após a ligação de IL-33 e 

direcionado para destruição em um mecanismo dependente de fosforilação (polimerização, 

internalização e degradação de ST2) (Zhao J, Wei J, Mialki RK,et al, 2012). A produção de 

sST2 mostrou ser aumentada por citocinas pró-inflamatorias (IL-1β e TNFα) em células 

epiteliais do pulmão e miócitos cardíacos. Além de poder ser produzido não só 

espontaneamente pelas células do pulmão, rim, coração e intestino delgado (Mildner 

M, Storka A, Lichtenauer M,et al, 2010), mas também após a ativação com IL-33 nos 
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mastócitos e células TCD4 e CD8 convencionais (Zhang J, Ramadan AM, Griesenauer B,et 

al,2015), após a administração de LPS em doadores saudáveis (Mildner M, Storka 

A, Lichtenauer M,et al, 2010), do fator 2 de crescimento de fibroblastos (Kunze MM, Benz 

F, Brauß TF,et al., 2016) e de ácido lifosfatídico em outros estudos (Zhao J, Chen Q, Li H,et 

al, 2012). Além disso, a sinalização de IL-33/ST2 também pode ser limitada após o ligante 

se ligar ao receptor. O domínio de imunoglobulina IL-1r (SIGIRR ou TIR8) pode inibir a 

sinalização de IL-33 atraves da sua ligação ao complexo IL-33/ST2, impedindo a ligação do 

co-receptor IL-1RacP e posteriomente o recrutamento das moléculas intracelulares (Bulek 

K, Swaidani S, Qin J,et al, 2009). A citocina IL-23, uma citocina pró-inflamátoria também já 

teve sua capacidade de inibição do eixo ST2/IL-33 descrita na Doença inflamatória intestinal 

(DII) (Hodzic Z, Schill EM, Bolock AM,et al., 2017). Outras regulações envolvendo os 

receptores ST2 e sST2 são descritas na Tabela 1. 

1.5.1 O EIXO ST2/IL-33 NA IMUNIDADE INTESTINAL 

O eixo ST2/IL-33 tem sido amplamente estudado desde sua descoberta por suas 

propriedades de grande relevância na imunidade da mucosa, tanto durante a homeostase 

quanto na inflamação. Originalmente, o eixo de sinalização IL-33/ST2 foi estudado no 

contexto de induzir respostas imunes do tipo 2, com a expressão de ST2 por células T 

auxiliares 2 (TH2). No entanto, o papel da IL-33 não esta limitado a respostas TH2. Além 

disso, a IL-33 via receptor ST2 também é um potente ativador de células TH1, células 

linfóides inatas do grupo 2 (ILCs2), células T reguladoras (Treg) e células T CD8+ . Deste 

modo, uma vez que o epitélio intestinal e o eixo IL-33/ST2, esta posicionado para interagir 

com os principais componentes do intestino, que incluem as células epiteliais em resposta a 

lesão celular, o microbioma composto pelas bactérias comensais, bactérias patogênicas 

ingeridas e células imunes da mucosa, decidimos avaliar o papel do receptor ST2 e sua 

ativação na resposta imune contra à infeccção pela Brucella abortus (Hodzic Z, Schill 

EM, Bolock AM,et al, 2017). 

 

Como uma alarmina, a IL-33 é uma das primeiras moléculas que “soa o alarme” para indicar 

que houve uma violação nas defesas primarias do epitélio intestinal contra agentes 

patogênicos e outras ameaças (Martin NT, Martin MU, 2016). O epitélio do intestino serve 

como uma das primeiras linhas de defesa do intestino contra patógenos, antígenos e toxinas 

ingeridos (Turner JR, 2009). De modo a manter a integridade desta barreira da mucosa, o 

epitélio intestinal sofre auto-renovação rápida e contínua para substituir células danificadas. 

Esse processo é mediado por um caminho bem estabelecido no quais células-tronco 
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intestinais das criptas amadurecem e se diferenciam em um dos muitos tipos de células que 

compões a barreira da mucosa (Camilleri M, Madsen K, Spiller R,et al., 2012). A ativação da 

via IL-33/ST2 em células progenitoras epiteliais leva a inibição da sinalização de Notch e 

resulta na diferenciação de células-tronco em direção a uma linhagem de células intestinais 

secretoras (Mahapatro M, Foersch S, Hefele M,et al, 2016). Como já citado, sabe-se que as 

células caliciformes desempenham um papel importante na imunidade intestinal produzindo 

mucina, o principal constituinte do muco, um importante mecanismo de barreira para 

diminuir a interação entre o epitélio e as bactérias patogênicas (Liew FY, Girard JP, 

Turnquist HR, 2016). Em conjunto, estas observações demonstram um papel importante da 

sinalização de IL-33/ST2 na manutenção da barreira física do epitélio da mucosa intestinal 

como a primeira linha de defesa contra patógenos. Enquanto a IL-33 é necessária para 

manter a barreira intestinal, uma vez que a barreira é violada, esta citocina continua atuando 

contra patógenos recrutando e ativando células imunes inatas para promover uma resposta 

inflamatória do tipo 2 (Martin NT, Martin MU, 2016). Uma resposta inflamatória do tipo 2 é 

caracterizada pelo envolvimento de células TH2 e pela presença de citocinas específicas, 

como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, produzidas por células imunes inatas e adaptativas com o 

objetivo final de reparação do tecido e manutenção da função da barreira após a destruição 

do tecido (Cohen ES, Scott IC, Majithiya JB, et al. , 2015).  

 

Uma classe de células recentemente identificados, as células linfóides inatas do grupo 2 

(ILC2s), são células imunes inatas presentes predominantemente nas mucosas e estão 

envolvidas na sinalização da IL-33 via ST2, especificamente na promoção da resposta 

imune do tipo 2 (Liew FY, Girard JP, Turnquist HR, 2016; Wynn TA, 2015; Oboki K, Ohno 

T, Kajiwara N,et al, 2010). As ILCs são aumentadas em superfícies de barreira da mucosa e 

foram demonstradas como integrantes do reparo da mucosa no contexto de infecções 

(Klose CS, Artis D, 2016; Lopetuso LR, Scaldaferri F, Pizarro TT, 2012). Estudos recentes 

mostraram que a IL-33 ativa as ILC2s no intestino para produzir o fator de crescimento 

anfiregulina (AREG) (Monticelli LA, Osborne LC, Noti M,et al, 2015).  AREG se liga ao 

receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) para promover a reparação do tecido 

durante a inflamação para restaurar a integridade da mucosa (Monticelli LA, Osborne 

LC, Noti M,et al, 2015). A ruptura do eixo de sinalização AREG / EGFR foi implicada em 

pacientes humanos e modelos murinos de doença inflamatória intestinal (Yan F, Cao 

H, Cover TL,et al., 2011; Sipos F, Muzes G, Valcz G,et al, 2010). 

 

No entanto, diversos mecanismos atribuídos ao receptor ST2 permanecem desconhecidos 

e/ou discutíveis, como seu papel no intestino envolvendo o reconhecimento, interação e 
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alteração da susceptibilidade do hospedeiro frente à invasão e multiplicação de patógenos, 

o que precisa ser melhor estudado.  

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

Apesar de a brucelose ser uma zoonose de escala mundial, os mecanismos envolvidos 

durante o curso e estabelecimento da infecção natural pela via oral por Brucella abortus, 

ainda são pouco elucidados. No que refere ao processo de invasão da Brucella através das 

barreiras da mucosa, pouco se sabe acerca dos mecanismos envolvidos ou mesmo da 

capacidade deste patógeno de interagir com as células epiteliais do trato gastrointestinal, 

com a microbiota do hospedeiro e, tampouco, a resposta imunológica e homeostática 

subsequentes no TGI. A via intraperitoneal é a mais comumente utilizada nos estudos em 

modelo murino, objetivando favorecer a disseminação sistêmica imediata da Brucella e sua 

proliferação em tecidos linfóides, principalmente no baço. Porém, tendo em vista que a via 

oral é a principal rota de infecção natural no homem e nos animais, torna-se essencial seu 

melhor entendimento. Cabe salientar que a entrada da Brucella no trato gastrointestinal tem 

sido associada ao transporte pelas células M, atingindo facilmente os macrófagos e células 

dendríticas da lâmina própria (Ackermann et al., 1988; Pappas et al., 2006).  Portanto, ainda 

há um universo de mecanismos a ser explorado no sentido de melhor compreender a rota 

natural dessa infecção. Sendo de fundamental importância sua compreensão para que 

novas estratégias terapêuticas possam ser desenvolvidas com intuito de controlar essa 

zoonose. Somado a isso, o eixo ST2/IL-33 vem sendo recentemente estudado como um 

importante fator na manutenção da homeostase intestinal e na defesa contra patógenos em 

vários modelos de infecções virais e bacterianas, mas ainda carece de informações a 

respeito dos mecanismos moleculares envolvidos na resposta imune mediada através da via 

do IL-33/ST2. Assim, este trabalho visa avaliar o papel do receptor ST2 em um modelo 

murino de infecção oral pela bactéria Brucella abortus (Ba) e compreender o impacto da 

ausência deste receptor na barreira epitelial, na microbiota e no controle da infecção, 

utilizando-se, para tanto, como estratégia experimental animais deficientes para esse 

receptor . 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GERAL 

Elucidar o papel do receptor ST2 durante a infecção oral por Brucella abortus, avaliando o 

impacto da ausência deste receptor na barreira epitelial intestinal, na microbiota e no 

controle da infecção.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.2.1 Avaliar a susceptibilidade in vivo à infecção pela B. abortus por via oral e via 

intraperitoneal através da determinação do número de unidades formadoras de colônias no 

baço, fígado e linfonodos mesentéricos de camundongos selvagens Balb/c (WT) e 

deficientes para ST2 (ST2-/-) em 3 e 14 dias após à infecção; 

2.2.2 Avaliar a integridade da barreira epitelial intestinal em animais WT e ST2-/- após a 

infecção com a B. abortus por via oral; 

2.2.3 Comparar o perfil de células inflamatórias (neutrófilos e eosinófilos) intestinais e 

células totais durante a infecção oral e sistêmica pela bactéria B. abortus em animais WT e 

ST2-/-; 

2.2.4 Avaliar a produção de citocinas e mediadores inflamatórios envolvidas na resposta 

imune intestinal e sistêmica em animais WT e ST2-/- antes e após a infecção pela B. abortus; 

2.2.5 Caracterizar o perfil da microbiota intestinal dos animais WT e ST2-/- antes e após a 

infecção a infecção oral por B. abortus. 

2.2.6 Comparar a expressão dos transcritos por qPCR de moléculas produtoras de muco 

MUC1 e MUC2, e de Anfirregulina no intestino delgado, antes e após a infecção oral por B. 

abortus em animais WT e ST2-/-; 

2.2.7 Avaliar a composição da microbiota comensal em camundongos WT e ST2-/- antes e 

após à infecção oral por B. abortus. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 Foram utilizados camundongos com 8 a 12 semanas de idade das linhagens Balb/c (WT), e 

deficientes para ST2 (ST2-/-). Os animais foram doados pelo Prof. José Carlos Alves Filho da 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Os camundongos foram criados no biotério do 

Laboratório de Imunologia de Doenças Infecciosas do ICB/UFMG. Todos os animais foram 

mantidos em biotério livre de patógenos, com ambiente controlado e livre acesso à alimento 

e água. Para realização de todos os experimentos foram utilizados grupos de 5 a 7 animais 

por grupo. Os procedimentos para experimentação animal foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Minas Gerais - CEUA/UFMG. 

3.2 BACTÉRIA, CONDIÇÕES DE CULTIVO E INFECÇÃO IN VIVO DOS ANIMAIS 

Foi utilizada bactéria da espécie Brucella abortus, cepa virulenta 2308. Para o estoque a 

bactéria foi crescida em meio BB (Brucella Broth) (BD Biosciences, EUA) por 72 horas a 

37°C sob agitação de 180 rpm, lavadas em PBS por 10 minutos, 4800 rpm a 4ºC e 

ressuspendidas em 1 mL de PBS:glicerol na proporção de 9:1. Foram estocadas a -80°C, 

após quantificação, estavam prontas para uso. Para preparo do inóculo, a bactéria foi 

crescida em meio BB por 24 horas a 37°C sob agitação de 180 rpm, lavadas em PBS por 10 

minutos, 4800 rpm a 4ºC e ressuspendidas PBS estéril. Para as infecções por via oral, os 

camundongos foram infectados através de gavagem intragástrica com 100 µL contendo 

1x109 unidades formadoras de colônias (UFC) de B. abortus. Para infecção sistêmica, os 

camundongos foram infectados por via intraperitoneal com 100 µL contendo 1x107 UFC de B. 

abortus. Em todos os casos, animais controle receberam volume equivalente de solução 

salina pela via correspondente. Os animais foram sacrificados em câmara de CO2, seguido 

de deslocamento cervical, em diferentes tempos de infecção (3 e 14 dias) para a retirada 

dos seguintes órgãos: intestino delgado, cólon, fígado, baço e linfonodos mesentericos, 

também, coleta do fluido intestinal, sangue e fezes.  

3.3 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS (CFU) 

O baço, fígado e linfonodos mesentericos extraídos de cada animal foram macerados em 

solução salina (NaCl 0,9%), na proporção de 1 mL de solução para cada 100 mg de tecido, 

com o auxílio de pequenas telas de aço e diluídos serialmente. As diluições foram 

plaqueadas em duplicata, em meio BB (Brucella Broth) ágar. As placas foram incubadas à 
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37ºC e a contagem de UFC foi realizada 3 dias após o plaqueamento. Os resultados foram 

expressos como a média de UFC por miligrama de tecido. 

3.4 ENSAIO DE PERMEABILIDADE INTESTINAL IN VIVO 

O ensaio de permeabilidade intestinal in vivo para verificação da função de barreira foi 

realizado utilizando-se o método adaptado de FITC-labeled dextran (Yan et al., 2009). 

Alimento e água foram removidos e, após 3 horas, os camundongos foram pesados e 

receberam inoculação intragástrica de FITC-dextran (0,6 mg/g de peso corporal, PM 4000; 

Sigma-Aldrich, EUA). Quatro horas após a gavagem, os animais foram anestesiados com 

cetamina/xilazina (Syntec, Brasil) (0,6 mL de cetamina na concentração de 100 mg/mL, 0,4 

mL de xilazina na concentração de 20 mg/mL e 4 mL de salina), o sangue retirado por 

punção cardíaca e, posteriormente, eutanasiados. O sangue foi centrifugado a 10.000 rpm 

por 3 minutos à 4ºC e o soro coletado foi pipetado no volume de 100 µL/poço em placa de 

96 poços (Nunc, Thermo Fisher Scientific, EUA). A medida da intensidade de fluorescência 

de cada amostra (excitação, 492 nm; emissão, 525 nm; Synergy 2, BioTek Instruments, Inc., 

EUA) foi realizada. A medida da permeabilidade intestinal foi expressa como média da 

unidade de fluorescência. O aumento da fluorescência no soro indica aumento da 

permeabilidade intestinal. 

3.5 MEDIDA DA ATIVIDADE DA MIELOPEROXIDASE (MPO) 

A avaliação da atividade da enzima MPO foi utilizada como índice de recrutamento de 

neutrófilos nos tecidos. O protocolo de dosagem dessa enzima em tecidos previamente 

homogeneizados foi realizado com algumas modificações (Vieira et al., 2009). 

Sumariamente, fragmentos de intestino delgado e cólon dos animais foram removidos e 

congelados a -80ºC. Após o descongelamento, o tecido foi homogeneizado em tampão com 

pH 4,7 (0,1 M NaCl, 0,02 M NaH2PO4.1H2O, 0,015 M Na2-EDTA) (100 mg de tecido em 1,0 

mL de tampão), utilizando-se homogeneizador de tecidos, centrifugado a 10.000 rpm por 15 

minutos a 4ºC e o precipitado foi submetido à lise hipotônica (500 µL de solução de NaCl 0,2% 

seguido de adição de igual volume de solução contendo NaCl 1,6% e glicose 5%, 30 

segundos após) para lise de hemácias. Após nova centrifugação, o precipitado foi 

ressuspendido em tampão NaH2PO4 0,05 M (pH 5,4) contendo brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 0,5% (Sigma)e re-homogeneizado. Alíquotas de 1 mL da 

suspensão foram transferidas para tubos de microcentrífuga de 1,5 mL e submetidos a três 

ciclos de congelamento/descongelamento utilizando-se nitrogênio líquido. Essas amostras 

foram novamente centrifugadas por 15 minutos a 10.000 rpm. O sobrenadante foi recolhido 
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e a atividade da MPO foi calculada pela medida das alterações na densidade óptica (OD) à 

450 nm utilizando Tetramethylbenzidine (TMB) (1,6 mM) (Sigma) e H2O2 (0,5 mM). A leitura 

foi realizada em leitor de microplacas (Multiskan FCThermo Scientific, EUA). 

3.6 MEDIDA DA ATIVIDADE DA PEROXIDASE EOSINOFÍLICA (EPO) 

A quantificação dos níveis de peroxidase de eosinófilos no tecido foi utilizada como uma 

maneira indireta de estimar a eosinofilia intestinal (Vieira et al., 2009). Para tanto, para cada 

100 mg de tecido pesado (intestino delgado e cólon), foi adicionado 1,0 mL de PBS 5X (pH 

7.2), em seguida o tecido foi homogeneizado, no homogeneizador de tecidos, e centrifugado 

a 10.000 rpm (12.000 g) por 10 minutos e o sobrenadante desprezado. O sedimento foi 

submetido à lise hipotônica por adição de 500 µL de salina 0,2%, seguido pela adição de 

500 µL de salina 1,6%, suplementada com glicose 5%. Em seguida, o material foi 

novamente centrifugado sob as mesmas condições anteriormente utilizadas e o 

sobrenadante foi desprezado. O pellet foi ressuspendido em 1,0 mL de PBS (pH 7.4), 

contendo HTAB (Hexadecyl trimethyl ammonium bromide; Sigma) 0,5%, para cada 100 mg 

de amostra. Dessa solução foi recolhida uma alíquota de 1 mL e transferida para um 

microtubo de 1,5 mL, seguido de 3 ciclos de congelamento e descongelamento em 

nitrogênio líquido. A amostra foi centrifugada a 10.000 rpm por 15 minutos a 4ºC. Apenas o 

sobrenadante foi utilizado para quantificação da peroxidase. O ensaio foi realizado em 

placas de 96 poços, 75 µL por poço de amostra ou branco (PBS/HTAB 0,5%) foi incubada 

com 75 µL de substrato [o-fenilenodiamina (OPD) (Sigma) 1,5 mM, em tampão Tris-HCl - 0, 

075 µM, pH 8, suplementado de H2O2 6,6 mM]. A placa foi incubada a 20ºC, no escuro, por 

aproximadamente 30 minutos e a reação interrompida pela adição de 50 µL de H2SO4 1M. A 

leitura ocorreu em leitor de microplacas (Multiskan FC Thermo Scientific, EUA) com filtro de 

492 nm. 

3.7 DOSAGEM DE CITOCINAS 

Para avaliação da produção de citocinas, fragmentos do intestino delgado e cólon com 

aproximadamente 100 mg foram homogeneizados, utilizando-se homogeneizador de tecidos 

(T10 Basic ULTRA-TURRAX®, IKA, Alemanha), em 1mL de solução de extração de 

citocinas - PBS contendo coquetel de anti-proteases (0,1 mM PMSF, 0,1 mM cloreto de 

benzetônio, 10 mM EDTA e 20 KI de aprotinina A) e 0,05% Tween-20. Em seguida, os 

homogeneizados foram centrifugados a 4ºC por 10 minutos a 10.000 rpm. Os 

sobrenadantes foram imediatamente coletados e armazenados a -80ºC para posterior 

dosagem. A dosagem das citocinas foi realizada pelo método de ELISA de captura 
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utilizando os kits adquiridos da R&D Systems (DuoSet) (R&D Systems, EUA), de acordo 

com as recomendações dos fabricantes. 

3.8 ANÁLISE DO PERFIL DA MICROBIOTA INTESTINAL 

Após a eutanásia dos animais, foi realizada a coleta do fluido intestinal e fezes do intestino 

delgado, ceco e cólon, em quantidades proporcionais, para análise da microbiota intestinal. 

Realizada de forma estéril, as amostras foram pesadas e diluídas serialmente em PBS e 

semeadas através da técnica de espalhamento em superfície utilizando alças descartáveis. 

O espalhamento foi realizado nos seguintes meios de cultura enriquecidos, seletivos e/ou 

diferenciais: Ágar Sal Manitol — para isolamento de Estafilococos —; Ágar MacConkey 

(MAC) — seletivo para Enterobactérias —; Ágar Brain Heart Infusion (BHI) com Azida 

Sódica — isolamento de Enterococos —; Ágar Sangue — Base rica, fornece condições de 

crescimento para diversos microrganismos inclusive Streptococcus spp.—; Ágar MRS 

Lactobacilos — cultivo de Lactobacilos e Bifidobactérias —; Bacteroides Bile Esculina (BBE) 

— cultivo de Bacteroides; Sabourand + Cloranfenicol — cultivo de fungos patogênicos e 

leveduras e Meio rico em mucina.  As placas foram incubadas na presença ou ausência de 

oxigênio, à 37ºC, e a contagem de UFC foi realizada 3-4 dias após o plaqueamento. Os 

resultados foram expressos como a média de UFC por miligrama de fezes. 

3.9 qPCR EM TEMPO REAL: EXTRAÇÃO DE RNA E SÍNTESE DE CDNA 

Para avaliação da expressão de transcritos de MUC1,MUC2 e Anfirregulina, foi extraído o 

RNA total de cortes do intestino delgado através do protocolo de extração TRIzol® 

(Invitrogen, Brasil) com auxílio de homogeneizador de tecidos (T10 Basic ULTRA-TURRAX®, 

IKA, Alemanha). O RNA total foi quantificado em Nanodrop (ThermoScientific, USA) a 260 

nm e armazenado a -80ºC até ser utilizado para a síntese do cDNA de fita simples. 

 

A síntese de cDNA foi realizada utilizando os seguintes reagentes: 8 µL de RNA total à 2μg, 

3,75 µL de água RNAse Free, 2,0 µL de oligodT, 1,25 µL de dNTPs, 4,0 µL Tampão 5X e 

1,0 µL Transcripase Reversa de acordo com as instruções do fabricante. Este processo foi 

realizado em 2 etapas, no termociclador Veriti 96 well Thermal Cycler (Apllied Biosystems) 

sendo a programação: Programação I:  de 70ºC por 10 minutos e repouso a 4°C e 

programação II: 42°C por 60 minutos, seguido de 70°C por 15 minutos e repouso a 4°C. 
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3.9.1 DESENHO DOS PRIMERS 

A sequência dos exons dos genes de interesse foi retirada do Banco de dados 

EnsemblGenome Browser (http://www.ensembl.org/index.html). As sequências foram 

colocadas no programa Primer3 v.0.4.0 (http://frodo.wi.mit.edu/), restringindo-se o tamanho 

do produto a 70-150 Bases; tamanho do iniciador entre 19-21 Bases; temperatura de melting 

entre 59-61°C conteúdo GC variando entre 40-60%. Em seguida os pares de iniciadores 

obtidos foram avaliados através do programa NetPrimer 

(www.premierbiosoft.com/netprimer/netprlaunch/netprlaunch.html) para evitar pares com 

grandes defeitos estruturais. Por fim, as sequências com menores defeitos estruturais foram 

analisadas no Banco de dados Primer Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/).O tamanho do transcrito a ser amplificado e a especificidade dos iniciadores foram 

avaliados. Apenas os iniciadores com poucos erros estruturais e específicos para o gene 

foram sintetizados pela empresa Síntese Biotecnologia (Belo Horizonte, Brasil). As 

sequências dos iniciadores Anfirregulina foram retiradas dos traBalhos realizados por Hu e 

colaboradores (2015) e Canesso e colaboradores (2017) respectivamente. Os demais 

primers foram desenhados conforme descrito acima e suas sequências estão disponíveis na 

tabela 2: 

Gene Forward Reverse 

18S CGTTCCACCAACTAAGAACG CTCAACACGGGAAACCTCAC 

Muc1 GAAGACCCCAGCTCCAACTA TCCCCAGAAAATCTCCGTTA 

Muc2 CACCAACACGTCAAAAATCG CGCAGAACTCCCAGTAGCA 

Anfirregulina GCCATTATGCAGCTGCTTTGGAGC TGTTTTTCTTGGGCTTAATCACCT 

  

Tabela 2: Sequências dos iniciadores utilizado na realização da curva de diluição e na quantificação relativa por PCR 

em tempo real. Gene de referência escolhido para normalizar os dados foi o 18S e genes alvo foram o MUC1 mucin 1; MUC2, 

mucin 2 e Anfirregulina Amphiregulin. 

3.9.2 REAÇÃO DE qPCR EM TEMPO REAL 

A qPCR foi realizada utilizando o SYBR Green PCR master mix (Applied Biosystems, Foster 

City, CA) no equipamento de PCR em tempo real QuantStudio3 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA). 

3.9.3 NORMALIZAÇÃO DOS DADOS DE qPCR EM TEMPO REAL 

A análise da expressão diferencial de transcritos foi calculada pelo método ΔΔCt utilizando a 

média geométrica do gene de referência 18S. A média aritmética das amostras do grupo 

controle foi utilizada como fator calibrador para o cálculo das quantidades relativas dos 
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outros grupos, considerando a eficiência real da curva de diluição para cada gene. Ademais, 

para cada gene, um controle negativo (NTC, non-template control) e uma curva de melting 

foram examinados. 

3.10 CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS CIRCULANTES 

Para contagem das células sanguíneas, os animais foram sacrificados por anestesia 

(cetamina/xilazina) seguida de deslocamento cervical e 20 µL de sangue foram recolhidos 

do plexo braquial e adicionados a 180 µL de solução de Turk para a contagem total de 

leucócitos circulantes utilizando câmara de Neubauer. 

3.11 CULTURA DE ESPLENÓCITOS 

Para análise dos níveis de produção de IFN-γ por células T em cultura de esplenócitos, os 

animais foram infectados por via intraperitoneal, e apos 14 dias de infecção realizado 

eutanásia. O Baço foi coletado e a suspensão de células resultante da maceração dos 

Baços foi tratada com tampão de lise ACK (10mM KHCO3, 155mM NH4Cl, pH 7.2 em água 

destilada)  por 5 minutos, seguido de lavagens com solução salina 0,9% NaCl para eliminar 

hemácias e outras impurezas. Em seguida as células foram contadas e plaqueadas na 

concentração de 106 células/poço em placas de 96 poços e submetidas ao processo de 

imunofenotipagem. 

3.12 DERIVAÇÃO DE MACRÓFAGOS DA MEDULA ÓSSEA (BMDMs) 

Os BMDMs foram diferenciados in vitro a partir de células-tronco extraídas do fêmur de 

camundongos. As culturas foram diferenciadas por 7 dias em estufa a 37ºC, 5% CO2 em 

meio DMEM suplementado com 1% de HEPES, 20% de soro fetal bovino (SFB), 30% de 

meio condicionado por células L929 (LCCM) fonte de M-CSF (importante para diferenciação 

de células progenitoras em macrófagos), 100 U/mL de penicilina e 100 U/mL de 

streptomicina. Após a diferenciação, os macrófagos foram coletados pela lavagem das 

monocamadas com PBS gelado, distribuídos em placas de cultura e cultivados em meio 

DMEM, contendo 1% SFB e 1% HEPES ou 10% SFB e 1% HEPES, dependendo do 

experimento. 

3.13 ENSAIO DE MEDIÇÃO DE OXIDO NÍTRICO 

Para a determinação da concentração de oxido nítrico (NO) em BMDM, após o processo de 

derivação, 50ul do sobrenadante foi transferido para placa de 96 poços (Nunc, Thermo 
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Fisher Scientific, EUA) e foi adicionado 50ul da solução “C”. A reação gera mudança de cor 

para rosa, em torno de 10’s, e a leitura ocorreu em leitor de microplacas (Multiskan FC 

Thermo Scientific, EUA) com filtro de 550 nm. Reagentes: Solução “A”: Sulfinilamida 1% em 

2,5% de acido fosfórico (H3PO4). Solução “B”: N (Naphthy)- Etyl-endedjamine 0,1% em 2,5% 

de acido fosfórico (H3PO4). Solução “C”: Misturar solução “A” e solução “B” na proporção de 

1:1 no momento do uso. Reagente para curva padrão: NaNO2mM. Preparo curva padrão: 

Foi adicionado 50ul de meio (RPMI ou DMEM) e 100ul do reagente para a curva padrão na 

concentração de 200μM e posteriormente realizado diluição seriada. 

3.14 CITOMETRIA DE FLUXO 

Após os processamento já descrito para a realização da cultura de esplenócitos, as células 

foram ajustadas para 1x 106 cels por poço, plaqueadas e incubadas com brefeldina A 

(5μp/mL) (100ul/well) por 4hs. Após o período de 4hs, a placa foi centrifugada a 1200rpm, a 

4°C por 7 minutos, flicada e vortexada, e as células ressuspendidas em 200ul de Wash A. A 

placa foi centrifugada novamente (1200rpm 4°C 7 minutos), flicada e vortexada, e as células 

foram incubadas em 30ul de Fc block (1:50) em ADS por 20 minutos a 4°C. Após o período 

de incubação, foi adicionado 200ul de Wash B e as placas foram centrifugadas (1200rpm 

4°C 7 minutos) flicadas e vortexadas e as células foram ressuspendidas em 30ul de Mix de 

anticorpos de superfície (CD4 PE, CD8 FITC, CD3 PercP, CD25 FITC, CD4 APCcy7, CD3 

Biotin) (1:200) e incubadas por 20 minutos protegido da luz. Após o período de incubação, 

foi adicionado 200ul de Wash B e a placa foi centrifugada (1200rpm 4°C 7 minutos), flicada 

e vortexada. Posteriormente a placa foi incubada com streptavidina conjugada com PeCy7 

(1:200) e incubada por 20 minutos a 4°C protegido da luz. Após este período, o volume foi 

completado para 200ul com Wash B e a placa foi centrifugada (1200rpm 4°C 7 minutos), 

flicada e vortexada. Posteriormente as células foram incubadas com 100ul de 

Cytofix/Cytoperm (BD) e incubadas por 20minutos a 4°C protegido da luz. Após este período, 

o volume foi completado para 100ul com Permwash (BD) e centrifugadas (1200rpm 4°C 7 

minutos), flicada e vortexada. As células forma ressuspendidas em 30ul do mix de 

anticorpos intracelular (IFN-γ APC, FOXP3 PE) (1:50) e incubado por 30 minutos a 4°C 

protegido da luz. Após este período o volume foi completado para 200ul com Permwash (BD) 

e a placa foi centrifugada (1200rpm 4°C 7 minutos), flicada e vortexada. As células foram 

ressuspendidas em 200ul de Wash B e centrifugadas (1200rpm 4°C 7 minutos), a placa 

flicada e vortexada. As células foram ressuspendidas com 200ul de PBS. A análise de 

quantificação das células foi realizada no Attune Acoustic Focusing Cytometer (Applied 

Biosystems). Os dados gerados pelo citômetro foram analisados utilizando o programa 
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Flowjo 10 (Tree Star, Inc., Oregon, USA). Reagentes: Wash A: PBS1x. Wash B: PBS1x + 

0,5% BSA. ADS: 1:1 Wash A e B. Cytofix/Cytoperm e Permwash: de acordo com o 

fabricante. 

Anticorpos: CD4 PE,CD8 FITC,IFN-γ APC,CD3 PercP, CD25 FITC, FOXP3 PE, CD3 Biotin, 

Streptavidin PeCy7 e CD4 APCcy7. 

3.15 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os resultados foram representados como média ± erro padrão da média. Os dados 

foram comparados usando análise de variância One-way ANOVA seguida por um pós-teste 

de Student-Newman-Keuls e Test t utilizando-se o programa GraphPad Prism 5.03 

(GraphPad Software, San Diego, Califórnia, EUA). Foram considerados significativos 

resultados em p< 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Quais fatores estão envolvidos no processo de invasão da Brucella abortus no modelo 

de infecção por via oral? 

 

4.1 Avaliação da susceptibilidade in vivo à infecção oral por Brucella abortus em 

camundongos WT versus ST2 -/- 

A susceptibilidade à infecção oral por Brucella abortus foi avaliado através da determinação 

do numero de unidades formadoras de colônias no fígado, baço e linfonodos mesentéricos 

de camundongos selvagens (WT) e deficientes para o receptor ST2 (ST2-/-) em animais não 

infectados e infectados após 3 e 14 dias de infecção (dados em anexo para 14 dias). 

 

Foi observado que no fígado (Fig 3A), e baço (Fig 3B), dos animais WT , houve um maior 

crescimento da Brucella comparado com os animais ST2-/- após 3 dias da infecção oral. Em 

contraste, foi observado um aumento da carga bacteriana da B. abortus nos linfonodos 

mesentéricos dos animais ST2-/- (Fig 3C) quando comparados com os animais WT neste 

mesmo tempo de infecção. Sugerindo que a molécula ST2 é importante no processo de 

invasão do patógeno, e que as bactérias ficam retidas no linfonodo mesentérico dos animais 

ST2-/-. 

 

 

Figura 3: Contagem de CFU no fígado, Baço e linfonodos mesentéricos em camundongos WT versus ST2-/-, em 

animais não infectados e infectados por via oral por Brucella abortus.  Animais WT e deficientes para ST2 foram 

infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e sacrificados após 3 dias de infecção. O fígado (A), Baço (B) e 

lindonodos mesentéricos (C) dos animais foram coletados e processados para avaliação do título de Bactérias viáveis através 

da contagem de CFU. Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 

3 experimentos. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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4.2 Avaliação da integridade da barreira epitelial intestinal e de mediadores intestinais 

em animais WT e ST2-/- antes e após a infecção por via oral por B. abortus. 

O papel do receptor ST2 na manutenção da integridade da barreira epitelial intestinal e na 

regulação de fatores que poderiam levar a alteração da mesma, frente à infecção pela 

Brucella, foi avaliado através do método do fluxo de FITC-labeled dextran (Fig 4), da 

avaliação de transcritos da molécula de Anfirregulina (Fig 5) e por meio da dosagem de IL-

1β (Fig 6A) e IL-33 (Fig 6B) através do método de ELISA em animais WT e ST2-/- após 3 

dias de infecção oral pela bactéria. 

 

Observamos que diferentemente do que ocorre nos animais WT, nos quais a infecção leva 

ao aumento da permeabilidade da barreira epitelial (Fig 4) (visto através do aumento de 

FITC-dextran no soro dos animais), nos animais ST2-/- sua permeabilidade não foi alterada 

após a infecção, no tempo de infecção avaliado (3 dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Permeabilidade intestinal em camundongos WT versus ST2-/-, em animais não infectados e infectados por 

via oral por Brucella abortus. Animais WT e deficientes para ST2 foram infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus 

e após 3 dias de infecção foi realizado a avaliação da permeabilidade intestinal. Resultados expressos como média ± erro 

padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 1 experimento. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

Observamos que referente à expressão de Anfirregulina (AREG) (Fig 5), molécula membro 

da família dos fatores de crescimento epidérmico (EGF), sendo crítica para regeneração 

epitelial intestinal após lesão, a infecção por B.abortus induz aumento da expressão de 

AREG de forma semelhante em ambos os animais WT e ST2-/-. 
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Figura 5: Expressão de transcritos de Anfirregulina (AREG) em intestino delgado de camundongos WT versus ST2-/-, 

em animais não infectados e infectados por via oral por Brucella abortus.  A avaliação da participação de ST2 na 

regulação da expressão de Anfirregulina após infecção por via oral por B. abortus foi realizada através do ensaio de qPCR de 

cortes do intestino delgado de animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e após 3 dias de 

infecção foi coletado amostras do intestino delgado para processamento conforme descrito . Resultados expressos como 

média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 1 experimento. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

E com relação à produção de IL-1β (Fig 6A), citocina com papel importante na defesa contra 

à Brucella e também na manutenção do balanço homeostático intestinal e na regeneração 

do epitélio, e da IL-33 (Fig 6B), citocina ligante do ST2, é observado que a infecção por 

B.abortus leva a uma diminuição da produção destas citocinas nos animais WT . Já nos 

animais nocautes para ST2-/-, a produção destas citocinas já se apresenta naturalmente 

diminuídas e após a infecção não ocorre alteração deste perfil quando comparado aos 

animais WT.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Produção de citocinas no tecido intestinal de camundongos WT versus ST2-/-, em animais não infectados e 

infectados por via oral por Brucella abortus.  Animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e 

após 3 dias de infecção foi coletado amostras do intestino delgado para processamento e avaliação da produção de IL-1β (A) e 

IL-33 (B) por ELISA . Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 3 

experimentos. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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4.3 Avaliação da expressão dos transcritos de MUC1 e MUC2 antes e após a infecção 

por via oral por Brucella abortus em animais WT e ST2-/- 

O papel de ST2 na regulação de fatores envolvidos na composição da barreira intestinal foi 

investigado através da avaliação da expressão de transcritos das moléculas de Mucina 1 

(MUC1) e Mucina 2 (MUC2), importantes na defesa imune intestinal e proteção do epitélio 

contra danos físicos.  

 

Observamos que a infecção por B.abortus induz um aumento da expressão de MUC2 (Fig 7) 

apenas nos animais WT, não havendo alterações da expressão desta molécula antes e 

após a infecção nos animais ST2-/-, sugerindo a participação do ST2 na regulação 

transcricional desta molécula. Não houve amplificação de MUC1 nos dois grupos analisados 

(dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : Expressão de transcritos de MUCINA 2 (MUC2) em intestino delgado de camundongos WT versus ST2-/-, em 

animais não infectados e infectados por via oral por Brucella abortus.  A avaliação da participação de ST2 na regulação 

da expressão de MUC2 após infecção por via oral por B. abortus foi realizada através do ensaio de qPCR de cortes do 

intestino delgado de animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e após 3 dias de infecção foi 

coletado amostras do intestino delgado para processamento conforme descrito . Resultados expressos como média ± erro 

padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 1 experimento. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

4.4  Avaliação do perfil da microbiota intestinal em animais WT e ST2-/- antes e após a 

infecção por via oral por B. abortus. 

A fim de investigar se a infecção por Brucella é capaz de alterar o perfil bacteriano da 

microbiota intestinal, animais WT e ST2-/- foram infectados com B.abortus via oral, e foi 

realizada a coleta representativa de todo o conteúdo intestinal dos animas não infectados e 

infectados, para as analises de cultivo meio-independente. 
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De maneira qualitativa (Fig 8 A), foi observado que o perfil da microbiota dos animas WT 

possuem uma diversidade bem distribuída de grupos de bactérias que compõem seu 

microbioma, com baixa predominância de enterobacterias. E após a infecção, é observado 

que ocorre uma elevação na taxa de bactérias lácticas e de enterobacterias. Nos animais 

nocautes para ST2, é observado que estes animais naturalmente possuem uma diversidade 

menor dos grupos bacterianos que colonizam o intestino, apresentando maior 

predominância de bactérias que degradam muco, visto pelo maior crescimento de bactérias 

no meio enriquecido com mucina. Após a infecção oral com Brucella, o perfil da microbiota é 

totalmente alterado, apresentando predominância de grupos bacterianos considerados 

patobiontes, como exemplo Proteobacteria e a família Enterobacteriaceae, que contem 

membros como Escherichia coli, Shigella e Klebsiella, que já foram relatados como os 

grupos mais frequentes de patobiontes a se expandirem na disbiose (Lupp et al ., 2007). 

 

Numa analise quantitativa (Fig 8B), é observado que nos animais WT infectados com Ba 

ocorre um aumento no numero de bactérias, porem não houve alterações significativas na 

diversidade que compõe o seu microbioma no intestino. Entretanto, nos animais nocaute 

infectados com Ba, não houve aumento do numero total de bactérias, porem a diversidade 

bacteriana foi significativamente alterada. 

 

 

 

A

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez27.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4143175/#b34
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Figura 8: Perfil da microbiota intestinal qualitativo (A) e quantitativo (B) cultivável de camundongos WT versus ST2-/-, 

em animais não infectados e infectados por via oral por Brucella abortus.  Animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, 

por 1x109 UFC de B. abortus e após 3 dias de infecção foi realizado coleta do conteúdo intestinal e as amostras foram 

processadas e cultivadas nos meios:  Ágar Sal Manitol — para isolamento de Estafilococos —; Ágar MacConkey (MAC) —

 seletivo para Enterobactérias —;  Ágar Brain Heart Infusion (BHI) com Azida Sódica — isolamento de Enterococos —; Ágar 

Sangue — Base rica, fornece condições de crescimento para diversos microrganismos inclusive Streptococcus spp.—; Ágar 

MRS Lactobacilos — cultivo de Lactobacilos e Bifidobactérias —; Bacteroides Bile Esculina (BBE) — cultivo de Bacteroides; 

Sabourand + Cloranfenicol — cultivo de fungos patogênicos e leveduras e Meio rico em MUCINA.  As placas foram incubadas 

na presença ou ausência de oxigênio, à 37ºC, e a contagem de UFC foi realizada 3-4 dias após o plaqueamento. Os resultados 

foram expressos como a média de UFC por miligrama de fezes.  

4.5  Avaliação do perfil celular intestinal antes e após a infecção por via oral por 

B.abortus em animais WT e ST2-/- 

A fim de investigar se a resposta inflamatória poderia ser um dos fatores envolvidos no 

fenótipo observado entre os grupos frente a infecção por B.abortus, foi avaliado o perfil de 

células da imunidade inata (neutrófilos (Fig 9A) e eosinófilos (Fig 9B) por meio indireto dos 

ensaios enzimáticos de mieloperoxidase (MPO) e peroxidase eosinofílica (EPO).  

 

Após a infecção por Brucella, ocorre um aumento no acúmulo de neutrófilos (Fig 9A) e 

eosinófilos (Fig 9B) nos animais WT, o que não foi observado nos animas ST2-/- infectados.  

Entretanto, quando comparamos os animais WT e ST2-/- infectados observamos uma 

redução de neutrófilos e eosinófilos recrutados, demonstrando que a ausência do receptor 

ST2 de alguma forma modula o recrutamento de neutrófilos e eosinófilos após à infecção. 
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Figura 9: Perfil celular intestinal em camundongos WT versus ST2-/-, em animais não infectados e infectados por via 

oral por Brucella abortus.  Animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e após 3 dias de 

infecção foi coletado amostras do intestino delgado para processamento e avaliação de Neutrófilos (A) e Eosinófilos (B) . 

Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 3 experimentos. *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

4.6  Avaliação da produção de citocinas no tecido intestinal de animais WT e ST2-/- 

antes e após a infecção por via oral por B. abortus. 

A avaliação da participação do ST2 na produção de citocinas (Fig 10) envolvidas na 

resposta imune intestinal IFN-γ (A), IL-6 (B), TNF-α (C), IL-10 (D)  e IL-13 (E) foi realizada a 

partir de fragmentos do intestino delgado, de animais não infectados e infectados após 3 

dias de infecção. 

 

Quando comparamos os resultados da produção de citocinas dos animais nocautes para o 

receptor ST2 com os animais WT, ambos infectados, nos leva a concluir que a infecção por 

Ba induz o aumento da produção de IFN-γ, IL-6, TNF-α e IL-13. Esse perfil pro-inflamatório 

detectado nos animais ST2-/- pode estar realcionado a uma redução da carga bacteriana 

observado no baço e fígado desses animais.Ademais, observamos que a infecção por 

Brucella induziu a diminuição da produção de IL-6, IL-10 e IL-13 no intestino dos animais 

WT após a infecção. Com relação às citocinas IFN-γ e TNF-α, a sua secreção não foi 

alterada nestes animais.  
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Figura 10: Produção de citocinas no intestino delgado em camundongos WT versus ST2-/-, em animais não infectados 

e infectados por via oral por Brucella abortus.  Animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e 

após 3 dias de infecção foi coletado amostras do intestino delgado para processamento e avaliação de produção de IFN-γ (A), 

IL-6 (B), TNF-α (C), IL-10 (D) e IL-13 (E) pelo método de ELISA. Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n 

= 5 - 7). Os dados são representativos de 3 experimentos. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 
Quais fatores estão envolvidos no controle da B.abortus, após a infecção por via 

intraperitoneal? 

4.7  Avaliação da susceptibilidade in vivo e do perfil celular após infecção sistêmica 

por Brucella abortus em camundongos WT versus ST2 -/- 

 
A susceptibilidade à infecção sistêmica (Fig 11) por Brucella abortus foi avaliado através da 

determinação do numero de unidades formadoras de colônias no fígado, baço e linfonodos 

mesentéricos de camundongos selvagens (WT) e deficientes para o receptor ST2 (ST2-/-), 

após 3 dias de infecção. Adicionalmente, foi realizada a contagem total de leucócitos 

circulantes no sangue dos animais de ambos os grupos para avaliação da inflamação 

sistêmica.  

 

Foi observado que a carga bacteriana é igual no fígado (A) e baço (B) dos animais WT e 

ST2-/-, após à infecção via intraperitoneal. E de forma instigante, é observado um aumento 

da replicação da B.abortus nos linfonodos mesentéricos (C) dos animais ST2-/-, como 

observado na infecção via oral. Com relação à contagem de leucócitos totais circulantes (D), 
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é observado que a contagem de células diminui após a infecção em ambos os grupos de 

animais analisados. 

 

                          

Figura 11: Contagem de CFU no fígado, Baço e linfonodos mesentéricos e contagem total de leucócitos circulantes  

em camundongos WT versus ST2-/-, em animais não infectados e infectados sistemicamente por Brucella abortus. 

Animais WT e deficientes para ST2 foram infectados, por via intraperitoneal, por 1x107 UFC de B. abortus e sacrificados após 3 

dias de infecção. O fígado (A), Baço (B) e lindonodos mesentéricos (C) dos animais foram coletados e processados para 

avaliação do título de Bactérias viáveis através da contagem de CFU. O sangue periférico foi coletado para contagem total de 

leucócitos circulantes (D). Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos 

de 3 experimentos. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

4.8  Avaliação da produção de citocinas e da população de células T regulatórias em 

cultura de esplenócitos em animais WT e ST2-/- antes e após a infecção sistêmica por 

B. abortus. 

Visando realizar a analise de mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios durante a 

infecção sistêmica, foi a avaliação de população de células T reguladoras (Fig 12) 

CD3+CD4+FOXP3+ , e a produção de IFN-γ por linfócitos CD4+ e CD8+ em esplenócitos, 

após a infecção via sistêmica nos animais WT e ST2-/- ,através  da técnica de citometria de 

fluxo. 

 

Com relação a analise de células TCD4+, é observado que a infecção sistêmica por Brucella 

induz a diminuição de células T CD3+CD4+ (A) em ambos os grupos, mas com relação aos 

animais nocautes, a infecção induz a proliferação de células T CD3+CD4+ expressando 

FoxP3 (B), linfócitos T reguladores. Com relação aos linfócitos T , é observado que a 

infecção sistêmica induz diminuição da porcentagem de celulas T CD4+ (C) em ambos os 

grupos analisados, mas a produção de IFN-γ (D) é maior após a infecção nos animais WT. 
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Com relação às células T CD8+ (E), a infecção pela Brucella também reduz a porcentagem 

dessas células, apresentando níveis de IFN-γ semelhantes em ambos os animais (F). 

       

 

Figura 12: Produção de citocinas e avaliação da população de células T regulatórias e TCD4+ e CD8+ em cultura de 

esplenócitos em camundongos WT versus ST2-/- infectados sistemicamente por Brucella abortus. Animais WT e 

deficientes para ST2 foram infectados, por via intraperitoneal, por 1x107 UFC de B. abortus e sacrificados após 14 dias de 

infecção. Baço foi coletado para realização de cultura de esplenócitos.   Porcentagem de células TCD3+CD4+ (A), porcentagem 

de células TCD3+CD4+ expressando FoxP3 (B), porcentagem de células TCD4+  (C). Porcentagem de celulas TCD4+, 

produzindo IFN-γ (D), porcentagem de células TCD8+ (E) Porcentagem de celulas TC8+ produzindo IFN-γ (F). Resultados 

expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 1 experimento. *p < 0,05; **p < 

0,01; ***p < 0,001. 
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4.9  Avaliação da capacidade produtora de óxido nítrico de macrófagos  de animais 

WT e ST2-/- 

Para avaliar se a capacidade de podução de oxido nítrico (NO)  dos macrófagos de animais 

WT e ST2-/-, e correlacionar com a potencial atividade microbicida, foi realizado o ensaio de 

medição de oxido nítrico no sobrenadante de BMDMs. 

 

É observado que a produção de NO em macrófagos de ambos os animais é similar quando 

estimulados com Brucella ou LPS, na presença ou ausência de IFN-γ (Fig 13). 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Produção de Oxico Nitrico em macrófagos derivados da medula óssea em camundongos WT versus ST2-/-. 

Foi realizada derivação de Macrófagos da medula óssea de animais WT e deficientes para ST2 e realizado estimulação com 

Brucella abortus e LPS na presença ou ausência de IFN-γ. O sobrenadante foi coletado para realização do ensaio já descrito. 

Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 1 experimento. *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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5.  DISCUSSÃO 

 

As infecções causadas pelo gênero Brucella spp no homem e nos animais são transmitidas 

principalmente pela via oral. Poucos são os estudos que abordam o trato gastrointestinal 

procurando esclarecer os mecanismos de invação da bactéria durante à brucelose (Bandara 

et al., 2007; Delpino et al., 2007; Izadjoo et al., 2008; Paixao et al., 2009; Pasquali et al., 

2003; Sangari et al., 2007). Neste trabalho os principais achados foram: 1) a infecção por 

Brucella abortus induziu quebra da homeostase intestinal levando a disbiose da microbiota 

comensal nos animais selvagens, e 2) animais deficientes para ST2 foram mais resistentes 

à infecção por B.abortus, sugerindo que ST2 possa regular negativamente a invação da 

Brucella no inicio da infecção e esse efeito pode estar associado à modulação da microbiota. 

 

Apesar de a Brucella abortus possuir diversos mecanismos estratégicos para evasão da 

resposta imune e posterior replicação (Guzman-Verri et al., 2002; Hong et al., 2000; Ko and 

Splitter, 2003; Sangari and Aguero, 1996; Seleem et al., 2010), as células da imunidade 

inata do hospedeiro são equipadas com diversas moléculas que interagem direta ou 

indiretamente com a bactéria a fim de controlar a infecção. Utilizando macrófagos e células 

dendríticas como modelo, receptores do tipo Toll como TLR2, TLR4, TLR6 e TLR9 e os 

receptores NOD1 e NOD2, por exemplo, foram mostrados como responsáveis pelo 

reconhecimento da B. abortus (Gomes et al., 2012; Gomes et al., 2013; Gomes et al., 2016; 

Macedo et al., 2008; Oliveira et al., 2012). 

 

Recentemente, diversos mecanismos da imunidade inata vêm demonstrando possuir papel 

importante na modulação da homeostase intestinal (Garrett et al., 2010; Maloy and Powrie, 

2011; Renz et al., 2011). Nesse contexto, a desregulação da sinalização de ST2/IL-33 foram 

implicadas em uma variedade de doenças inflamatórias como doença inflamatória intestinal 

(DII) (Beltran CJ, Nunez LE, Diaz-Jimeez D,  et al., 2010), doença do enxerto contra o 

hospedeiro (GVHD) e rejeição de transplante de intestino delgado (Vander Lugt MT, Braun 

TM, Hanash S et al., 2013). 

 

Como grande parte dos estudos focam no papel das células inflamatórias no processo de 

infecção por Brucella por via intraperitoneal, ainda não foram explorados os mecanismos 

que relacionam a brucelose a fatores envolvidos com a imunidade intestinal como a barreira 

epitelial, barreira da mucosa e células inflamatórias imunes bem como seus receptores, 

envolvidas na resposta da mucosa intestinal, os quais podem estar envolvidas no 

reconhecimento e processo de invasão da bactéria. Dentre os receptores da imunidade inata 
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já descritos na literatura como importantes no processo de manutenção da barreira e 

homeostase intestinal, o receptor ST2 foi alvo deste trabalho. 

 

Quando as células de defesa do TGI falham na captura de microorganismos ou seus 

metabólitos são translocados, esses são drenados principalmente pela veia porta para o 

fígado (Brenchley e Douek, 2012). Consoante a isso, estudos anteriores mostraram que em 

infecções bacterianas, maiores concentrações de LPS são detectadas na veia porta quando 

comparada a outras veias hepaticas ou perifericas e, de forma interessante, bacterias 

podem ser cultivadas mesmo a partir de explantes de figados saudaveis (Lumsden et al., 

1988; Singh et al., 2011). O fenótipo de resistência exibido pelos camundongos deficientes 

para ST2 no fígado e baço na infecção oral foi perdido ao realizarmos a infecção 

intraperitoneal. Estes orgaos apresentou o mesmo perfil bacteriano em ambos os animais 

nas infecções de 3 e 14 dias (14 dias, dados suplementares FIG16). Considerando que a 

veia porta seja a principal rota de entrada sistêmica da Brucella vinda do intestino, 

acreditamos que o fígado possa refletir o resultado da resposta intestinal inicial numa 

infecção oral, onde maiores quantidades de Brucella poderiam estar sendo drenadas por 

este órgão e consequentemente, diminuindo sua capacidade de disseminar sistemicamente. 

Os linfonodos mesentérico que drenam o intestino representam um importante local de 

ativação e diferenciação linfocitária para os intestinos delgado e grosso (D. Esterhazy et al., 

2018; Izcue et al., 2009). A compartimentalização aumentada nos linfonodos mesentérico 

dos animais ST2-/- infectados com a Brucella poderia estar ocorrendo através da fagocitose 

da bactéria por células dendríticas migratórias, pois, é descrito na literatura que elas migram 

continuamente através dos vasos linfáticos que drenam o intestino para os linfonodos 

mesentéricos, onde estas celulas apresentam antígenos derivados do intestino para células 

T CD4+ (Diehl et al., 2013; D. Esterhazy et al., 2016) no intuito de instruí-las a diferenciá-las 

em células Treg FoxP3+ imunossupressoras ou células T helper pró-inflamatórias (Th), 

favorecendo a sobrevida da B.abortus e evitando que ela seja drenada para o fígado. 

 

As células T reguladoras desempenham um papel essencial na manutenção da homeostase 

imunológica e na supressão de uma resposta imune exacerbada.  Uma variedade de células 

Treg pode ser induzida sob influencia do microambiente tecidual e de citocinas (Curotto de 

Lafaille MA, Lafaille JJ, 2009), no entanto, o fenótipo das Treg e seus mecanismos 

supressores diferem dependendo de configurações particulares do tecido e da doença 

estudada (Cretney E, Kallies A, Nutt SL, 2013). Por exemplo, certos subconjuntos de células 

Treg, especificamente aqueles no tecido adiposo e nos intestinos, expressam quantidades 

elevadas do receptor ST2, e requerem IL-33 para sua manutenção e função supressora  
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(Molofsky AB, Savage AK, Locksley RM, 2015).  A infecção sistêmica por B.abortus, induz a 

proliferação de células T regulatórias expressando FOXP3 nos animais ST2-/- quando 

comparados ao animal WT. A análise da população de células T por citometria de fluxo 

indica a diminuição de células TCD4+ e TCD8+ após infecção nos animais, que corrobora 

com os dados de contagem total de leucócitos circulantes, alem de indicar que a produção 

de IFN-γ pelos linfócitos TCD4+ é maior nos animais WT quando comparados ao ST2-/-. 

Apesar do perfil de infecção sistêmica ser semelhante em ambos os animais analisados e o 

perfil de ativação de resposta envolvendo Tregs ser diferente no WT e ST2-/-, estes dados 

sugerem que a ausência de ST2 possa estar afetando outros componentes imunológicos, e 

que possam existir outros mecanismos de ativação de Tregs envolvidos, que necessitam de 

mais investigações. 

 

Visando explorar o papel do ST2 na manutenção da integridade epitelial intestinal, nossos 

resultados demonstraram que a infecção in vivo por B. abortus nos animais selvagens levou 

ao aumento da permeabilidade intestinal, sugerindo que a quebra da barreira epitelial 

poderia ser um dos mecanismos que facilitaria a entrada do patógeno. Outros trabalhos na 

literatura, utilizando modelo de infecção ex vivo na alça ileal do intestino, mostraram que a 

migração de Brucella através do epitélio intestinal ocorre a partir da sua endocitose pelo 

epitélio associado ao folículo (EAF) nas placas de Peyer ou por sua captação pelas células 

dendríticas penetrantes do EAF (Ackermann et al., 1988; Nakato et al., 2012). 

Adicionalmente, Rossetti e colaboradores (2013) observaram, através de análises por 

microarray,que duas vias relacionadas a barreira epitelial intestinal foram reprimidas durante 

a fase inicial de infecção por Brucella, sugerindo a subversão da função da barreira e 

facilitação da migração transepitelial. Dessa forma, uma variedade de patógenos utiliza 

como mecanismo de invasão moléculas-alvo envolvidas na adesão celular, como por 

exemplo, a bactéria HelicoBacter pylori a qual seu sistema de secreção do tipo 4 injeta um 

de seus efetores (CagA) na célula hospedeira modificando diversos processos e culminando 

na ruptura da barreira epitelial e na invasão da bactéria (Churin et al., 2003). Apesar de não 

termos investigado neste modelo a infecção direta da Brucella em células epiteliais 

intestinais, a infecção levou ao aumento da permeabilidade nos animais WT, e esta 

alteração pode estar relacionada à presença do receptor ST2, já que nos animais nocautes, 

não foi observada alteração da permeabilidade intestinal após infecção por Ba.  

 

Outro mecanismo envolvido no processo de manutenção da barreira epitelial, Anfirregulina 

(membro da família dos fatores de crescimento epidérmico-EGF), é muito relacionada com a 

regeneração epitelial intestinal apos lesão (Shao and Sheng, 2010) e possui papel, mesmo 
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que controverso, na proliferação celular (Shoyab, Mcdonald et al., 1988). Foi observado 

neste trabalho, que a infecção por Brucella levou ao aumento da expressão de transcritos 

dessa molécula em ambos os animais analisados. O que sugere que a alteração da 

permeabilidade intestinal observada nos animais WT não seja mediada pela participação do 

ST2 na regulação transcricional de Anfirregulina e alteração celular do epitélio. 

  

A citocina pró-inflamatória IL-1β, secretada a partir da ativação de inflamassomas possuindo 

importante papel na defesa contra patógenos, e também, na manutenção do balanço 

homeostático intestinal e na regeneração do epitélio (Rathinam e Chan, 2018) (Elinav, 

Henao-Mejia et al., 2013). Altos níveis de IL-1β são encontrados na mucosa intestinal em 

estado normal (steady-state), implicando sua importância na manutenção da barreira da 

mucosa e no monitoramento imune. Os dados desta citocina corroboram com os dados de 

alteração da permeabilidade intestinal induzida pela Brucella observado nos animais WT, 

sugerindo que o ST2 possua papel regulador desta citocina e consequentemente, papel na 

manutenção da permeabilidade intestinal.  

 

Vários estudos têm proposto que a lesão celular ou a morte são os mecanismos dominantes 

pelos quais a IL-33 atinge o ambiente extracelular, de modo que, em um estado estacionário, 

a IL-33 não é ativamente secretada pelas células (Martin NT, Martin UM, 2016; Camilleri M, 

Madsen K, Spiller R, et al., 2012) . No entanto, como a IL-33 é expressa constitutivamente 

pelas células endoteliais e epiteliais, a IL-33 está imediatamente disponível para o 

microambiente extracelular secundário à lesão celular e à necrose (Lefrancais E, Cayrol C, 

2012). Como tal, a IL-33 é um importante ferramenta para o sistema imunológico quando há 

uma violação na integridade da mucosa secundária a danos nas células epiteliais (Camilleri 

M, Madsen K, Spiller R, et al., 2012). Observamos que a produção desta citocina no 

intestino delgado é maior nos animais WT e naturalmente diminuída nos animais ST2-/-. 

Estes dados corroboram com os dados de expressão de transcritos de AREG, sugerindo, 

que a alteração da permeabilidade intestinal induzida pela infecção por Brucella, não seja 

através de dano tecidual, e sim por outros mecanismos que necessitam ser investigados. 

 

A imunidade nas superfícies mucosas é notável pela presença de bactérias comensais (Oh 

JE, Kim BC, Chang DH, et al., 2016). No intestino, o microbioma foi estabelecido como 

sendo um mediador significativo do metabolismo e da inflamação local (Belkaid Y,Hand TW, 

2014; Belkaid Y, Harrison OJ, 2017; Thaiss CA, Zmora N, Levy M, et al., 2016; Van den 

Elsen LW, Poyntz HC, Weyrich LS, et al., 2017; Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, 

Elinav E, 2017) . Não existe na literatura dados descrevendo se o receptor ST2 possui um 
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papel regulador da microbiota. Através dos resultados obtidos neste trabalho, sugerimos que 

a infecção por B.abortus nos animais selvagens leva ao desequilíbrio da microbiota 

comensal. Esse desequilíbrio gera disbiose, com aumento de grupos bacterianos 

considerados potencialmente patogênicos. Acreditamos que a disbiose observada seja um 

dos fatores que possa favorecer a quebra da barreira epitelial permitindo maior passagem 

da Brucella para órgãos sistêmicos. Por outro lado, a infecção nos camundongos ST2-/- não 

acarretou alteração de permeabilidade intestinal e os animais mostraram menos 

susceptíveis à infecção (em relação ao WT), sugerindo que a presença de ST2 esta 

associada à manutenção da composição microbiana comensal e consequentemente, na 

regulação da integridade epitelial e da carga bacteriana. Considerando que os animais 

deficientes para ST2 já possuam “naturalmente” uma microbiota disbiótica, acreditamos que 

outro mecanismo envolvido no controle da infecção já sugerido na literatura, seja a 

competição entre a microbiota de animais ST2 e B. abortus levando, por exemplo, a possível 

interação entre os microrganismos e produção de metabólitos capazes de eliminar o 

patógeno. Muitas bactérias comensais inibem diretamente os patógenos competindo por 

nutrientes ou induzindo a produção de substâncias inibitórias, por exemplo, os Bacteroides 

thuringiensis, são capazes de secretar uma bacteriocina thuricin CD, que age diretamente 

em Bacilli, Clostridia formadores de esporos e C. difficile (Rea et al., 2010), e Enterococcus 

faecium e Pediococcus pentosaceus produzem bacteriocina anti-Listeria (Chanos and 

Williams, 2011; Pinto et al., 2009).  

 

Assim, apesar de não termos explorado esse mecanismo neste trabalho, dados da literatura 

nos permite sugerir que possa existir um mecanismo de competição da microbiota disbiótica 

de animais ST2-/- e seus patobiontes versus B. abortus. A microbiota também poderia estar 

auxiliando a presença da Brucella nos linfonodos mesentéricos observado nos animais 

nocautes. Utilizando um modelo de infecção oral com Salmonella Typhimurium, Gretchen E. 

Diehl e colaboradores (2013) mostraram que num estado basal, a microbiota inibe o 

transporte de bactérias comensais e patogênicas do lúmen para o linfonodo mesentérico. No 

entanto, sob condições de disbiose induzida por antibióticos, é observada a presença de 

bactérias nos linfonodos, onde este transporte foi realizado por fagócitos mononucleares. 

Dessa forma, sugerimos que o microbioma disbiótico dos animais nocautes também pode 

estar favorecendo a sobrevida e permanência da Brucella nos linfonodos mesentéricos.   

 

Neutrófilos e Eosinófilos podem atuar como células efetoras liberando grânulos tóxicos 

diretamente no patógeno, mas, também, tem papel importante nas respostas imunes 
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específicas à antígenos do trato gastrointestinal (TGI) agindo como célula apresentadora de 

antígeno ou mesmo potencializando a inflamação através da liberação de citocinas, 

quimiocinas e mediadores lipídicos que podem modular o sistema de adesão do TGI, o 

tráfico de leucócitos, a remodelação tecidual e os estados de ativação celular (Hogan et al., 

2013). Neste trabalho, demonstramos que a infecção por B.abortus leva ao aumento de 

eosinófilos e neutrófilos no intestino nos animais WT. O que pode contribuir para o 

estabelecimento da infecção sistêmica numa infecção oral, visto que Brucella abortus é um 

patogeno intracelular, e como já descrito na literatura, neutrófilos infectados com Brucella 

são prontamente fagocitados pelos macrófagos, e se replicam extensivamente dentro dos 

macrófagos. Os neutrófilos então acabam servindo como veículos de “cavalo de Troia” para 

uma eficiente dispersão bacteriana, replicação intracelular e estabalecimento de infecções 

crônicas (Gutierrez-Jimenez et al., 2019). Já nos animais ST2-/-, os granulócitos estão 

naturalmente reduzidos e este perfil celular não é alterado após a infecção como observado 

pelos ensaios de EPO e MPO. Sugerindo que esses fatores podem estar associados ao 

fenótipo de resistência inicial exibido por esses animais.  Contudo, na infecção por Ba pela 

via sistêmica, a contagem total de leucócitos circulantes diminui de forma semelhante em 

ambos os animais analisados, sugerindo que a Brucella atue modulando a inflamação 

sistêmica, favorecendo sua invasão e sobrevida nos órgãos atingidos.  

 

Durante as infecções, dependendo do órgão envolvido, a sinalização IL-33/ST2 pode induzir 

a resposta imune necessária para controlar os focos infecciosos, podendo ser uma resposta 

do tipo Th1 ou Th2 (Liew FY, Girard JP, Turnquist HR, 2016).  Em um modelo de sepse por 

S. aureus, a deficiência de ST2 alterou o equilíbrio imunológico para uma resposta imune do 

tipo Th1, que contribuiu para eliminar a infecção devido ao efeito microbicida aumentado via 

produção de NO por neutrófilos e macrófagos alem de levar a expressão de IFN-γ e 

aumentar a fagocitose por macrófagos (Staurengo-Ferrari L, Trevelin SC, Fattori V. et al., 

2018). 

 

A produção de citocinas no intestino delgado mostram que após a infecção por Brucella a 

produção de IL-10 (citocina que possui papel supressor das respostas inflamatórias inatas e 

adaptativas e estimulador de circuitos regulatórios (Kole e Maloy, 2014), IL-13 (envolvida na 

resposta imune do tipo Th2 e supostamente implicada em alguns distúrbios intestinais 

(Giuffrida P, Caprioli F, Faccioti F et al., 2019) e IL-6  apresentaram-se diminuídas  após a 

infecção nos animais WT. Em contraste, o aumento de IFN-γ e de citocinas pró-inflamatórias 

pode estar associado com uma maior defesa do intestino contra a invação da B.abortus, o 

que pode estar contribuindo para o fenótipo de maior resistência observado nos animais 
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ST2-/-.  Sugerindo a participação de ST2 na modulação da resposta imune inflamatória frente 

a um estímulo infeccioso.  

 

O muco intestinal é um dos principais componentes de defesa contra invasão de patógenos 

e protege o epitélio contra danos físicos. Curiosamente, ST2 parece ter um papel importante 

na manutenção da barreira epitelial dependente de muco, uma vez que camundongos ST2-/- 

mostraram diminuição na expressão de MUC2, ao contrario do observado nos animais WT. 

Acreditamos que a expressão aumentada de MUC2 nos animais WT após a infecção, possa 

estar ligada a disbiose observada. O aumento da expressão de MUC2 e da permeabilidade 

intestinal após a infecção poderia estar auxiliando a invasão da Brucella, atingindo assim 

órgãos sistêmicos. Por outro lado, a infecção por B. abortus nos animais ST2-/- não causou 

alteração nos níveis de expressão dos transcritos de mucina. Vale destacar, que os animais 

deficientes para o receptor ST2 apresentam predominância de bactérias mucolíticas na sua 

microbiota disbiótica “natural”. Trabalhos na literatura mostram que a microbiota comensal 

tem papel regulador na produção de mucinas intestinais e que, no estado de disbiose, 

ocorre um aumento de até 100 vezes na quantidade de bactérias mucolíticas (que tem 

habilidade de degradar mucinas) da microbiota comprometendo a função de barreira do 

epitélio intestinal (McCabe and Parameswaran, 2017). Sugerindo assim, que nos animais 

nocautes para ST2, a presença da disbiose e a produção de muco não são os principais 

fatores envolvidos no fenótipo de permeabilidade observado nestes animais, e que outros 

fatores estejam envolvidos nas barreiras intestinais dos animais ST2-/-. 

 

A ausência de ST2 aumentou a atividade bactericida de neutrófilos e macrófagos contra 

Staphylococcus aureus em um modelo de sepse (Staurengo-Ferrari L, Trevelin SC, Fattori V, 

et al. 2018) através do aumento da produção de oxido nítrico por estas células. Dessa forma, 

procuramos investigar se num cenário in vitro, se os macrófagos estariam apresentando 

maior produção de NO contra a infecção por Brucella. Nós observamos que a taxa de 

produção de oxido nítrico ocorre de forma similar nos animais WT e ST2 -/-, seja com a 

estimulação com a B.abortus ou LPS, na presença ou ausência de IFN-γ. Sugerindo que os 

macrófagos derivados da medula óssea apresentam mesmo potencial microbicida, e que o 

ST2 no contexto da infecção por B.abortus não esta envolvido na regulação de produção de 

NO por estas células. 

 

Em resumo, os trabalhos na literatura revelam que o receptor ST2 possui diversas funções, 

induzindo respostas de maneira especifica para cada tipo celular e contexto em que esta 

inserida. Isso é facilmente observado nos dados obtidos nesse trabalho, nos quais o 
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contexto em que ST2 esta ou não inserido altera diretamente o resultado da resposta do 

hospedeiro frente à infecção por Brucella. Portanto, entendemos que como um possível alvo 

terapêutico, o receptor ST2 não deve ser visto como um mecanismo isolado, já que a 

microbiota do hospedeiro parece ser importante assim como o seu papel na barreira epitelial. 

Dessa forma uma estratégia terapêutica interessante consiste de mecanismos que inibam a 

função do ST2 juntamente com a regulação da microbiota comensal. 

6. CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, podemos concluir que a infecção oral por 

Brucella abortus altera a homeostase intestinal em favorecimento a sua invasão e 

estabelecimento da infecção sistêmica, e um dos mecanismos envolvidos nesse processo é 

parcialmente dependente do receptor ST2. O receptor ST2 mostrou-se importante na 

manutenção da barreira epitelial e na regulação negativa da resposta imune inflamatória 

frente à infecção por via oral pela B.abortus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MODELO 
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FIGURA 14: Modelo da resposta à infecção oralpor B. abortus em animais WT versus ST2-/-. Como panorama geral, 

acreditamos que a infecção por Brucella abortus em animais WT (à esquerda) leva a disbiose da microbiota comensal com 

consequente aumento da permeabilidade intestinal, favorecendo a invasão do patógeno. Essa disbiose pode levar ao aumento 

de bactérias mucolíticas, reduzindo a espessura da camada protetora de muco. Além disso, sugerimos que a presença de ST2 

possa induzir a resposta inflamatória culminando no estabelecimento da infecção sistêmica observado pela presença de B. 

abortus no fígado, baço e LMN dos animais. Quanto aos animais deficientes para ST2 (à direita) acreditamos que sua 

microbiota “naturalmente” disbiótica seja capaz de competir com Brucella spp. e que uma menor quantidade da bactéria 

consiga atravessar a barreira epitelial que, por sua vez, não sofre alteração da permeabilidade. A ausência de ST2 reduz a 

resposta inflamatória celular, que culmina na redução da carga bacteriana observada no fígado e baço desses animais. 
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9. ANEXOS 

        
FIGURA 15: Contagem de CFU no fígado, Baço e linfonodos mesentéricos em camundongos WT versus ST2-/-, em 

animais não infectados e após 14 dias de infecção por via oral por Brucella abortus. Animais WT e deficientes para ST2 

foram infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e sacrificados após 14 dias de infecção. O fígado (A), Baço (B) e 

lindonodo mesentérico (C) dos animais foi coletado e processado para avaliação do título de Bactérias viáveis através da 

contagem de CFU. Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 3 

experimentos. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
FIGURA 16: Contagem de CFU nos linfonodos mesentérico em camundongos WT versus ST2-/-, em animais infectados 

após 14 dias de infecção por via sistêmica por Brucella abortus. Animais WT e deficientes para ST2 foram infectados, por 

via intraperitoneal, por 1x107 UFC de B. abortus e sacrificados após 14 dias de infecção. Os lindonodos mesentérico dos 

animais foram coletados e processados para avaliação do título de Bactérias viáveis através da contagem de CFU. Resultados 

expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 3 experimentos. *p < 0,05; **p < 

0,01; ***p < 0,001. 

                    
FIGURA 17: Perfil celular intestinal em camundongos WT versus ST2-/-, em animais após 14 dias de infecção por via 

oral por Brucella abortus.  Animais WT e ST2-/- infectados, por via oral, por 1x109 UFC de B. abortus e após 14 dias de 

infecção foi coletado amostras do intestino delgado para processamento e avaliação de Neutrófilos (A) e Eosinófilos (B) . 

Resultados expressos como média ± erro padrão da média (n = 5 - 7). Os dados são representativos de 3 experimentos. *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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