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RESUMO 

 

Steiner TM. Papel da proteína alvo da Rapamicina (mTOR) nas vias metabólicas e 

funções efetoras de células B. [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2018 

 

As células produtoras de anticorpos desempenham um papel chave na resposta efetora a 

microrganismos, sendo o foco principal da maioria das vacinas existentes. Entretanto, elas 

podem ter efeitos deletérios em doenças autoimunes e na rejeição a transplantes. Apesar de 

grandes avanços no controle da resposta humoral, alguns desafios permanecem e neste 

contexto, novos alvos terapêuticos têm sido explorados. Sabe-se que alterações metabólicas 

decorrentes da ativação de células B estão intimamente relacionadas com a função efetora 

destas células, o que anteriormente se imaginava ser apenas um reflexo de crescimento e 

proliferação celular. Estas alterações são controladas por sensores metabólicos ativados 

logo após a ativação de células B, como o mTOR, o qual é componente central de dois 

complexos: mTORC1 e mTORC2. Estudos anteriores já reportaram o papel positivo exercido 

por mTOR na via glicolítica em células T, bem como na função efetora destas células. Aqui, 

nós formulamos a hipótese de que a via do mTOR favorece a via glicolítica em detrimento 

de OXPHOS em células B, e que estas alterações metabólicas impactam as funções efetoras 

das mesmas. Desta maneira, para investigarmos alterações nestas vias em decorrência de 

mTOR, células B foram isoladas de animais controle (CT), ou de animais com células B 

deficientes de mTORC1 (Raptor∆B) ou mTORC2 (Rictor∆B) e então estimuladas com LPS 

(lipopolissacarídeo) in vitro. Nossos dados indicam que a deficiência de mTORC2 beneficia 

OXPHOS em detrimento da via gicolítica, bem como a ativação de células B e a formação de 

plasmablastos. Na sequência, confirmamos que a redução nas taxas de glicólise, assim como 

a elevação da oxidação lipídica e de OXPHOS são cruciais para manter a elevada ativação de 

células B e formação de plasmablastos a partir de células B Raptor∆B e Rictor∆B. Constatou-

se ainda que a produção total de IgM é elevada em células Rictor∆B após estímulo com LPS. 

Entretanto, identificamos que isso é decorrente do aumento de plasmablastos formados e 

não da capacidade individual de secreção dos mesmos. Diferentemente das células B 

deficientes, observamos que plasmablastos Raptor∆B e Rictor∆B reduzem a atividade 

mitocondrial. Na sequência, confirmamos que a atividade mitocondrial via oxidação lipídica 

é fundamental para a produção de anticorpos. Além disso, demonstramos que a deficiência 

de mTORC2 eleva a troca de isotipo, enquanto a de mTORC1 a diminui após estimulo com 

LPS e IL4. Posteriormente, o impacto da deficiência de mTORC2 em células B foi avaliado in 

vivo em modelo de transplante de pele. Neste caso, não observamos diferenças significativas 

na sobrevida do enxerto entre CT e Rictor∆B, mas foi constatado que apesar de ambos 

apresentarem formação de plasmócitos similares, animais deficientes apresentaram um 

número significativamente menor de células B na periferia. Assim, concluímos que a 

deficiência de mTORC1 ou mTORC2 em células B implica em uma maior diferenciação de 

plasmablastos e em uma maior produção total de anticorpos em Rictor∆B in vitro, enquanto 

um papel funcional para essas moléculas no contexto das células B in vivo ainda precise ser 

determinado.  

Palavras-chave: Plasmablastos. Plasmócitos. Células B. mTOR. Vias metabólicas.



ABSTRACT 

 

Steiner TM. Role of the Mechanistic Target of Rapamycin (mTOR) on metabolic 

pathways and effector function of B cells. [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Antibodies are produced by Antibody Secreting Cells (ASCs), which are essential to fight 

infections. They are also the basis of most successful vaccines available, however they can 

present deleterious effects in autoimmune diseases and in graft rejection. Even though there 

have been great improvements in controlling the humoral response, its proper 

manipulation still remains a challenge, thus new targets need to be explored. It is known 

that metabolic shifts that occur upon B cell activation are not only essential for cell growth 

and proliferation, but are also interconnected with these cells effector function. Metabolic 

shifts are controlled by metabolic sensors, as the mTOR, which is a core component of two 

complexes, mTORC1 and mTORC2. Previous studies with T cells have already reported that 

mTOR exerts a positive role on glycolysis, which in turn impacts the effector function of T 

cells. We then hypothesized that mTOR favors glycolysis over Oxidative Phosphorylation 

(OXPHOS) in B cells, and that these metabolic changes impact the effector function of B cells. 

Thus, to investigate the impact of the mTOR pathway on B cells, we isolated B cells from 

mice with mTORC1 deficient B cells (Raptor∆B) or mTORC2 deficient B cells (Rictor ∆B) or 

Control mice (CT), and stimulated them in vitro with lipopolysaccharide (LPS). Our results 

indicate that the deficiency of mTORC2 favors OXPHOS over glycolysis, as well as B cell 

activation markers expression and plasmablast formation. Next, we confirmed that the 

reduced glycolysis levels, improved lipid oxidation and OXPHOS are in fact crucial for the 

enhanced activation and plasmablast formation observed in Raptor∆B and Rictor∆B B cells. 

We also described that IgM secretion was elevated in B cells from Rictor∆B after stimuli with 

LPS, however we found that this increase was due to the overall increase in plasmablasts in 

this group and not to their individual antibody secretion capacity. Interestingly, Raptor∆B 

and Rictor∆B plasmablasts differently from B cells, reduce their mitochondrial activity. 

Subsequently, we confirmed that the mitochondria via lipid oxidation is actually essential 

for antibody secretion. In addition, we showed that mTORC2 deficiency increases isotype 

switching, while mTORC1 deficiency diminishes it when IL4 was added to LPS. We then 

sought to determine if mTORC2 deficiency in B cells would present an impact in vivo in a 

skin graft model. However, we did not observe a significant difference in graft survival 

between the CT and Rictor∆B mice and in plasmacyte numbers, but we did observe a 

significant reduction in B cells in the periphery. Thus, we conclude that mTORC1 and 

mTORC2 deficiency leads to an improved plasmablast differentiation and an overall 

increase in antibody secretion in the last one in vitro, whereas the role of these sensors 

remains to be determined in vivo.  
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INTRODUÇÃO 

 

A produção de anticorpos é fundamental na resposta a inúmeros 

microrganismos e mecanismo de ação de grande parte das vacinas existentes. Por 

outro lado, a resposta humoral pode representar uma ameaça como no contexto de 

doenças autoimunes, tais como lúpus sistêmico eritematoso e artrite reumatoide, 

bem como na rejeição a transplantes (1-3) .  

Anticorpos são produzidos por células B diferenciadas em células produtoras de 

anticorpos, sendo estas compostas por plasmablastos e plasmócitos (4). 

Plasmablastos, assim como células B, apresentam capacidade migratória, bem como 

de divisão e diferenciação em plasmócitos, os quais são caracterizados pela grande 

produção de anticorpos e por perderem as demais capacidades citadas (4).  

Células B são geradas a partir de células B imaturas na medula óssea e 

terminam seu processo de maturação no baço, onde adquirem a expressão de IgD 

em sua membrana (4). As células B podem ser categorizadas em células B1 e células 

B2, sendo esta última subdividida em células B foliculares (célula B FO) e células B 

da Zona Marginal (célula B MZ) (4). Células B1 estão localizadas na cavidade pleural 

e peritoneal e em mucosas, já as células B MZ estão situadas no seio marginal do 

baço. A localização destas duas populações permite uma resposta rápida a 

patógenos circulantes (5). Por outro lado, células B FO compõem o subtipo 

predominante e estão localizadas nos folículos linfoides de linfonodos e baço (5). 

Estas células respondem predominantemente a antígenos proteicos capazes de 

ativarem concomitantemente células T CD4+, as quais auxiliam as células B FO em 

uma resposta conhecida como T-dependente (4). A resposta a antígenos T-

dependentes ocorre em dois passos: em um primeiro momento, sem a contribuição 

de células T CD4+, ocorre a rápida formação de plasmócitos de vida curta e é 

conhecida como resposta extra-folicular (6). No estágio subsequente, algumas das 

células previamente ativadas reentram o folículo por meio da orientação de células 

T Foliculares (TFH), o que leva a ativação da enzima de ativação induzida citidina 

deaminase (AID, do inglês activation-induced cytidine deaminase) nestas células, 

responsável pela troca de isotipo (CSR, do inglês Class Switch Recombination) e 

hipermutação somática (HS, do inglês Somatic Hypermutation). No folículo estas 

células passam por intensa proliferação e são constantemente selecionadas para o 



aumento da afinidade ao antígeno após o processo de HS (Figura 1). Como produto 

final são gerados plasmócitos de vida longa, capazes de produzirem constantemente 

altos níveis de anticorpos, e células B de memória, capazes de proliferarem 

rapidamente e se diferenciarem em plasmócitos após reencontro com seu antígeno 

cognato (4, 7) (Figura 1). 

 
Figura 1 - Ativação de células B T-dependente. Após reconhecimento do antígeno, células B são 
ativadas e migram para fora do folículo, onde podem proliferar rapidamente. Entretanto, algumas 
das células B recém ativadas podem retornar ao folículo (região azul) por meio do auxílio de células 
TFH. No folículo, células B passam por intensa proliferação (região azul escura) e pelos processos de 
HS e CSR, sendo assim selecionadas por afinidade ao antígeno. Desta maneira as células que não 
foram capazes de aumentar a afinidade ao antígeno entram em apoptose por não conseguirem 
competir pelos sinais de sobrevivência (região azul claro). Células B com alta afinidade ao antígeno 
podem então se diferenciar tanto em plasmócitos de vida longa, os quais produzem anticorpos de 
alta afinidade, como em células B de memória. Adaptado de Basso et al. 2015 (8).  

 

Ativação clássica de células B  

 

Células B apresentam receptores de reconhecimento de padrões moleculares 

(PRRs, do inglês Pattern Recognition Receptors), pertencentes ao grupo dos 

Receptores do tipo Toll (TLRs, do inglês Toll-like Receptors), que desempenham um 

papel crucial na ativação destas células (9). Grande parte dos TLRs sinalizam via a 

molécula adaptadora myeloid differentiation primary response 88 (MyD88). 

Entretanto TLR3 sinaliza apenas via TIR-domain-containing adapter-inducing 

interferon-β (TRIF), enquanto que TLR4 sinaliza através de ambas proteínas (9). Em 

uma resposta T-independente, TLRs desempenham papel essencial na resposta 



humoral, como na produção de IgM. Por outro lado, em uma resposta T-dependente, 

TLRs atuam como adjuvantes (10, 11). Além do reconhecimento de patógenos por 

PRRs, células B apresentam em sua superfície receptores de células B (BCRs, do 

inglês B Cell Receptors), os quais são capazes de se ligarem diretamente a antígenos, 

promoverem sua endocitose e consequente apresentação para células T. 

 BCRs estão associados com as cadeias Igα e Igβ, as quais estão também 

associadas ao Motivo de Ativação do Imunorreceptor Baseado em Tirosina (ITAM, 

do inglês Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif) (12). Quando o BCR se 

liga a um antígeno multivalente ocorre a ativação de tirosina quinases da família do 

Src (Fyn, Blk e Lyn), que fosforilam os ITAMs. Os ITAMs fosforilados permitem a 

ligação da tirosina quinase Syk (12). Após isso, Syk ativada é capaz de fosforilar 

outros alvos como BLNK que, por sua vez, é capaz de ativar a Bruton’s tyrosine kinase 

(Btk) (12). Btk pode então fosforilar a Fosfolipase C γ (PLC-γ, do inglês 

Phospholipase C), a qual clivará Fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato (PIP2, do inglês 

Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) em Diacilglicerol (DAG) e Inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3, do inglês Inositol 1,4,5-triphosphate) (12). Esta cascata levará a 

sinalização via cálcio e outras quinases que resultarão na ativação de fatores de 

transcrição e moléculas de expressão essenciais para proliferação e diferenciação 

de células B em plasmócitos, tais como Blimp1 e CD138 (12).  

Sabe-se que Syk além de ativar BLNK, é também capaz de fosforilar o co-

receptor de células B CD19 e o B-cell PI3K adaptor (BCAP), o que permite a ligação 

da quinase fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K, do inglês Phosphoinositide 3-kinase) e 

sua posterior ativação (13, 14) (Figura 2). A ativação da quinase PI3K também 

ocorre após ativação de TLRs, embora o mecanismo ainda não esteja completamente 

elucidado.  

A ativação da via PI3K/AKT em células B tem ganhado grande atenção devido 

ao papel crítico que exerce na atividade metabólica destas células (15). Por exemplo, 

a inibição de PI3K com o composto Ly294002 ou a deficiência em uma das 

subunidades de PI3K foi capaz de reduzir significativamente a expressão do 

transportador de glicose Glut1 e o transporte de glicose em células B após estímulo 

com anti-IgM (16). Atualmente, sabe-se que a ativação das células do sistema imune, 

incluindo as células B, envolve mecanismos muito mais complexos do que a ativação 

clássica, como aqui anteriormente apresentada. Após a ativação das vias de 



sinalização de células B ocorrem também profundas alterações metabólicas, as 

quais são cuidadosamente reguladas por vias específicas como a de PI3K/AKT (15). 

O metabolismo celular não é apenas essencial para o crescimento e proliferação 

celular, mas é finamente regulado e capaz de ditar muitas das funções efetoras de 

células B. Trabalhos sugerem que a atividade mitocondrial e a síntese lipídica de 

células B, por exemplo, estão diretamente relacionadas à formação de 

plasmablastos/plasmócitos e produção de anticorpos (17, 18). O impacto das vias 

metabólicas na função efetora de células do sistema imune e, consequentemente, no 

desfecho da resposta inflamatória tem ganhado grande relevância atualmente a 

ponto de ter se tornado uma nova área na Imunologia conhecida como 

Imunometabolismo. 

 

mTOR como sensor metabólico e seus impactos diretos na função imune de 

células B  

 

Como mencionado, a via PI3K/AKT é capaz de modular a atividade 

metabólica de células do sistema imune, isto ocorre por meio da ação de sensores 

metabólicos, como a proteína alvo da rapamicina (mTOR, em inglês Mechanistic 

Target of Rapamycin) (19, 20) (Figura 2).  

mTOR, é uma serina treonina quinase descoberta após observação dos efeitos 

imunossupressores de um composto isolado de Streptomyces hygroscopicus, mais 

tarde chamado de rapamicina (21). Os esforços para a compreensão dos 

mecanismos de ação da rapamicina levaram a descoberta de mTOR, o qual é seu alvo 

principal (22, 23). mTOR é transcrito de um único gene, cujo produto proteico é 

componente central de dois complexos distintos, mTORC1 e mTORC2 (24). mTORC1 

é composto por cinco subunidades: mTOR (unidade catalítica), regulatory-

associated protein of mTOR (Raptor); mammalian lethal with Sec13 protein8 

(mLST8); the proline rich AKT substrate 40 kDa (PRAS40); DEP-domain-containing 

mTOR-interacting protein (Deptor). Já mTORC2 é composto por seis subunidades: 

mTOR, rapamycin-insensitive companion of mTOR (Rictor); mammalian stress-

activated protein kinase interacting protein (mSIN1); protein observed with Rictor-1 

(Protor-1); mLST8; Deptor (24). A via do mTOR é capaz de integrar fatores 

ambientais para regular crescimento, proliferação e sobrevivência celular, tanto por 



meio do aumento da atividade glicolítica quanto da expressão de transportadores 

de aminoácidos nas células. (25, 26). Além disso, fatores de crescimento e citocinas 

podem ativar a molécula, bem como a ativação de células B por meio de TLRs e BCRs, 

como já mencionado (27) (Figura 2).  

A ativação de mTORC1 é conhecida em maiores detalhes, enquanto a de mTORC2 

ainda é pouco explorada (27). Com relação a mTORC1, sabe-se que a ativação de 

PI3K gera o mensageiro secundário PIP3, o qual pode ativar a Phosphoinositide-

dependent kinase-1 (PDK1) (28). PDK1 é então capaz de fosforilar AKT em seu sítio 

catalítico na Treonina 308 (T-loop-Tre308) (28) (Figura 2). A fosforilação de AKT 

leva a fosforilação e inativação do complexo da esclerose tuberosa (TSC, do inglês 

Tuberous Sclerosis Complex), regulador negativo de mTOR (29). Apesar da ativação 

de mTORC2 ser menos conhecida, o complexo, diferentemente de mTORC1, é 

também capaz de fosforilar AKT no sítio C-terminal hydrophobic motif na Serina 473 

(HM-Ser473) (30, 31).  

O papel exercido por mTOR, mais especificamente de mTORC1, em células B tem 

sido estudado desde 1990 com o uso do seu inibidor rapamicina. Os estudos iniciais 

mostraram que rapamicina é capaz de inibir a ativação de células B e impedir sua 

proliferação por uma variedade de estímulos, tais como anti-IgM, LPS, Fator 

ativador de células B (BAFF, do inglês B-cell-activating factor of the tumour-necrosis-

factor Family) e anti-CD40 (32-35). Além disso, rapamicina foi capaz de inibir a 

formação de plasmócitos de vida curta, bem como a produção de anticorpos (36, 

37). Entretanto, em outro estudo foi observado que células B tratadas com 

rapamicina e incubadas com LPS ou LPS na presença de IL4, elevaram a frequência 

de células B IgM+ (38). Além disso, foi relatado que o uso de rapamicina ou de 

animais contendo apenas células B deficientes de mTORC1 promoveu proteção 

contra diferentes cepas letais de Influenza devido a reatividade cruzada dos 

anticorpos após vacinação (38). Foi observado que estes animais não desenvolviam 

anticorpos IgG1 de alta afinidade como os animais controle, mas apresentavam altos 

níveis de anticorpos IgM de baixa afinidade, os quais foram capazes de 

eficientemente neutralizar cepas letais de Influenza (38). Este último trabalho 

destaca o impacto de mTORC1 em atuar negativamente na produção de IgM, cuja 

inibição da proteína foi capaz de promover proteção.  



Há também na literatura estudos que relatam o impacto da redução da atividade 

de mTORC2 em células B. É descrito que animais contendo células B deficientes de 

mTORC2 apresentavam capacidade de sobrevivência e de proliferação celular 

afetadas, bem como uma redução na geração de células produtoras de anticorpos e 

menores níveis de IgM e IgG após serem imunizados (39). Em contraste, em outro 

trabalho foi descrito que células B deficientes de mTORC2 não apresentavam 

alterações na sobrevivência, proliferação e nem na formação de plasmablastos após 

estímulo in vitro com LPS e elevavam a troca de isotipo de IgM para IgG1 (40). Dentre 

as explicações plausíveis para as diferenças encontras sobre o papel de mTORC2 no 

processo de ativação das células B estão os diferentes modelos animais utilizados 

pelos pesquisadores, e os níveis distintos de redução na atividade de mTORC2 em 

células B.  

Como descrito, mTOR é capaz de controlar uma série de funções efetoras de 

células B, embora o mecanismo de ação nem sempre seja evidenciado. Por outro 

lado, há na literatura um número significativo de estudos, como os envolvendo 

células T, que reportam a ação de sensores metabólicos nas funções efetoras destas 

células por meio de alterações nas vias metabólicas (27, 41, 42). Com base em 

estudos de células T é plausível levantar a hipótese de que as alterações na função 

efetora de células B decorrentes da atividade de mTOR sejam consequência de 

modificações provocadas por este sensor em suas vias metabólicas, uma vez que não 

há estudos detalhados que relatem o impacto de mTOR diretamente nas vias 

metabólicas de células B. 

De modo geral, mTORC1 e mTORC2 possuem efeitos diretos nas vias 

metabólicas de células do sistema imune, sendo uma das mais impactadas a via 

glicolítica (43-45).  

 



 
Figura 2 - Ativação da via PI3K-AKT-mTOR em células B. Representação da ativação da via PI3K-
AKT em células B. Células B podem ser ativadas de diferentes maneiras, como por meio da ligação de 
antígenos ao BCR ou reconhecimento de PAMPs por PRRs presentes nestas células. A ativação de 
PI3K via BCR não é completamente conhecida. Entretanto, sabe-se que pode ocorrer após ativação 
de BCR/Syk, o que leva a ativação de BLNK, o qual é capaz de fosforilar o co-receptor de células B 
CD19 e BCAP.  A fosforilação de CD19 e BCAP pode ativar a quinase PI3K. Os mecanismos pelos quais 
PI3K é ativado via TLR4 também não são totalmente conhecidos. Após ativação, PI3K é capaz de gerar 
o mensageiro secundário PIP3, o qual pode ativar PDK1. PDK1 é, então, capaz de fosforilar AKT em 
seu sítio catalítico na Treonina 308. AKT pode ainda ser fosforilada por mTORC2 na Serina 473. A 
ativação de AKT por meio da fosforiação de seus sítios catalíticos é então capaz de ativar mTORC1.  
Adaptado de: Okkenhaugh & Vanhaesebroeck, 2003 (19).  

 

 Principais vias metabólicas em células B: glicólise aeróbica versus OXPHOS 

 

Várias vias metabólicas são essenciais para manter as atividades e funções 

das células do sistema imune, sendo que a glicólise e o ciclo do ácido tricarboxílico 

(TCA) são as mais conhecidas. A glicose é transportada para as células por meio de 

transportadores de glicose, como o GLUT1, principal transportador em linfócitos 

(46, 47). Cada molécula de glicose metabolizada pela via glicolítica gera duas 

moléculas de piruvato e um saldo positivo de duas moléculas de Adenosina 

trifosfato (ATP) (47). O piruvato pode ser transportado para a mitocôndria e iniciar 



o TCA para gerar diferentes fatores, entre eles NADH+ e FADH2+, os quais podem 

transferir elétrons para a cadeia transportadora de elétrons e gerar um elevado 

número de moléculas de ATP pelo processo conhecido como fosforilação oxidativa 

(OXPHOS) (47). Por outro lado, para manutenção do fluxo glicolítico e de 

biossíntese, o piruvato pode ser reduzido à lactato, gerando um saldo positivo de 

duas moléculas de ATP e um elevado número de intermediários metabólicos, 

essenciais para síntese e proliferação celular. Este processo normalmente ocorre 

apenas na ausência de oxigênio (uma vez que ele é energeticamente desfavorável), 

sendo conhecido como fermentação (47, 48). Entretanto, a redução de piruvato a 

lactato pode ocorrer mesmo na presença de oxigênio. A escolha da célula em 

preferencialmente realizar glicólise em detrimento do TCA, mesmo na presença de 

oxigênio, é chamada de glicólise aeróbica ou Warburg Effect, inicialmente descrito 

em células tumorais (48) (Figura 3). 

O TCA pode ainda ser alimentado pela oxidação de lipídeos e pela 

glutaminólise. Lipídeos de cadeia curta podem acessar passivamente a mitocôndria, 

enquanto lipídeos de cadeia média e longa necessitam primeiro ser conjugados à 

carnitina pela enzima mitocondrial Carnitine Palmitoyl Transferase I (CPT1a) (49). 

Uma vez localizados na mitocôndria estes lipídios podem ser oxidados por um 

processo conhecido como β-oxidação, o que gerará grande quantidade de acetil-CoA, 

NADH e FADH2  (50) (Figura 3).  

Durante o TCA, o citrato é produzido e pode ser utilizado na síntese de 

lipídeos após seu transporte para o citoplasma. A enzima ATP cytrate lyase (ACLY) é 

a responsável pela conversão do citrato gerado na mitocôndria em acetil-CoA no 

citoplasma. Acetil-CoA pode então ser carboxilado e gerar malonil-CoA. Na 

sequência, a enzima Fatty Acid Synthase (FASN) pode então catalisar a elongação da 

crescente cadeia de lipídeos (51) (Figura 3). 

 



 

Figura 3 - Representação das principais vias metabólicas para geração de ATP em células B. O 
ATP pode ser gerado de diferentes formas, uma das mais eficientes é por meio do TCA e da cadeia 
respiratória de elétrons (OXPHOS) (áreas laranja e marrom, respectivamente). O TCA pode ser 
alimentado por diferentes vias, uma das mais comuns é por meio da glicólise (verde). A glicose, após 
capturada pela célula, pode entrar na via glicolítica e ser convertida em lactato, o que gerará um saldo 
positivo de apenas 2 ATPs. Por outro lado, o piruvato pode ser transportado do citoplasma para a 
mitocôndria, onde entrará no TCA (laranja) e ser convertido em acetyl-CoA. Durante o TCA será 
gerado uma série de agentes reduzidos, cujos elétrons serão utilizados para alimentar a OXPHOS 
(marrom), o que levará a um alto rendimento energético. Alternativamente a glicólise pode produzir 
uma série de intermediários que auxiliarão no crescimento e proliferação celular, como na produção 
de nucleotídeos por meio da via das pentoses e da biossíntese de serina, (azul e vermelho, 
respectivamente). O TCA pode ser alimentado ainda pela glutaminólise (roxo) e pela oxidação lipídica 
(cinza). Além disso, o TCA também pode suportar a síntese de aminoácidos por meio do oxaloacetato 
produzido, ou ainda a síntese lipídica (azul) por meio da conversão do citrato produzido no TCA em 
acetil-CoA no citoplasma. Adaptado de Buck et al. 2015 (41) 

 

 



Vias metabólicas e seus impactos nas células B  

 

A ativação de células B leva a alterações metabólicas após interpretação de 

sinais presentes no meio, tais como citocinas e fatores de crescimento, por sensores 

metabólicos, como mTOR (27). Estes sinais determinam quais alterações 

metabólicas devem ocorrer afim de que as demandas das células recém ativadas 

sejam atendidas (27). Entretanto, os estudos sobre o controle de funções efetoras 

de células B por meio de alterações metabólicas desencadeadas pelo mTOR ainda 

são escassos. O impacto de mTOR nas vias metabólicas como causa de alterações na 

função efetora foi descrito em maiores detalhes em células T. Estas células, após 

ativação, elevam significativamente os níveis de glicólise aeróbica e de OXPHOS, com 

especial aumento nas taxas da primeira via (52, 53). Estudos apontam que o 

aumento da atividade glicolítica nestas células ocorre após ativação dos fatores de 

transcrição HIF1α e MYC por mTORC1, os quais induzem a transcrição de genes 

relacionados a transportadores de glicose e da via glicolítica (43, 44). Pollizzi e 

colaboradores também reportaram que células T CD8+ deficientes de mTORC1 ou 

mTORC2 aumentam as taxas de OXPHOS, o que mostra que mTOR 

preferencialmente beneficia a glicólise aeróbica em detrimento da OXPHOS (54). 

Uma vez tendo ocorrido a eliminação do antígeno, a maior parte das células T 

efetoras morrem e uma subpopulação de células T de memória permanece. Esta 

subpopulação sobrevivente é especialmente dependente da atividade mitocondrial, 

em especial da oxidação lipídica para sua manutenção e não de glicólise aeróbica 

(55). Quando células T são impedidas de adotarem vias metabólicas específicas, 

como a glicólise aeróbica, sua diferenciação e função efetora podem ser afetadas, 

bem como o desfecho da resposta imune (53, 55).  

Em células B, sabe-se que essas também passam por significativas alterações 

metabólicas, muitas das quais essenciais para suas funções efetoras, embora não 

tenha sido descrito o impacto de mTOR nestas vias. Células B, assim como células T, 

elevam significativamente os níveis de captação de glicose extracelular após 

ativação, a qual é metabolizada pela via glicolítica (56). Apesar de células B elevarem 

significativamente as taxas de glicólise aeróbica, estas células também elevam a 

OXPHOS a taxas similares, diferentemente de células T efetoras que priorizam 

apenas a glicólise aeróbica (56). A glicólise aeróbica tem sido apontada como 



fundamental para a proliferação e produção de anticorpos (56, 57). Por outro lado, 

já foi descrito que a diferenciação de células B em células produtoras de anticorpos 

é acompanhada por uma redução da atividade glicolítica e aumento no consumo de 

glutamina (18). Além disso, outro estudo apontou o papel essencial exercido pela 

glicose para a síntese lipídica, isto é, o aumento da importação de piruvato para a 

mitocôndria foi descrito como fundamental para a expansão de membranas, 

expressão de marcadores de plasmócitos, como CD138 e Blimp-1, e produção de 

anticorpos (17, 56). Estes resultados indicam que a dependência de vias metabólicas 

específicas antes, durante e após a ativação de células B são alteradas. Estes estudos 

destacam ainda uma dependência pronunciada da atividade mitocondrial e síntese 

lipídica para a formação de plasmablastos. Interessantemente, em estudo recente 

foi possível distinguir plasmócitos de vida curta e de vida longa por meio da 

definição do perfil metabólico apresentado por estas células. Plasmócitos de vida 

longa apresentam níveis aumentados de transporte de glicose com relação a 

plasmócitos de vida curta. (58, 59). Foi demonstrado que 90% da glicose capturada 

por plasmócitos de vida longa é destinada para glicosilação de anticorpos, por meio 

da via das hexosaminas (59). A via das hexosaminas é uma pequena ramificação da 

glicólise, capaz de fornecer açúcares utilizados para a glicosilação de proteínas e 

lipídeos (60). Entretanto, o restante capturado é crucial para a sobrevivência destas 

células por meio da geração e importação de piruvato para a mitocôndria (59). Desta 

maneira, mais estudos são necessários para melhor compreender os papéis exatos 

da glicólise aeróbica, de outras fontes de alimentação da mitocôndria e mesmo de 

OXPHOS em cada etapa da ativação de células B, como proliferação, diferenciação de 

plasmablastos/plasmócitos e produção de anticorpos.  

 Os estudos recentes de metabolismo em células B aproximaram suas funções 

efetoras de suas vias metabólicas (61). Desta maneira, alterações específicas nas 

vias metabólicas ou nas vias que as controlam como a via PI3K/AKT/mTOR podem 

beneficiar a resposta humoral e sobrevivência de plasmócitos. Com base nos 

trabalhos anteriormente apresentados é sabido que a deficiência de mTOR em 

células B beneficia OXPHOS em detrimento da glicólise aeróbica. Sabe-se também 

que a atividade mitocondrial é essencial para a diferenciação de células B em 

plasmablastos. Desta maneira, a interferência na via do mTOR pode servir como uma 

nova estratégia para aumentar a resposta a patógenos e no desenvolvimento de 



vacinas por meio do aumento da formação de plasmócitos e produção de anticorpos. 

Por outro lado, as vias metabólicas também abrem porta para um melhor controle 

da resposta humoral, como por meio do uso de drogas que interfiram em pontos 

específicos destas vias, para que assim possam alterar o estado de ativação das 

células bem como a produção de anticorpos, beneficiando pacientes com doenças 

autoimunes e também pacientes transplantados. Anticorpos, por exemplo, 

continuam sendo um dos empecilhos para o sucesso na sobrevida de diversos 

transplantes (3). Desta maneira, a regulação de vias e de sensores metabólicos 

podem ser utilizados como uma nova abordagem no contexto de imunossupressão 

para controle da resposta humoral.  

 

Papel das células B e de vias metabólicas no contexto do transplante  

 

Transplantes são utilizados como tratamento para pacientes com diferentes 

complicações, normalmente falência de órgãos em estágio terminal, câncer e 

doenças autoimunes. O transplante consiste na transferência de células, tecidos ou 

órgãos de um indivíduo para outro que resulta em significativo aumento da 

sobrevida e da qualidade de vida do paciente transplantado (62, 63). No Brasil, 

segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2016 o número de pacientes na lista de 

espera para receber um transplante de órgãos foi superior a 43.500. Além do alto 

número de pessoas na lista para receber um transplante, altos custos são gerados, 

especialmente com o uso de drogas imunossupressoras. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, o custo anual médio em medicamentos prescritos no contexto do 

transplante está entre 10 e 14 mil dólares por paciente (64).  

O processo de rejeição ao transplante pode ser classificado em três categorias, 

de acordo com a resposta imune efetora prioritária humoral e celular. São elas:  

a) Rejeição hiperaguda: mediada por anticorpos naturais presentes no 

receptor. Também é possível que o receptor já tenha sido pré-sensibilizado 

com o Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC, do inglês Major 

Histocompatibility Complex) do doador por doações de sangue, gravidez, 

infecções ou transplantes anteriores, por exemplo. Essa rejeição pode ser 

observada em minutos ou horas após o transplante. 



b) Rejeição aguda: consiste no reconhecimento de tecido do doador como não 

próprio pelo sistema imune do receptor. Isso se deve principalmente a 

diferenças entre as moléculas de MHC, as quais são extremamente 

polimórficas. 

c) Rejeição crônica: caracterizada por uma perda lenta e gradual da função do 

órgão, com perda da arquitetura tecidual por fibrose. Uma explicação 

plausível é a ativação e infiltração de células T CD4+ e células B, as quais 

ativam macrófagos e os estimulam a secretarem fatores de crescimento 

ativando e induzindo a diferenciação de miofibroblastos (65).  

A falta de métodos apropriados para controlar a rejeição do órgão foi e continua 

sendo um dos maiores obstáculos para a manutenção dos aloenxertos, 

especialmente a longo prazo, apesar dos avanços obtidos com novas drogas 

imunossupressoras (62, 63, 66). Portanto, o retransplante se faz necessário em um 

número significativo de casos. Grande parte das drogas imunossupressoras atuais 

visam reduzir a proliferação e atividade efetora de células T de maneira inespecífica, 

sendo elas as principais responsáveis pela rejeição aguda (67). O uso de drogas com 

interferência nas vias metabólicas, como a rapamicina, droga que interfere na 

atividade de mTOR, já são utilizadas na clínica há anos (68). Os maiores sucessos 

relacionados ao uso da rapamicina estão relacionados à redução de infecções e de 

câncer nos pacientes transplantados, uma vez que a droga é também capaz de 

interferir na proliferação de células tumorais (68-71). Entretanto, novas abordagem 

para diminuir as taxas de rejeição e com enfoque na redução dos efeitos adversos 

das drogas imunossupressoras clássicas são necessárias, uma nova alternativa 

consiste em explorar as vias metabólicas e/ou seus sensores de maneira mais 

específica e eficiente que apenas o uso da rapamicina (72).  

Como descrito nas seções anteriores, o controle das vias metabólicas é crucial 

para modificar o curso das respostas imunes (55). De modo interessante, um estudo 

recente utilizou uma terapia tripla em modelos experimentais de transplante de 

pele e de coração, cujo regime de drogas interfere negativamente na via glicolítica e 

na glutaminólise (73). Constatou-se neste estudo um aumento significativo na 

sobrevida dos transplantes de pele e de coração, o que esteve relacionado a uma 

expansão de células T reguladoras e diminuição de células T efetoras (73).   



Como citado anteriormente, apesar dos grandes avanços no controle de rejeição 

aos transplantes, ainda aproximadamente 20% dos pacientes na lista de espera para 

receber um transplante renal já foram transplantados anteriormente e necessitam 

de um novo órgão devido à perda do aloenxerto causada por rejeição (74). De modo 

importante, estes pacientes são sensibilizados por antígenos presentes no doador 

anterior e apresentam, portanto, anticorpos específicos anti-doador (DAS, do inglês 

Donor Specific Antibodies)(74). Células B apresentam um papel significativo no 

processo de rejeição, o qual é classicamente associado com a produção de DSA (3, 

75, 76). De modo geral, células B são caracterizadas por uma mobilização e ativação 

não apropriadamente controladas após o transplante (75). É conhecida a 

especificidade de grande parte dos aloanticorpos produzidos, sendo estes 

principalmente contra as moléculas do MHC presentes no aloenxerto, ou ainda pela 

presença de DSA pré-formados nos casos de sensibilização prévia ao antígeno (77). 

O National Institute of Health caracterizou as etapas da rejeição mediada por 

anticorpos em quatro estágios (78). Estágio I, geração de novo de anticorpos 

reativos contra o enxerto.  Estágio II, fixação e ativação do complemento no enxerto, 

sem a presença de sinais de danos patológicos e/ou clínicos. Estágio III, além da 

fixação do complemento observado no estágio anterior, ocorre alterações 

patológicas no enxerto, embora suas funções estejam preservadas. Finalmente, no 

estágio IV, além da fixação do complemento e de danos patológicos observados, 

ocorre a disfunção do enxerto. 

 Com o objetivo de melhor avaliar o papel desempenhado por anticorpos no 

contexto da rejeição, Wasowska et al utilizaram um modelo de transplante cardíaco 

alogênico em camundongos deficientes para Imunoglobulina (IgKO). Estes 

apresentaram taxas de sobrevida do enxerto significativamente maiores em relação 

a animais controle (76). Foi mostrado ainda que a transferência de IgG2b foi capaz 

de reconstituir a rejeição aguda em animais IgKO (76). Os DSA podem levar a fixação 

do sistema complemento e elevar desta maneira a probabilidade de rejeição ao 

aloenxerto (3, 75). Sabe-se que a presença de anticorpos incapazes de fixarem o 

complemento facilitam a acomodação do enxerto e evitam sua rejeição e que 

reguladores do complemento são capazes de impedir rejeição hiperaguda mediada 

por anticorpos (79, 80). Desta maneira, estes resultados indicam o papel crítico 

desempenhado por anticorpos, por meio da fixação do complemento na rejeição 



hiperaguda e aguda mediada por anticorpos, além de representarem um empecilho 

para realização de retransplantes.  

Tendo em vista o papel crucial desempenhado por células B no contexto do 

transplante, há uma urgente necessidade de se descobrirem novas estratégias 

terapêuticas, tais como alvos que participem da fisiopatologia da rejeição de modo 

a promover a aceitação do órgão recém recebido e de controlar a resposta imune 

humoral. O estudo de Lee e colaboradores, 2015 por meio de uma terapia tripa, cujos 

alvos foram as vias metabólicas, representou um novo horizonte para o 

desenvolvimento de drogas imunossupressoras (73). Entretanto, estudos 

direcionados ao controle de células B e de sua diferenciação em plasmablastos e 

plasmócitos, a fim de controlar a resposta imune humoral ainda são necessários  

 

 Justificativa  

 

A regulação precisa do estado de ativação de células B é essencial para 

controlar a produção de anticorpos e, consequentemente, determinar o desfecho da 

resposta imune. Entretanto, apesar dos avanços obtidos sobre o conhecimento e o 

controle da resposta humoral, as opções disponíveis para modular efetivamente a 

resposta de células B em diversas doenças inflamatórias permanecem pouco 

significativas. Atualmente, a dinâmica das vias metabólicas em células do sistema 

imune tem sido bastante explorada, sendo o metabolismo em si um potencial alvo 

para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Sabe-se que as vias 

metabólicas não estão apenas envolvidas no crescimento e proliferação celular, mas 

estão intimamente relacionadas com a função efetora das células do sistema imune 

e que toda esta rede metabólica é amplamente regulada por sensores metabólicos 

intracelulares. Embora estudos descrevam as alterações metabólicas envolvidas no 

processo de ativação de células B, existem poucos relatos sobre quais sensores 

metabólicos coordenam estes processos, bem como suas possíveis implicações na 

diferenciação destas células em plasmócitos. O sensor metabólico mTOR tem 

mostrado ser um regulador mestre sobre o metabolismo de células T, promovendo 

a glicólise aeróbica em detrimento da oxidação lipídica e OXPHOS e é um potencial 

candidato para atuar em diferentes etapas de ativação de células B. Acredita-se que 

a compreensão deste processo auxiliará o desenvolvimento de novas estratégias 



que visem controlar a resposta imune humoral, auxiliando pacientes com doenças 

inflamatórias mediadas por células B, como em certas infecções, doenças 

autoimunes e em pacientes transplantados.  

  



CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados indicam que:  

• mTORC2 favorece a glicólise aeróbica em detrimento de OXPHOS, 

prejudicando a ativação de células B e sua diferenciação em plasmablastos. 

Por outro lado, mTORC2 eleva a atividade mitocondrial de plasmablastos e a 

secreção de anticorpos.   

• mTORC1 favorece a glicólise aeróbica, prejudicando a ativação de células B e 

sua diferenciação em plasmablastos. 
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