
SÂNIA ALVES DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 

Análise comparativa do processo de invasão de 
hepatócitos de rato por Listeria monocytogenes e 

Salmonella Typhimurium: caracterização morfológica, 
quantificação da liberação de TNF-alfa e da morte celular 

por apoptose 
 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título 
de Doutor em Ciências 
 
Área de concentração: Doenças Infecciosas e Parasitárias 
Orientador: Dr. Dahir Ramos de Andrade Júnior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2008 



Agradecimentos 

 

Aos Drs. Dahir Ramos de Andrade e Dahir Ramos de Andrade Júnior, 

pela ajuda e apoio constante nas várias etapas da construção dessa Tese. 

Por terem acreditado no meu trabalho e capacidade, pelas orientações e 

atenção que me dispensaram. 

 

Aos amigos e colegas do Laboratório de Bacteriologia (LIM-54) do 

Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, meus sinceros 

agradecimentos. 

 

Ao Laboratório de Oncologia chefiado pelo Dr. Roger Chammas pelo 

auxílio no citômetro de fluxo. Agradeço especialmente a Andréia H. Otake 

pelas valiosas orientações em todas as fases da citometria de fluxo. 

 

Aos professores que me inspiraram na busca pelo conhecimento, 

ética nas atividades científicas e persistência nas adversidades. 

 

Aos pesquisadores de outros laboratórios, que me forneceram 

materiais e reagentes, aos bibliotecários, aos funcionários da Secretaria de 

Pós-Graduação do Programa de Doenças Infecciosas e Parasitárias e ao 

Biotério Central. 

Aos meus familiares pelas orientações e pelo apoio em todos os 

momentos. 



Essa tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

dessa publicação: 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals 

Editors (Vancouver) 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A.L. Freddi, 

Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, 

Valéria Vilhena. 2ª ed. São Paulo: Serviço de Biblioteca e Documentação; 

2005. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals 

indexed in Index Medicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

SUMÁRIO 

Lista de Tabelas xiii 

Lista de Figuras xix 

Resumo xxviii 

Summary xxxi 

 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1. 
Listeria monocytogenes: características 

morfológicas e epidemiológicas 3 

1.1.1. Mecanismos de entrada na célula hospedeira 5 

1.1.2. 
Estratégias de invasão de Listeria 

monocytogenes. 10 

1.2. 
Salmonella Typhimurium: características 

morfológicas e epidemiológicas 10 

1.2.1. Mecanismos de entrada na célula hospedeira 12 

1.2.2. 
Estratégias de invasão de Salmonella 

Typhimurium. 16 

1.3. 
Interação entre bactérias e células 

hospedeiras: liberação de citocinas 17 

1.4. 
Apoptose e o equilíbrio homeostásico da 

célula: Mediação por TNF-alfa 19 

1.5. Relação das bactérias com a apoptose 24 

 



 

 

vi 

 

1.6. 

Apoptose: exposição da Fosfatidilserina (PS) 

da membrana plasmática da célula e ligação 

à anexina 25 

2. OBJETIVOS 32 

3. MÉTODOS 33 

3.1. Cultura primária de hepatócitos de rato 33 

3.2. Cultura de bactérias 35 

3.3. Curvas de crescimento bacteriano 36 

3.4. 
Atividade hemolítica e fosfolipídica de Listeria 

monocytogenes 36 

3.5. Ensaio de invasão bacteriana em hepatócitos 37 

3.6. Detecção de TNF-alfa por ELISA 38 

3.7. 
Análise da morfologia celular por coloração 

de hematoxilina-eosina 40 

3.8. 
Análise da morfologia celular por Microscopia 

Eletrônica 40 

3.9. 
Detecção de apoptose por coloração TUNEL 

através de citometria de fluxo 41 

3.10. 

Detecção de apoptose com Anexina V 

marcada com FITC através de citometria de 

fluxo 43 

3.11. Análise Estatística 44 

 



 

 

vii  

 
4. Resultados 47 

4.1. Cultura de hepatócitos 47 

4.2. 
Curvas de crescimento de cepas de L. 

monocytogenes e Salmonella Typhimurium 48 

4.3. 
Atividade hemolítica e fosfolipídica de L. 

monocytogenes 49 

4.4. Recuperação de bactérias intracelulares 50 

4.5. 

Avaliação da liberação de TNF-alfa por 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes 53 

4.5.1. 

Comparação entre a liberação de TNF-alfa 

por hepatócitos controle e hepatócitos 

estimulados com estaurosporina 53 

4.5.2. 

Comparação entre a liberação de TNF-alfa 

por hepatócitos invadidos por S. Typhimurium 

em diferentes concentrações 55 

4.5.3. 

Comparação entre a liberação de TNF-alfa 

por hepatócitos invadidos por L. 

monocytogenes 4a em diferentes 

concentrações 58 

4.5.4. 

Comparação entre a liberação de TNF-alfa 

por hepatócitos invadidos por L. 

monocytogenes 4b em diferentes 

concentrações 61 

 



 

 

viii  

 

4.5.5. 

Comparação entre a liberação de TNF-alfa 

por hepatócitos invadidos por L. 

monocytogenes 1/2a em diferentes 

concentrações 64 

4.5.6. 

Teste de comparação múltipla de Dunnet 

entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 

grupos controle, estaurosporina e S. 

Typhimurium em diferentes concentrações 67 

4.5.7. 

Teste de comparação múltipla de Dunnet 

entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 

grupos controle, estaurosporina e L. 

monocytogenes 4a em diferentes 

concentrações 70 

4.5.8. 

Teste de comparação múltipla de Dunnet 

entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 

grupos controle, estaurosporina e L. 

monocytogenes 4b em diferentes 

concentrações 74 

4.5.9. 

Teste de comparação múltipla de Dunnet 

entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 

grupos controle, estaurosporina e L. 

monocytogenes 1/2a em diferentes 

concentrações 78 

 
 



 

 

ix

 

4.5.10. 

Teste de comparação múltipla de Dunnet 

entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 

grupos S. Typhimurium, L. monocytogenes 

4a, 4b e 1/2a na concentração 5 x 1010 82 

4.5.11. 

Teste de comparação múltipla de Dunnett 

entre as capacidades de produção de TNF-

alfa do grupo S. Typhimurium em diferentes 

concentrações 85 

4.5.12. 

Teste de comparação múltipla de Dunnett 

entre as capacidades de produção de TNF-

alfa do grupo L. monocytogenes 4a em 

diferentes concentrações 89 

4.5.13. 

Teste de comparação múltipla de Dunnett 

entre as capacidades de produção de TNF-

alfa do grupo L. monocytogenes 4b em 

diferentes concentrações 92 

4.5.14. 

Teste de comparação múltipla de Dunnett 

entre as capacidades de produção de TNF-

alfa do grupo L. monocytogenes 1/2a em 

diferentes concentrações 95 

4.5.15. 

Teste de comparação múltipla de Dunnett 

entre as capacidades de produção de TNF-

alfa dos grupos controle, estaurosporina, S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a na concentração 5x1010 99 

 



 

 

x 

 

4.5.16. 

Avaliação do melhor tempo de incubação 

através da média da linearidade entre S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 102 

4.6. 

Apoptose quantificada pela técnica TUNEL 

através de Citometria de Fluxo, entre os 

grupos controle, estaurosporina, S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a 103 

4.6.1. 

Comparação entre as taxas de apoptose dos 

hepatócitos induzidas por S.Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a 104 

4.6.2. 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose dos hepatócitos induzidas por 

S.Typhimurium e L.monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a 106 

4.7. 

Apoptose estimada pela técnica de Anexina 

por Citometria de Fluxo, em hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a 108 

4.7.1. 

Avaliação estatística das taxas de apoptose 

estimadas pela técnica da anexina, em 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 110 

 



 

 

xi

 

4.7.2. 

Avaliação estatística das capacidades de 

apoptose em hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a  112 

4.7.3. 

Avaliação estatística das taxas de necrose 

estimadas pela técnica da anexina, em 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes 115 

4.7.4. 

Avaliação estatística das capacidades de 

necrose, estimadas pela técnica da anexina, 

em hepatócitos invadidos por S. Typhimurium 

e L. monocytogenes 117 

4.7.5. 

Avaliação estatística das taxas de apoptose 

tardia estimadas pela técnica da anexina, em 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e 

L.monocytogenes 119 

4.7.6. 

Avaliação estatística das capacidades de 

apoptose tardia estimadas pela técnica da 

anexina, em hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L.monocytogenes 121 

4.8. 

Análise morfológica de hepatócitos invadidos 

por S. Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 

4b e 1/2a, através de microscopia óptica e 

microscopia eletrônica 123 

5. DISCUSSÃO 135 

 



 

 

xii

 
6. CONCLUSÕES 157 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 159 

 

Apêndice I  

Apêndice II  

 



 

 

xiii  

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 
Alterações na morfologia celular e eventos 

moleculares durante a apoptose 21 

Tabela 2 

Variação na recuperação de S. Typhimurium 

em culturas de hepatócitos invadidos, 

semeadas em ágar sangue (contagem de 

bactérias em placa) 50 

Tabela 3 

Variação na recuperação de L. 

monocytogenes 4a em culturas de 

hepatócitos invadidos, semeadas em ágar 

sangue (contagem de bactérias em placa) 51 

Tabela 4 

Variação na recuperação de L. 

monocytogenes 4b em culturas de 

hepatócitos invadidos, semeadas em ágar 

sangue (contagem de bactérias em placa) 51 

Tabela 5 

Variação da recuperação de L. 

monocytogenes 1/2a de culturas de 

hepatócitos invadidos, semeadas em ágar 

sangue (contagem de bactérias em placa) 52 

Tabela 6 

Variação da liberação de TNF-alfa por 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes sorogrupos 4a, 4b e 1/2a Apêndice I 

 



 

 

xiv

 

Tabela 7 

Comparação da taxa de liberação de TNF-

alfa e capacidade de produção entre os 

grupos controle e estaurosporina 53 

Tabela 8 

Comparação da taxa de liberação de TNF-

alfa e capacidade de produção entre 

diferentes concentrações de S. Typhimurium 56 

Tabela 9 

Comparação da taxa de liberação de TNF-

alfa e capacidade entre diferentes 

concentrações de L. monocytogenes 4a 59 

Tabela 10 

Comparação da taxa de liberação e 

capacidade de produção de TNF-alfa entre 

diferentes concentrações de L. 

monocytogenes 4b 62 

Tabela 11 

Comparação da taxa de liberação de TNF-

alfa e capacidade entre diferentes 

concentrações de L. monocytogenes 4b 65 

Tabela 12 

Comparação entre as taxas de liberação de 

TNF-alfa nos grupos controle, estaurosporina 

e S. Typhimurium, em diferentes 

concentrações 67 

Tabela 13 

Comparação entre as taxas de liberação de 

TNF-alfa dos grupos controle, estaurosporina 

e L. monocytogenes 4a, em diferentes 

concentrações 71 

 



 

 

xv 

 

Tabela 14 

Comparação entre as taxas de liberação de 

TNF-alfa dos grupos controle, estaurosporina 

e L. monocytogenes 4b, em diferentes 

concentrações 75 

Tabela 15 

Comparação entre as taxas de liberação de 

TNF-alfa dos grupos controle, estaurosporina 

e L. monocytogenes 1/2a, em diferentes 

concentrações 79 

Tabela 16 

Comparação entre as taxas de liberação de 

TNF-alfa dos grupos controle, estaurosporina 

S. Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b 

e 1/2a), em diferentes concentrações 83 

Tabela 17 

Comparação entre as capacidades de 

produção de TNF-alfa dos grupos controle, 

estaurosporina e S. Typhimurium, em 

diferentes concentrações 86 

Tabela 18 

Comparação entre as capacidades de 

produção de TNF-alfa dos grupos controle, 

estaurosporina e L. monocytogenes 4a, em 

diferentes concentrações 90 

Tabela 19 

Comparação entre as capacidades de 

produção de TNF-alfa dos grupos controle, 

estaurosporina e L. monocytogenes 4b, em 

diferentes concentrações 93 

 



 

 

xvi

 

Tabela 20 

Comparação entre as capacidades de 

produção de TNF-alfa dos grupos controle, 

estaurosporina e L. monocytogenes 1/2a em 

diferentes concentrações 96 

Tabela 21 

Comparação entre as capacidades de 

produção de TNF-alfa dos grupos controle, 

estaurosporina, S. Typhimurium e L. 

monocytogenes, em diferentes 

concentrações 100 

Tabela 22 
Comparação entre tempos de incubação 

através da média da linearidade 102 

Tabela 23 
Porcentagens de apoptose obtidas pela 

técnica TUNEL Apêndice I 

Tabela 24 

Média e desvio-padrão das taxas de 

apoptose dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a)  104 

Tabela 25 
Comparação entre taxas de apoptose pelo 

pós-teste Student-Newman-Keuls 105 

Tabela 26 

Média e desvio-padrão das capacidades de 

apoptose dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a)  107 

 



 

 

xvii

 

Tabela 27 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose pelo pós-teste Student-Newman-

Keuls 107 

Tabela 28 
Médias das porcentagens de apoptose 

obtidas pela técnica da anexina Apêndice I 

Tabela 29 

Média e desvio-padrão das taxas de 

apoptose dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 110 

Tabela 30 
Comparação entre as taxas de apoptose pelo 

pós-teste Student-Newman-Keuls 111 

Tabela 31 

Média e desvio-padrão das capacidades de 

apoptose dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 113 

Tabela 32 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose pelo pós-teste Student-Newman-

Keuls 113 

Tabela 33 

Média e desvio-padrão das taxas de necrose 

de hepatócitos invadidos por S. Typhimurium 

e L. monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 115 

Tabela 34 
Comparação entre as taxas de necrose pelo 

pós-teste Student-Newman-Keuls 116 

 



 

 

xviii  

 

Tabela 35 

Média e desvio-padrão das capacidades de 

necrose dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 117 

Tabela 36 
Comparação entre as capacidades de necrose 

pelo pós-teste Student-Newman-Keuls 118 

Tabela 37 

Média e desvio-padrão das taxas de apoptose 

tardia dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 119 

Tabela 38 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose tardia dos hepatócitos invadidos por 

S. Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 120 

Tabela 39 

Média e desvio-padrão das capacidades de 

apoptose tardia dos hepatócitos invadidos por 

S. Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 121 

Tabela 40 

Comparação entre as capacidades fe 

apoptose tardia dos hepatócitos invadidos por 

S. Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a) 122 

 

 



 

 

xix

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 
Distribuição mundial de Listeria 

monocytogenes 2 

Figura 2 Mecanismo “zipper” 6 

Figura 3 As estratégias invasivas 7 

Figura 4 Mecanismo “trigger” 13 

Figura 5 
Sistema de secreção do tipo III de S. 

Typhimurium. 15 

Figura 6 
Vias de invasão da Salmonella pelo epitélio 

intestinal. 16 

Figura 7 
Visão esquemática da apoptose em 

hepatócitos 23 

Figura 8 Cascata apoptótica 24 

Figura 9 

Representação esquemática da perda da 

assimetria da membrana lipídica durante a 

apoptose. 29 

Figura 10 
Representação esquemática da regulação da 

assimetria de PS da membrana plasmática. 29 

Figura 11 
Procedimento para dosagem de TNF-alfa por 

ELISA. 39 

 



 

 

xx 

 

Figura 12 

Curvas de crescimento das bactérias 

Salmonella Typhimurium (ST) e Listeria 

monocytogenes (LM) (sorogrupos 4a, 4b e 

1/2a) 49 

Figura 13 

Liberação de TNF-alfa (pg/ml) por 

hepatócitos controle e hepatócitos 

estimulados com estaurosporina, ao longo do 

tempo. 54 

Figura 14 

Liberação de TNF-alfa por hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium ao longo do 

tempo, nas concentrações 5 x 105 a 5 x 1010 57 

Figura 15 

Liberação de TNF-alfa por hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 4a ao longo 

do tempo, nas concentrações 5 x 105 a 5 x 

1010 60 

Figura 16 

Liberação de TNF-alfa por hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 4b ao longo 

do tempo, nas concentrações 5 x 105 a 5 x 

1010 63 

Figura 17 

Liberação de TNF-alfa por hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 1/2a ao 

longo do tempo, nas concentrações 5 x 105 a 

5 x 1010 66 

 



 

 

xxi

 

Figura 18 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as taxas de liberação de TNF-alfa entre 

hepatócitos controle e hepatócitos invadidos 

por S. Typhimurium nas concentrações 5 x 

105-5 x 1010 69 

Figura 19 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as taxas de liberação de TNF-alfa entre 

hepatócitos controle e invadidos por L. 

monocytogenes 4a nas concentrações 5 x 

105-5 x 1010 73 

Figura 20 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as taxas de liberação de TNF-alfa entre 

hepatócitos controle e invadidos por L. 

monocytogenes 4b nas concentrações 5 x 

105-5 x 1010 77 

Figura 21 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as taxas de liberação de TNF-alfa entre 

hepatócitos controle e invadidos por L. 

monocytogenes 1/2a nas concentrações 5 x 

105-5 x 1010 81 

Figura 22 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as taxas de liberação de TNF-alfa entre 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a na 

concentração 5 x 1010 84 

 



 

 

xxii

 

Figura 23 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as capacidades de produção de TNF-alfa 

entre hepatócitos controle e invadidos por S. 

Typhimurium nas concentrações 5 x 105-5 x 

1010 88 

Figura 24 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as capacidades de produção de TNF-alfa 

entre hepatócitos controle e invadidos por L. 

monocytogenes 4a nas concentrações 5x105-

5x1010 91 

Figura 25 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as capacidades de produção de TNF-alfa 

entre hepatócitos controle e invadidos por L. 

monocytogenes 4b nas concentrações 5x105-

5x1010 94 

Figura 26 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as capacidades de produção de TNF-alfa 

entre hepatócitos controle e invadidos por L. 

monocytogenes 1/2a nas concentrações 

5x105-5x1010 98 

Figura 27 

Aplicação do Teste de Dunnett, comparando 

as capacidades de produção de TNF-alfa 

entre hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a na concentração 5x1010 101 

 



 

 

xxiii  

 

Figura 28 

Gráfico da variação da média da linearidade 

entre 1h e 6h de incubação das diferentes 

cepas bacterianas com hepatócitos 103 

Figura 29 

Freqüência de apoptose em hepatócitos 

controle-negativos e controle-positivos 

(TUNEL) Apêndice I 

Figura 30 
Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium (TUNEL) Apêndice I 

Figura 31 
Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 4a (TUNEL) Apêndice I 

Figura 32 
Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 4b (TUNEL) Apêndice I 

Figura 33 
Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 1/2a (TUNEL) Apêndice I 

Figura 34 

Comparação entre taxas de apoptose 

induzidas por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (método 

TUNEL) 105 

Figura 35 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose dos hepatócitos induzida por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a 107 

Figura 36 

Análise por citometria de fluxo de hepatócitos 

marcados com anexina V-FITC invadidos por 

ST (A), LM 4a (B), LM 4b (C) e LM 1/2a (D) 109 

 



 

 

xxiv

 

Figura 37 

Freqüência de apoptose (anexina) em 

hepatócitos controle-positivos e controle-

negativos Apêndice I 

Figura 38 

Apoptose em hepatócitos invadidos entre 1h 

e 6h por S. Typhimurium em diferentes 

concentrações (anexina) Apêndice I 

Figura 39 

Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 4a entre 1h 

e 6h de incubação em diferentes 

concentrações (anexina) Apêndice I 

Figura 40 

Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos entre 1h e 6h por L. 

monocytogenes 4b em diferentes 

concentrações (anexina) Apêndice I 

Figura 41 

Freqüência de apoptose em hepatócitos 

invadidos entre 1h e 6h por L. 

monocytogenes 1/2a em diferentes 

concentrações (anexina) Apêndice I 

Figura 42 

Comparação entre as taxas de apoptose de 

hepatócitos induzidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (anexina). 111 

Figura 43 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose de hepatócitos induzidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a (anexina) 114 

 



 

 

xxv 

 

Figura 44 

Comparação entre as taxas de necrose de 

hepatócitos induzidos por S. Typhimurium e 

L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (anexina) 116 

Figura 45 

Comparação entre as capacidades de 

necrose de hepatócitos induzidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a (anexina) 118 

Figura 46 

Comparação entre as taxas de apoptose 

tardia de hepatócitos induzidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a (anexina) 120 

Figura 47 

Comparação entre as capacidades de 

apoptose tardia de hepatócitos induzidos por 

S. Typhimurium e L. monocytogenes 

(anexina) 122 

Figura 48 
Hepatócitos controle corados com HE e 

vistos sob microscopia óptica (400X) 124 

Figura 49 

Hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 

4a, após 3h de incubação, corados com HE 

(MOI 5000) (200x) 124 

Figura 50 

Hepatócitos invadidos por Salmonella 

Typhimurium, após 4h de incubação, corados 

com HE (MOI 500) (400x) 125 

 



 

 

xxvi

 

Figura 51 

Hepatócitos invadidos por Listeria 

monocytogenes 4b após 1h de incubação, 

corados com HE (MOI 500) (200x) 125 

Figura 52 

Hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 

4b, após 3h de incubação, corados com HE 

(MOI 5000) (400x) 126 

Figura 53 

Hepatócitos invadidos por Listeria 

monocytogenes 1/2a, após 3h de incubação, 

corados com HE (MOI 500) (400x). 126 

Figura 54 

Hepatócitos invadidos por Listeria 

monocytogenes 1/2a, após 4h de incubação, 

corados com HE (MOI 5000) (200x). 127 

Figura 55 Micrografia de hepatócitos controle (6000x). 128 

Figura 56 

Micrografia de hepatócito invadido por S. 

Typhimurium, após 3h de incubação (MOI 500) 

(5000x). 129 

Figura 57 

Micrografia de hepatócito invadido por 

Salmonella Typhimurium em processo de 

morte por apoptose, após 6h de incubação 

(MOI 5000) (5000x). 130 

Figura 58 

Micrografia de hepatócito invadido por L. 

monocytogenes 4b, após 1h de incubação 

(MOI 5000) (12000x). 131 

 



 

 

xxvii

 

Figura 59 

Micrografia de hepatócito invadido por L. 

monocytogenes 4a, após 1h de incubação 

(MOI 5000) (5000x). 132 

Figura 60 

Micrografia de hepatócito em apoptose 

invadido por Listeria monocytogenes 4a, após 

4h de incubação (MOI 50000) (5000x). 133 

Figura 61 

Micrografia de hepatócito em apoptose 

invadido por Listeria monocytogenes 4b, após 

3h de incubação (MOI 5000). (5000x). 134 

 



 

 

xxviii  

 

RESUMO 

 

Santos SA. Análise comparativa do processo de invasão de hepatócitos de 

rato por Listeria monocytogenes e Salmonella Typhimurium: Caracterização 

morfológica, quantificação da liberação de TNF-alfa e da morte celular por 

apoptose [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2008. 187p. 

 

INTRODUÇÃO: Os hepatócitos apresentam papel potencial em iniciar e 

amplificar a resposta inflamatória aguda no fígado, através da liberação de 

citocinas pró-inflamatórias, em papel complementar ao exercido pelas 

células de Kupffer e endoteliais. A invasão bacteriana da célula hepática é 

um estímulo para que o hepatócito produza citocinas como o TNF-alfa, 

capaz de induzir sua própria morte por apoptose. O TNF-alfa pode ser tanto 

um agente citotóxico (induzindo a morte celular), quanto um agente protetor 

(através da ativação de NF-κB). A morte por apoptose do hepatócito 

libertaria as bactérias que seriam destruídas pelo sistema imunológico 

hepático ativado. Salmonella Typhimurium (ST) e Listeria monocytogenes 

(LM) são patógenos responsáveis por importantes doenças de origem 

alimentar. O hepatócito é o maior local de replicação bacteriana no fígado. 

As conseqüências da invasão bacteriana dos hepatócitos e sua repercussão 

na produção de TNF-alfa e na morte celular necessitam ser melhor 
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avaliadas. MÉTODOS: Nesse estudo procuramos investigar o 

comportamento dos hepatócitos invadidos por ST e LM sorogrupos 4a, 4b e 

1/2a, analisando os seguintes parâmetros: a) morfologia = por microscopia 

óptica (MO) (hematoxilina e eosina) e por microscopia eletrônica (ME); b) 

dosagem do TNF-alfa liberado pelos hepatócitos invadidos = o TNF-alfa 

liberado foi detectado por técnica ELISA no sobrenadante das culturas; c) 

pesquisa da morte celular por apoptose = avaliada através das técnicas 

TUNEL e anexina (citometria de fluxo). Para todos os parâmetros foi 

realizada análise comparativa estatística entre os quatro tipos de bactéria. 

RESULTADOS: As monocamadas de hepatócitos agredidas por Listeria 

monocytogenes e Salmonella Typhimurium apresentam ruptura em sua 

distribuição, e sinais de desorganização citoplasmática e nuclear. Para as 

bactérias ST, LM 4a, LM 4b e LM 1/2a obtivemos os seguintes valores em 

seqüência: a) taxa de liberação de TNF-alfa (pg/mL): 146,9±18,38; 

94,71±13,89; 94,52±15,66 e 58,16±15,49; b) capacidade de produção de 

TNF-alfa (pg/mL): -67,20±71,56; -46,49±54,10; -106,3±61,0 e 58,16±15,49; 

c) taxa de apoptose avaliada por TUNEL em unidade de área (UA): 

23,86±1,614; 15,92±0,9343; 21,14±1,421 e 23,93±1,263; d) capacidades de 

produção de apoptose por TUNEL em UA: -50,67±12,42; 10,81±7,186; -

17,22±10,93 e -40,27±9,712; e) taxas de apoptose por anexina em UA: 

12,51±2,052; 23,10±3,481; 26,61±3,414 e 18,57±2,497; f) capacidades de 

produção de apoptose por anexina em UA: -63,31±15,79; -126,4±26,78; -

142,0±26,26 e -97,75±19,21. CONCLUSÕES: a) ocorre liberação de TNF-
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alfa pelos hepatócitos invadidos, sendo que a Salmonella Typhimurium foi 

responsável pela maior taxa de liberação de TNF-alfa, e Listeria 

monocytogenes 4b pela maior capacidade de produção de TNF-alfa; b) 

ocorre morte por apoptose dos hepatócitos invadidos por bactérias, avaliada 

através da técnica TUNEL, sendo que Salmonella Typhimurium e Listeria 

monocytogenes 1/2a foram responsáveis pelas maiores taxas e capacidades 

de produção de apoptose; c) ocorre morte dos hepatócitos invadidos por 

apoptose, avaliada através da técnica da anexina, sendo que Listeria 

monocytogenes 4b foi responsável pelas maiores taxas e capacidades de 

produção de apoptose; d) os hepatócitos cultivados invadidos pelas 

bactérias Salmonella Typhimurium e Listeria monocytogenes apresentam 

alterações morfológicas, com ruptura da distribuição da monocamada, e 

sinais de desorganização citoplasmática e nuclear. 

 

Descritores: Listeria monocytogenes / patogenicidade  Salmonella 

Typhimurium / patogenicidade   Hepatócitos   Apoptose   Fator de necrose 

tumoral alfa   Infecções bacterianas   Ratos Wistar. 
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SUMMARY 

Santos SA. Comparative analysis of rat hepatocytes invasion process by 

Listeria monocytogenes and Salmonella Typhimurium: Morphological 

characterization, quantification of TNF-alpha release and cellular death by 

apoptosis [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2008. 187p. 

 

INTRODUCTION: Hepatocytes can play an important role in the initiation or 

amplification of the hepatic acute inflammatory response, through the release 

of proinflammatory cytokines. The bacterial invasion of hepatocyte is a 

stimulus for production of TNF-alpha by these cells, and this phenomenon 

induces its own death by apoptosis. TNF-alpha is as a cytotoxic agent 

(inducing cellular death), as a protector agent (through NF-κB activation). 

The hepatocyte death by apoptosis may release intracellular bacteria that 

would be destroyed by hepatic immunological system. Salmonella 

Typhimurium (ST) and Listeria monocytogenes (LM) are important foodborne 

pathogens. The hepatocyte is the major site of bacterial replication in the 

liver. The consequences of hepatocytes’ bacterial invasion must be better 

evaluated. METHODS: In the present work we show the behavior of 

hepatocytes invaded by ST and LM serotypes 4a, 4b and 1/2a, through: a) 

morphology = by optic microscopy (OM) (hematoxylin-eosin staining) and 

electronic microscopy (EM); b) quantification of TNF-alpha released by 

hepatocytes = TNF-alpha released was determined by ELISA in culture 
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supernatants; c) evaluation of apoptotic cell death by TUNEL and annexin 

techniques (flow cytometry). For all parameters were made a statistical 

comparative analysis among the four types of bacteria. RESULTS: The 

hepatocytes monolayers invaded by LM and ST presented ruptures in your 

organization, and signs of nuclear and cytoplasmic disorder. For the bacteria 

ST, LM 4a, LM 4b and LM 1/2a we obtained the following values 

respectively: a) rate of TNF-alpha released (pg/mL): 146,9±18,38; 

94,71±13,89; 94,52±15,66 and 58,16±15,49; b) capacities of TNF-alpha 

production (pg/mL): -67,20±71,56; -46,49±54,10; -106,3±61,0 and 

58,16±15,49; c) rate of apoptosis by TUNEL in unit of area (UA): 

23,86±1,614; 15,92±0,9343; 21,14±1,421 and 23,93±1,263; d) capacities of 

apoptosis production by TUNEL in UA: -50,67±12,42; 10,81±7,186; -

17,22±10,93 and -40,27±9,712; e) rate of apoptosis by annexin in UA: 

12,51±2,052; 23,10±3,481; 26,61±3,414 and 18,57±2,497; f) capacities of 

apoptosis production by annexin in UA: -63,31±15,79; -126,4±26,78; -

142,0±26,26 and -97,75±19,21. CONCLUSIONS: a) ST was responsible for 

the major rate of TNF-alpha released and LM 4b was responsible for the 

major capacity of TNF-alpha production; b) ST and LM 1/2a caused the 

major rates and capacities of apoptosis,production, evaluated by TUNEL 

technique; c) LM 4b was responsible for the major rates and capacities of 

apoptosis production, evaluated by annexin technique; d) the cultured 

hepatocytes invaded by bacteria ST and LM presented morphological 
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alterations, with monolayer rupture, and signs of nuclear and cytoplasmic 

disorder.  

 

 

Descriptors: Listeria monocytogenes / pathogenicity    Salmonella 

Typhimurium / pathogenicity   Hepatocytes   Apoptosis   Tumor necrosis 

factor-alpha   Bacterial infections   Rats, Wistar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças de origem alimentar são definidas como de natureza 

infecciosa e tóxica, causadas por agentes que entram no organismo através 

da ingestão de alimentos. Essas doenças representam um problema 

crescente na saúde pública de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Estima-se que a incidência global de doenças de origem alimentar, 

com morte por diarréia, seja da ordem de 1,5 milhões de pessoas ao ano 

segundo a World Health Organization (WHO). Em países industrializados, a 

porcentagem de pessoas sofrendo de doenças de origem alimentar atinge 

30% ao ano. Enquanto a maioria das doenças de origem alimentar tem 

apresentação esporádica e freqüentemente não é divulgada, surtos desse 

tipo de doença podem assumir proporções gigantescas. 

A Salmonelose é uma das doenças de origem alimentar mais comuns, 

tendo distribuição ampla. Mesmo nos dias atuais, constitui-se num dos 

principais ônus à saúde pública mundial, representando custo econômico 

significativo para muitos países. Segundo o WHO, milhões de casos da 

doença são registrados no mundo inteiro a cada ano, com incidência de 

mortes elevada (WHO). Nos últimos anos, problemas relacionados à 

Salmonella têm aumentado significativamente em incidência e gravidade 

(WHO). 

Listeria monocytogenes é considerada uma bactéria emergente, devido 

ao papel dos alimentos em sua transmissão. A listeriose está 
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freqüentemente associada ao consumo de alimentos como queijos e carnes 

processadas, que são mantidos refrigerados por muito tempo, devido à 

característica dessa bactéria de crescer em baixas temperaturas. Surtos de 

listeriose têm sido relatados em vários países, incluindo Austrália, Suécia, 

França e Estados Unidos (figura 1). 

 

 

Figura 1 - Distribuição mundial de Listeria monocytogenes 
FONTE: http://www.pathogencombat.com/Industry/industry-
home-french/Interesting-Articles.aspx 

 

Patógenos intracelulares como as Salmonellas e as Listerias 

desenvolveram sofisticados mecanismos para subverter as funções normais 

da célula hospedeira, e se multiplicar em seu interior. Em contrapartida, 

células do sistema imune inato desenvolveram estratégias para detectar a 

presença desses patógenos, e controlar sua multiplicação, seja através da 

produção de citocinas como o TNF-alfa, seja pela ativação das vias de 

sinalização apoptóticas. 
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1.1. Listeria monocytogenes: características morfológicas e 

epidemiológicas 

Em 1924, Murray, Webb e Swann relataram o primeiro isolamento de L. 

monocytogenes (Murray et al., 1926). Pirie em 1930 isolou esse 

microorganismo em roedores, e alterou o nome para Listerella hepatolytica, 

em homenagem ao cirurgião britânico, Sir Joseph Lister. A denominação 

Listeria monocytogenes foi definida em 1940, e em 1948 foi incluída no 

manual bacteriológico determinativo de Bergey (Breed et al., 1948). 

L. monocytogenes é um cocobacilo gram-positivo que produz β-

hemólise, que está presente no solo e água, e pode ser encontrado no trato 

gastrointestinal de animais, e em até 5% de adultos humanos saudáveis 

(Lorber, 1997). 

Segundo o manual de bacteriologia determinativa de Bergey (Seeliger 

e Jones, 1986), há sete espécies no gênero Listeria: L. monocytogenes, L. 

ivanovii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. grayi e L. murrayi. Dessas, 

apenas duas são consideradas importantes como patógenos: 

L.monocytogenes, para seres humanos e animais, e L. ivanovii, 

principalmente para animais, particularmente o carneiro. 

Listeria é um patógeno de origem alimentar, responsável por várias 

doenças clínicas como: meningite, meningoencefalite, septicemia, abortos, 

gastroenterite, tanto em indivíduos saudáveis, como em pacientes 

imunocomprometidos (que apresentam doenças mais graves). A taxa de 

mortalidade global das doenças por Listeria chega a 20% (Lorber, 1997). Os 

sintomas clínicos (diarréia e sintomas de gripe) (Farber e Losos, 1988) em 
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humanos são devidos à habilidade única desse organismo para atravessar 

três barreiras durante a infecção: a barreira intestinal, a barreira sangue–

cérebro, e a barreira placentária. Essa última característica assume grande 

importância, pois cerca de 25% dos casos de listeriose invasiva ocorre em 

mulheres grávidas (Chaturongakul et al, 2008). 

Há 13 sorotipos descritos de L. monocytogenes, sendo que os 

sorotipos 1/2a, 1/2b e 4b são responsáveis por 95% das infecções humanas 

(Nelson et al., 2004). Dentre as cepas recuperadas de alimentos ou de 

fábricas de processamento de alimentos, as cepas 1/2a são as mais 

freqüentemente encontradas (Gorski et al., 2006). As cepas de sorotipo 4b 

estão são as responsáveis pela maioria das epidemias, bem como por casos 

isolados de listeriose. 

Várias peculiaridades das cepas de sorotipos 4b e 1/2a foram descritas 

previamente. Buncic et al (2001) demonstraram que à 4ºC, as cepas de 

sorotipo 1/2a sobreviviam mais que as 4b quando expostas a bacteriocinas. 

Além disso, as cepas sorotipo 4b sobreviviam mais aos tratamentos à 

quente, imediatamente seguidos de estocagem ao frio, do que as cepas de 

sorotipo 1/2a. 

Dessa forma, as cepas de L. monocytogenes isoladas de diferentes 

fontes, como amostras clínicas e alimentos, têm diferentes potenciais de 

respostas patogênicas às condições ambientais. Essas diferenças podem 

dever-se à presença de linhagens distintas, com características patogênicas 

e de sobrevivência únicas, que podem ter se desenvolvido através de 

adaptação a hospedeiros e condições ambientais específicos.
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1.1.1. Mecanismos de entrada na célula hospedeira  

Listeria pode ser engolfada por fagócitos profissionais, tais como os 

macrófagos ou neutrófilos, e também por células que são geralmente 

consideradas não-fagocíticas, incluindo células do epitélio intestinal, 

hepatócitos e células endoteliais (Ireton, 2007).  

Células não-fagocíticas têm baixa capacidade microbicida, e podem 

servir como nichos de replicação bacteriana. A internalização de Listeria 

requer participação ativa tanto da bactéria quanto da célula hospedeira 

(Ireton, 2007). 

Listeria monocytogenes é equipada com proteínas de adesão celular 

transmembrana e receptores para entrar nas células de mamíferos (figura 2). 

A entrada pode ser dividida em três etapas sucessivas: a) Contato e 

aderência: essa etapa é independente do citoesqueleto de actina e envolve 

apenas o ligante e seu receptor. Isso leva ao agrupamento dos receptores. 

b) Formação do cálice fagocítico: essa etapa é iniciada por sinais que 

ocorrem após a formação dos primeiros complexos ligante-receptor e 

propagam-se em torno do micróbio invasor. Esses sinais induzem a 

polimerização da actina e extensão da membrana. c) Fechamento da cúpula 

fagocítica, retração, e despolimerização da actina (Cossart e Sansonetti, 

2004). 
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Figura 2 - Mecanismos usados pelas bactérias para e ntrar nas células. 

No mecanismo "zipper" usado por Listeria monocytogenes, 
a entrada na célula é iniciada do lado externo pela  interação 
entre adesinas bacterianas (internalinas) e molécul as de 
superfície da célula hospedeira. Essa interação ati va vias de 
sinalização da célula hospedeira que resultam em re arranjos 
moderados do citoesqueleto de actina 
FONTE: Alonso e Portillo, 2004 
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Figura 3 - As estratégias invasivas dos patógenos e nteroinvasivos. 
Visão da barreira física exercida pelas células epi teliais 
intestinais (IECs) contra as bactérias intestinais,  e o papel 
das células M permitindo amostragem da flora lumina l. L. 
monocytogenes são fagocitadas, mas escapam para dentro 
do citoplasma, evitando serem mortas nos compartime ntos 
lisossomais 
FONTE: Cossart e Sansonetti, 2004 

 

Os dois principais elementos de L.monocytogenes que promovem a 

entrada na célula são as proteínas de superfície Internalina A (InlA) e InlB 

(Hamon et al., 2006). 

InlA está covalentemente ligada ao peptidoglicano da membrana 

celular (Bierne et al., 2002; Ton-That et al., 2004). InlB associa-se com a 

face externa da membrana bacteriana através de interações eletrostáticas 
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de seu domínio “GW” com ácidos lipoteicóicos (LTA) (Jonquieres et al., 

1999). 

O receptor para InlA é a molécula de adesão E-caderina (Mengaud et 

al., 1996) e para InlB é o receptor Met (Shen et al., 2000). 

A E-caderina está localizada predominantemente na superfície 

basolateral de enterócitos polarizados, e até recentemente não havia certeza 

de como as bactérias no lúmen intestinal acessavam esse receptor 

(Mengaud et al., 1996). A Listeria interage com a E-caderina durante o 

processo de extrusão de células apoptóticas, quando a E-caderina fica 

temporariamente exposta na superfície apical dos enterócitos (Pentecoste et 

al., 2006). A extrusão celular é um processo homeostático normal no 

intestino delgado, e ocorre nas extremidades das vilosidades intestinais. 

Embora InlB não participe desse processo no epitélio intestinal, essa 

proteína de virulência é necessária para a infecção eficiente de hepatócitos, 

e a colonização do fígado em camundongos. (Vazquez-Boland et al., 2001; 

Khelef et al., 2006). 

A fuga de L.monocytogenes do vacúolo de entrada (com membrana 

simples) é devida principalmente à fosfolipase PLcB. (Cossart e Bierne, 

2001). A listeriolisina O (LLO) é uma toxina potente, formadora de poro 

(Gaillard et al., 1987; Bielecki et al., 1990), cuja principal função é permitir o 

escape de L.monocytogenes do vacúolo de dupla membrana que se forma 

durante a disseminação da bactéria de célula para célula (Cossart e Bierne, 

2001), permitindo sua entrada para o citosol. Mutantes de L.monocytogenes 

que não expressam LLO são avirulentos, demonstrando que o escape das 
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bactérias para o citosol é critico para o estabelecimento da infecção (Gaillard 

et al., 1986; Portnoy et al., 1988; Bielecki et al., 1990). 

A interação das células de Kupffer com L. monocytogenes e neutrófilos 

parece ser evento crítico durante as primeiras 6–12 h de infecção. Uma 

fração de L. monocytogenes capturada pelo fígado é capaz de escapar da 

atividade antimicrobiana dos neutrófilos, entrando nos hepatócitos, e 

multiplicando-se intracelularmente. L. monocytogenes tem conjunto notável 

de fatores de virulência que as habilita a entrar nas células, multiplicarem-se 

e infectarem outras células (Cossart e Bierne, 2001; Vazquez-Boland, et al., 

2001). 

Quando as Listerias em movimento atingem a membrana plasmática, 

induzem a formação de protusões contendo a bactéria. O contato entre 

essas protrusões e as células vizinhas resulta na internalização das 

bactérias. Esse mecanismo de disseminação intra-tecidual permite que a 

bactéria passe de célula para célula, escapando das defesas do hospedeiro, 

contribuindo para sua virulência particularmente em indivíduos 

imunocomprometidos (Cossart, 2000). 

Apesar desses conceitos, sabe-se que os principais determinantes de 

virulência de L.monocytogenes, como as internalinas InlA e InlB 

(internalização), listeriolisina LLO e fosfolipases PlcA e PlcB (fuga do 

vacúolo hospedeiro), ActA (permite a formação da cauda da Listeria e seu 

movimento dentro do citoplasma da célula hospedeira), e o principal 

regulador de virulência PrfA, são conservados em cepas virulentas e em 

menos virulentas de Listeria. A presença desses genes, isoladamente, não é 
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suficiente para explicar as diferenças na virulência de qualquer cepa em 

particular (Nelson et al., 2004). 

 

1.1.2. Estratégias de invasão de Listeria monocytogenes. 

As células epiteliais intestinais (IECs) mantêm uma barreira física 

contra a flora comensal, embora sítios especializados, como o epitélio 

associado a folículo (FAE), permitam exposição constante da flora luminal 

através das células M. Bactérias translocadas e expostas aos macrófagos, 

células dendríticas (DCs) e linfócitos B são capturadas, mortas, 

processadas, e apresentadas ao sistema imune (figura 4). Patógenos 

invasivos de sucesso conseguem levar vantagem na luta para atravessar a 

barreira epitelial. Uma vez translocadas, as bactérias devem sobreviver ao 

ataque dos macrófagos. L. monocytogenes consegue ultrapassar essa etapa 

ao escapar do vacúolo fagocítico para o citoplasma, como referido 

anteriormente. 

L. monocytogenes dissemina-se sistemicamente, possivelmente dentro 

de monócitos circulantes e células dendríticas (Cossart e Sansonetti, 2004) 

 

1.2. Salmonella Typhimurium: características morfológicas e 

epidemiológicas 

De acordo com o Manual de Bacteriologia Determinativa de Bergey 

(Seeliger e Jones, 1986), as bactérias do gênero Salmonella são bacilos 

Gram-negativos, comumente móveis por flagelo, facultativamente 

anaeróbias e quimioorganotróficas, tendo metabolismo respiratório e 
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fermentativo ao mesmo tempo. Ocorre em humanos, animais de sangue 

quente e frio, alimentos e meio ambiente. São bactérias patogênicas para 

seres humanos e muitas espécies animais causando febre tifóide, febres 

entéricas, gastroenterites e septicemia. 

De acordo com o sistema de classificação taxonômica do CDC, o 

gênero Salmonella contém duas espécies, cada uma com múltiplos 

sorotipos. As duas espécies são S. entérica e S. bongori. S. enterica está 

dividida em seis subespécies. As subespécies de S. entérica são 

diferenciadas bioquimicamente e por afinidade genômica. O CDC usa nomes 

para sorotipos em subespécies I (por exemplo, sorotipos Enteritidis, 

Typhimurium, Typhi e Cholerasuis) e usa fórmulas antigênicas para 

sorotipos não nomeados, descritos após 1966 em subespécies II, IV, e VI e 

em S. bongorow. Nos sorotipos nomeados, para enfatizar que não são 

espécies separadas, o nome do sorotipo não deve ser escrito em itálico e a 

primeira letra deve estar capitalizada. Na primeira citação de um sorotipo o 

nome do gênero é dado seguido pela palavra “sorotipo” ou a abreviação 

“sor”. E então o nome do sorotipo (por exemplo, Salmonella sorotipo ou sor. 

Typhimurium). Subseqüentemente, o nome pode ser escrito com o gênero 

seguido diretamente pelo nome do sorotipo (por exemplo, Salmonella 

Typhimurium ou S. Typhimurium) (Brenner et al., 2000).  

Salmonella Typhimurium é uma das causas mais comuns da 

salmonelose no mundo (Vo et al., 2007). Uma característica chave da 

patogênese de Salmonella em humanos e outros animais é a habilidade 

dessas bactérias em penetrar no epitélio intestinal. 
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1.2.1. Mecanismos de entrada na célula hospedeira 

Fagócitos infectados com Salmonella Typhimurium (S. Typhimurium) e 

Salmonella Typhi podem entrar na corrente sangüínea dentro de apenas 15 

minutos após a ingestão dessas bactérias (Worley et al., 2006).  

As Salmonellas entram nas células por um mecanismo “trigger” 

caracterizado por “ruffling” de membrana massivo e rearranjos de actina nos 

locais de invasão (Cossart e Sansonetti, 2004). Usando um sistema de 

secreção do tipo III (TTSS) codificado por um lócus cromossomal da ilha de 

patogenicidade 1 (SP-1) (Collazo e Galan, 1997; Darwin e Miller, 1999), um 

conjunto de proteínas efetoras bacterianas é translocado para o interior das 

células hospedeiras, manipulando a dinâmica da actina do hospedeiro e das 

vias de sinalização intracelular, para promover ampla reorganização do 

citoesqueleto de actina que culmina na entrada da bactéria (Patel e Galan, 

2005) (figura 4). 
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Figura 4 - Mecanismos de entrada do patógeno no int erior das  células 
eucarióticas. Mecanismo “trigger”: entrada da bacté ria é 
processada do lado interno da célula hospedeira, pe la ação 
de moléculas efetoras bacterianas injetadas pelo si stema de 
secreção do tipo III (TTSS) 
FONTE: Alonso e Portillo, 2004 

 

S. Typhimurium penetra nos tecidos do organismo a partir da luz 

intestinal através de duas diferentes vias. Numa das vias, as bactérias 

acessam os órgãos (principalmente baço e fígado) pelas placas de Peyer, e 

pelo sistema linfático. Em outra via, os fagócitos carregam bactérias 

intestinais diretamente para a corrente sangüínea, sem passar pelas placas 

de Peyer. Após a sua ingestão, as Salmonellas são capazes de alcançar 

órgãos à distância em 15 minutos por essa última via, enquanto pode 
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demorar 24 horas para atingir os mesmos órgãos pelo sistema linfático 

(Worley et al., 2006). 

A interação da bactéria com seu alvo na célula epitelial ocorre em 

quatro estágios sucessivos: 

1) Estágio de pré-interação: na temperatura de 37ºC, as moléculas 

efetoras estocadas no citoplasma bacteriano estão associadas com 

chaperonas, cuja principal função é evitar a ativação prematura dessas 

moléculas e sua degradação proteolítica. Em bactérias crescendo 

exponencialmente, os TTSS são apropriadamente agrupados, mas a 

secreção de proteínas efetoras só ocorrerá quando a bactéria estabelecer 

contato com sua célula alvo. 

2) Estágio de interação: esse estágio inclui eventos complexos levando 

à formação de uma plataforma de sinalização. Um evento de 

reconhecimento, provavelmente acontece na extremidade do TTSS, 

ativando o processo secretório via sinal retroativo, possivelmente 

envolvendo uma adenosina trifosfatase no corpo basal do TTSS. (figura 5) 

3) Formação de bolsa macropinocítica: nesse estágio há rearranjos 

maciços, localizados na superfície celular, caracterizados pela formação de 

estruturas filopodiais e lamelipodiais complexas. Os rearranjos do 

citoesqueleto de actina amplamente contribuem para a formação do ponto 

de entrada.  

4) Despolimerização da actina e fechamento da bolsa de 

macropinocitose: (Cossart e Sansonetti, 2004). 
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Figura 5 - Sistema de secreção do tipo III de S. Typhimurium. (A) 

Micrografias de S. Typhimurium submetida a choque 
osmótico com complexos em agulha visíveis no envelo pe 
bacteriano. (B) Micrografia dos complexos em agulha  
purificados. (C) Uma representação esquemática do 
complexo em agulha de  S. Typhimurium e seus 
componentes supostos. A localização dos diferentes 
componentes é hipotética 
FONTE: Cossart e Sansonetti, 2004 
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Figura 6 - Vias de invasão da  Salmonella pelo epitélio intestinal. 
Destaque para células M, migração transepitelial e 
passagem pelas células dendríticas 
FONTE: Cossart e Sansonetti, 2004 

 

 

1.2.2. Estratégias de invasão de Salmonella Typhimurium . 

Como referido anteriormente, as células epiteliais intestinais (IECs) 

mantêm uma barreira física contra a flora intestinal, e as células M permitem 

a exposição dessa flora ao sistema imune. Bactérias translocadas por essa 

via serão expostas aos macrófagos, células dendríticas (DCs) e linfócitos B 

(figura 6). Uma vez translocadas, as bactérias devem sobreviver ao ataque 

dos macrófagos. S. Typhimurium remodela seus fagossomos, evitando sua 

transição a lisossomos, e criando um nicho intracelular que permite sua 

eficiente replicação. Ao cruzar a barreira epitelial e evitar a ameaça dos 
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fagócitos, as Salmonellas podem entrar nas IECs através do seu pólo 

basolateral, de maneira TTSS - dependente. Rotas alternativas de invasão 

envolvem as IECs diretamente. Salmonellas são capazes de deslocar o 

citoesqueleto da borda em escova, e causar um “ruffling” de entrada apical. 

Um terceiro processo de translocação pode envolver DCs deslocando-se 

entre IECs, ou enviando pseudópodes para capturar bactérias luminais e 

retrair-se numa posição subepitelial. Salmonellas são capazes de translocar 

dessa forma, seguindo-se a difusão sistêmica de DCs carregadas de 

bactérias (Cossart e Sansonetti, 2004). 

 

1.3. Interação entre bactérias e células hospedeira s: liberação de 

citocinas 

A interação entre bactérias e células hospedeiras, invariavelmente, 

resulta na liberação de citocinas, constituindo parte da resposta imune inata. 

McCormick et al. (1993) relataram que a adesão de Salmonella 

Typhimurium às células epiteliais intestinais humanas, induz liberação de IL-

8. Da mesma forma Eckmann et al. (1993) mostraram que a invasão de 

células epiteliais por Salmonella dublin, Yersinia enterocolitica, Shigella 

dysenteriae, e Listeria monocytogenes, induz a liberação dessa mesma 

citocina. 

Determinadas linhagens epiteliais celulares secretam citocinas 

proinflamatórias IL-8, proteína quimiotática 1 do monócito (MCP-1), GM-

CSF, e TNF-alfa em resposta à invasão por Salmonella dublin, Shigella 



 

 

18 

dysenteriae, Y. enterocolitica, Listeria monocytogenes, e E. coli 

enteroinvasora (Jung et al., 1995). 

O TNF-alfa é uma citocina importante para os sistemas de defesa do 

hospedeiro, com funções biológicas variadas e mecanismo de ação 

complexo. Essa citocina confere resistência para certos tipos de infecção, 

causando complicações patológicas de forma contraditória, como a morte de 

células teciduais (Fiers, 1991)  

O TNF-alfa desempenha vários papéis terapêuticos dentro do 

organismo, incluindo imunoestimulação, resistência a agentes infecciosos, 

resistência a tumores (Vilcek e Lee, 1991), regulação do sono (Krueger et 

al., 1998), e desenvolvimento embrionário (Wride e Sanders, 1995). Por 

outro lado, infecções se tornam mais patogênicas ou fatais devido à 

circulação dessa citocina (Fiers, 1991). Entretanto, o papel maior do TNF-

alfa parece ser de mediador na resistência contra infecções, através da 

ativação de neutrófilos e plaquetas, aumento da capacidade de matar do 

macrófago/célula NK, e estímulo do sistema imune (Fiers, 1991). 

Luo et al (1993) relataram que E. coli, Salmonella Typhimurium, e 

Shigella flexneri podem ligar-se ao TNF-alfa. Embora a ligação dessa 

citocina às bactérias gram-positivas (Listeria monocytogenes, S. aureus, e 

Streptococcus mitis) também fosse observada, a quantidade ligada era muito 

menor do que aquela vista em organismos gram-negativos. A ligação do 

TNF-alfa com bactérias levou a uma maior captura do complexo citocina-

bactéria por macrófagos, sendo benéfica ao hospedeiro. Por outro lado, a 
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capacidade invasiva aumentada desse complexo, permite às bactérias 

escapar dos mecanismos de defesa do hospedeiro.  

Vários membros da superfamília de receptores de TNF I e II possuem 

"domínios de morte” intracelulares de interação protéica, cada um 

consistindo de 65–80 aminoácidos, que participam da morte celular por 

apoptose mediada por TNF-alfa. Caspases são recrutadas pelo receptor 

ativado (juntamente com outras moléculas sinalizadoras), por proteínas 

adaptadoras tais como TRADD e FADD. 

 

1.4. Apoptose e o equilíbrio homeostático da célula : mediação por 

TNF-alfa 

Apoptose, termo que surgiu no século 19 e foi utilizado pela primeira 

vez em 1972 por Kerr, Wyllie, e Currie, refere-se a uma forma específica de 

morte celular programada. A homeostase dos tecidos é mantida por um 

delicado balanço entre proliferação e morte celular. O distúrbio desse 

balanço freqüentemente leva ao acúmulo patológico de células, como 

verificado no câncer. Durante a última década a biologia celular, assim como 

a pesquisa em oncologia, tem concentrado atenção no processo mais tardio 

da morte celular programada, ou apoptose. A compreensão dos mecanismos 

básicos que formam a base da apoptose oferecerão novos alvos para o 

tratamento das doenças, em que a apoptose está presente (Engeland et al., 

1998). 

A apoptose mediada por TNF-alfa participa do desenvolvimento 

embrionário normal (Wride e Sanders, 1995). O TNF pode induzir morte 
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celular necrótica ou apoptótica (Beyaert e Fiers, 1994). A necrose é 

caracterizada por inchaço celular, destruição de organelas e lise celular. A 

apoptose, por sua vez, é processo bioquimicamente conservado de morte 

celular, com características morfológicas distintas (Steller, 1995). Esse tipo 

de morte celular é caracterizado por encolhimento da célula, formação de 

corpos apoptóticos (que serão fagocitados pelas células circulantes), e 

formação de fragmentação de DNA internucleosomal (tabela 1). A apoptose 

por TNF-alfa ocorre através da via sinalizadora do receptor TNFR-1 (Grell et 

al., 1999). Muitas proteínas adaptadoras estão envolvidas nas vias de 

sinalização que iniciam a apoptose (Baker e Reddy, 1996, 1998; Yuan, 

1997). Em contrapartida, o TNF-alfa pode também preservar a sobrevivência 

da célula através da ativação de NF-κB (Bazzoni e Beutler, 1996; Orlinick e 

Chao, 1998). 
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Tabela 1 - Alterações na morfologia celular e event os moleculares 
durante a apoptose 

 
A. Alterações morfológicas 

Encolhimento das células / tamanho diminuído 
Mudança na forma da célula (esférica) 
Condensação da cromatina nuclear 
Perda da estrutura nuclear reconhecida visualmente 
Hipercromia do DNA 
Segregação do nucléolo 
Dissolução do envelope nuclear 
Fragmentação nuclear 
Condensação do citoplasma 
Perda de estruturas da superfície celular (pseudopodia, microvilli) 
Formação e desmembramento dos corpos apoptóticos 
Descolamento das células em cultura 
Fagocitose das células apoptóticas restantes 

B. Principais eventos bioquímicos e moleculares da apoptose 
Proporção aumentada de membros pro-apoptóticos versus anti-
apoptóticos da família Bcl-2 
Mudanças na mitocôndria 
Queda ou colapso do potencial transmembrana 
Perda do citocromo c e outros constituintes mitocondriais 
“Stress” oxidativo (formação de ROI) 
Aumento do Ca2+ intracelular 
Desidratação da célula 
Perda da assimetria em fosfolípides da membrana plasmática / exposição 
de fosfatidilserina 
Ativação da cascata das caspases 
Proteólise dos substratos de morte (PARP) 
Ativação das proteases da serina 
Degradação da actina-F e outras proteínas 
Perda da estabilidade da dupla hélice do DNA (susceptibilidade a 
desnaturação) 
Aparecimento de secções de DNA de cadeia única 
Degradação endonucleolítica do DNA 
Fragmentos de 50-300 kb (DNA) 
Clivagem do DNA internucleosomal 
Ativação da transglutaminase 

FONTE: Darzynkiewicz, Z et al., 2004 
 

 



 

 

22 

Uma célula é continuamente exposta a múltiplos estímulos opostos de 

morte e sobrevivência. Vários desencadeantes da apoptose são conhecidos, 

como a remoção dos fatores de crescimento, lesão do DNA, ligação do 

ligante Fas, aplicação de agentes quimioterapêuticos, etc (Engeland et al., 

1998). Embora esses estímulos iniciem uma cascata de eventos que 

finalmente resulta na morte celular (figura 7), eles diferem no intervalo entre 

a exposição ao estímulo e o surgimento dos primeiros sinais morfológicos da 

apoptose. A duração dessa fase depende do tipo de célula, do tipo de 

estímulo, e das condições de crescimento da célula (Engeland et al., 1998). 

A natureza assincrônica da morte apoptótica em populações celulares 

é devida, principalmente, à duração altamente variável da fase de iniciação. 

Segundo estudos de videomicroscopia de cultura celular, as mudanças 

morfológicas dinâmicas sempre tomam lugar em menos de 2 horas 

(McCarthy et al., 1997; Messam e Pittman, 1998). O chamado “ponto sem 

retorno” ocorre várias horas antes do aparecimento do principal evento 

morfológico (Messam e Pittman, 1998; Brunet et al., 1998). A duração da 

morte celular apoptótica tem sido estimada entre 6 e 24 horas in vivo, 

embora possa variar dependendo do tipo celular (Kerr, et al., 1972; Gavrieli, 

et al., 1992). 

Há três fases funcionalmente distintas da apoptose: a) fase iniciadora: 

é a mais heterogênea das três, na qual os sinais indutores de morte como o 

ligante Fas, o TNF-alfa, o dano ao DNA, entre outros, podem induzir a célula 

a preparar-se para a sua morte; b) fase efetora: essa fase é caracterizada 

pela ativação das caspases, formando uma cascata amplificadora de sinais 
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de morte. Os sinais de morte provavelmente atingem a mitocôndria que 

subseqüentemente libera o fator indutor de apoptose (AIF), uma protease 

que é inibida por Z-VAD.fmk justamente como as caspases. Esse evento 

marca o “ponto sem retorno”; c) fase de degradação: nessa fase a morte da 

célula, do seu citoplasma e núcleo, ocorre de forma irreversível 

(Reutelingsperger e Heerde, 1997). 

 

 

Figura 7 - Visão esquemática da apoptose em hepatóc itos: a apoptose 
pode ser iniciada via liberação de TNF-alfa por cél ulas de 
Kupffer, levando à ativação de JNK. Células NK e T NK 
liberam Fas ou TRAIL, e interferon gama (regulador da 
liberação de Fas ou TRAIL), levando à apoptose do 
hepatócito. Células estreladas podem ser diretament e 
ativadas por corpos apoptóticos, secretando colágen o do 
tipo I, e levando à fibrose do fígado. 
FONTE: Malhi e Gores, 2008 
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Segundo Suzuki et al (2001) o primeiro evento da cascata apoptótica, é 

a perda do potencial da membrana da mitocôndria, permitindo a saída do 

citocromo c. Em seguida inicia-se (figura 8) o processo de translocação da 

fosfatidilserina (PS), a expressão das proteínas Bax e ativação da caspase 3 

quase que ao mesmo tempo, finalizando com a fragmentação do DNA e as 

alterações ultraestruturais, observadas através de microscopia eletrônica. 

 

 

Figura 8 – Cascata apoptótica 
FONTE: Suzuki et al, 2001 

 

1.5. Relação das bactérias com a apoptose 

L. monocytogenes induz apoptose de hepatócitos in vitro e in vivo 

(Rogers, et al., 1996). Desde que o hepatócito é o maior local de replicação 

de L. monocytogenes no fígado, acredita-se que esse processo permita a 

remoção de bactérias intracelulares, antes da chegada de células T 

citotóxicas específicas. Concomitante com a sua morte por apoptose, os 

hepatócitos infectados com L. monocytogenes liberam citocinas 

proinflamatórias, que atraem e ativam neutrófilos contra a bactéria. Assim, a 

apoptose pode servir como mecanismo de defesa, pelo qual o hospedeiro 



 

 

25 

diretamente elimina células infectadas, e inicia a resposta inflamatória. Por 

outro lado, o processo apoptótico pode também ser exportado pelos 

patógenos bacterianos para eliminar efetores imunes. Nesse sentido, L. 

monocytogenes induz a apoptose de células dendríticas (Guzman, Domann, 

et al., 1996), apresentadoras de antígeno. Patógenos intracelulares também 

podem se beneficiar ao inibir a apoptose de células infectadas, estratégia 

que tem sido documentada com agentes virais (Spriggs, 1996). Também 

macrófagos infectados com L. monocytogenes não sofrem apoptose 

rapidamente, mas morrem de necrose tardia depois de extensa multiplicação 

bacteriana no citosol (Barsig e Kaufmann, 1997). 

Quanto à S. Typhimurium, sabemos que replica e sobrevive em 

macrófagos derivados do baço. Essa bactéria passa a ser citotóxica apenas 

14h após a invasão celular (Monack et al., 1996). S. Typhimurium invasiva 

causa morte celular programada ou apoptose de macrófagos (Monack et al., 

1996, Forsberg et al, 2003). 

 

1.6. Apoptose: exposição da Fosfatidilserina (PS) d a membrana 

plasmática da célula e ligação à anexina: 

As células viáveis mantêm uma distribuição assimétrica de diferentes 

fosfolípides entre as camadas interna e externa da membrana plasmática 

(Bretscher, 1972). Isso é particularmente verdadeiro para fosfolípides que 

contêm colina, como a fosfatidilcolina e a esfingomielina, que estão 

primariamente localizados na camada externa das células viáveis, bem 

como para os aminofosfolípides fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina (PS), 
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que são encontrados na face citoplasmática. Essa assimetria da membrana 

plasmática foi descrita inicialmente para eritrócitos e plaquetas (Op den 

Kamp, 1979; Schroit e Zwaai, 1991), e mais tarde foi encontrada também 

nas células nucleadas (Devaux, 1991; Zachowski, 1993). 

A assimetria lipídica da membrana plasmática em células viáveis 

(figura 9) pode ser mantida pelas flipases, proteínas de membrana que 

facilitam a translocação das moléculas de lípides de uma face para outra 

(Higgins, 1994). Seigneuret e Devaux (1984) foram os primeiros a 

demonstrar que a membrana dos eritrócitos é capaz de translocar 

especificamente aminofosfolípides de uma face à outra. Tal característica foi 

também encontrada mais tarde nas membranas de plaquetas (Comfurius, 

1990, Bever et al., 1982, 1983) e de células nucleadas (Martin e Pagano, 

1987; Zachowski et al., 1987). Connor et al. (1992, 1994) mostraram 

evidências para a dependência de Mg2+/ATP nesse processo. 

A exposição de PS na superfície celular tem importância na catalização 

da coagulação por plaquetas ativadas, e na eliminação de eritrócitos 

senescentes através do sistema retículo-endotelial (Chancerelle et al., 1994). 

Fadok et al. (1992, 1993) demonstraram que os leucócitos expõem PS na 

face externa da membrana plasmática durante a apoptose. Nesse caso, a 

superfície celular expõe as funções de PS como uma marca para o 

reconhecimento específico por macrófagos, e para a fagocitose da célula 

que está morrendo. 

As escramblases, enzimas responsáveis pela translocação para dentro 

e para fora da PS, por arrastamento de aminofosfolípides sobre a face 
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interna e externa da membrana, são responsáveis pela exposição de PS em 

plaquetas e eritrócitos (Diaz e Schroit, 1996; Zwaal e Schroit, 1997). A 

fodrina (espectrina não eritróide) atua na manutenção da composição 

fosfolipídica assimétrica da membrana citoplasmática, ancorando PS na 

membrana. Como uma conseqüência da degradação da fodrina, por 

caspases, a PS seria exposta durante a apoptose (Vanags et al, 1996). 

Como referido acima, a fosfatidilserina (PS) pertence ao grupo dos 

aminofosfolípides, e carrega um radical fosfoserina, que dá a esse 

fosfolípide uma carga negativa no pH 7,4. Tem sido aceito que a assimetria 

da PS é ubíqua. Em 1984, Seignereut e Devaux demonstraram que a células 

usam energia para gerar e manter a assimetria fosfolipídica de suas 

membranas (Seigneuret e Devaux, 1984). Várias proteínas associadas à 

membrana são diretamente responsáveis pela distribuição das espécies 

fosfolipídicas entre as duas faces da membrana (Diaz e Schroit, 1996). 

Essas proteínas transportam PS da face externa para a interna 

(aminofosfolípide translocase) ou vice-versa (flopase), ou bidirecionalmente 

(escramblase) (Zwaal e Schroit, 1997) (figura 10). Sob condições normais, a 

atividade da aminofosfolípide translocase domina, gerando o predomínio de 

PS na porção interna da membrana. 

Os macrófagos teciduais reconhecem e fagocitam células com PS 

exposto na membrana externa, através de processo mediado por receptor. 

Várias células tumorais exibem assimetria de fosfolípide aberrante com PS 

na superfície celular, que é reconhecida por macrófagos derivados de 

monócitos (Connor et al, 1994). 
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As investigações quanto à exposição de PS na face externa da 

membrana das células assumiram grande importância pela descoberta de 

que a anexina V liga-se especificamente à PS na presença de cálcio (Andree 

et al., 1990; Tait et al., 1989). A anexina V foi descrita inicialmente por Bohn 

et al (1979) que isolaram a proteína da placenta humana e chamaram-na de 

proteína placentária 4 (PP4), e por Reutelingsperger et al. (1985), que a 

isolaram do cordão umbilical e chamaram-na de anticoagulante vascular a, 

em virtude de sua atividade anticoagulante. Após clonagem e 

seqüenciamento do cDNA da anexina V humana, a proteína obteve esse 

nome por causa de sua homologia com a família das proteínas anexina 

(Iwasaki et al.,1987; Kaplan et al., 1988; Maurer et al., 1988).  

Baseado na noção dada por Fadok et al. (1992) de que as células 

viáveis mantêm PS predominantemente localizado na face interna da 

membrana celular, Koopman et al. (1994) esquematizaram um método de 

detecção da apoptose baseado na anxA5 marcada com fluorescência. 

(Martin et al., 1995; Vermes et al., 1995; Homburg et al., 1995). 
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Figura 9 - Representação esquemática da perda da as simetria da 
membrana lipídica durante a apoptose. Células vivas  
mantêm uma composição de dupla membrana lipídica 
estritamente assimétrica, com resíduos de PS (círcu los 
 vermelhos) voltados para o citosol. Durante a apop tose 
essas moléculas migram para a face externa da membr ana. 
FONTE: Engeland et al., 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Representação esquemática da regulação da assimetria de 
PS da membrana plasmática durante a vida e morte, e  o 
papel da anexina V se PS estiver exposta na superfí cie das 
células 
FONTE: Reutelingsperger e Heerde, 1997 
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A anexina V pode ser conjugada a fluorocromos como o iodeto de 

propídeo (PI). Esse formato tem alta afinidade por PS, servindo como um 

probe sensível para análise de células que estão em apoptose, por 

citometria de fluxo. Desde que a externalização de PS ocorre em estágios 

precoces da apoptose, a coloração anexina V-FITC (isotiocianato de 

fluoresceína) pode identificar a apoptose em estágios bem iniciais, 

superando métodos de detecção de apoptose baseados em mudanças 

nucleares, tais como a fragmentação do DNA. A coloração por anexina V 

precede a perda da integridade da membrana, que acompanha os estágios 

mais tardios da morte celular, nas mortes por apoptose e necrose. 

Conseqüentemente, a coloração com anexina V-FITC é usada em conjunto 

com um corante vital, como o iodeto de propídeo, para permitir ao 

investigador identificar células apoptóticas precoces (anexina V-FITC 

positiva, PI negativo). Por exemplo, células viáveis são anexina V-FITC e PI 

positivos. Entretanto, esse tipo de ensaio não distingue, intrinsecamente, 

entre células que já estejam em apoptose e aquelas que tinham morrido 

como resultado da via necrótica, porque em ambas as situações as células 

mortas serão coradas com anexina-FITC e PI. No entanto, quando a 

apoptose é medida além do tempo, as células podem ser freqüentemente 

traçadas de anexina V-FITC e PI negativos (viável, ou apoptose não 

mensurável), a anexina V-FITC positiva e PI negativa (apoptose precoce, 

integridade da membrana está presente) e finalmente a anexina V-FITC e PI 

positivo (estágio final da apoptose e morte). O movimento das células 



 

 

31 

através desses três estágios sugere apoptose. (Raynal e Pollard, 1994; 

Vermes et al., 1995; Martin et al., 1995; Koopman et al., 1994; Homburg et 

al., 1995; Andree et al., 1990).  

 

Através das metodologias para detecção de apoptose utilizadas nesse 

trabalho (TUNEL e anexina), procuramos estudar as várias fases do 

fenômeno de morte celular. Os estímulos apoptóticos que usamos foram as 

bactérias Listeria monocytogenes e Salmonella Typhimurium, bem como a 

estaurosporina. 

 

No contexto das considerações acima, esse estudo se propõe a 

estudar a invasão celular (hepatócitos cultivados), utilizando microrganismos 

patogênicos específicos (Listeria monocytogenes e Salmonella 

Typhimurium). Essa pesquisa procura trazer novos conhecimentos sobre a 

ação intracelular dessas bactérias, e sua influência na produção de citocinas 

e na indução de morte celular.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

1. Analisar o comportamento dos hepatócitos agredidos por 

Listeria monocytogenes e Salmonella Typhimurium através de sua alteração 

morfológica, empregando recursos de microscopia óptica (pela coloração de 

hematoxilina-eosina) e eletrônica. 

2. Detectar a presença de TNF-alfa no sobrenadante da cultura 

de hepatócitos, bem como a sua cinética de liberação ao longo do tempo, 

após invasão das células por Listeria monocytogenes e Salmonella 

Typhimurium, através de técnica de ELISA. 

3. Pesquisar e quantificar a presença da morte celular por 

apoptose em hepatócitos de rato invadidos por Listeria monocytogenes e 

Salmonella Typhimurium, através da técnica de TUNEL por Citometria de 

Fluxo. 

4. Pesquisar e quantificar a presença da morte celular por 

apoptose em hepatócitos de rato invadidos por Listeria monocytogenes e 

Salmonella Typhimurium, através da técnica de anexina por Citometria de 

Fluxo. 
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3. MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Bacteriologia (LIM-

54) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

3.1. Cultura primária de hepatócitos de rato 

Foram utilizados ratos recém-nascidos de até uma semana, fêmeas, 

Wistar, em número de 15 a 20 por ensaio, fornecidos pelo Biotério Central 

da FMUSP. O  

Os animais foram anestesiados com éter e operados com técnica 

asséptica sob fluxo laminar de ar. Os fígados foram retirados com auxílio de 

pinça fina e transferidos a um recipiente contendo solução salina 

tamponada, sem cálcio e magnésio (PBSa). Após remoção dos órgãos, o 

material foi cortado com tesoura fina por 10 minutos e o conjunto transferido 

para tubo-cone de plástico (Falcon). A seguir, foi efetuada centrifugação em 

baixa rotação (700 rpm ou 50g) durante 5 minutos, em centrífuga refrigerada 

(Eppendorf). Após desprezar o sobrenadante, o material foi incubado com a 

enzima colagenase 0,2% (Sigma) por 10 minutos em estufa a 37ºC (técnica 

de dispersão celular por via enzimática “in vitro” desenvolvida em nosso 

laboratório). Após essa etapa, foi adicionada solução de PBSa + soro fetal 
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bovino (SFB) a 20% ao tubo-cone, e realizada nova centrifugação do 

material em baixa rotação, sendo desprezado o sobrenadante a seguir. Essa 

operação foi repetida por três vezes para lavagem do conjunto. O material 

foi, então, transferido para garrafas de cultura de plástico (Nunc) 

previamente recobertas em sua base (face interna) com matriz de laminina 

(Sigma) na concentração de 50µg/mL. 

Após a transferência das células para as garrafas de cultura, foi 

acrescentado o meio de cultura Williams E (Sigma) enriquecido com os 

seguintes suplementos: insulina (Biobrás) 10-8M, glucagon (Sigma) 10-9M, 

hormônio de crescimento humano (GH) (Sigma) 10µU/mL, fator de 

crescimento epidermal (EGF) (Sigma) 10ng/mL, ampicilina sódica 

(HCFMUSP) 100µg/mL, estreptomicina (HCFMUSP) 100µg/mL e 

anfotericina B (HCFMUSP) 5µg/mL. O conjunto de suplementos foi 

padronizado em Tese de Doutorado realizada em nosso laboratório 

(Andrade Júnior, 1996), e mostrou ser o mais adequado para sustentar 

hepatócitos de rato em cultura e induzir a sua proliferação “in vitro”. No 

momento da cultura (dia 1), adicionou-se SFB (Cultilab) 1% no volume de 

5% em relação ao volume final de meio de cultura nas garrafas (3mL). A 

atmosfera final das garrafas era composta por 95% de ar e 5% de CO2. Em 

seguida, as garrafas foram fechadas e as células colocadas em estufa de 

CO2 (Sanyo) para incubação por 24 horas a 37ºC. Após esse período (dia 

2), o meio de cultura foi trocado com técnica asséptica, sendo adicionada 

hidrocortisona (Sigma) na concentração de 5x10-8M. O SFB foi acrescentado 

na concentração final de 2% a partir do dia 2 de cultura. O meio de cultura 
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Williams E foi novamente trocado nos dias 4 e 5, com a mesma composição 

do dia 2 referida anteriormente (Andrade Júnior, 1996). 

A viabilidade celular da cultura primária de hepatócitos foi medida pela 

técnica de exclusão do corante Trypan-Blue a 0,4%. Esse corante penetra 

somente nas células não viáveis, que foram coradas em azul. As células 

viáveis (não coradas) e não viáveis (coradas) foram contadas em câmara de 

Neubauer. O cálculo da viabilidade celular foi realizado no dia 1 para 

avaliação da qualidade técnica de cultura empregada e também no dia 5, 

antes e após o ensaio experimental. 

A confirmação do cultivo da célula hepática no dia 5 foi efetuada por 

técnica de imunohistoquímica através do método da Streptavidina-Biotina-

Peroxidase. Foi realizada também a determinação das isoenzimas da 

enzima desidrogenase láctica (DHL), presentes no sobrenadante das 

garrafas, pela técnica de eletroforese em fitas de acetato. A dosagem de 

albumina no sobrenadante foi feita por técnica de nefelometria em aparelho 

“Nephelometer Analyzer”, no dia 8 de cultura. 

Foi realizado teste imunohistoquímico com as células cultivadas sobre 

lâmina de vidro, pela mesma técnica empregada para o cultivo das garrafas, 

através do uso de anticorpos anti-citoqueratina de alto e baixo peso 

molecular, pelo método da Streptavidina-Biotina-Peroxidase.  

 

3.2. Cultura de bactérias 

As bactérias Listeria monocytogenes sorotipos 4a (ATCC 19114), 4b 

(ATCC 19115) e 1/2a, e Salmonella Typhimurium (PROBAC), foram 
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cultivadas em meios BHI (brain heart infusion) (Merck) e ágar sangue 

respectivamente, por 24h a 37ºC (Eckmann et al., 1993). Posteriormente, 

uma colônia de cada cepa bacteriana foi semeada em 10 mL de meio caldo 

BHI a 37°C até a fase log de crescimento caracterís tica para cada tipo 

bacteriano. 

 

3.3. Curvas de crescimento bacteriano 

As cepas de L. monocytogenes e S. Typhimurium foram inoculadas em 

10mL de caldo BHI a 37°C sob agitação de 200 rpm du rante 24 horas. No 

dia seguinte realizou-se a diluição das suspensões bacterianas na proporção 

1:100 em 200mL de caldo BHI. Esses frascos foram incubados a 37°C sob 

agitação de 200 rpm. A cada hora, alíquotas de 1mL foram coletadas em 

cubetas de poliestireno para realizar-se a leitura em espectrofotômetro 

(Shimadzu), determinando a absorbância das amostras. 

Esse mesmo procedimento foi realizado pelo período total de 9 horas, 

momento em que todas as cepas já se encontravam na fase estacionária. 

 

3.4. Atividade hemolítica e fosfolipídica de Listeria monocytogenes 

As cepas de L. monocytogenes foram semeadas em placas contendo 

ágar sangue de carneiro a 5% (Biotério Boa Vista), ágar BHI contendo 0,5% 

de solução de gema de ovo, e ágar BHI contendo 0,5% de solução de gema 

de ovo mais 5% de carvão ativado (Merck, Alemanha). Todas as placas 

foram incubadas a 37°C por 24 horas (Ermolaeva et a l., 2003). Foi utilizado 
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como controle positivo da reação a cepa Streptococcus β hemolítico 

(PROBAC). 

Para observar as atividades, hemolítica e fosfolipídica, das cepas de L. 

monocytogenes in vitro, realizou-se o estriamento das cepas em ágar 

sangue, ágar BHI enriquecido de lecitina e ágar BHI com lecitina 

suplementado com carvão ativado.  

 

3.5. Ensaio de invasão bacteriana em hepatócitos 

O inóculo bacteriano foi lavado 3 vezes em PBS (pH 7,2) e 

centrifugado a 2500 rpm por 5 minutos. Posteriormente, foram feitas 

diluições desse inóculo em meio RPMI-1640 (Sigma) sem antibióticos. Essas 

alíquotas foram aplicadas em cada garrafa contendo a cultura de células, 

incubando-se a 37ºC por no mínimo 2 horas, para permitir a entrada 

bacteriana (Eckmann et al., 1993). 

Foram utilizadas concentrações bacterianas proporcionais ao número 

de células, denominadas “multiplicidade de infecção” (MOI), à saber: MOI 

0,5 (5x105 bactérias : 1x106 células), MOI 5 (5x106 bactérias : 1x106 células), 

MOI 50 (5x107 bactérias : 1x106 células), MOI 500 (5x108 bactérias : 1x106 

células), MOI 5000 (5x109 bactérias : 1x106 células), e MOI 50000 (5x1010 

bactérias : 1x106 células) (Santos et al., 2005). 

Após 6 períodos de incubação (1h, 2h, 3h, 4h, 5h e 6h), os 

sobrenadantes foram retirados para posterior dosagem de TNF-alfa, e 

armazenados em tubos “criovial” a –70ºC (Wood et al, 1993). A seguir as 

garrafas foram lavadas com PBS, aplicando-se 0,5mL de tripsina-EDTA 
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(Cultilab) em cada garrafa para destacar as células (Gianella et al, 1973), 

incubando o conjunto a 37ºC por 2 minutos. As células foram recolhidas em 

tubo cone contendo 5mL de RPMI-1640 e 10% de SFB, e os tubos foram 

centrifugados à 2500 rpm por 5 minutos. 

Para determinar o número de bactérias invasoras, os “pellets” foram 

lisados com solução gelada de Triton X-100 (Sigma) a 0,1% e plaqueados 

em diluições seriadas, incubando-se em seguida a 37ºC por 24 horas, para 

determinar a população de bactérias intracelulares viáveis. 

 

3.6. Detecção de TNF-alfa por ELISA 

A quantificação do TNF-alfa liberado nos sobrenadantes das culturas 

de hepatócitos, invadidos por bactérias, foi feita através de ELISA para TNF-

alfa de rato (Biotrak ELISA, Amersham). Nesse método foram aplicados 

50µL de tampão de pré-tratamento, em cada "well" da placa fornecida com o 

kit. Em seguida foram aplicados 50µL dos controles e das amostras em 

duplicata. A placa foi incubada à temperatura ambiente (20º-25ºC) por 1 

hora e, após esse período, foi lavada 3 vezes com solução tampão. A seguir 

foram adicionados 50µL de anticorpo biotinilado em cada “well”. A placa foi 

incubada à temperatura ambiente por 1 hora, e após esse período foi lavada 

por três vezes com solução tampão. Aplicaram-se 100µL de Streptavidina-

HRP em cada “well”. A placa era, então, incubada à temperatura ambiente 

por 30 minutos. Após esse período foi efetuada nova lavagem da placa por 

três vezes com solução tampão. Em seguida foram aplicados 100µL de 
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Substrato TMB em cada “well”, e a placa era incubada no escuro por 10 

minutos. Por fim a reação foi bloqueada aplicando 100µL de “solução stop” 

em cada “well”. A absorbância foi medida em aparelho leitor de ELISA a 450 

nm e 550 nm (figura 11). (GE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Procedimento para dosagem de TNF-alfa p or ELISA. 



 

 

40 

3.7. Análise da morfologia celular por coloração de  hematoxilina-

eosina 

Após o cultivo dos hepatócitos em lamínulas, essas foram lavadas com 

duas vezes com PBS. As lamínulas foram fixadas em metanol (Merck) por 1 

a 2 minutos. Posteriormente, foram hidratadas partindo-se do álcool 70 até 

água destilada, 5 minutos cada etapa. Em seguida, as lamínulas foram 

incubadas com hematoxilina (Sigma) por 15 a 20 minutos. Foram lavadas 

em água corrente e incubadas com eosina (Sigma) por 15 a 20 minutos. As 

lamínulas foram lavadas com água destilada e desidratadas a partir do 

álcool 50 até 100. Ao final as lamínulas foram mergulhadas em xilol, e 

montadas com Bálsamo do Canadá sobre lâmina. 

 

3.8. Análise da morfologia celular por Microscopia Eletrônica 

Os reagentes usados nessa técnica foram cedidos pelo Laboratório de 

Microscopia Eletrônica da FMUSP. 

O “pellet” de células foi lavado duas vezes com PBS, tratado com 200 

µL de glutaraldeído a 2,5% em tampão fosfato (0,1M, pH 7,3), para fixar as 

estruturas das células, e incubado por 2 horas a 4ºC. Posteriormente o 

“pellet” foi lavado 3 vezes com PBS, tratado com 200µL de tetróxido de 

ósmio a 2% em tampão s-collidina (0,1M, pH 7,4) e incubado por 2 horas a 

4ºC. Em seguida o “pellet” foi lavado quatro vezes com PBS, tratado com 

200µL de uranila e incubado “overnight” a 4ºC. 
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No dia seguinte o “pellet” era lavado três vezes com PBS e duas vezes 

com solução fisiológica contendo sacarose. Em seguida era desidratado, 

partindo-se do álcool 50 até 100, 5 minutos cada fase, e incubado por 5 

minutos com acetona. Posteriormente o “pellet” foi mergulhado em solução 

1:1 contendo acetona 100% e Epon Polybed 812+resina Araldite 502 por 3 

horas. Em seguida essa solução foi trocada pela resina pura, e incubada por 

três dias a 65°C. Ao final o material foi reincluíd o, para que fossem 

realizados os cortes semifinos em micrótomo, e análise em microscópio 

eletrônico. 

 

3.9. Detecção de apoptose por coloração TUNEL atrav és de 

citometria de fluxo 

Usamos nesse método o kit de detecção de fragmentação do DNA 

FragEL (Cat. Nº QIA39, Calbiochem). Esse kit é um sistema não isotópico 

para marcação de quebras de DNA em núcleos apoptóticos, em preparados 

celulares. A detecção e análise do marcador são possíveis por citometria de 

fluxo ou microscopia de fluorescência. Nesse trabalho utilizamos a citometria 

de fluxo. 

As endonucleases apoptóticas não apenas afetam o DNA celular pela 

produção do padrão de bandas característico da apoptose, mas também 

geram grupos 3’-OH livres nas extremidades do DNA. Por esse método são 

marcados esses grupos hidroxil com deoxinucleotídeos conjugados a 

fluoresceína. A transferase deoxinucleotidil terminal (TdT) liga-se às 

extremidades 3’-OH expostas, dos fragmentos de DNA gerados em resposta 
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a sinais apoptóticos, catalisando a adição de deoxinucleotídeos marcados ou 

não com fluoresceína. 

As células destacadas das garrafas de cultura foram centrifugadas a 

1000 rpm por 5 minutos a 4ºC. O meio de cultura foi totalmente removido. As 

células foram ressuspendidas em formaldeído a 4% em PBS numa 

densidade de 1x106 células/mL, e incubadas à temperatura ambiente por 10 

minutos. A seguir, as células foram centrifugadas a 1000 rpm por 5 minutos 

a 4º C para a retirada do formaldeído, e ressuspendidas na mesma 

concentração de etanol a 80%. Posteriormente procedeu-se ao processo de 

rehidratação das células fixadas. Nessa etapa era transferido 1 mL das 

células fixadas (em 1x106 células/mL) a um tubo cone, e centrifugado o 

conjunto a 1000 rpm por 5 minutos, à temperatura ambiente, para a retirada 

do etanol. As células eram então ressuspendidas em 200 µL de 1xTBS, e 

incubadas por 10-15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, as 

células foram novamente centrifugadas a 1000 rpm por 5 minutos à 

temperatura ambiente, para remoção do TBS. 

Na etapa de permeabilização, as células eram ressuspendidas em 

100µL de Proteinase K (20µg/mL), e incubadas à temperatura ambiente por 

5 minutos. As células foram centrifugadas a 1000 rpm por 5 minutos à 

temperatura ambiente, para remoção da proteinase K. 

Para o equilíbrio e marcação, as células foram ressuspendidas em 

100µL de tampão 1xTdT Equilíbrio e incubadas à temperatura ambiente por 

10-30 minutos. O tampão era removido por centrifugação, e a seguir foram 

aplicados 60µL da reação de mistura (TUNEL “Enzyme”+TUNEL “Labelling”) 
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em cada “pellet” de células. O conjunto era incubado a 37ºC por 1-1,5 h no 

escuro. 

Na seqüência as células eram novamente centrifugadas para remoção 

do tampão de reação, e lavadas duas vezes com 200µL de 1xTBS. Ao final 

as células eram ressuspendidas em 0,5 mL de TBS. A análise final foi feita 

em citômetro de fluxo equipado com fonte de íon laser argônio de 488 nm 

(FACSCalibur, BD). 

 

3.10. Detecção de apoptose com Anexina V marcada co m FITC 

através de citometria de fluxo 

Usamos o kit para detecção de apoptose através de anexina V 

marcada com FITC (isotiocianato de fluoresceína) da BD Pharmingen. 

A anexina V marcada com fluoresceína é um probe para identificação 

de células apoptóticas (Martin et al., 1995; Koopman et al., 1994; Homburg 

et al., 1995). Essa substância se liga a superfícies fosfolipídicas carregadas 

negativamente, com especificidade mais alta para a fosfatidilserina, do que 

para outros fosfolipídios. Concentrações definidas de cálcio e sais são 

necessárias para a ligação de anexina V-FITC, como descrito no protocolo. 

Nesse método, as células foram lavadas duas vezes com PBS gelado 

e ressuspendidas em tampão de ligação na concentração 1x106 células/mL. 

Em seguida foram transferidos 100µL da solução (1x105 células) a um tubo 

de cultura de 5 mL, e aplicados 5 µL de anexina V-FITC e 10 µL de PI. As 

células eram agitadas levemente, e incubadas por 15 minutos à temperatura 
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ambiente (20-25ºC) no escuro. Ao final foram adicionados 400 µL de 1 x 

tampão de ligação a cada tubo, e os resultados eram analisados por 

citometria de fluxo (FACSCalibur, BD) (Raynal et al., 1994; Andree et al., 

1990). 

 

3.11. Análise Estatística 

Para os dados do TNF-alfa liberado pelos hepatócitos foi aplicado o 

método de regressão linear da reação, sendo avaliadas duas propriedades: 

inclinação da reta e intersecção do eixo y. As comparações pertinentes 

foram realizadas através do teste de análise de variância, com pós-teste de 

contraste de Dunnet, considerando-se a reação controle como elemento 

diferenciador do contraste. 

Foram avaliadas duas propriedades da regressão linear: a) inclinação 

da reta = índice usado como indicador cinético de taxa de liberação de TNF-

alfa, considerando-se o estímulo da cepa ou de sua concentração; b) 

intersecção da reta com o eixo y = índice usado como indicador da 

capacidade de produção de TNF-alfa, considerando-se o estímulo da cepa 

ou a sua concentração. Essas duas propriedades foram analisadas 

separadamente por expressarem propriedades diferentes da cinética da 

reação. Na apresentação dos resultados padronizamos o termo “taxa 

produzida ao longo do tempo”, ou apenas “taxa” para expressar os números 

referentes à inclinação da reta, (o que representa quanto foi produzido do 

objeto em estudo ao longo do tempo) e “capacidade máxima” ou apenas 

“capacidade” para expressar os números referentes à intersecção da reta 
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com o eixo y, (o que representa quanto cada grupo é capaz de produzir no 

tempo zero). Todos os resultados foram expressos como média e desvio 

padrão. 

As comparações foram realizadas através do teste de análise de 

variância com pós-teste de contraste de Dunnett, considerando-se como 

elemento diferenciador do contraste, a reação controle. As comparações 

foram realizadas intragrupo, entre as diversas concentrações, e intergrupo, 

entre as diversas cepas. As análises obedeceram ao seguinte critério: 

inicialmente realizou-se a regressão linear para se obter a inclinação e a 

intersecção da curva com o eixo y, então se obteve a melhor concentração a 

ser utilizada, ou seja, aquela que produzia a maior taxa de liberação ao 

longo do tempo, e a capacidade de produção de TNF-alfa para se comparar 

a melhor cepa. A concentração bacteriana que atendeu essas características 

foi 5x1010. 

Finalmente, o melhor tempo de incubação foi determinado (entre 1 e 6h 

de incubação) observando-se o valor da linearidade, comparando-se a 

liberação de TNF-alfa frente às diversas concentrações da mesma cepa. 

Calculou-se a média do valor da linearidade entre as diversas cepas, para 

que se pudesse determinar o maior valor obtido entre os tempos avaliados. 

Para a análise dos resultados dos métodos TUNEL e Anexina, 

calculamos inicialmente a área sob a curva para cada experimento, a área 

foi calculada tendo no eixo x o tempo, e no eixo y a quantificação do TUNEL 

ou da Anexina. O valor da área foi expresso em UA (unidade de área). 
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Obteve-se assim, para cada ponto das seis concentrações estudadas, um 

valor de UA. 

Secundariamente, a partir dos resultados da fase anterior, procedemos 

à regressão linear tendo no eixo x as seis concentrações, e no eixo y as 

respectivas UAs obtidas no procedimento anterior. Obteve-se boa 

linearidade tanto para TUNEL, quanto para Anexina, e foi calculada a 

inclinação da reta, e a intersecção do eixo y, expressos em valores de média 

e desvio padrão, para os quatro grupos estudados. Finalmente analisou-se 

através do teste de Análise de Variância (ANOVA) para medidas não 

repetidas, com pós-teste de Student-Newman e Keuls, a comparação das 

inclinações das retas, e das intersecções do eixo y, entre os grupos 

estudados.  

Foi considerado para todo o estudo risco α ≤ 0,05 para erro de 1ª 

ordem ou de 1ª espécie, e risco β ≤ 0,20 para erro de 2ª ordem ou de 2ª 

espécie. 
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4. Resultados 

 

 

4.1. Cultura de hepatócitos  

A viabilidade celular no dia 1 após extração dos hepatócitos do órgão-

mãe atingiu 95% das células, com bom aspecto morfológico à microscopia 

óptica. A contagem celular mostrou número médio de 4,01x108 células/ml, 

que foi considerado satisfatório para o início da cultura primária. A 

viabilidade celular no dia 5 (ensaio experimental) foi de 91,2% com média de 

1,8x106 hepatócitos/ml de meio. 

O teste imunohistoquímico das células cultivadas mostrou resultados 

positivos para citoqueratina AE1 e AE3, compatível com o hepatócito. A 

determinação das isoenzimas de DHL no sobrenadante das garrafas revelou 

predominância da fração 5 da enzima DHL (72,2%), cuja principal origem 

conhecida é a célula hepática (Moura et al. 1982). 

A pesquisa de albumina presente no sobrenadante das garrafas foi 

realizada no dia 8 de cultura, mostrando resultados positivos com níveis 

médios de 49,8 mg/L. É conveniente lembrar que a albumina não está 

presente no meio Williams E empregado na cultura. A sua produção pelos 

hepatócitos demonstrou que a célula cultivada em nosso modelo mantém 

diferenciação funcional, e está bem adaptada ao ambiente da cultura 

primária. 
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4.2. Curvas de crescimento das cepas de L. monocytogenes e 

Salmonella Typhimurium  

 

Na figura 12 podemos observar o comportamento das cepas utilizadas 

nesse estudo, a saber, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes 4a, 

4b e 1/2a, no decorrer de 24 horas de incubação. Analisando as curvas de 

crescimento, constatamos que L. monocytogenes 4b e 1/2a apresentaram 

comportamentos semelhantes, com fase lag (período de adaptação da 

bactéria, pré-crescimento) de 7h, indicando que as cepas necessitaram de 

um período considerável de adaptação às condições in vitro, para então 

iniciarem sua multiplicação. Quando isso aconteceu, entraram em fase de 

crescimento exponencial (fase log). As cepas atingiram absorbância máxima 

(patamar máximo de crescimento) após 13h de incubação.  

A cepa L. monocytogenes 4a teve comportamento semelhante às 

cepas 4b e 1/2a, atingindo valores menores de absorbância, mas chegando 

aos mesmos tempos nas fases lag e log. 

Pudemos notar também que a cepa de Salmonella Typhimurium 

apresentou fase lag menor, em torno de 4h, indicando que necessitou de um 

período menor de adaptação às condições in vitro, em relação às Listerias. A 

bactéria entrou em fase de crescimento exponencial a seguir, atingindo 

absorbância máxima após 8h de incubação. 
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Figura 12 - Curvas de crescimento das bactérias Salmonella Typhimurium 

(ST) e Listeria monocytogenes (LM) (sorogrupos 4a, 4b e 
1/2a) obtidas por leitura da densidade óptica (540nm) 

 

 

4.3. Atividade hemolítica e fosfolipídica de L.monocytogenes 

Todas as cepas de L. monocytogenes testadas (4a, 4b e 1/2a) 

apresentaram fenótipo uniforme, não se verificando atividade hemolítica e 

fosfolipídica, na ausência do carvão ativado. Quando se adicionou carvão 

ativado ao meio BHI com lecitina, a fim de ativar o fator regulatório positivo 

PrfA, também não se detectou atividade hemolítica e fosfolipídica. 
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4.4. Recuperação de bactérias intracelulares 

 

 

Calculamos a taxa da recuperação de S. Typhimurium e L. 

monocytogenes das culturas de hepatócitos, nos tempos de 1h a 6h de 

incubação, como descrito nas tabelas 2 a 5. 

 

 

Tabela 2 - Variação na recuperação de S. Typhimurium em culturas de 
hepatócitos invadidos, semeadas em ágar sangue 
(contagem de bactérias em placa) 

 
 

ST  
 

 
 

 
 

Nº Bactérias 5x105 % 5x107 % 5x1010 % 
Tempo de Incubação       

1h 0 0 0 0 0 0 
2h 0 0 0 0 0 0 
3h 0 0 0 0 0 0 
4h 0 0 0 0 3,9x106 0,001 
5h 0 0 2,1x105 0,5 6x106 0,001 
6h 1,5x103 0,3 3,9x105 0,78 2x107 0,04 

NOTA: Número de bactérias recuperadas do meio intracelular das 
monocamadas de células cultivadas, em garrafas de 25cm2. Nas 
concentrações 5 x 106, 5 x 108 e 5 x 109 não foram recuperadas 
bactérias. 
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Tabela 3 - Variação na recuperação de L. monocytogenes 4a em 
culturas de hepatócitos invadidos, semeadas em ágar  
sangue (contagem de bactérias em placa) 

 

LM 4a  
 

 
 

 
 

Nº Bactérias 5x105 % 5x107 % 5x1010 % 
Tempo de Incubação       

1h 0 0 0 0 0 0 
2h 0 0 0 0 10 2x10-8 
3h 0 0 0 0 70 1,4x10-7 
4h 0 0 10 2x10-5 100 2x10-8 
5h 0 0 40 8x10-5 130 2,6x10-7 
6h 10 2x10-3 100 2x10-6 200 4x10-7 

NOTA: Número de bactérias recuperadas do meio intracelular das 
monocamadas de células cultivadas, em garrafas de 25cm2. Nas 
concentrações 5 x 106, 5 x 108 e 5 x 109 não foram recuperadas 
bactérias. 

 
 
 
Tabela 4 - Variação na recuperação de L. monocytogenes 4b em 

culturas de hepatócitos invadidos, semeadas em ágar  
sangue (contagem de bactérias em placa) 

 

LM 4b  
 

 
 

 
 

Nº Bactérias 5x105 % 5x107 % 5x1010 % 
Tempo de Incubação       

1h 0 0 0 0 0 0 
2h 0 0 0 0 110 2,2x10-7 
3h 0 0 10 2x10-5 210 4,2x10-7 
4h 0 0 60 1,2x10-4 400 8x10-7 
5h 100 2x10-2 180 3,6x10-4 940 1,8x10-6 
6h 200 4x10-2 340 6,8x10-4 1500 3x10-6 

NOTA: Número de bactérias recuperadas do meio intracelular das 
monocamadas de células cultivadas, em garrafas de 25cm2. Nas 
concentrações 5 x 106, 5 x 108 e 5 x 109 não foram recuperadas 
bactérias. 
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Tabela 5 - Variação na recuperação de L. monocytogenes 1/2a de 

culturas de hepatócitos invadidos, semeadas em ágar  
sangue (contagem de bactérias em placa) 

 

LM 1/2a  
 

 
 

 
 

Nº Bactérias 5x105 % 5x107 % 5x1010 % 
Tempo de Incubação       

1h 0 0 0 0 0 0 
2h 0 0 0 0 10 2x10-8 
3h 0 0 10 2x10-5 100 2x10-7 
4h 0 0 160 3,2x10-4 160 3,2x10-7 
5h 0 0 200 4x10-4 290 5,8x10-7 
6h 200 4x10-2 300 6x10-4 400 8x10-7 

NOTA: Número de bactérias recuperadas do meio intracelular das 
monocamadas de células cultivadas, em garrafas de 25cm2. Nas 
concentrações 5 x 106, 5 x 108 e 5 x 109 não foram recuperadas 
bactérias. 

 
 

Analisando as tabelas 2, 3, 4 e 5, podemos verificar que houve maior 

recuperação de S. Typhimurium em comparação às demais bactérias. 

Recuperamos cerca de 105 vezes mais S. Typhimurium do que L. 

monocytogenes 4a, 104 vezes mais do que L. monocytogenes 4b, e 5x105 

vezes mais do que L. monocytogenes 1/2a. 

 

Recuperamos cerca de 340 vezes mais L. monocytogenes 4b em 

comparação a 4a. A diferença na recuperação entre L. monocytogenes 4b e 

1/2a foi discreta. Comparando a taxa de recuperação de LM 4a e LM 1/2a, 

verificamos que LM 1/2a foi recuperada 300 vezes mais. 
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4.5. Avaliação da liberação de TNF-alfa por hepatóc itos invadidos 

por S. Typhimurium e L. monocytogenes 

Os dados da liberação de TNF-alfa em pg/mL (médias) estão 

disponibilizados na tabela 6 (Apêndice I). 

 

 

4.5.1. Comparação entre a liberação de TNF-alfa por  hepatócitos 

controle e hepatócitos estimulados com estaurospori na 

Foi realizada a comparação estatística da liberação de TNF-alfa por 

hepatócitos controle, e por hepatócitos estimulados com estaurosporina. Os 

resultados podem ser vistos na tabela 7 e na figura 13. 

 

Tabela 7 - Comparação da taxa de liberação de TNF-a lfa e capacidade 
de produção entre os grupos controle e estaurospori na 

 
 

TNF-alfa Controles STA 

Taxa de liberação 

(Inclinação da reta) 
1.257 ± 1.210 9.245 ± 2.680 

Capacidade de produção 

(Intersecção do eixo Y) 
8.362 ± 4.711 46.81 ± 10.44 

r² 0,2126 0,7485 

Valor P 0,3574 0,026 

Nota: STA: estaurosporina (200ng/mL) 
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Figura 13 - Liberação de TNF-alfa (pg/ml) por hepat ócitos controle e 

hepatócitos estimulados com estaurosporina, ao long o do 
tempo. 
NOTA: Controles versus tempo P = 0,3574; estaurosporina 

(STA) versus tempo P = 0,026. 
 

 

 

Através da tabela e do gráfico pode-se verificar que, tanto a inclinação 

da reta, quanto a sua intersecção com o eixo Y, são diferentes para o grupo 

controle e para o grupo estimulado com estaurosporina 200ng/mL, havendo 

diferença estatística significativa entre os valores de TNF-alfa obtidos ao 

longo dos tempos de incubação, apenas para o grupo estaurosporina. 
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4.5.2. Comparação entre a liberação de TNF-alfa por  hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium em diferentes 

concentrações 

 

 

Foi realizada a comparação estatística da liberação de TNF-alfa por 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium, em diferentes concentrações da 

bactéria. Os resultados podem ser vistos na tabela 8 e na figura 14. 
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Tabela 8 - Comparação da taxa de liberação de TNF-a lfa e capacidade de produção entre diferentes conce ntrações de 
S. Typhimurium 

 
 
 

ST 5 x 105 5 x 106 5 x 107 5 x 108 5 x 109 5 x 1010 

Taxa de liberação de 
TNF-alfa 

(Inclinação da reta) 
33.58 ± 2.218 40.39 ± 4.108 67.66 ± 9.859 114.8 ± 21.11 121.7 ± 6.737 146.9 ± 18.38 

Capacidade de 
produção de TNF-alfa 
(Intersecção eixo Y) 

-2.611 ± 8.638 -1.768 ± 16.00 -49.44 ± 38.39 -129.8 ± 82.22 -80.72 ± 26.24 -67.20 ± 71.56 

r² 0,9828 0,9603 0,9217 0,8809 0,9879 0,9411 

Valor P 0,0001 0,0006 0,0024 0,0055 < 0,0001 0,0013 

Nota : ST: Salmonella Typhimurium 
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Figura 14 - Liberação de TNF-alfa por hepatócitos i nvadidos por S. 

Typhimurium ao longo do tempo, nas concentrações 5 x 
105 a 5 x 1010 

NOTA: P<0,001 
 

 

 

 

Nessa análise, a inclinação da reta foi maior na concentração de ST 5 x 

1010, indicando que houve maior taxa de secreção de TNF-alfa pelos 

hepatócitos nessa concentração. A intersecção do eixo Y indicou que na 

concentração de ST 5 x 108 foi registrada a maior capacidade de produção 

de TNF-alfa pelos hepatócitos invadidos. Os resultados mostraram que 

houve diferenças significativas de taxa de liberação e capacidade de 

produção de TNF em relação ao tempo (P<0,001). 
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4.5.3. Comparação entre a liberação de TNF-alfa lib erado por 

hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 4a em 

diferentes concentrações 

 

 

Foi realizada a comparação estatística da liberação de TNF-alfa por 

hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 4a em diferentes 

concentrações da bactéria. Os resultados podem ser vistos na tabela 9 e na 

figura 15. 
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Tabela 9 - Comparação da taxa de liberação de TNF-a lfa e capacidade de produção entre diferentes conce ntrações de 
L. monocytogenes 4a 

 

LM 4a 5 x 105 5 x 106 5 x 107 5 x 108 5 x 109 5 x 1010 

Taxa de liberação de TNF-
alfa 

(Inclinação da reta) 
28.52 ± 2.291 30.23 ± 2.840 37.90 ± 3.559 45.63 ± 3 .040 85.37 ± 12.40 94.71 ± 13.89 

Capacidade de produção de 
TNF-alfa (Intersecção eixo 

Y) 
-23.90 ± 8.924 -1.801 ± 11.06 -9.258 ± 13.86 -14.73 ± 11.84 -78.39 ± 48.27 -46.49 ± 54.10 

r² 0,9748 0,9659 0,9659 0,9826 0,9222 0,9208 

p 0,0002 0,0004 0,0004 0,0001 0,0023 0,0024 

NOTA: os valores de TNF-alfa são expressos em pg/mL; LM 4a: Listeria monocytogenes 4a 
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Figura 15 – Liberação de TNF-alfa por hepatócitos i nvadidos por L. 
monocytogenes 4a ao longo do tempo, nas 
concentrações 5 x 10 5 a 5 x 1010 

NOTA: P<0,001 

 

 

A figura 15 mostra que a inclinação da reta foi maior na concentração 

de LM 4a 5 x 1010, indicando que houve maior taxa de secreção de TNF-alfa 

pelos hepatócitos nessa concentração. A intersecção do eixo Y indicou que 

na concentração 5 x 109 foi verificada a maior capacidade de produção de 

TNF-alfa pelas células invadidas. Houve diferenças significativas de taxa de 

liberação e capacidade de produção de TNF-alfa em relação ao tempo 

(P<0,001). 
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4.5.4. Comparação entre a liberação de TNF-alfa por  hepatócitos 

invadidos por L. monocytogenes 4b entre diferentes 

concentrações 

 

 

Foi realizada a comparação estatística da liberação de TNF-alfa por 

hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 4b em diferentes 

concentrações da bactéria. Os resultados podem ser vistos na tabela 10 e 

na figura 16. 
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Tabela 10 - Comparação da taxa de liberação de TNF- alfa e capacidade de produção entre diferentes conc entrações 
de L. monocytogenes 4b 

 
 
 

LM 4b 5 x 105 5 x 106 5 x 107 5 x 108 5 x 109 5 x 1010 

Taxa de Liberação de TNF-alfa 
(Inclinação da reta) 27.92 ± 4.033 26.24 ± 2.949 24.24 ± 1.952 24.53 ± 1 .523 31.63 ± 1.960 94.52 ± 15.66 

Capacidade de produção de 
TNF-alfa 

(Intersecção eixo Y) 
-28.32 ± 15.71 -9.176 ± 11.49 7.495 ± 7.602 15.20 ± 5.929 7.826 ± 7.634 -106.3 ± 61.00 

r² 0,923 0,9519 0,9747 0,9848 0,9849 0,901 

Valor p 0,0023 0,0009 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 0,0038 

NOTA: os valores de TNF-alfa são expressos em pg/mL; LM 4b: Listeria monocytogenes 4b 
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Figura 16 - Liberação de TNF-alfa por hepatócitos i nvadidos por L. 

monocytogenes 4b ao longo do tempo, nas 
concentrações 5 x 10 5 a 5 x 1010 

NOTA: P<0,001 
 

Os resultados mostraram que a inclinação da reta foi maior na 

concentração de LM 4b 5 x 1010, indicando que houve maior taxa de 

secreção de TNF-alfa nessa concentração. A intersecção do eixo Y indicou 

que, também na concentração 5 x 1010, houve maior capacidade de 

produção de TNF-alfa pelos hepatócitos invadidos. Também aqui houve 

diferenças significativas da taxa de liberação e capacidade de produção de 

TNF-alfa em relação ao tempo (P<0,001). 
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4.5.5. Comparação da liberação de TNF-alfa por hepa tócitos 

invadidos por L. monocytogenes 1/2a entre diferentes 

concentrações 

 

 

Foi realizada a comparação estatística da taxa de liberação de TNF-

alfa (inclinação da reta) por hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 

1/2a em diferentes concentrações da bactéria. Os resultados podem ser 

vistos na tabela 11 e na figura 17. 
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Tabela 11 - Comparação da taxa de liberação de TNF- alfa e capacidade de produção entre diferentes conc entrações 

de L. monocytogenes 1/2a 
 

LM 1/2a 5 x 105 5 x 106 5 x 107 5 x 108 5 x 109 5 x 1010 

Taxa de liberação de TNF-alfa  
(Inclinação da reta) 12.31 ± 3.242 26.05 ± 4.764 30.96 ± 5.277 38.52 ± 5 .752 49.41 ± 9.538 58.16 ± 15.49 

Capacidade de produção de 
TNF-alfa 

(Intersecção eixo Y) 
19.16 ± 12.63 3.441 ± 18.55 -0.3884 ± 20.55 1.866 ± 22.40 -4.510 ± 37.14 13.13 ± 60.31 

r² 0,7827 0,882 0,8959 0,9181 0,8703 0,779 

Valor p 0,0192 0,0054 0,0042 0,0026 0,0066 0,0199 

NOTA: os valores de TNF-alfa são expressos em pg/mL; LM 1/2a: Listeria monocytogenes 1/2a 
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Figura 17 - Liberação de TNF-alfa por hepatócitos i nvadidos por L. 

monocytogenes 1/2a ao longo do tempo, nas 
concentrações 5 x 10 5 a 5 x 1010 

NOTA: P<0,01 

 

 

Na figura 17 podemos observar que a inclinação da reta foi maior na 

concentração de LM 1/2a 5 x 1010, indicando que houve maior taxa de 

secreção de TNF-alfa nessa concentração. A intersecção do eixo Y indicou 

que na concentração 5 x 105 houve maior capacidade de produção de TNF-

alfa. Houve, novamente, diferenças significativas na taxa de liberação e na 

capacidade de produção de TNF-alfa em relação ao tempo (P<0,01). 

 

0 1 2 3 4 5 6
-200
-100

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

5x105

5x106

5x107

5x108

5x109

5x1010

LM-1/2a (h)

T
N

F-
al

fa
 (

pg
/m

l)



 

 

67 

4.5.6. Teste de comparação múltipla de Dunnet entre  as taxas de 

liberação de TNF-alfa dos grupos controle, estauros porina 

e S. Typhimurium em diferentes concentrações 

 

Realizamos a comparação estatística da taxa de liberação de TNF-alfa 

(inclinação da reta) entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium, 

hepatócitos estimulados com estaurosporina, e hepatócitos controle. Os 

resultados das comparações estatísticas das inclinações das retas podem 

ser vistos na tabela 12. Os dados transformados em formato “box plot” 

podem ser observados na figura 18. 

 

Tabela 12 - Comparação entre as taxas de liberação de TNF-alfa nos 
grupos controle, estaurosporina e S. Typhimurium , em 
diferentes concentrações 

 

Parâmetro Valor P 

Comparação entre os grupos por ANOVA one-way P<0,0001 

Controle vs STA1 P < 0,05 

Controle vs ST 5 x 105 P > 0,05 (NS)2 

Controle vs ST 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

Controle vs ST 5 x 107 P < 0,01 

Controle vs ST 5 x 108 P < 0,01 

Controle vs ST 5 x 109 P < 0,01 

Controle vs ST 5 x 1010 P < 0,01 

STA3 vs ST 5 x 105 P < 0,001 

 
continua
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Parâmetro Valor P 

STA vs ST 5 x 106 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 107 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 108 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 109 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 107 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 108 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 109 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 107 P < 0,001 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 108 P < 0,001 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 109 P < 0,001 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 107 vs ST 5 x 108 P < 0,001 

ST 5 x 107 vs ST 5 x 109 P < 0,001 

ST 5 x 107 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 108 vs ST 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

ST 5 x 108 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 109 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

NOTA: 1 Todas as comparações com grupos controle foram feitas pelo teste 
de comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas 
as comparações entre grupos de bactérias versus estaurosporina 
(STA), e entre concentrações de ST entre si, foram feitas pelo teste 
de comparação múltipla de Newman-Keuls. 
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Figura 18 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do a taxa de liberação de TNF-alfa entre hepatócito s controle e 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium nas concentrações 5 x 10 5-5 x 1010. 
NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); ST: Salmonella Typhimurium. 
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Os resultados mostraram maior significância em relação ao controle, 

para a taxa de liberação de TNF-alfa dos hepatócitos invadidos, nas 

concentrações de S. Typhimurium acima de 5 x 107. Na concentração 5 x 

108 foi registrada a maior taxa de liberação de TNF-alfa pelos hepatócitos 

nessas condições. Todas as concentrações de ST mostraram diferença 

estatística em relação ao grupo estaurosporina. Na comparação entre 

concentrações, a concentração de ST 5 x 105 produziu menor taxa de 

liberação de TNF-alfa em relação às demais concentrações, com exceção 

de 5 x 106. A concentração de ST 5 x 106 também produziu taxa de liberação 

de TNF-alfa menor do que as concentrações acima, o mesmo ocorrendo 

com ST 5 x 107 e as concentrações acima. Não houve diferença na taxa de 

liberação de TNF-alfa entre as concentrações de 5 x 108 e 5 x 109, enquanto 

a concentração de 5 x 1010 foi diferente de todas as concentrações menores.  

 

 

4.5.7. Teste de comparação múltipla de Dunnet entre  as taxas de 

liberação de TNF-alfa dos grupos controle, estauros porina 

e L. monocytogenes 4a em diferentes concentrações 

 

Foi realizada a comparação estatística da taxa de liberação de TNF-

alfa (inclinação da reta) entre hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 

4a, hepatócitos estimulados com estaurosporina, e hepatócitos controle. Os 

resultados das comparações estatísticas das inclinações das retas podem 



 

 

71 

ser visto na tabela 13. Os dados transformados em formato “box plot” podem 

ser observados na figura 19. 

 

 

Tabela 13 - Comparação entre as taxas de liberação de TNF-alfa nos 
grupos controle, estaurosporina e L. monocytogenes 4a, 
em diferentes concentrações 

 
 

Parâmetro Valor P 

Comparação entre os grupos por ANOVA one-way P<0,0001 

Controle vs STA1 P < 0,01 

Controle vs LM 4a 5 x 105 P < 0,01 

Controle vs LM 4a 5 x 106 P < 0,01 

Controle vs LM 4a 5 x 107 P < 0,01 

Controle vs LM 4a 5 x 108 P < 0,01 

Controle vs LM 4a 5 x 109 P < 0,01 

Controle vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,01 

STA2 vs LM 4a 5 x 105 P < 0,001 

STA vs LM 4a 5 x 106 P < 0,001 

STA vs LM 4a 5 x 107 P < 0,001 

STA vs LM 4a 5 x 108 P < 0,001 

STA vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 

STA vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 106 P > 0,05 (NS)3 

 
continua 
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Parâmetro Valor P 

LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 107 P < 0,001 

LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 108 P < 0,001 

LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 

LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4a 5 x 106 vs LM 4a 5 x 107 P < 0,01 

LM 4a 5 x 106 vs LM 4a 5 x 108 P < 0,001 

LM 4a 5 x 106 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 

LM 4a 5 x 106 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4a 5 x 107 vs LM 4a 5 x 108 P < 0,01 

LM 4a 5 x 107 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 

LM 4a 5 x 107 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4a 5 x 108 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 

LM 4a 5 x 108 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4a 5 x 109 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

 
NOTA: 1 Todas as comparações com grupos controle foram feitas pelo teste de 

comparação múltipla de Dunnett; 2 Todas as comparações entre grupos de 
bactérias versus estaurosporina (STA), e entre concentrações de LM 4a 
entre si, foram feitas pelo teste de comparação múltipla de Newman-Keuls;3 
NS = não significativo.  

 
 
 
 

 



 

 

73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as taxas de liberação de TNF-alfa entre hepatóci tos controle 

e invadidos por L. monocytogenes 4a nas concentrações 5 x 10 5-5 x 1010 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); LM: Listeria monocytogenes 
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A análise dos resultados indicou significância estatística em relação ao 

grupo controle, em todas as concentrações de LM 4a analisadas. Na 

concentração de 5 x 109 houve a maior taxa de liberação de TNF-alfa. Todas 

as concentrações de LM 4a mostraram diferença estatística em relação ao 

grupo estaurosporina. Na comparação entre concentrações, a concentração 

de LM 4a 5 x 105 produziu menor taxa de liberação de TNF-alfa em relação 

às demais concentrações, com exceção de 5 x 106. A concentração de LM 

4a 5 x 106 também produziu taxa de liberação de TNF-alfa menor do que as 

concentrações acima, o mesmo ocorrendo com LM 4a 5 x 107 e as 

concentrações acima. Houve diferença na taxa de liberação de TNF-alfa 

entre as concentrações de LM 4a 5 x 108 e 5 x 109, enquanto a 

concentração de 5 x 1010 foi diferente de todas as concentrações menores.  

 

 

4.5.8. Teste de comparação múltipla de Dunnet entre  as taxas de 

liberação de TNF-alfa dos grupos controle, estauros porina 

e L. monocytogenes 4b em diferentes concentrações 

 

Foi realizada a comparação estatística da taxa de liberação de TNF-

alfa (inclinação da reta) entre hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 

4b, hepatócitos estimulados com estaurosporina, e hepatócitos controle. Os 

resultados das comparações estatísticas das inclinações das retas pode ser 
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visto na tabela 14, Os dados transformados em formato “box plot” podem ser 

observados na figura 20. 

 

 

Tabela 14 - Comparação entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 
grupos controle, estaurosporina e L. monocytogenes 4b, 
em diferentes concentrações 

 

Parâmetro Valor P 

Comparação entre os grupos por ANOVA one-way P<0,0001 

Controle vs STA1 P < 0,01 

Controle vs LM 4b 5 x 105 P < 0,01 

Controle vs LM 4b 5 x 106 P > 0,05 (NS)2 

Controle vs LM 4b 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 4b 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 4b 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,01 

STA3 vs LM 4b 5 x 105 P < 0,001 

STA vs LM 4b 5 x 106 P < 0,001 

STA vs LM 4b 5 x 107 P < 0,001 

STA vs LM 4b 5 x 108 P < 0,001 

STA vs LM 4b 5 x 109 P < 0,001 

STA vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

 
continua 
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Parâmetro Valor P 

LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 109 P < 0,05  

LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4b 5 x 107 vs LM 4b 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

LM 4b 5 x 107 vs LM 4b 5 x 109 P < 0,01  

LM 4b 5 x 107 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4b 5 x 108 vs LM 4b 5 x 109 P < 0,01 

LM 4b 5 x 108 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4b 5 x 109 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

 
NOTA: 1 Todas as comparações com grupos controle foram feitas pelo teste 

de comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas 
as comparações entre grupos de bactérias versus estaurosporina 
(STA), e entre concentrações de LM 4b entre si, foram feitas pelo 
teste de comparação múltipla de Newman-Keuls.  
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Figura 20 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as taxas de liberação de TNF-alfa entre hepatóci tos controle 

e invadidos por L. monocytogenes 4b nas concentrações 5 x 10 5-5 x 1010. 
NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); LM: Listeria monocytogenes 
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Os resultados mostraram diferença significativa apenas entre as 

concentrações de LM 4b 5 x 105 e 5 x 1010 em relação ao controle. Na 

concentração 5 x 1010 da bactéria houve maior taxa de liberação de TNF-

alfa. 

Todas as concentrações de LM 4b mostraram diferença estatística em 

relação ao grupo estaurosporina. Na comparação entre concentrações, a 

concentração de LM 4b 5 x 105 produziu menor taxa de liberação de TNF-

alfa apenas em relação a LM 4b 5 x 1010. A concentração de LM 4b 5 x 

106 produziu taxa de liberação de TNF-alfa menor em relação às 

concentrações 5 x 109 e 5 x 1010, o mesmo ocorrendo com LM 4b 5 x 107. 

Houve diferença na taxa de liberação de TNF-alfa entre as concentrações  

de  LM 4b 5 x 108 e 5 x 109,  enquanto  a  concentração  de 5 x 1010 foi 

diferente de todas as concentrações menores. 

 

 

4.5.9. Teste de comparação múltipla de Dunnet entre  as taxas de 

liberação de TNF-alfa dos grupos controle, estauros porina 

e L. monocytogenes 1/2a em diferentes concentrações 

 

Realizamos a comparação estatística da taxa de liberação de TNF-alfa 

(inclinação da reta) entre hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 1/2a, 

hepatócitos estimulados com estaurosporina, e hepatócitos controle. Os 

resultados das comparações estatísticas das inclinações das retas podem 
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ser visto na tabela 15. Os dados transformados em formato “box plot” podem 

ser observados na figura 21. 

 

Tabela 15 - Comparação entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 
grupos controle, estaurosporina e L. monocytogenes 1/2a, 
em diferentes concentrações 

 
 

Parâmetro Valor P 

Comparação entre grupos por ANOVA one-way P < 0,01 

Controle vs STA1 P < 0,01 

Controle vs LM 1/2a 5 x 105 P > 0,05 (NS)2 

Controle vs LM 1/2a 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

STA3 vs LM 1/2a 5 x 105 P > 0,05 (NS) 

STA vs LM 1/2a 5 x 106 P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 107 P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 108 P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 109 P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 106 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 107 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 108 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 109 P < 0,001 

 
continua 
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Parâmetro Valor P 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 107 P < 0,05 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 108 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 109 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 107 vs LM 1/2a 5 x 108 P < 0,01 

LM 1/2a 5 x 107 vs LM 1/2a 5 x 109 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 107 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 108 vs LM 1/2a 5 x 109 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 108 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 1/2a 5 x 109 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

 
NOTA: 1 Todas as comparações com grupos controle foram feitas pelo teste 

de comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas 
as comparações entre grupos de bactérias versus estaurosporina 
(STA), e entre concentrações de LM 1/2a entre si, foram feitas pelo 
teste de comparação múltipla de Newman-Keuls. 
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Figura 21 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as taxas de liberação de TNF-alfa em hepatócitos  controle e 

invadidos por L. monocytogenes 1/2a nas concentrações 5 x 10 5 - 5 x 1010 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); ST: Salmonella Typhimurium; LM: Listeria monocytogenes 
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A análise estatística indicou que não havia diferença significativa em 

relação ao controle em nenhuma concentração de L.monocytogenes 1/2a 

pesquisada. Havia diferença significativa apenas entre controle e 

estaurosporina. Houve diferença entre o grupo estaurosporina e as várias 

concentrações de LM 1/2a, com exceção de LM 1/2a 5 x 105. Houve 

diferença também entre LM 1/2a 5 x 105 e todas as concentrações acima, o 

mesmo acontecendo com os grupos LM 1/2a 5 x 106, 5 x 107 e 5 x 108. 

Novamente a concentração de 5 x 1010 foi diferente de todas as 

concentrações menores, produzindo os maiores valores de liberação de 

TNF-alfa na comparação entre as várias concentrações de LM 1/2a. 

 

 

4.5.10. Teste de comparação múltipla de Dunnet entr e as taxas de 

liberação de TNF-alfa dos grupos S. Typhimurium, L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a na concentração 5 x 10 10 

Para essa comparação, foi definida a melhor concentração a ser 

utilizada, ou seja, aquela que produzia a maior taxa e capacidade de 

produção de TNF-alfa, para se comparar as cepas. A concentração das 

bactérias que apresentou essas características foi 5 x 1010. 

Foi realizada a comparação dos resultados da taxa de liberação de 

TNF-alfa (inclinação da reta) entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium 

e L. monocytogenes (cepas 4a, 4b e 1/2a), hepatócitos controle e 

hepatócitos estimulados com estaurosporina, fixando a concentração das 

bactérias em 5 x 1010. Os resultados das comparações estatísticas das 
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inclinações das retas podem ser vistos na tabela 16. Os dados 

transformados em formato “box plot” podem ser observados na figura 22. 

 

Tabela 16 - Comparação entre as taxas de liberação de TNF-alfa dos 
grupos controle, estaurosporina, S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a), em diferentes 
concentrações 

 

Parâmetro Valor P 

Comparação entre grupos por ANOVA one-way P<0,0001 

ST 5 x 1010 vs Controle1 P < 0,05 

ST 5 x 1010 vs STA P < 0,05 

ST 5 x 1010 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,05 

ST 5 x 1010 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,05 

ST 5 x 1010 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,05 

Controle2 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

Controle2 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

Controle2 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

Controle2 vs STA P > 0,05 (NS)3 

STA2 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

STA2 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

STA2 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM2 1/2a 5 x 1010 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

LM2 1/2a 5 x 1010 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

LM2 4b 5 x 1010 vs LM 4a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

NOTA: 1 Todas as comparações entre o grupo ST 5 x 1010 e os demais 
grupos foram feitas pelo teste de comparação múltipla de Dunnett; 2 
Todas as comparações entre os demais grupos de bactérias versus 
estaurosporina (STA), e os grupos entre si, foram feitas pelo teste de 
comparação múltipla de Newman-Keuls; 3 NS = não significativo. 
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Figura 22 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as taxas de liberação de TNF-alfa entre hepatóci tos 

invadidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a na concentração 5 x 10 10 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); ST: Salmonella Typhimurium; LM: Listeria monocytogenes 
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A análise estatística das comparações entre os vários grupos versus o 

grupo ST (maior taxa de liberação de TNF-alfa), indicou que havia diferença 

significativa quanto às taxas de liberação de TNF-alfa entre ST e as outras 

bactérias (fixada a concentração de 5 x 1010), bem como entre ST e STA, e 

entre ST e controle. Na comparação entre grupos, podemos observar que 

todas as bactérias foram diferentes em relação ao controle quando foi fixada 

a concentração de 5 x 1010, bem como em relação ao grupo estaurosporina. 

Outro fato que pode ser observado é que LM 1/2a produziu a menor taxa de 

liberação de TNF-alfa em relação às outras cepas de L.monocytogenes 

estudadas. 

 

4.5.11. Teste de comparação múltipla de Dunnett ent re as 

capacidades de produção de TNF-alfa do grupo S. 

Typhimurium em diferentes concentrações 

 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de produção 

de TNF-alfa (intersecção da reta com o eixo y) entre hepatócitos invadidos 

por S. Typhimurium em diferentes concentrações, hepatócitos controle e 

hepatócitos com estaurosporina. Os resultados das comparações 

estatísticas das intersecções das retas com o eixo y podem ser vistos na 

Tabela 17. Os dados transformados em formato “box plot” podem ser 

observados na figura 23. 
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Tabela 17 - Comparação entre as capacidades de prod ução de TNF-alfa 

dos grupos controle, estaurosporina e  S. Typhimurium , em 
diferentes concentrações 

 
 

Parâmetro Valor P 

Comparação entre grupos por ANOVA one-way P<0,0001 

Controle vs STA1 P < 0,05 

Controle vs ST 5 x 105 P > 0,05 (NS)2 

Controle vs ST 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

Controle vs ST 5 x 107 P < 0,01 

Controle vs ST 5 x 108 P < 0,01 

Controle vs ST 5 x 109 P < 0,01 

Controle vs ST 5 x 1010 P < 0,01 

STA vs ST 5 x 105 P < 0,01 

STA vs ST 5 x 106 P < 0,01 

STA vs ST 5 x 107 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 108 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 109 P < 0,001 

STA vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 107 P < 0,01 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 108 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 109 P < 0,001 

ST 5 x 105 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 107 P < 0,01 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 108 P < 0,001 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 109 P < 0,001 

 
continua 
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Parâmetro Valor P 

ST 5 x 106 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 107 vs ST 5 x 108 P < 0,001 

ST 5 x 107 vs ST 5 x 109 P < 0,05 

ST 5 x 107 vs ST 5 x 1010 P < 0,05 

ST 5 x 108 vs ST 5 x 109A P < 0,001 

ST 5 x 108 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

ST 5 x 109 vs ST 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

 
NOTA: 1 Todas as comparações contra controle foram feitas pelo teste de 

comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas as 
comparações entre os demais grupos de bactérias versus 
estaurosporina (STA), e dos grupos entre si, foram feitas pelo teste 
de comparação múltipla de Newman-Keuls. 
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Figura 23 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as capacidades de produção de TNF-alfa entre hep atócitos 

controle e invadidos por S. Typhimurium nas concentrações 5 x 10 5-5 x 1010 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); ST: Salmonella Typhimurium 
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A figura 23 mostra que houve diferenças significativas na capacidade 

de produção de TNF-alfa entre o grupo controle e hepatócitos invadidos por 

S. Typhimurium nas concentrações 5 x 107 a 5 x 1010. Na concentração 5 x 

108 de S. Typhimurium, os hepatócitos invadidos apresentaram maior 

capacidade de produção de TNF-alfa. Todos os grupos de ST foram 

diferentes do grupo estaurosporina. O grupo ST 5 x 105 mostrou capacidade 

de produção de TNF-alfa menor em relação aos demais grupos, com 

exceção de ST 5 x 106. O grupo ST 5 x 106 mostrou capacidade de 

produção de TNF-alfa menor em relação às concentrações maiores de ST, o 

mesmo acontecendo com os grupos ST 5 x 107 e 5 x 108. Não houve 

diferença entre os grupos ST 5 x 109 e 5 x 1010. 

 

 

4.5.12. Teste de comparação múltipla de Dunnett ent re as 

capacidades de produção de TNF-alfa do grupo L. 

monocytogenes 4a em diferentes concentrações 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de produção 

de TNF-alfa (intersecção da reta com o eixo y) entre hepatócitos invadidos 

por L.monocytogenes 4a em diferentes concentrações, hepatócitos controle 

e hepatócitos com estaurosporina. Os resultados das comparações 

estatísticas das intersecções das retas com o eixo y podem ser vistos na 

tabela 18. Os dados transformados em formato “box plot” podem ser 

observados na figura 24. 
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Tabela 18 - Comparação entre as capacidades de prod ução de TNF-alfa 
dos grupos controle, estaurosporina e  L. monocytogenes 
4a, em diferentes concentrações 

 
 

Parâmetro Valor P 
Comparação entre grupos por ANOVA one-way P<0,0001 
Controle vs STA1 P < 0,01 
Controle vs LM 4a 5x105 P < 0,01 
Controle vs LM 4a 5 x 106 P > 0,05 (NS)2 
Controle vs LM 4a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 
Controle vs LM 4a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 
Controle vs LM 4a 5 x 109 P < 0,01 
Controle vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,01 
STA vs LM 4a 5 x 105 P < 0,001 3 
STA vs LM 4a 5 x 106 P < 0,001 
STA vs LM 4a 5 x 107 P < 0,001 
STA vs LM 4a 5 x 108 P < 0,001 
STA vs LM 4a 5 x 109  P < 0,001 
STA vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 106 P > 0,05 (NS) 
LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 
LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 
LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 
LM 4a 5 x 105 vs LM 4a 5x1010 P < 0,05 
LM 4a 5x106 vs LM 4a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 
LM 4a 5x106 vs LM 4a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 
LM 4a 5x106 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 
LM 4a 5x106 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4a 5 x 107 vs LM 4a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 
LM 4a 5 x 107 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 
LM 4a 5 x 107 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4a 5 x 108 vs LM 4a 5 x 109 P < 0,001 
LM 4a 5 x 108 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,01 
LM 4a 5 x 109 vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

NOTA: 1 Todas as comparações contra controle foram feitas pelo teste de 
comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas as 
comparações entre os demais grupos de bactérias versus 
estaurosporina (STA), e dos grupos entre si, foram feitas pelo teste 
de comparação múltipla de Newman-Keuls. 
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Figura 24 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as capacidades de produção de TNF-alfa entre hep atócitos 

controle e invadidos por L. monocytogenes 4a nas concentrações 5x10 5-5x1010 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); LM: Listeria monocytogenes 
 

Controle STA LM 4a 5x105 LM 4a 5x106 LM 4a 5x107 LM 4a 5x108 LM 4a 5x109 LM 4a 5x1010-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

a p<0,05 vs controle

a a

a

a



 

 

92 

 

Os resultados mostraram que houve diferenças significativas na 

capacidade de produção de TNF-alfa entre o grupo controle e L. 

monocytogenes 4a nas concentrações 5 x 105, 5 x 109 e 5 x 1010. Na 

concentração de LM 4a 5 x 109 os hepatócitos invadidos apresentaram 

maior capacidade para produzir TNF-alfa. Houve diferenças significativas 

entre STA e LM 4a em todas as concentrações, bem como entre LM 4a 5 x 

105 versus 5 x 109 e 5 x 1010, e entre LM 4a 5 x 106 versus 5 x 109 e 5 x 1010. 

Também houve diferença entre LM 4a 5 x 107 versus 5 x 109 e 5 x 1010, e 

entre 5 x 108 e 5 x 109. A concentração de 5 x 1010 mostrou resultados 

superiores de capacidade de produção de TNF-alfa em relação a todas as 

concentrações inferiores. 

 

 

4.5.13. Teste de comparação múltipla de Dunnett ent re as 

capacidades de produção de TNF-alfa do grupo  L. 

monocytogenes 4b em diferentes concentrações 

 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de produção 

de TNF-alfa (intersecção da reta com o eixo y) entre hepatócitos invadidos 

por L.monocytogenes 4b em diferentes concentrações, hepatócitos controle 

e hepatócitos com estaurosporina. Os resultados das comparações 

estatísticas das intersecções das retas com o eixo y podem ser vistos na 
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tabela 19. Os dados transformados em formato “box plot” podem ser 

observados na figura 25. 

 

Tabela 19 - Comparação entre as capacidades de prod ução de TNF-alfa 
dos grupos controle, estaurosporina e  L. monocytogenes 
4b, em diferentes concentrações 

 
Parâmetro Valor P 

Análise de variância One-way P < 0,0001 
Controle vs STA1 P < 0,01 
Controle vs LM 4b 5x105 P < 0,01 
Controle vs LM 4b 5 x 106 P > 0,05 (NS)2 
Controle vs LM 4b 5 x 107 P > 0,05 (NS) 
Controle vs LM 4b 5 x 108 P > 0,05 (NS) 
Controle vs LM 4b 5 x 109 P > 0,05 (NS) 
Controle vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,01 
STA vs LM 4b 5x105  P < 0,0013 
STA vs LM 4b 5x106  P < 0,001 
STA vs LM 4b 5x107  P < 0,001 
STA vs LM 4b 5x108 P < 0,001 
STA vs LM 4b 5x109 P < 0,001 
STA vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 106 P < 0,05  
LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 107 P < 0,001 
LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 108 P < 0,001 
LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 109 P < 0,001 
LM 4b 5 x 105 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 107 P > 0,05 (NS) 
LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 108 P < 0,05 
LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 109 P > 0,05 (NS) 
LM 4b 5 x 106 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4b 5 x 107 vs LM 4b 5 x 108 P > 0,05 (NS) 
LM 4b 5 x 107 vs LM 4b 5x109 P > 0,05 (NS) 
LM 4b 5 x 107 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4b 5 x 108 vs LM 4b 5 x 109 P > 0,05 (NS) 
LM 4b 5 x 108 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 
LM 4b 5 x 109 vs LM 4b 5 x 1010 P < 0,001 

NOTA: 1 Todas as comparações contra controle foram feitas pelo teste de 
comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas as 
comparações entre os demais grupos de bactérias versus 
estaurosporina (STA), e dos grupos entre si, foram feitas pelo teste 
de comparação múltipla de Newman-Keuls. 
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Figura 25 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as capacidades de produção de TNF-alfa entre hep atócitos 

controle e invadidos por L. monocytogenes 4b nas concentrações 5x10 5-5x1010 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); LM: Listeria monocytogenes 
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A análise dos resultados mostrou diferenças significativas na 

capacidade de produção de TNF-alfa entre o grupo controle e o grupo com 

L. monocytogenes 4b, apenas nas concentrações 5 x 105 e 5 x 1010. Na 

concentração 5 x 1010 de L. monocytogenes 4b, as células invadidas 

apresentaram maior capacidade para produzir TNF-alfa. Houve diferenças 

significativas entre STA e LM 4b em todas as concentrações, bem como 

entre LM 4b 5 x 105 e todas as concentrações acima. Na comparação entre a 

concentração LM 4b 5 x 106, e as concentrações superiores, só houve 

diferença com 5 x 108 e 5 x 1010. A mesma comparação para LM 4b 5 x 107 

só mostrou diferença com 5 x 1010, o mesmo resultado apresentado pela 

concentração LM 4b 5 x 108. Novamente LM 4b 5 x 1010 foi diferente de 

todas as concentrações inferiores.  

 

 

4.5.14. Teste de comparação múltipla de Dunnett ent re as 

capacidades de produção de TNF-alfa do grupo L. 

monocytogenes 1/2a em diferentes concentrações 

 
Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de produção 

de TNF-alfa (intersecção da reta com o eixo y) entre hepatócitos invadidos 

por L.monocytogenes 1/2a em diferentes concentrações, hepatócitos 

controle e hepatócitos com estaurosporina. Os resultados das comparações 

estatísticas das intersecções das retas com o eixo y podem ser vistos na 
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tabela 20. Os dados transformados em formato “box plot” podem ser 

observados na figura 26. 

 

Tabela 20 - Comparação entre as capacidades de prod ução de TNF-alfa 
dos grupos controle, estaurosporina e L. monocytogenes 
1/2a em diferentes concentrações 

 
 
 

Parâmetro Valor P  

Análise de variância One-way P < 0,0001 

Controle vs STA1 P < 0,01 

Controle vs LM 1/2a 5x105 P > 0,05 (NS)2 

Controle vs LM 1/2a 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

Controle vs LM 1/2a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

STA vs LM 1/2a 5x105 P < 0,013 

STA vs LM 1/2a 5 x 106  P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 107  P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 108  P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 109 P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,01 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 106 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

 
 

continua 
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Parâmetro Valor P  

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 105 vs LM 1/2a 5x1010 P > 0,05 (NS)2 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 107 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5 x 109 P >0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 106 vs LM 1/2a 5x1010 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 107 vs LM 1/2a 5 x 108 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 107 vs LM 1/2a 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 107 vs LM 1/2a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 108 vs LM 1/2a 5 x 109 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 108 vs LM 1/2a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

LM 1/2a 5 x 109 vs LM 1/2a 5x1010 P > 0,05 (NS) 

NOTA: 1 Todas as comparações contra controle foram feitas pelo teste de 
comparação múltipla de Dunnett; 2 NS = não significativo; 3 Todas as 
comparações entre os demais grupos de bactérias versus 
estaurosporina (STA), e dos grupos entre si, foram feitas pelo teste 
de comparação múltipla de Newman-Keuls;. 
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Figura 26 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as capacidades de produção de TNF-alfa entre hep atócitos 

controle e invadidos por L. monocytogenes 1/2a nas concentrações 5x10 5-5x1010 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); LM: Listeria monocytogenes 
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Na figura 26 podemos observar que não houve diferenças significativas 

na capacidade de produção de TNF-alfa pelos hepatócitos invadidos, entre o 

grupo controle e as diversas concentrações analisadas da bactéria LM 1/2a. 

Houve apenas diferença significativa entre o grupo controle e o grupo 

estaurosporina. Portanto, em nenhuma concentração de L. monocytogenes 

1/2a os hepatócitos mostraram capacidade diferenciada de produzir TNF-

alfa. Houve diferenças significativas entre o grupo STA e todas as 

concentrações de LM 1/2a. 

 

 

4.5.15. Teste de comparação múltipla de Dunnett ent re as 

capacidades de produção de TNF-alfa dos grupos 

controle, estaurosporina, S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a na concentração 5x10 10 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de produção 

de TNF-alfa (intersecção da reta com o eixo y) entre hepatócitos invadidos 

por S. Typhimurium, L. monocytogenes (4a, 4b e 1/2a), hepatócitos controle 

e hepatócitos estimulados com estaurosporina, fixando a concentração das 

bactérias em 5 x 1010. Os resultados das comparações estatísticas das 

intersecções das retas com o eixo y podem ser vistos na tabela 21. Os 

dados transformados em formato “box plot” podem ser observados na figura 

27. 
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Tabela 21 - Comparação entre as capacidades de prod ução de TNF-alfa 

dos grupos controle, estaurosporina, S. Typhimurium e  L. 
monocytogenes, em diferentes concentrações 

 

Parâmetro Valor P 

Análise de variância One-way P < 0,0001 

Controle vs STA P > 0,05 (NS)1 

Controle vs ST 5 x 1010  P < 0,001 

Controle vs LM 4a 5 x 1010  P < 0,01 

Controle vs LM 4b2 5 x 1010 P < 0,001 

Controle vs LM 1/2a 5 x 1010  P > 0,05 

STA3 vs ST 5 x 1010 P < 0,001 

STA vs LM 4a 5 x 1010 P < 0,001 

STA vs LM 4b2 5 x 1010  P < 0,001 

STA vs LM 1/2a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

ST 5 x 1010 vs LM 4a 5 x 1010 P > 0,05 (NS) 

ST 5 x 1010 vs LM 4b2 5 x 1010 P < 0,05 

ST 5 x 1010 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

LM 4a 5 x 1010 vs LM 4b2 5 x 1010 P < 0,01 

LM 4a 5 x 1010 vs LM1/2a 5 x 1010 P < 0,01 

LM 4b2 5 x 1010 vs LM 1/2a 5 x 1010 P < 0,001 

NOTA: 1 NS = não significativo; 2 Todas as comparações contra LM 4b foram 
feitas pelo teste de comparação múltipla de Dunnett; 3 Todas as 
comparações entre os demais grupos de bactérias versus 
estaurosporina (STA) e entre si foram feitas pelo teste de 
comparação múltipla de Newman-Keuls;. 
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Figura 27 - Aplicação do Teste de Dunnett, comparan do as capacidades 

de produção de TNF-alfa entre hepatócitos invadidos  por S. 
Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a na 
concentração 5x10 10 

NOTA: STA: estaurosporina (200ng/mL); ST: Salmonella 
Typhimurium; LM: Listeria monocytogenes 

 
A análise estatística da comparação entre os vários grupos versus o 
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o grupo LM 4b e os grupos: controle, estaurosporina, LM 4a, e LM 1/2a. 
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não foi diferente de LM 4a 5 x 1010. Entre as cepas de Listeria houve 

diferenças em todas as comparações.  

 

4.5.16. Avaliação do melhor tempo de incubação atra vés da média 

da linearidade entre S. Typhimurium e L. monocytogenes 

(4a, 4b e 1/2a) 

A comparação entre os tempos de incubação de 1h a 6h para 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 

1/2a), hepatócitos controle e hepatócitos estimulados com estaurosporina, 

podem ser vistos na tabela 22 e na figura 28. 

 

Tabela 22 - Comparação entre tempos de incubação at ravés da média 
da linearidade 

 

 1h 2h 3h 4h 5h 6h  

r² 0,9647 0,9615 0,804 0,8087 0,9394 0,9647 ST (linear) 

r² 0,9258 0,9102 0,6683 0,9481 0,8929 0,9138 LM 4a (linear) 

r² 0,8359 0,9341 0,9502 0,8206 0,6377 0,5172 LM 4b (linear) 

r² 0,9128 0,812 0,9765 0,9747 0,9706 0,9707 LM 1/2a (linear) 

r² 0,91 0,90 0,85 0,89 0,86 0,84 Média da 
linearidade 

NOTA: Controle - r2=0,1265; STA – r2=0,2466 
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Figura 28 - Gráfico da variação da média da lineari dade entre 1h e 6h  de 

incubação das diferentes cepas bacterianas com 
hepatócitos 

 

A análise da média de linearidade mostrou que todos os tempos de 

incubação foram capazes de diferenciar significativamente a liberação de 

TNF-alfa. 

 

4.6. Apoptose quantificada pela técnica TUNEL atrav és de 

citometria de fluxo, entre os grupos controle, 

estaurosporina, S. Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b 

e 1/2a 

Os dados de apoptose obtidos pela técnica TUNEL de forma descritiva 

(tabela 23 e figuras 29 a 33) estão agrupados nos Apêndices I e II 

respectivamente. Não houve linearidade para os números absolutos pelo 
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grupos por essa via não foi possível ser feita. Entretanto, houve linearidade 

entre os grupos de apoptose pelos métodos TUNEL e Anexina quando foi 

considerada a área sob a curva para cada experimento, sendo a área 

calculada tendo no eixo x o tempo, e no eixo y a quantificação da apoptose. 

Estes resultados são mostrados a seguir. 

 

 

4.6.1. Comparação entre as taxas de apoptose dos he patócitos 

induzidas por S.Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 

1/2a 

Foi realizada a comparação das taxas de apoptose (inclinação da reta), 

quantificada pelo método TUNEL, dos hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Os resultados exibidos em 

gráfico com formato “box plot” podem ser vistos na figura 34. Os números 

completos estão disponíveis nas tabelas 24 e 25. 

 

Tabela 24 – Média e desvio-padrão das taxas de apop tose dos 
hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a)  

 

ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

média desvio
padrão 

n média desvio 
padrão 

n média desvio 
padrão 

n média desvio 
padrão 

n 

23,86 1,614 6 15,91 0,9343 6 21,14 1,421 6 23,93 1,263 6 

NOTA: UA (unidade de área); método TUNEL; P<0,0001 (ANOVA) 
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Tabela 25 – Comparação entre taxas de apoptose pelo  pós-teste 
Student-Newman-Keuls 

 

Teste de múltipla comparação Newman-Keuls Valor P 

ST vs LM 1/2a P > 0,05 (NS)1 

LM 4a vs ST P < 0,001 

LM 4a vs LM 4b P < 0,001 

LM 4a vs LM 1/2a P < 0,001 

LM 4b vs ST P < 0,01 

LM 4b vs LM 1/2a P < 0,01 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 
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Figura 34 – Comparação entre taxas de apoptose indu zidas por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (método 
TUNEL) 
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Podemos observar que S. Typhimurium e L. monocytogenes 1/2a 

produziram as maiores taxas de apoptose dos hepatócitos entre as bactérias 

pesquisadas, não havendo diferença entre as duas. A taxa de apoptose de 

L. monocytogenes 4b teve padrão intermediário, enquanto L. 

monocytogenes 4a induziu a menor taxa de apoptose. Houve significância 

entre os valores das taxas de apoptose dos grupos entre si (p ≤ 0,01). 

Apenas entre os grupos ST e 1/2a não houve diferença significativa (P > 

0,05). 

 

 

4.6.2. Comparação entre as capacidades de apoptose dos 

hepatócitos induzidas por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a 

 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de apoptose 

(intersecção do eixo y) entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Os resultados mostrados em gráfico em 

formato “box plot” podem ser vistos na figura 35. Os números completos 

podem ser observados nas tabelas 26 e 27. 
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Tabela 26 – Média e desvio-padrão das capacidades d e apoptose dos 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a)  

 

ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

média desvio 
padrão 

n média desvio 
padrão 

n média desvio 
padrão 

n média desvio 
padrão 

n 

-50,67 12,42 6 10,81 7,186 6 -17,22 10,93 6 -40,27 9,712 6 

NOTA: UA (unidade de área); método TUNEL; P<0,0001 (ANOVA) 
 
 
Tabela 27 - Comparação entre as capacidades de apop tose pelo pós-

teste Student-Newman-Keuls 
 

Teste de múltipla comparação de Newman-Keuls Valor P 

ST vs LM 4a P < 0,001 

ST vs LM 4b P < 0,001 

ST vs LM 1/2a P > 0,05 (NS)1 

LM 4b vs LM 4a P < 0,001 

LM 1/2a vs LM 4a P < 0,001 

LM 1/2a vs LM 4b P < 0,001 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 
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Figura 35 - Comparação entre as capacidades de apop tose dos 

hepatócitos induzidas por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes 4a, 4b e 1/2a 
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A capacidade máxima de indução de apoptose, avaliada pelo método 

TUNEL, foi encontrada com S.Typhimurium. 

Valores decrescentes foram encontrados com LM 1/2a, seguida da LM 

4b e LM 4a. Houve significância entre os valores das taxas de apoptose dos 

grupos entre si (p ≤ 0,001). Apenas entre os grupos ST e LM 1/2a não houve 

diferença significativa (p ≥ 0,05). 

 

 

4.7. Apoptose estimada pela técnica de Anexina por Citometria de 

Fluxo, em hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a 

Na figura 36 temos um quadro representativo das porcentagens de 

células em apoptose, necrose e apoptose tardia, obtidos pela marcação com 

anexina-FITC dos hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes. 

Os dados de apoptose por Anexina foram apresentados de forma 

(tabela 28 e figuras 37 a 41) descritiva estão agrupados nos Apêndices I e II 

respectivamente. Não houve linearidade para os números absolutos pelo 

método estatístico da regressão linear, e a comparação estatística entre 

grupos por essa via não foi possível ser feita. Entretanto, houve linearidade 

entre os grupos de apoptose pelos métodos TUNEL e Anexina quando foi 

considerada a área sob a curva para cada experimento, sendo a área 
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calculada tendo no eixo x o tempo, e no eixo y a quantificação da apoptose. 

Estes resultados são mostrados a seguir. 

 

 

 

Figura 36 – Análise por citometria de fluxo de hepa tócitos marcados 
com anexina V-FITC invadidos por ST (A), LM 4a (B),  LM 4b 
(C) e LM 1/2a (D). Quadrante inferior direito de ca da figura 
= % de apoptose; quadrante superior esquerdo = % de  
necrose; quadrante superior direito = % de apoptose  
tardia.  
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4.7.1. Avaliação estatística das taxas de apoptose estimadas pela 

técnica da anexina, em hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 

Foi realizada a comparação dos resultados da taxa de apoptose 

(inclinação da reta) entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Os resultados mostrados em gráfico em 

formato “box plot” podem ser vistos na figura 42 . Os números completos 

estão nas tabelas 29 e 30. 

 
 
 
Tabela 29 – Média e desvio-padrão das taxas de apop tose dos 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

 
NOTA: UA (unidade de área); método Anexina (regressão linear da área sob 

a curva); P<0,0001 (análise da variância one-way) 
 
 
 
 

APOPTOSE ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

Taxa 
(Inclinação da reta) 12.51 ± 2.052 23.10 ± 3.481 26.61 ± 3.414 18.57 ± 2 .497 

r² 0,90 0,92 0,94 0,93 
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Tabela 30 - Comparação entre as taxas de apoptose p elo pós-teste 

Student-Newman-Keuls 
 
 

Newman-Keuls Valor P 

ST vs LM 4b P < 0,05 

LM 4a vs ST P < 0,001 

LM 4a vs LM 4b P < 0,001 

LM 4a vs LM 1/2a P < 0,001 

LM 1/2a vs ST P > 0,05 (NS)1 

LM 1/2a vs LM 4b P < 0,01 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 
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Figura 42 – Comparação entre as taxas de apoptose d e hepatócitos 

induzidas por S. Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b 
e 1/2a (anexina). 
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Podemos observar, através da técnica da anexina, que L. 

monocytogenes 4b produziu apoptose em taxa maior que L. monocytogenes 

4a e L. monocytogenes 1/2a. A menor taxa de apoptose foi registrada com 

S. Typhimurium. Todos os grupos apresentaram diferença significativa entre 

si, quanto às taxas de apoptose (p ≤ 0,05), com exceção do grupo S. 

Typhimurium versus L. monocytogenes 1/2a (P > 0,05). 

 

 

 

4.7.2. Avaliação estatística das capacidades de apo ptose em 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a  

 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de apoptose 

entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b 

e 1/2a. Os resultados mostrados em gráfico em formato “box plot” podem ser 

vistos na figura 43. Os números completos estão nas tabelas 31 e 32. 
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Tabela 31 – Média e desvio-padrão das capacidades d e apoptose dos 
hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

 
NOTA: valores expressos em média ± desvio padrão de UA (unidade de 

área); método Anexina; aplicada regressão linear da área sob a 
curva; P<0,0001 (análise da variância one-way) 

 
 
 
 
Tabela 32 - Comparação entre as capacidades de apop tose pelo pós-

teste Student-Newman-Keuls 
 

Newman-Keuls Valor P 

ST vs LM 4a P < 0,001 

ST vs LM 1/2a P < 0,01 

LM 4b vs ST P < 0,05 

LM 4b vs LM 4a P < 0,001 

LM 4b vs LM 1/2a P < 0,01 

LM 1/2a vs LM 4a P > 0,05 (NS) 1 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 

APOPTOSE ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

Capacidade 
(Intersecção eixo y) -63.31 ± 15.79 -126.4 ± 26.78 

-142.0 ± 
26.26 

-97.75 ± 
19.21 

r² 0,90 0,92 0,94 0,93 
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Figura 43 – Comparação entre as capacidades de apop tose de 

hepatócitos induzidas por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (anexina).  

 

 

 

Podemos observar, através da técnica da anexina, que L. 

monocytogenes 4b mostrou maior capacidade de indução de apoptose em 

hepatócitos. Em ordem decrescente detectamos capacidade de apoptose 

para L. monocytogenes 4a, L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium. 

Houve diferenças significativas entre os vários grupos (p ≤ 0,05) exceto entre 

os grupos L. monocytogenes 4a e L. monocytogenes 1/2a (P > 0,05). 
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4.7.3. Avaliação estatística das taxas de necrose e stimadas pela 

técnica da anexina, em hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 

 

Foi realizada a comparação dos resultados da taxa (inclinação da reta) 

da ocorrência de necrose entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium, L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Os resultados mostrados em gráfico em 

formato “box plot” podem ser vistos na figura 44. Os números completos 

estão nas tabelas 33 e 34. 

 

 

Tabela 33 – Média e desvio-padrão das taxas de necr ose de hepatócitos 
invadidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes (4a, 4b 
e 1/2a) 

 

 

NECROSE ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

Taxa 
(Inclinação da reta)  2.315 ± 2.068 -5.078 ± 4.399 6.369 ± 1.360 1.181 ± 1.368 

r² 0,2386 0,2499 0,8458 0,1572 

NOTA: valores expressos em média ± desvio padrão de UA (unidade de 
área); método Anexina; aplicada regressão linear da área sob a 
curva; P<0,0001 (análise da variância one-way) 
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Tabela 34 - Comparação entre as taxas de necrose pe lo pós-teste 

Student-Newman-Keuls 
 
 

Newman-Keuls Valor P 

ST vs LM 4a P < 0,001 

ST vs LM 4b P < 0,001 

ST vs LM 1/2a P < 0,01 

LM 4a vs LM 4b P > 0,05 (NS)1 

LM 1/2a vs LM 4a P < 0,05 

LM 1/2a vs LM 4b P < 0,001 

NOTA: 1 (NS)=não significativo; P<0,0001 (análise de variância one-way) 
 
 

ST LM-4A LM-4B LM-1/2A
0

10

20

30

 
Figura 44 – Comparação entre as taxas de necrose de  hepatócitos 

induzidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b 
e 1/2a (anexina) 

 
 
 

Podemos observar, através da técnica da anexina, que L. 

monocytogenes 4b produziu necrose em maior taxa em relação a todas as 

outras cepas de L. monocytogenes. Em ordem decrescente tivemos as taxas 

de indução de necrose com L. monocytogenes 4a, S. Typhimurium e L. 
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monocytogenes 1/2a. Houve significância estatística entre todos os grupos 

(p ≤ 0,05) exceto entre os grupos L. monocytogenes 4a e 4b (P > 0,05). 

 

 

4.7.4. Avaliação estatística das capacidades de nec rose, 

estimadas pela técnica da anexina, em hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de indução 

de necrose (intersecção com eixo y) entre hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium, L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Os resultados em gráfico no 

formato “box plot” podem ser vistos na figura 45. Os números completos 

estão nas tabelas 35 e 36. 

 
Tabela 35 – Média e desvio-padrão das capacidades d e necrose dos 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

NECROSE ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

Capacidade 
(intersecção eixo y) 39.70 ± 15.91 94.08 ± 33.83 11.39 ± 10.46 49.62 ± 10.52 

r² 0,2386 0,2499 0,8458 0,1572 

NOTA: Valores expressos em média ± desvio padrão de UA (unidade de 
área); método Anexina; aplicada regressão linear da área sob a 
curva; P<0,0001 (análise da variância one-way) 
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Tabela 36 - Comparação entre as capacidades de necr ose pelo pós-
teste Student-Newman-Keuls 

 
 
 
 

Pós-teste de Newman-Keuls Valor P 

LM 4a vs ST P < 0,001 

LM 4a vs LM 1/2a P < 0,05 

LM 4b vs ST P < 0,001 

LM 4b vs LM 4a P < 0,05 

LM 4b vs LM 1/2a P < 0,01 

LM 1/2a vs ST P > 0,05 (NS)1 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 
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Figura 45 – Comparação entre as capacidades de necr ose de 
hepatócitos induzidas por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (anexina)  

 
 

Podemos observar, através da técnica da anexina, que L. 

monocytogenes 4a mostrou capacidade máxima para produzir necrose em 

hepatócitos, em relação às demais cepas de L. monocytogenes. A 
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capacidade para necrose foi obtida em ordem decrescente para L. 

monocytogenes 1/2a, S. Typhimurium, e L. monocytogenes 4b. Houve 

significância estatística entre todos os grupos (p ≤ 0,05), exceto entre os 

grupos L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium (P > 0,05). 

 

 

4.7.5. Avaliação estatística das taxas de apoptose tardia 

estimadas pela técnica da anexina, em hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium e L. monocytogenes  

Foi realizada a comparação dos resultados da taxa de produção 

(inclinação da reta) de apoptose tardia ou necrose secundária entre 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium, L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. 

Os resultados em gráfico no formato “box plot” podem ser vistos na figura 

46. Os números completos estão nas tabelas 37 e 38. 

 
Tabela 37 – Média e desvio-padrão das taxas de apop tose tardia dos 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

Apoptose Tardia  ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

Taxa 
(inclinação da reta) 11,32 ± 1,048 16,63 ± 1,795 17,99 ± 1,530 12,90 ± 1 ,145 

r² 0,9669 0,9555 0,9719 0,9669 

NOTA: Valores expressos em média ± desvio padrão de UA (unidade de 
área); método Anexina; aplicada regressão linear da área sob a 
curva; P<0,0001 (análise da variância one-way) 
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Tabela 38- Comparação entre as taxas de apoptose ta rdia dos 
hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

Newman-Keuls Valor P 

ST vs LM 4a P < 0.001 

ST vs LM 4b P < 0.001 

ST vs LM 1/2a P > 0.05 (NS)1 

LM 4a vs LM 4b P > 0.05 (NS)1 

LM 1/2a vs LM 4a P < 0.001 

LM 1/2a vs LM 4b P < 0.001 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46 – Comparação entre as taxas de apoptose t ardia de 

hepatócitos induzidas por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes 4a, 4b e 1/2a (anexina) 

 

Podemos observar, através da técnica da anexina, que L. 

monocytogenes 4b produziu apoptose tardia em taxa maior que L. 

monocytogenes 4a, seguida de L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium. 

Houve significância estatística entre as taxas de produção de apoptose 

LM-1/2A LM-4A LM-4B ST
0
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20
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tardia em todos os grupos (P<0,001) exceto entre os grupos S. Typhimurium 

e L. monocytogenes 1/2a (P>0,05) e entre L. monocytogenes 4a e 4b 

(P>0,05) 

 

 

4.7.6. Avaliação estatística das capacidades de pro dução de 

apoptose tardia, estimadas pela técnica da anexina,  em 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 

 

Foi realizada a comparação dos resultados da capacidade de produção 

(intersecção com eixo y) de apoptose tardia entre hepatócitos invadidos por 

S. Typhimurium, L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Os resultados em gráfico 

no formato “box plot” podem ser vistos na figura 47. Os números completos 

estão nas tabelas 39 e 40. 

 
Tabela 39 – Média e desvio-padrão das capacidades d e apoptose tardia 

dos hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

Apoptose Tardia  ST LM 4a LM 4b LM 1/2a 

Capacidade 
(intersecção eixo y) -41,76 ± 8,06 -70,18 ± 13,8 -72,31 ± 11,77 -47,86 ± 8,81 

r² 0,9669 0,9555 0,9719 0,9694 

NOTA: Valores expressos em média ± desvio padrão de UA (unidade de 
área); método Anexina; aplicada regressão linear da área sob a 
curva; P<0,0001 (análise da variância one-way) 
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Tabela 40 - Comparação entre as capacidades de apop tose tardia dos 
hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (4a, 4b e 1/2a) 

 
 

Newman-Keuls  P value 

LM 4a vs ST P < 0.001 

LM 4a vs LM 1/2a P < 0.01 

LM 4b vs ST P < 0.001 

LM 4b vs LM 4a P > 0.05 (NS)1 

LM 4b vs LM 1/2a P < 0.01 

LM 1/2a vs ST P > 0.05 (NS)1 

NOTA: 1 (NS)=não significativo 
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Figura 47 – Comparação entre as capacidades de apop tose tardia de 

hepatócitos induzidas por S. Typhimurium e L. 
monocytogenes (anexina)  

 

 

Podemos observar, através da técnica da anexina, que L. 

monocytogenes 4b teve a maior capacidade de produzir apoptose tardia em 

hepatócitos invadidos. Em ordem decrescente a seguir temos: L. 

monocytogenes 4a, L. monocytogenes 1/2a, e S. Typhimurium. Houve 
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significância estatística entre todos os grupos (p ≤ 0,01) exceto entre os 

grupos L. monocytogenes 4a e 4b (P>0,05) e L. monocytogenes 1/2a e S. 

Typhimurium (P>0,05). 

 

Faremos a seguir um resumo geral dos resultados da liberação de 

TNF-alfa e produção de apoptose, necrose e apoptose tardia para cada 

bactéria estudada: 

 

Salmonella Typhimurium 

• Maior taxa de TNF-alfa 

• Uma das maiores capacidades de produção de TNF-alfa 

• Maior taxa de apoptose por TUNEL 

• Maior capacidade de produção de apoptose por TUNEL 

• Menor taxa e capacidade de produção de necrose 

• Menor taxa e capacidades de produção de apoptose tardia 

 

Listeria monocytogenes 4a 

• Taxa intermediária de TNF-alfa 

• Uma das menores capacidades de produção de TNF-alfa 

• A menor taxa de apoptose por TUNEL 

• A menor capacidade de produção de apoptose por TUNEL 

• Taxa de apoptose por anexina intermediária 

• Capacidade de apoptose por anexina intermediária 

• Uma das maiores taxas de necrose por anexina 
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• A maior capacidade de produção de necrose por anexina 

• Uma das maiores taxas de apoptose tardia 

• Uma das maiores capacidades de apoptose tardia 

 

Listeria monocytogenes 4b 

• Taxa intermediária de TNF-alfa 

• Maior capacidade de produção de TNF-alfa 

• Taxa de apoptose por TUNEL intermediária 

• Capacidade de apoptose por TUNEL intermediária 

• A maior taxa de apoptose por anexina 

• A maior capacidade de apoptose por anexina 

• Uma das maiores taxas de necrose por anexina 

• A menor capacidade de necrose por anexina 

• Uma das maiores taxas de apoptose tardia por anexina 

• Uma das maiores capacidades de apoptose tardia por anexina 

 

Listeria monocytogenes 1/2a 

• A menor taxa de TNF-alfa 

• A menor capacidade de produção de TNF-alfa 

• Uma das maiores taxas de apoptose por TUNEL 

• Uma das maiores capacidades de apoptose por TUNEL 

• Uma das menores taxas de apoptose por anexina 

• Capacidade de apoptose por anexina intermediária 
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• A menor taxa de necrose por anexina 

• Capacidade de necrose por anexina intermediária 

• Uma das menores taxas de apoptose tardia por anexina 

• Uma das menores capacidades de apoptose tardia por anexina 

 

 

4.8. Análise morfológica de hepatócitos invadidos p or S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4a, 4b e 1/2a, através de 

microscopia óptica e microscopia eletrônica 

A análise morfológica realizada pela microscopia óptica (MO) e 

eletrônica (ME) foi efetuada no 6º dia de cultura primária de hepatócitos. 

A visão dos hepatócitos controle à microscopia óptica revelou células 

com bom aspecto, distribuídas em monocamadas, estabelecendo amplo 

contato entre si. Os hepatócitos apresentavam núcleo grande com nucléolo 

evidente, sendo alguns binucleados. Sinais de proliferação celular com 

figuras de mitose foram também observados (figura 48). Na microscopia 

eletrônica observamos a presença de núcleo redondo com cromatina 

centralizada, mitocôndrias, vacúolos e retículo endoplasmático típicos (figura 

55). 

As mudanças morfológicas dos hepatócitos invadidos por bactérias, 

observadas sob microscopia óptica, foram descritas nas figuras 48 a 54. As 

alterações morfológicas dos hepatócitos invadidos, observadas sob 

microscopia eletrônica, foram descritas nas figuras 55 a 61. 
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Figura 48 - Hepatócitos controle corados com HE e v istos sob 

microscopia óptica. Muitos são binucleados e mostra m 
figuras de mitose. A monocamada apresenta amplo 
contato intercelular, como indica a seta (400X). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49 - Hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 4a, após 3h de 

incubação, corados com HE (MOI 5000). Nota-se dimin uição 
do contato entre as células, com ruptura da monocam ada, 
indicado pela seta (200x). 
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Figura 50 - Hepatócitos invadidos por Salmonella Typhimurium, após 

4h de incubação, corados com HE (MOI 500). A ruptur a da 
monocamada é evidente comprometendo o contato 
intercelular, conforme indicação da seta (400x). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51 - Hepatócitos invadidos por Listeria monocytogenes 4b após 

1h de incubação, corados com HE (MOI 500). Células ainda 
preservam a monocamada e o contato intercelular (se ta) 
(200x). 
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Figura 52 - Hepatócitos invadidos por L. monocytogenes 4b, após 3h de 

incubação, corados com HE (MOI 5000). Observa-se ru ptura 
da monocamada celular e presença de bactérias 
intracelulares, conforme indicam as setas (400x). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53 - Hepatócitos invadidos por Listeria monocytogenes 1/2a, 

após 3h de incubação, corados com HE (MOI 500). 
Monocamada ainda apresenta contatos intercelulares 
preservados, conforme indica a seta (400x). 
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Figura 54 - Hepatócitos invadidos por Listeria monocytogenes 1/2a, 

após 4h de incubação, corados com HE (MOI 5000). A seta 
indica perda de contatos intercelulares (200x). 
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Figura 55 - Micrografia de hepatócitos controle. Pr esença de núcleo 

redondo com cromatina centralizada, mitocôndrias, 
vacúolos e retículo endoplasmático típicos, conform e 
setas (6000x). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56 - Micrografia de hepatócito invadido por S. Typhimurium, 

após 3h de incubação (MOI 500). Seta indica corte d a 
bactéria no interior da célula (5000x). 
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Figura 57 - Micrografia de hepatócito invadido por Salmonella 

Typhimurium em processo de morte por apoptose, após  
6h de incubação (MOI 5000) Os corpos apoptóticos  
começam a se destacar da célula (setas) (5000x). 
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Figura 58 - Micrografia de hepatócito invadido por L. monocytogenes 

4b, após 1h de incubação (MOI 5000). Seta indica vá rias 
bactérias presentes no interior do hepatócito (1200 0x). 
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Figura 59 - Micrografia de hepatócito invadido por L. monocytogenes 

4a, após 1h de incubação (MOI 5000). Seta indica vá rias 
bactérias presentes no interior do hepatócito (5000 x). 
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Figura 60 - Micrografia de hepatócito em apoptose i nvadido por Listeria 

monocytogenes 4a, após 4h de incubação (MOI 50000). 
Podemos observar grande número de vacúolos contendo  
material celular, desorganização do citoplasma e fo rmação 
de corpos apoptóticos, conforme indicação das setas  
(5000x). 
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Figura 61 - Micrografia de hepatócito em apoptose i nvadido por Listeria 

monocytogenes 4b, após 3h de incubação (MOI 5000). 
Podemos observar reorganização do material nuclear com 
cromatina de distribuição marginal no núcleo, e pre sença 
de corpos apoptóticos, conforme indicam as setas (5 000x). 
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5. DISCUSSÃO 

 

A cultura primária de hepatócitos utilizada em nossos experimentos foi 

testada anteriormente pelo nosso grupo quanto à viabilidade celular, e 

comprovação do hepatócito cultivado através da presença das citoqueratinas 

AE1 e AE3, da fração 5 das isoenzimas de DHL e da detecção de albumina 

no sobrenadante (ambos elementos específicos do hepatócito). Este 

conjunto garantiu a qualidade dos experimentos, que foram realizados em 

sua totalidade utilizando hepatócitos com viabilidade superior a 90%. Na 

cultura celular pudemos observar a presença de figuras de mitose, 

característica da célula hepática quando está bem adaptada ao cultivo, 

mantendo diferenciação funcional. 

Os hepatócitos podem desempenhar um papel importante na 

iniciação, e amplificação da resposta inflamatória aguda no fígado, havendo 

ao menos duas vias principais pelas quais a rede de citocinas 

proinflamatórias pode ser ativada. Em uma das vias, a produção de citocinas 

pelos hepatócitos poderia ser estimulada por agonistas liberados pelas 

células de Kupffer. A outra via seria exercida pelas células endoteliais, 

capazes de também estimular os hepatócitos (Rowell, Eckmann, Kagnoff et 

al., 1997). 

A utilização de hepatócitos, como células-alvo para invasão por 

Listeria monocytogenes e Salmonella Typhimurium, é justificada pelo fato 

dessas bactérias se replicarem preferencialmente nessas células, em 
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comparação com as células de Kupffer (Rosen, et. al., 1989; Conlan e North, 

1991; Havell e Sehgal, 1991, Gregory, et al., 1992). 

Para traçarmos um perfil de cada cepa, avaliando seu comportamento 

dentro de condições ótimas de crescimento, estabelecemos a curva de 

crescimento para cada bactéria. Existem quatro diferentes etapas do 

crescimento bacteriano: lag, log, estacionária e de declínio. A fase lag é um 

período variável de preparação para o crescimento, onde ainda não há um 

aumento significativo da população bacteriana, e o número de organismos 

permanece praticamente inalterado. Essa fase ocorre porque as bactérias 

encontram-se ainda depletadas de várias coenzimas essenciais, e/ou outros 

constituintes celulares necessários à absorção dos nutrientes presentes no 

meio. Na fase log ou exponencial, as células estão plenamente adaptadas, 

absorvendo os nutrientes, sintetizando seus constituintes, crescendo e se 

multiplicando. Na fase estacionária os nutrientes ficam escassos e os 

produtos tóxicos se tornam abundantes. Nessa etapa não há um 

crescimento líquido da população bacteriana, ou seja, o número de bactérias 

que se divide é equivalente ao número que morre. A fase de declínio ocorre 

quando a maioria das bactérias está em processo de morte, embora outras 

ainda estejam se dividindo. A contagem total permanece relativamente 

constante, mas o número de bactérias viáveis cai lentamente. (Trabulsi, 

1999) 

Observamos o comportamento das cepas utilizadas nesse estudo, a 

saber, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes 4a, 4b e 1/2a, no 

decorrer de 24 horas de incubação. Analisando as curvas de crescimento, 
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observamos que L. monocytogenes 4b e 1/2a apresentaram 

comportamentos semelhantes, com fase lag de 7h, indicando que essas 

cepas necessitavam de um período considerável de adaptação às condições 

in vitro, para então iniciarem sua multiplicação. Quando isso aconteceu, 

entraram em fase de crescimento exponencial. As cepas atingiram 

absorbância máxima após 13h de incubação.  

A cepa L. monocytogenes 4a mostrou comportamento semelhante à 4b 

e 1/2a, atingindo valores menores de absorbância, mas os mesmos tempos 

de fases lag e log. 

Podemos notar também que a cepa de Salmonella Typhimurium 

apresentou fase lag menor, em torno de 4h, indicando que necessitou de um 

período menor de adaptação às condições in vitro, em relação às Listerias. 

Em seguida, entrou em fase de crescimento exponencial, atingindo 

absorbância máxima após 8h de incubação. Resultados semelhantes foram 

conseguidos por outros autores (Malheiros et al, 2007). 

Por estes resultados podemos concluir, pelo nosso modelo de estudo, 

que as Listerias necessitaram de mais tempo para se adaptarem às 

condições ambientais, enquanto a Salmonella gastou a metade do tempo 

nessa fase. Essa característica tornaria a Salmonella provavelmente mais 

eficiente na abordagem ao hospedeiro. Quanto maior a fase lag de uma 

bactéria, maior a possibilidade do hospedeiro conseguir desenvolver uma 

resposta imune adequada. 

Para verificarmos a capacidade invasiva de cada bactéria estudada, 

fizemos a contagem das bactérias intracelulares após cada tempo de 
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incubação. Notamos que houve maior recuperação de S. Typhimurium dos 

hepatócitos em comparação às demais bactérias. Recuperamos cerca de 

105 vezes mais S. Typhimurium do que L. monocytogenes 4a, 104 vezes 

mais S. Typhimurium do que L. monocytogenes 4b, e 5x105 vezes mais S. 

Typhimurium do que L. monocytogenes 1/2a. Na comparação entre as cepas 

de Listeria, recuperamos cerca de 340 vezes mais L. monocytogenes 4b em 

comparação a L. monocytogenes 4a, e houve pouca diferença entre a 

recuperação de L. monocytogenes 4b e L. monocytogenes 1/2a. Já entre L. 

monocytogenes 4a e L. monocytogenes 1/2a houve grande diferença, sendo 

recuperadas dos hepatócitos até 300x mais L. monocytogenes 1/2a do que 

L. monocytogenes 4a. 

Estes dados mostram que S. Typhimurium foi a bactéria que mais 

invadiu os hepatócitos em quantidade, seguida por L. monocytogenes 4b e 

LM 1/2a. Por outro lado, L. monocytogenes 4a foi a que menos invadiu as 

células. Esses resultados estão de acordo com aqueles encontrados na 

curva de crescimento de cada bactéria. Jaradat e Bhunia (2003) estudaram 

os 13 sorotipos de L. monocytogenes em relação à sua capacidade de 

adesão e invasão, e mostraram que as cepas 1/2a, 1/2b e 4b apresentavam 

alta capacidade de invasão em células epiteliais Caco-2, variando de 0,14% 

a 0,32%. Wood et al em 1993, já haviam observado a capacidade dessas 

bactérias invadirem e se multiplicarem em linhagens de hepatócitos murinos. 

Quanto à invasividade da Salmonella Typhimurium, Lajarin et al (1996) 

encontraram dados opostos aos nossos em seus experimentos com 

hepatócitos murinos. Estes autores mostraram que a invasividade da 
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Salmonella Typhimurium foi aproximadamente 100 vezes menor que a 

encontrada em Listeria monocytogenes. Estes resultados podem ser devidos 

à virulência das cepas de Listeria utilizadas em nossos experimentos em 

comparação com as cepas utilizadas por Lajarin et al. 

Além de invadir os hepatócitos, as cepas de Listeria foram testadas 

também quanto à sua capacidade hemolítica. Como não encontramos 

resultados positivos, buscamos uma metodologia que potencializasse a 

propriedade hemolítica dessas bactérias, mesmo se a hemólise estivesse 

presente em baixa expressão. Para observar as atividades hemolítica e 

fosfolipídica das cepas de L. monocytogenes in vitro, utilizamos técnica de 

cultivo das bactérias em meio contendo lecitina e carvão ativado. Essa 

técnica baseia-se no conceito de que as fosfolipases C, PlcA e PlcB, 

presentes em L. monocytogenes, são potenciais marcadores de virulência 

que podem ser usados na diferenciação de Listeria spp patogênica e não 

patogênica (Ermolaeva et al, 2003). Dessas substâncias, a fosfolipase PlcB, 

ou lecitinase, é particularmente adequada, pois sua atividade pode ser 

facilmente visualizada em placas de ágar suplementadas com gema de ovo. 

O problema é que, in vitro, cepas selvagens de L. monocytogenes 

normalmente produzem baixos níveis de fatores associados à virulência, 

tornando difícil identificar esses fatores em placas de ágar. Dessa forma, a 

fosfolipase PlcB é normalmente expressa de forma muito fraca, e o teste da 

lecitinase para L. monocytogenes pode resultar negativo. Geoffroy et al. 

(1991) observaram que a adição de carvão ativado aumenta a expressão de 

proteínas, como as fosfolipases e a hemolisina. Ermolaeva et al. (2003) 
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sugeriram que o carvão ativado atua como quelante de uma substância 

repressora, produzida por cepas de L. monocytogenes na fase exponencial, 

que impediria a ativação de PrfA (gene regulador de virulência para 

expressão de internalina). Na presença de carvão ativado, todos os genes 

de virulência regulados por PrfA, incluindo aquele que codifica a lecitinase, 

produzem aumento dramático na atividade da enzima cognata. Dessa forma, 

a indução da atividade da lecitinase pelo carvão ativado é uma propriedade 

única e universal de cepas de Listeria do tipo selvagem. O desvio desse 

comportamento tem sido observado apenas em cepas que carregam 

mutações no gene prfA, que por sua vez codifica o gene ativador de 

virulência PrfA (Ermolaeva et al, 2003). 

Portanto, os nossos resultados nessa etapa mostraram ausência de 

hemólise, atividade fosfolipídica, e do fator regulatório PrfA em todas as 

cepas de Listeria testadas, tanto no cultivo em ágar sangue, quanto em ágar 

BHI enriquecido de lecitina, e também em ágar BHI com lecitina 

suplementado com carvão ativado. 

A presença ou ausência de atividade hemolítica apresenta relação 

duvidosa com a virulência de L. monocytogenes. Chui et al. (2006) 

caracterizaram cepas de L. monocytogenes pertencentes a diferentes 

sorotipos e origens, quanto ao seu potencial patogênico, utilizando a 

atividade hemolítica e fosfolipídica como uma das ferramentas de estudo. 

Dentre as cepas avaliadas destacou-se “Scott A”, cepa reconhecidamente 

patogênica e pertencente ao sorotipo 4b, que apresentou hemólise fraca, 

assim como baixa atividade da fosfolipase. Tanto as cepas de L. 
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monocytogenes hemolíticas, quanto as não-hemolíticas, exibem habilidades 

semelhantes para invadir os hepatócitos, mas apenas as hemolíticas são 

capazes de se multiplicar de forma significativa dentro dessa linhagem 

celular (Wood et al., 1993). Os nossos resultados foram de encontro a essas 

observações, pois conseguimos recuperar quantidades pequenas das 

bactérias do meio intracelular.  

Segundo Kim e Wei (2007) que fizeram uma comparação da 

invasividade entre cepas de Salmonella e outras bactérias, inclusive L. 

monocytogenes, as Listerias teriam maior poder invasivo. Entretanto, nesse 

mesmo trabalho, os autores citam outros artigos com dados contrários aos 

seus. Apesar das Listerias não hemolíticas conseguirem invadir os 

hepatócitos desde a primeira hora de incubação, parece que não são 

capazes de se multiplicar além da fase do vacúolo de dupla membrana 

(Santos et al, 2005). Assim, é provável que as cepas de L. monocytogenes 

utilizadas em nossos experimentos não produzam listeriolisina O (LLO), e 

por isso tenham dificuldades na etapa de invasão célula-a-célula, quando se 

forma o vacúolo de dupla membrana. A LLO é fundamental para a fuga da 

bactéria desse tipo de vacúolo, formado pela célula hospedeira (Gedde, et 

al., 2000). As bactérias hemolíticas rapidamente escapam desse vacúolo, 

multiplicando-se no citosol da célula hospedeira, enquanto as bactérias não-

hemolíticas permanecem presas ao vacúolo, e crescem menos no meio 

intracelular. Portanto, nós podemos especular que as cepas de L. 

monocytogenes utilizadas em nossos experimentos foram capazes de 

internalizar-se, mas tiveram dificuldades na disseminação célula-a-célula. 
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Vazquez-Boland et al. (2001a) afirmaram que L. monocytogenes teria 

um potencial patogênico menor que outros patógenos de origem alimentar, 

pois apresentam valores relativamente altos de DL50 (dose letal de 50%) em 

camundongos infectados experimentalmente. L. monocytogenes detectada 

em alimentos responsáveis por epidemias, bem como em casos esporádicos 

de listeriose, usualmente é encontrada em grande número (cerca de 106), 

sugerindo que seja necessária dose mínima alta dessa bactéria para causar 

infecção clínica. No entanto, esses dados devem ser interpretados com 

cautela, dado o longo período de incubação da listeriose invasiva, e o tempo 

normalmente perdido entre o diagnóstico e a análise do alimento ingerido, 

durante o qual a bactéria pode se multiplicar no alimento estocado. É 

possível que baixas doses da bactéria sejam capazes de causar infecção, 

principalmente em pessoas imunossuprimidas, idosos e mulheres grávidas. 

A dose infecciosa de Listeria sempre pode variar dependendo da 

patogenicidade e virulência da cepa de L. monocytogenes envolvida, e os 

fatores de risco do hospedeiro. 

Nós realizamos a comparação estatística entre a liberação de TNF-alfa 

de hepatócitos controle (controle negativo), e hepatócitos estimulados com 

estaurosporina (controle positivo). A estaurosporina induz apoptose em 

vários tipos celulares e é amplamente utilizada como indutor de estresse 

celular (Feng e Kaplowitz, 2002). Verificamos que tanto a taxa de liberação 

de TNF-alfa (inclinação da reta) quanto a capacidade de produção dessa 

citocina (interseção com o eixo Y) foram significativamente diferentes para 

os dois grupos controle. 
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A taxa de liberação de TNF-alfa por hepatócitos invadidos por S. 

Typhimurium foi maior na concentração 5x1010, e a capacidade máxima de 

produção de TNF-alfa para S. Typhimurium foi observada na concentração 

5x108. Para L. monocytogenes 4a, L. monocytogenes 4b, e L. 

monocytogenes 1/2a a taxa de liberação de TNF-alfa também foi maior na 

concentração 5 x 1010, porém as capacidades máximas de produção de 

TNF-alfa ocorreram em concentrações diferentes das 3 cepas: 5 x 109 para 

LM 4a, 5 x 1010 para LM 4b e 5 x 105 para LM 1/2a. 

A comparação estatística da taxa de liberação de TNF-alfa entre 

hepatócitos invadidos por S. Typhimurium, hepatócitos estimulados com 

estaurosporina, e hepatócitos controle, indicou que na concentração de S. 

Typhimurium 5 x 108, houve maior taxa de liberação de TNF-alfa. A mesma 

comparação para L. monocytogenes 4a mostrou significância em todas as 

concentrações pesquisadas em relação ao controle, com maior taxa de 

liberação de TNF-alfa na concentração 5 x 109. Para L. monocytogenes 4b 

houve significância nas concentrações 5 x 105 e 5 x 1010, e maior taxa de 

liberação de TNF-alfa com 5 x 1010. A única cepa de Listeria, que não 

mostrou diferença estatística na taxa de liberação de TNF-alfa em relação ao 

grupo controle, foi L. monocytogenes 1/2a. 

Quando fixamos a concentração bacteriana em 5 x 1010 e comparamos 

as quatro bactérias entre si, verificamos que haviam diferenças significativas 

na taxa de liberação de TNF-alfa entre S. Typhimurium, L. monocytogenes 

4a, 4b e 1/2a. Na análise comparativa, S. Typhimurium produziu a maior 

taxa de liberação de TNF-alfa pelos hepatócitos invadidos. L. 
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monocytogenes 4a e 4b, por sua vez, produziram taxas de liberação da 

citocina em faixa intermediária, enquanto L. monocytogenes 1/2a foi a cepa 

responsável pela menor liberação de TNF-alfa. 

Na análise da capacidade de produção de TNF-alfa por hepatócitos 

invadidos por S. Typhimurium obtivemos diferenças significativas entre o 

grupo controle e S. Typhimurium nas concentrações 5 x 107 a 5 x 109. 

Entretanto, a capacidade máxima de produção da citocina pelos hepatócitos 

ocorreu na concentração de ST 5 x 108. Para L. monocytogenes 4a houve 

diferenças significativas em relação ao controle, nas concentrações 5 x 105, 

5 x 109 e 5 x 1010. Entre essas concentrações, a capacidade máxima de 

produção de TNF-alfa ocorreu com 5 x 109. A mesma análise para L. 

monocytogenes 4b mostrou diferenças significativas entre o grupo controle e 

as concentrações 5 x 105 e 5 x 1010 da bactéria, sendo essa última a 

concentração em que a capacidade máxima de produção de TNF-alfa pelos 

hepatócitos invadidos foi verificada. Para a bactéria L. monocytogenes 1/2a, 

não foi possível distinguir uma concentração em que houvesse uma 

capacidade máxima de produção de TNF-alfa.  

Quando fixamos a concentração bacteriana em 5 x 1010 obtivemos 

diferenças significativas quanto à capacidade de produção de TNF-alfa entre 

o grupo LM 4b comparado aos grupos controle, estaurosporina, L. 

monocytogenes 4a e L. monocytogenes 1/2a. Não houve significância entre 

LM 4b e S. Typhimurium. Portanto, a cepa L. monocytogenes 4b apresentou 

a maior capacidade de produção de TNF-alfa pelos hepatócitos, seguida por 
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S. Typhimurium, L. monocytogenes 4a e L. monocytogenes 1/2a. Essa 

última induziu a menor capacidade de produção de TNF-alfa. 

Em resumo, S. Typhimurium foi responsável pela taxa de liberação 

mais rápida de TNF-alfa pelos hepatócitos, enquanto L. monocytogenes 4b 

foi a responsável pela maior capacidade de produção dessa citocina. 

Podemos relacionar estes dados com aqueles encontrados quando 

traçamos a curva de crescimento de cada bactéria. Como vimos, S. 

Typhimurium foi capaz de se adaptar mais rapidamente ao meio ambiente e 

multiplicar-se mais rápido. Este foi provavelmente um dos motivos que levou 

essa bactéria a estimular a liberação de TNF-alfa em progressão rápida. 

Quanto à capacidade de induzir a produção de TNF-alfa, S. Typhimurium 

também se comportou de forma eficiente, sendo superada apenas por L. 

monocytogenes 4b. Segundo Kim e Wei (2007) a habilidade da Salmonella 

sobreviver e replicar em células hospedeiras é essencial para sua virulência. 

Ao lado do sistema de secreção do tipo III, as Salmonellas possuem um 

segundo sistema do tipo III, codificado na ilha de patogenicidade (SPI-2), 

para injetar proteínas efetoras no citosol, bloqueando a fusão do fagossomo 

com o lisossomo, e interferindo com o tráfico celular normal. 

Os nossos resultados, mostrando que LM 4b apresentou grande 

capacidade de produção de TNF-alfa pelos hepatócitos invadidos, são 

interessantes por apresentar possível correlação com fatos clínicos 

conhecidos dessa bactéria. Dentre os sorotipos associados à listeriose, as 

cepas 4b causam mais de 50% dos casos de listeriose no mundo, embora 

as cepas do grupo antigênico 1/2 (1/2a, 1/2b, e 1/2c) predominem em 
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alimentos isolados. Este fato sugere que as cepas do sorotipo 4b são mais 

adaptadas aos tecidos dos hospedeiros que as cepas de sorotipo 1/2a. Um 

grupo de cepas isoladas do sorotipo 4b, fenotipicamente e genotipicamente 

próximos, foi responsabilizado pelas principais epidemias de listeriose 

humana de origem alimentar no mundo, como as que ocorreram na 

Califórnia em 1985, na Suíça de 1983 a 1987, na Dinamarca de 1985 a 

1987, e na França em 1992, apoiando a teoria de que alguns clones de L. 

monocytogenes podem ser particularmente patogênicos. Apenas três de 12 

sorotipos conhecidos de L. monocytogenes, 1/2a, 1/2b, e 4b, somam mais 

de 90% dos casos de listeriose humana e animal, embora outros sorotipos, 

como 1/2c, sejam freqüentemente encontrados como contaminantes de 

alimentos (Vazquez-Boland et al 2001a). 

Sashinami et al (2006) afirmaram que o TNF-alfa é produzido 

continuamente durante uma infecção persistente, e também na fase aguda 

da infecção por Salmonella. Isto permitiria a manutenção do crescimento 

atenuado da bactéria no hospedeiro. É possível que este seja um dos 

motivos pelo qual uma célula de origem epitelial, como o hepatócito, tenha a 

capacidade de produzir TNF-alfa quando invadido por bactérias. Outro 

motivo plausível seria a indução da sua própria morte por apoptose, talvez 

para facilitar o combate à infecção pela imunidade do hospedeiro. 

Na análise da taxa de apoptose estimada pelo método TUNEL, 

observamos que S. Typhimurium e L. monocytogenes 1/2a produziram as 

maiores taxas de apoptose dos hepatócitos entre as bactérias pesquisadas, 

sendo ambas semelhantes entre si (P > 0,05). A taxa de apoptose de L. 
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monocytogenes 4b mostrou padrão intermediário, enquanto L. 

monocytogenes 4a induziu as menores taxas de apoptose dos hepatócitos.  

Foi realizada, também, a comparação dos resultados da capacidade de 

produção de apoptose entre hepatócitos invadidos por S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 4a, 4b e 1/2a. Pudemos notar que a capacidade máxima de 

produção de apoptose dos hepatócitos invadidos ocorreu com S. 

Typhimurium e LM 1/2a, não havendo diferença significativa entre os dois 

grupos (P > 0,05). Valores decrescentes foram encontrados com LM 4b e 

LM 4a.  

Quando avaliamos os resultados da taxa de apoptose pela técnica da 

anexina, notamos algumas diferenças nos resultados em relação ao método 

TUNEL. Nessa análise, L. monocytogenes 4b produziu a maior taxa de 

apoptose seguida por L. monocytogenes 4a, L. monocytogenes 1/2a e S. 

Typhimurium. Os resultados com anexina mostraram que S. Typhimurium e 

L. monocytogenes 1/2a, ao contrário dos resultados obtidos pelo método 

TUNEL, produziram as menores taxas de apoptose dos hepatócitos. Não 

houve diferença estatística entre S. Typhimurium e L. monocytogenes 1/2a 

(P > 0,05) 

Uma possível explicação para estes resultados diferentes, remete às 

características das duas técnicas utilizadas para mensurar a morte celular 

neste trabalho. Pela técnica da anexina procura-se avaliar a apoptose em 

fase precoce, quando a fosfatidilserina migra da face interna para a face 

externa da membrana plasmática, enquanto pela técnica TUNEL avalia-se a 

apoptose em fase mais avançada, quando a célula apresenta clivagens em 
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sua cromatina, características desse tipo de morte celular. Podemos 

especular que L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium (maiores taxas de 

apoptose pelo TUNEL), induzem uma sinalização celular mais prolongada 

para produzir apoptose do que L. monocytogenes 4b e 4a (maiores taxas de 

apoptose com anexina). 

Também quanto à análise da capacidade de produção de apoptose, os 

resultados foram diferentes com anexina. Por essa técnica L. 

monocytogenes 4a e 4b mostraram maior capacidade na produção de 

apoptose. Em ordem decrescente detectamos capacidade de produzir 

apoptose para L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium. Não houve 

diferença estatística entre L. monocytogenes 4a e L. monocytogenes 1/2a (P 

> 0,05).  

O método da anexina também permitiu a análise comparativa dos 

dados sobre necrose. Podemos observar que L. monocytogenes 4b e 4a 

produziram as maiores taxas de necrose em relação a todas as cepas 

utilizadas, sem diferença estatística entre elas (P > 0,05). Em ordem 

decrescente tivemos taxas de indução de necrose com S. Typhimurium e L. 

monocytogenes 1/2a. 

Quando foi comparada a capacidade de produzir necrose, notamos que 

L. monocytogenes 4a mostrou a maior capacidade em produzir necrose dos 

hepatócitos, em relação às demais cepas. A capacidade para produzir 

necrose foi obtida em ordem decrescente para L. monocytogenes 1/2a, S. 

Typhimurium e L. monocytogenes 4b. Não houve diferença estatística entre 

L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium. 
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A técnica da anexina para detecção de morte celular permite também 

avaliar a chamada apoptose tardia, conhecida também como necrose 

secundária ou necrose apoptótica, que ocorreria quando as células em 

apoptose perdem energia entrando em necrose (Kosmider et al, 2004). 

Podemos observar que L. monocytogenes 4b e L. monocytogenes 4a 

produziram apoptose tardia em taxas maiores que L. monocytogenes 1/2a e 

S. Typhimurium. Não houve diferença estatística entre L. monocytogenes 4b 

e 4a e entre L. monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium (P > 0.05). A análise 

da capacidade de produção de apoptose tardia mostrou que L. 

monocytogenes 4b e 4a foram as bactérias que tiveram a maior capacidade 

de produzir este tipo de morte celular em hepatócitos invadidos, sem 

diferença estatística entre elas (P>0,05). Em ordem decrescente tivemos: L. 

monocytogenes 1/2a e S. Typhimurium, que também não apresentaram 

diferença estatística entre elas. 

Os nossos resultados mostraram que L. monocytogenes 4a se 

destacou nas taxas e capacidades de produzir apoptose tardia e necrose. 

Segundo Liu et al (2007) o sorotipo 4a raramente é responsável por 

infecções em seres humanos. Essas cepas naturalmente avirulentas contêm 

o gene regulador de virulência PrfA intacto, exceto aquelas que apresentam 

algum defeito no gene actA. Também L. monocytogenes 4a possui uma 

cópia completa do gene da internalina A, e algumas vezes possui uma cópia 

alterada da internalina B. Os testes realizados com a nossa cepa L. 

monocytogenes 4a mostraram que ela provavelmente não tem o gene PrfA 

ativo, o que poderia explicar a sua menor virulência in vitro, tornando o 
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processo apoptótico mais demorado. Este fenômeno poderia levar a déficit 

celular energético, e conseqüentemente à morte por necrose. Como essa 

cepa é capaz de se replicar até o momento em que encontra o impedimento 

do vacúolo de dupla membrana (por não sintetizar listeriolisina O), é possível 

que ela induza a morte apoptótica mais lentamente também em razão de 

sua incapacidade de se disseminar célula a célula. As taxas obtidas de 

necrose e apoptose tardia sugerem que provavelmente os sinais de morte já 

haviam sido acionados pela bactéria, antes do seu aprisionamento no 

vacúolo de dupla membrana. 

 

Segundo Beyaert e Fiers (1994), o TNF-alfa pode induzir morte celular 

necrótica ou apoptótica. Assim, esta citocina pode induzir apoptose e 

necrose nos hepatócitos invadidos por S. Typhimurium. Apesar disso, essa 

bactéria foi incapaz de induzir apoptose precoce, não tendo sido detectada 

pela técnica da anexina. Como S. Typhimurium produziu altas taxas de 

liberação, bem como capacidade de produção dessa citocina, é possível que 

o processo de morte desencadeado pela ação do TNF-alfa seja mais tardio, 

em relação a outros estimulantes da morte celular, entre os quais a própria 

bactéria (Cousens & Wing, 2000). L. monocytogenes 4a induziu os 

hepatócitos a taxas e capacidades de produção de TNF-alfa relativamente 

baixas, assim foi incapaz de induzir apoptose por clivagens na cromatina 

(detectada pela técnica TUNEL). Por outro lado, foi capaz de induzir necrose 

e apoptose tardia (técnica da anexina), possivelmente também induzidas por 

TNF-alfa. L. monocytogenes 4b induziu a produção de TNF-alfa pelos 



 

 

153 

hepatócitos, a morte apoptótica (TUNEL e anexina), a necrose e a apoptose 

tardia. Assim, esta bactéria provavelmente desencadeia uma rápida 

sinalização capaz de induzir apoptose precoce, clivagem da cromatina e 

necrose. Por estas características, L. monocytogenes 4b parece ser a 

bactéria mais eficaz (dentre as estudadas) no processo de invasão celular. 

L. monocytogenes 1/2a não foi capaz de produzir TNF-alfa em proporções 

estatisticamente significativas, mas induziu apoptose por TUNEL. Isto pode 

indicar que neste caso, o TNF-alfa não foi um dos responsáveis pela morte 

celular apoptótica, que ocorreu por outras vias de sinalização. Essa bactéria 

também não foi capaz de sinalizar apoptose precoce e necrose. 

Segundo Gao e Kwaik (2000), a apoptose pode desempenhar um 

papel importante na patologia das infecções. A apoptose induzida por 

Salmonella poderia contribuir para a fuga das bactérias intracelulares das 

células hospedeiras, já privadas de nutrientes, e em fase estacionária de 

crescimento. A modulação das vias apoptóticas do hospedeiro poderia 

interferir na regulação da resposta imune do hospedeiro, resultando em 

dispersão sistêmica do organismo, como ocorre na salmonelose. Como já 

referido anteriormente, com Listeria monocytogenes que expressa 

listeriolisina O (LLO) ocorre lise da membrana fagossômica, e conseqüente 

fuga para o citosol com início da infecção intracelular. L. monocytogenes 

induz apoptose mediada por LLO numa variedade de tipos celulares 

incluindo hepatócitos, linfócitos e células dendríticas (Gao e Kwaik, 2000). 

Provavelmente a LLO cause a liberação do citocromo c pelas mitocôndrias, 

ativando a cascata das caspases. As caspases também poderiam ser 
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ativadas por efluxo de cálcio das mitocôndrias. Em contraste com outros 

patógenos intracelulares que induzem apoptose, L. monocytogenes não 

induz apoptose em macrófagos, embora estes percam sua viabilidade como 

resultado da necrose mediada por LLO. A indução de apoptose em células 

epiteliais poderia ser uma característica da resposta do hospedeiro à 

invasão bacteriana. A apoptose em células epiteliais é mais atrasada em 

comparação com os macrófagos, e requer a invasão da bactéria e a sua 

replicação intracelular. Podemos especular que a apoptose das células 

epiteliais em resposta à invasão bacteriana, teria a finalidade de ajudar a 

eliminar as células epiteliais infectadas e/ou danificadas, restaurando a 

integridade dos tecidos epiteliais. 

A análise morfológica realizada contribuiu com mais elementos para a 

comparação da virulência entre as bactérias estudadas. Notamos que S. 

Typhimurium foi capaz de induzir alterações morfológicas significativas 

(ruptura da monocamada) em concentração menor (MOI 500) em relação às 

Listerias. Por outro lado, L. monocytogenes sorogrupos 4b, 4a e 1/2a 

invadiram as células em menor tempo em relação à S. Typhimurium (1h de 

incubação), porém demoraram pelo menos 3 horas para induzir alterações 

morfológicas significativas. Podemos supor que as Listerias conseguem 

invadir os hepatócitos com maior rapidez em relação a S. Typhimurium, 

porém essa característica não parece representar um fator agressivo maior 

para as células invadidas. 

É conhecido que a aparência morfológica da célula apoptótica tem 

duração curta, limitada a apenas alguns minutos (Russel et al., 1972; 
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Sanderson, 1976; Kerr et al., 1987), e os corpos apoptóticos em formas 

diversas são vistos por apenas algumas horas antes de serem fagocitados 

(Wyllie et al., 1980; Brusch et al.; 1990). Apesar disso, conseguimos 

documentar a morte por apoptose na microscopia eletrônica tanto para S. 

Typhimurium quanto para L. monocytogenes. 

 

Os resultados do nosso estudo visam contribuir para o conhecimento 

da relação entre duas bactérias invasivas importantes, Salmonella 

Typhimurium e Listeria monocytogenes, com as células do hospedeiro, aqui 

representadas pelos hepatócitos. Este conhecimento representa um primeiro 

passo para futuras estratégias de tratamento que permitam controlar as 

infecções por bactérias invasivas, usando como ferramentas o controle da 

produção de citocinas como o TNF-alfa, bem como da morte celular por 

apoptose e necrose. 
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6. CONCLUSÕES 

 

• As monocamadas de hepatócitos agredidas por Listeria 

monocytogenes e Salmonella Typhimurium apresentam ruptura 

em sua distribuição, e sinais de desorganização citoplasmática e 

nuclear. 

 

• Ocorre liberação de TNF-alfa pelos hepatócitos invadidos por 

bactérias, sendo que a Salmonella Typhimurium foi responsável 

pela maior taxa de liberação de TNF-alfa, e Listeria 

monocytogenes 4b pela maior capacidade de produção de TNF-

alfa. 

 

• Ocorre morte por apoptose nos hepatócitos invadidos por 

bactérias, avaliada através da técnica TUNEL, sendo que 

Salmonella Typhimurium e Listeria monocytogenes 1/2a foram 

responsáveis pelas maiores taxas e capacidades de produção de 

apoptose. 

 

• Ocorre morte dos hepatócitos invadidos por apoptose, avaliada 

através da técnica da anexina, sendo que Listeria monocytogenes 

4b e 4a foram responsáveis pelas maiores taxas de apoptose, 
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enquanto Listeria monocytogenes 1/2a e 4a foram responsáveis 

pelas maiores capacidades de produção de apoptose. 

 

• Concluímos que Listeria monocytogenes 4b foi a cepa que 

apresentou maior virulência, dentre todas estudadas neste 

trabalho, tendo produzido uma das maiores taxas e capacidades 

de produção de TNF e apoptose. 
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APÊNDICE I 
Tabela 6 – Variação da liberação de TNF-alfa por he patócitos invadidos 

por S. Typhimurium e L. monocytogenes sorogrupos 4a, 4b 
e 1/2a 

 

Grupos Experimentais TNF-alfa (pg/mL) 
(média) 

Controle negativo 1h 0 
Controle negativo 2h 0 
Controle negativo 3h 11 
Controle negativo 4h 20,65 
Controle negativo 5h 12,43 
Controle negativo 6h 13,87 

Controle positivo (estaurosporina) 1h 49,44312 
Controle positivo (estaurosporina) 2h 60,28473 
Controle positivo (estaurosporina) 3h 77,456 
Controle positivo (estaurosporina) 4h 85,67 
Controle positivo (estaurosporina) 5h 91,2535 
Controle positivo (estaurosporina) 6h 102,56 

ST-1h (5x105) 23,2854 
ST-1h (5x106) 42,3589 
ST-1h (5x107) 48,0236 
ST-1h (5x108) 51,2658 
ST-1h (5x109) 71,2896 
ST-1h (5x1010) 79,64478 
ST-2h (5x105) 56,0253 
ST-2h (5x106) 85,84001 
ST-2h (5x107) 87,38879 
ST-2h (5x108) 102,3564 
ST-2h (5x109) 121,3569 
ST-2h (5x1010) 133,2356 
ST-3h (5x105) 75,2586 
ST-3h (5x106) 87,5689 
ST-3h (5x107) 126,3256 
ST-3h (5x108) 133,0785 
ST-3h (5x109) 223,2125 
ST-3h (5x1010) 398,5623 
ST-4h (5x105) 125,2368 
ST-4h (5x106) 136,2358 
ST-4h (5x107) 169,2359 
ST-4h (5x108) 199,2358 
ST-4h (5x109) 365,2358 
ST-4h (5x1010) 558,4589 
ST-5h (5x105) 155,488 
ST-5h (5x106) 210,458 

continua 
 



 

Grupos Experimentais TNF-alfa (pg/mL) 
(média) 

ST-5h (5x107) 241,029 
ST-5h (5x108) 456,378 
ST-5h (5x109) 410,389 
ST-5h (5x1010) 597,237 
ST-6h (5x105) 158,46 
ST-6h (5x106) 203,55 
ST-6h (5x107) 388,5 
ST-6h (5x108) 549,32 
ST-6h (5x109) 597,36 
ST-6h (5x1010) 714,65 

LM 4a-1h (5x105) 1,5789 
LM 4a-1h (5x106) 21,2358 
LM 4a-1h (5x107) 28,5698 
LM 4a-1h (5x108) 34,7295 
LM 4a-1h (5x109) 45,5711 
LM 4a-1h (5x1010) 74,9984 
LM 4a-2h (5x105) 19,5689 
LM 4a-2h (5x106) 60,2865 
LM 4a-2h (5x107) 76,5472 
LM 4a-2h (5x108) 80,5998 
LM 4a-2h (5x109) 91,2385 
LM 4a-2h (5x1010) 119,236 
LM 4a-3h (5x105) 56,8954 
LM 4a-3h (5x106) 66,2865 
LM 4a-3h (5x107) 76,5472 
LM 4a-3h (5x108) 90,2358 
LM 4a-3h (5x109) 99,5682 
LM 4a-3h (5x1010) 221,236 
LM 4a-4h (5x105) 99,5685 
LM 4a-4h (5x106) 121,278 
LM 4a-4h (5x107) 144,266 
LM 4a-4h (5x108) 158,266 
LM 4a-4h (5x109) 224,589 
LM 4a-4h (5x1010) 231,032 
LM 4a-5h (5x105) 111,857 
LM 4a-5h (5x106) 150,567 
LM 4a-5h (5x107) 185,738 
LM 4a-5h (5x108) 208,195 
LM 4a-5h (5x109) 401,857 
LM 4a-5h (5x1010) 487,236 
LM 4a-6h (5x105) 130,755 
LM 4a-6h (5x106) 165,603 

continua 
 



 

Grupos Experimentais TNF-alfa (pg/mL) 
(média) 

LM 4a-6h (5x107) 205,098 
LM 4a-6h (5x108) 255,746 
LM 4a-6h (5x109) 402,336 
LM 4a-6h (5x1010) 503,256 
LM 4b-1h (5x105) 2,20466 
LM 4b-1h (5x106) 25,2368 
LM 4b-1h (5x107) 31,0256 
LM 4b-1h (5x108) 38,2357 
LM 4b-1h (5x109) 39,2358 
LM 4b-1h (5x1010) 42,4735 
LM 4b-2h (5x105) 25,0358 
LM 4b-2h (5x106) 39,472 
LM 4b-2h (5x107) 55,236 
LM 4b-2h (5x108) 67,2543 
LM 4b-2h (5x109) 71,9008 
LM 4b-2h (5x1010) 74,9984 
LM 4b-3h (5x105) 45,5711 
LM 4b-3h (5x106) 51,3685 
LM 4b-3h (5x107) 70,2896 
LM 4b-3h (5x108) 75,0285 
LM 4b-3h (5x109) 85,84 
LM 4b-3h (5x1010) 115,239 
LM 4b-4h (5x105) 51,2385 
LM 4b-4h (5x106) 77,2366 
LM 4b-4h (5x107) 89,2356 
LM 4b-4h (5x108) 105,747 
LM 4b-4h (5x109) 136,176 
LM 4b-4h (5x1010) 225,24 
LM 4b-5h (5x105) 98,2658 
LM 4b-5h (5x106) 117,236 
LM 4b-5h (5x107) 127,658 
LM 4b-5h (5x108) 129,369 
LM 4b-5h (5x109) 150,204 
LM 4b-5h (5x1010) 298,026 
LM 4b-6h (5x105) 151,237 
LM 4b-6h (5x106) 155,266 
LM 4b-6h (5x107) 154,267 
LM 4b-6h (5x108) 160,588 
LM 4b-6h (5x109) 188,061 
LM 4b-6h (5x1010) 468,394 
LM 1/2a-1h (5x105) 8,0258 
LM 1/2a-1h (5x106) 28,5343 

continua 
 



 

Grupos Experimentais TNF-alfa (pg/mL) 
(média) 

LM 1/2a-1h (5x107) 33,0253 
LM 1/2a-1h (5x108) 42,3568 
LM 1/2a-1h (5x109) 51,7663 
LM 1/2a-1h (5x1010) 86,2356 
LM 1/2a-2h (5x105) 41,3589 
LM 1/2a-2h (5x106) 55,6892 
LM 1/2a-2h (5x107) 56,2358 
LM 1/2a-2h (5x108) 71,1263 
LM 1/2a-2h (5x109) 88,9376 
LM 1/2a-2h (5x1010) 145,258 
LM 1/2a-3h (5x105) 66,2385 
LM 1/2a-3h (5x106) 81,2658 
LM 1/2a-3h (5x107) 85,2358 
LM 1/2a-3h (5x108) 116,816 
LM 1/2a-3h (5x109) 131,853 
LM 1/2a-3h (5x1010) 160,183 
LM 1/2a-4h (5x105) 76,5472 
LM 1/2a-4h (5x106) 89,1752 
LM 1/2a-4h (5x107) 99,5785 
LM 1/2a-4h (5x108) 132,304 
LM 1/2a-4h (5x109) 159,239 
LM 1/2a-4h (5x1010) 171,024 
LM 1/2a-5h (5x105) 78,5896 
LM 1/2a-5h (5x106) 104,426 
LM 1/2a-5h (5x107) 119,587 
LM 1/2a-5h (5x108) 158,835 
LM 1/2a-5h (5x109) 171,024 
LM 1/2a-5h (5x1010) 201,587 
LM 1/2a-6h (5x105) 75,3358 
LM 1/2a-6h (5x106) 177,83 
LM 1/2a-6h (5x107) 201,359 
LM 1/2a-6h (5x108) 248,599 
LM 1/2a-6h (5x109) 335,686 
LM 1/2a-6h (5x1010) 406,442 

 

 

 



 
Tabela 23 – Porcentagens de apoptose obtidas pela t écnica TUNEL 

 

Grupos experimentais % de apoptose 

Controle negativo-1h 17,86 
Controle negativo-2h 17,28 
Controle negativo-3h 13,13 
Controle negativo-4h 18,46 
Controle negativo-5h 11,57 
Controle negativo-6h 18,5 
Controle positivo (Dnase) 66,9 
Controle Positivo (Staurosporina overnight) 47,87 
ST-1h (5x105) 10,3 
ST-1h (5x106) 16,1 
ST-1h (5x107) 16,62 
ST-1h (5x108) 13,4 
ST-1h (5x109) 16,8 
ST-1h (5x1010) 15,8 
ST-2h (5x105) 15,42 
ST-2h (5x106) 18,93 
ST-2h (5x107) 19,65 
ST-2h (5x108) 20,37 
ST-2h (5x109) 21,84 
ST-2h (5x1010) 21,56 
ST-3h (5x105) 19,79 
ST-3h (5x106) 20,61 
ST-3h (5x107) 22,7 
ST-3h (5x108) 26,43 
ST-3h (5x109) 32 
ST-3h (5x1010) 36,58 
ST-4h (5x105) 10,36 
ST-4h (5x106) 15,98 
ST-4h (5x107) 22,95 
ST-4h (5x108) 36,55 
ST-4h (5x109) 42,68 
ST-4h (5x1010) 51,88 
ST-5h (5x105) 15,81 
ST-5h (5x106) 20,09 
ST-5h (5x107) 24,79 
ST-5h (5x108) 28,18 
ST-5h (5x109) 29,23 
ST-5h (5x1010) 43,66 

continua 
 



 

Grupos experimentais % de apoptose 

ST-6h (5x105) 9,36 
ST-6h (5x106) 21,03 
ST-6h (5x107) 29,96 
ST-6h (5x108) 36,24 
ST-6h (5x109) 36,8 
ST-6h (5x1010) 56,3 
LM 4a-1h (5x105) 17,3 
LM 4a-1h (5x106) 23,33 
LM 4a-1h (5x107) 23,37 
LM 4a-1h (5x108) 27,2 
LM 4a-1h (5x109) 28,25 
LM 4a-1h (5x1010) 28,36 
LM 4a-2h (5x105) 10,87 
LM 4a-2h (5x106) 14,22 
LM 4a-2h (5x107) 18,2 
LM 4a-2h (5x108) 20,12 
LM 4a-2h (5x109) 24,58 
LM 4a-2h (5x1010) 38,19 
LM 4a-3h (5x105) 21,01 
LM 4a-3h (5x106) 22,49 
LM 4a-3h (5x107) 25,89 
LM 4a-3h (5x108) 26,22 
LM 4a-3h (5x109) 31,25 
LM 4a-3h (5x1010) 33,69 
LM 4a-4h (5x105) 18,17 
LM 4a-4h (5x106) 19,9 
LM 4a-4h (5x107) 25,41 
LM 4a-4h (5x108) 29,92 
LM 4a-4h (5x109) 30,55 
LM 4a-4h (5x1010) 36,41 
LM 4a-5h (5x105) 27 
LM 4a-5h (5x106) 32,03 
LM 4a-5h (5x107) 34,17 
LM 4a-5h (5x108) 36,87 
LM 4a-5h (5x109) 38,44 
LM 4a-5h (5x1010) 39,68 
LM 4a-6h (5x105) 16,85 
LM 4a-6h (5x106) 18,85 
LM 4a-6h (5x107) 19,78 
LM 4a-6h (5x108) 21,86 

continua 
 



 

Grupos experimentais % de apoptose 

LM 4a-6h (5x109) 22,21 
LM 4a-6h (5x1010) 32,9 
LM 4b-1h (5x105) 12,47 
LM 4b-1h (5x106) 25,54 
LM 4b-1h (5x107) 28,35 
LM 4b-1h (5x108) 32,25 
LM 4b-1h (5x109) 32,59 
LM 4b-1h (5x1010) 34,52 
LM 4b-2h (5x105) 22,6 
LM 4b-2h (5x106) 26,88 
LM 4b-2h (5x107) 26,09 
LM 4b-2h (5x108) 28,91 
LM 4b-2h (5x109) 30,05 
LM 4b-2h (5x1010) 37,46 
LM 4b-3h (5x105) 19,19 
LM 4b-3h (5x106) 24,87 
LM 4b-3h (5x107) 28,23 
LM 4b-3h (5x108) 36,57 
LM 4b-3h (5x109) 37,76 
LM 4b-3h (5x1010) 40,69 
LM 4b-4h (5x105) 15,3 
LM 4b-4h (5x106) 18,8 
LM 4b-4h (5x107) 28,96 
LM 4b-4h (5x108) 29,63 
LM 4b-4h (5x109) 30,41 
LM 4b-4h (5x1010) 37,74 
LM 4b-5h (5x105) 19,32 
LM 4b-5h (5x106) 28,41 
LM 4b-5h (5x107) 29,49 
LM 4b-5h (5x108) 30,01 
LM 4b-5h (5x109) 36,53 
LM 4b-5h (5x1010) 39,27 
LM 4b-6h (5x105) 11,81 
LM 4b-6h (5x106) 17,28 
LM 4b-6h (5x107) 20,74 
LM 4b-6h (5x108) 22,93 
LM 4b-6h (5x109) 29,41 
LM 4b-6h (5x1010) 42,12 
LM 1/2a-1h (5x105) 13,1 
LM 1/2a-1h (5x106) 17,71 

continua 
 



 

Grupos experimentais % de apoptose 

LM 1/2a-1h (5x107) 18,9 
LM 1/2a-1h (5x108) 33,14 
LM 1/2a-1h (5x109) 34,39 
LM 1/2a-1h (5x1010) 39,71 
LM 1/2a-2h (5x105) 14,2 
LM 1/2a-2h (5x106) 15,07 
LM 1/2a-2h (5x107) 16,47 
LM 1/2a-2h (5x108) 28,49 
LM 1/2a-2h (5x109) 31,57 
LM 1/2a-2h (5x1010) 39,6 
LM 1/2a-3h (5x105) 19,79 
LM 1/2a-3h (5x106) 21,67 
LM 1/2a-3h (5x107) 24,73 
LM 1/2a-3h (5x108) 29,34 
LM 1/2a-3h (5x109) 35,83 
LM 1/2a-3h (5x1010) 40,99 
LM 1/2a-4h (5x105) 22,88 
LM 1/2a-4h (5x106) 24,21 
LM 1/2a-4h (5x107) 25,21 
LM 1/2a-4h (5x108) 26,6 
LM 1/2a-4h (5x109) 33,1 
LM 1/2a-4h (5x1010) 33,29 
LM 1/2a-5h (5x105) 22,26 
LM 1/2a-5h (5x106) 23,6 
LM 1/2a-5h (5x107) 25,5 
LM 1/2a-5h (5x108) 34,53 
LM 1/2a-5h (5x109) 36,67 
LM 1/2a-5h (5x1010) 42,57 
LM 1/2a-6h (5x105) 13,62 
LM 1/2a-6h (5x106) 22,45 
LM 1/2a-6h (5x107) 26,68 
LM 1/2a-6h (5x108) 30,38 
LM 1/2a-6h (5x109) 42,25 
LM 1/2a-6h (5x1010) 57,23 

 



 

Tabela 28 – Médias das porcentagens de apoptose obt idas pela técnica da anexina 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

Controle Positivo (Staurosporina-1h) 0,13 0,26 1,76 
Controle Positivo (Staurosporina-2h) 1,76 9,25 2,24 
Controle Positivo (Staurosporina-3h) 2,56 2,98 1,86 
Controle Positivo (Staurosporina-4h) 1,75 3,67 2,54 
Controle Positivo (Staurosporina-5h) 3,45 5,67 1,97 
Controle Positivo (Staurosporina-6h) 18,96 2,51 12,36 

Controle Positivo (Staurosporina-overnight) 35,11 2,13 14,45 
Controle negativo 1,32 5,3 1,7 

ST-1h (5x105) 0,01 5,2 2,34 
ST-1h (5x106) 1,01 4,98 3,4 
ST-1h (5x107) 0,78 15,7 2,34 
ST-1h (5x108) 4,34 7,98 5,42 
ST-1h (5x109) 4,32 8,67 10,22 
ST-1h (5x1010) 4,56 9,87 12,34 
ST-2h (5x105) 1,04 11,52 1,75 
ST-2h (5x106) 1,26 14,51 2,31 
ST-2h (5x107) 1,51 13,17 2,04 
ST-2h (5x108) 4,55 26,53 14,09 
ST-2h (5x109) 9,3 16,76 13,56 

continua 
 



 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

ST-2h (5x1010) 7,17 15,88 11 
ST-3h (5x105) 0,05 6,13 3,12 
ST-3h (5x106) 1,22 5,43 3,8 
ST-3h (5x107) 0,98 17,78 1,63 
ST-3h (5x108) 5,37 8,51 6,42 
ST-3h (5x109) 6,77 9,98 8,13 
ST-3h (5x1010) 12,65 14,5 22,21 
ST-4h (5x105) 1,57 14,96 5,55 
ST-4h (5x106) 3,74 22,1 11,28 
ST-4h (5x107) 2,57 12,23 7,47 
ST-4h (5x108) 4,07 18,48 12,11 
ST-4h (5x109) 7,23 13,45 9,08 
ST-4h (5x1010) 15,43 17,87 14,2 
ST-5h (5x105) 0 0,29 0,28 
ST-5h (5x106) 0,11 1,96 1,84 
ST-5h (5x107) 0 3,51 1,76 
ST-5h (5x108) 6,1 20,79 15,27 
ST-5h (5x109) 9,11 8,18 13,68 
ST-5h (5x1010) 20,86 1,9 14,67 
ST-6h (5x105) 3,22 1,76 1,44 
ST-6h (5x106) 15,95 8,24 20,98 
ST-6h (5x107) 17,21 7,02 14,32 
ST-6h (5x108) 16,99 6,03 19,54 

continua 
 



 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

ST-6h (5x109) 19,15 5,869 17,39 
ST-6h (5x1010) 30,99 2,39 15,35 

LM 4a-1h (5x105) 1,32 15,55 2,56 
LM 4a-1h (5x106) 0,94 5,72 1,97 
LM 4a-1h (5x107) 1,3 6,98 1,8 
LM 4a-1h (5x108) 3,94 40,80 13,82 
LM 4a-1h (5x109) 5,52 20,65 13,96 
LM 4a-1h (5x1010) 5,29 16,73 5,69 
LM 4a-2h (5x105) 0,74 14,30 3,92 
LM 4a-2h (5x106) 6,01 1,63 2,15 
LM 4a-2h (5x107) 7,4 9,23 5,68 
LM 4a-2h (5x108) 10,3 12,1 10,6 
LM 4a-2h (5x109) 10,09 12,14 10,94 
LM 4a-2h (5x1010) 12,4 7,6 13,4 
LM 4a-3h (5x105) 0,12 11,05 0,68 
LM 4a-3h (5x106) 1,44 11,58 5,57 
LM 4a-3h (5x107) 3,16 12,52 8,15 
LM 4a-3h (5x108) 4,88 24,85 13,61 
LM 4a-3h (5x109) 13,45 7,89 10,33 
LM 4a-3h (5x1010) 23,46 8,08 19,86 
LM 4a-4h (5x105) 0,78 16,39 4,92 
LM 4a-4h (5x106) 1,23 17,52 5,03 
LM 4a-4h (5x107) 4,59 18,97 9,63 

continua 
 



 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

LM 4a-4h (5x108) 5,83 21,23 16,61 
LM 4a-4h (5x109) 12,68 6,89 10,23 
LM 4a-4h (5x1010) 26,58 2,46 19,47 
LM 4a-5h (5x105) 0,05 2,26 2,86 
LM 4a-5h (5x106) 0 4,61 3,4 
LM 4a-5h (5x107) 2,98 20,79 15,61 
LM 4a-5h (5x108) 9,87 6,59 8,78 
LM 4a-5h (5x109) 19,87 6,35 10,68 
LM 4a-5h (5x1010) 33,48 3,74 15,91 
LM 4a-6h (5x105) 0,05 0,49 1,68 
LM 4a-6h (5x106) 0 4,95 2,82 
LM 4a-6h (5x107) 2,55 12,81 9,39 
LM 4a-6h (5x108) 5,63 11,32 14,71 
LM 4a-6h (5x109) 26,58 2,46 19,47 
LM 4a-6h (5x1010) 37,28 1,86 39,94 
LM 4b-1h (5x104) 0,57 22,57 1,41 
LM 4b-1h (5x105) 1,77 8,32 2,07 
LM 4b-1h (5x106) 3,16 9,70 13,82 
LM 4b-1h (5x107) 4,24 10,27 17,26 
LM 4b-1h (5x108) 4,84 16,71 9,53 
LM 4b-1h (5x109) 7,12 12,56 20,78 
LM 4b-1h (5x1010) 8,8 13,26 23,14 
LM 4b-2h (5x105) 1,94 15,45 10,71 

continua 
 



 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

LM 4b-2h (5x106) 2,35 4,59 3,56 
LM 4b-2h (5x107) 5,09 23,44 6,23 
LM 4b-2h (5x108) 7,26 13,85 6,12 
LM 4b-2h (5x109) 17,8 4,05 13,84 
LM 4b-2h (5x1010) 20,92 5,47 18,63 
LM 4b-3h (5x105) 0,1 9,45 0,39 
LM 4b-3h (5x106) 1,69 14,78 5,59 
LM 4b-3h (5x107) 2,79 13,2 6,97 
LM 4b-3h (5x108) 10,23 5,89 8,98 
LM 4b-3h (5x109) 18,97 9,58 15,63 
LM 4b-3h (5x1010) 21,58 6,98 16,98 
LM 4b-4h (5x105) 3,56 2,98 3,21 
LM 4b-4h (5x106) 6,67 7,54 13,47 
LM 4b-4h (5x107) 10,44 14,18 28,09 
LM 4b-4h (5x108) 15,98 21,58 26,58 
LM 4b-4h (5x109) 21,89 28,74 29,87 
LM 4b-4h (5x1010) 29,87 35,69 36,85 
LM 4b-5h (5x105) 0 5,08 2,49 
LM 4b-5h (5x106) 0 7,36 2,88 
LM 4b-5h (5x107) 0 9,29 2,5 
LM 4b-5h (5x108) 12,36 6,58 6,58 
LM 4b-5h (5x109) 16,8 8,65 8,69 
LM 4b-5h (5x1010) 34,58 16,98 17,89 

continua 
 



 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

LM 4b-6h (5x105) 0,01 2,43 1,31 
LM 4b-6h (5x106) 1,98 8,93 3,04 
LM 4b-6h (5x107) 5,53 2,43 2,77 
LM 4b-6h (5x108) 21,69 10,36 15,69 
LM 4b-6h (5x109) 35,69 12,36 15,3 
LM 4b-6h (5x1010) 47,94 4,59 24,85 
LM 1/2a-1h (5x104) 1,59 13,00 8,78 
LM 1/2a-1h (5x105) 1,71 10,32 2,51 
LM 1/2a-1h (5x106) 1,61 11,7 1,82 
LM 1/2a-1h (5x107) 3 18,24 6,3 
LM 1/2a-1h (5x108) 5,79 7,33 21,61 
LM 1/2a-1h (5x109) 10,91 13,93 16,9 
LM 1/2a-1h (5x1010) 26,55 3,87 14,65 
LM 1/2a-2h (5x105) 1,05 13,74 3,63 
LM 1/2a-2h (5x106) 8,17 1,25 2,04 
LM 1/2a-2h (5x107) 10,13 8,24 15,07 
LM 1/2a-2h (5x108) 13,6 11,5 18,9 
LM 1/2a-2h (5x109) 17,11 9,05 20,74 
LM 1/2a-2h (5x1010) 20,06 5,59 16,09 
LM 1/2a-3h (5x105) 0,09 4,31 0,25 
LM 1/2a-3h (5x106) 1,98 18,75 5,97 
LM 1/2a-3h (5x107) 2,18 12,21 7,75 
LM 1/2a-3h (5x108) 8,69 26,3 20,36 

continua 
 



 

Grupos Experimentais % de apoptose % de necrose % Apoptose tardia  

LM 1/2a-3h (5x109) 13,25 3,6 9,36 
LM 1/2a-3h (5x1010) 16,95 2,31 13,17 
LM 1/2a-4h (5x105) 0,62 12,48 2,97 
LM 1/2a-4h (5x106) 5,21 21,36 17,72 
LM 1/2a-4h (5x107) 6,91 23 15,74 
LM 1/2a-4h (5x108) 7,69 16,36 10,25 
LM 1/2a-4h (5x109) 12,3 24,3 14,25 
LM 1/2a-4h (5x1010) 15,6 21,3 16,3 
LM 1/2a-5h (5x105) 0,01 9,07 3,33 
LM 1/2a-5h (5x106) 0 0,68 0,32 
LM 1/2a-5h (5x107) 0 4,95 2,7 
LM 1/2a-5h (5x108) 6,09 1,8 1,89 
LM 1/2a-5h (5x109) 10,3 3,62 5,63 
LM 1/2a-5h (5x1010) 18,6 7,56 10,3 
LM 1/2a-6h (5x105) 0 3,02 1,89 
LM 1/2a-6h (5x106) 0 8,62 1,75 
LM 1/2a-6h (5x107) 2,62 7,97 3,99 
LM 1/2a-6h (5x108) 4,69 8,6 5,8 
LM 1/2a-6h (5x109) 13,6 21,6 15,6 
LM 1/2a-6h (5x1010) 15,6 22,9 14,8 
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Figura 29 – Freqüência de apoptose em hepatócitos c ontrole-negativos 

e controle-positivos (TUNEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos por S 

Typhimurium (TUNEL) 
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Figura 31 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos por 

L.monocytogenes 4a (TUNEL) 
 

 

 

 
 
Figura 32 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos por 

L.monocytogenes 4b (TUNEL) 
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Figura 33 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos por L. 

monocytogenes 1/2a (TUNEL) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37 – Freqüência de apoptose (anexina) em hep atócitos controle-

positivos (estaurosporina) e controle-negativos (au sência 
de estímulo apoptótico) 
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Figura 38 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos entre 1h 

e 6h por S. Typhimurium em diferentes concentrações 
(anexina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos por L. 

monocytogenes 4a entre 1h e 6h de incubação em 
diferentes concentrações (anexina) 
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Figura 40 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos entre 1h 

e 6h por L. monocytogenes 4b em diferentes 
concentrações (anexina) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 – Freqüência de apoptose em hepatócitos i nvadidos entre 1h 

e 6h por L. monocytogenes 1/2a em diferentes 
concentrações (anexina) 
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