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o Guerreiro

Umguerreiro pensa na morte quandoas coisas ficam
confusas. Só esse pensamento é capaz de temperar o espírito e a
vontade. O modo mais eficaz de viver é como umguerreiro; ele pode
preocupar-se antes de tomar umadecisão,mas, uma vez tendo eleito o
que fará, vai até o final e não se preocupa com o que podia ter
escolhIdo.Sempre haverá ummilhãode decisões esperandopor ele, e o
guerreiro deve concentrar toda sua inteligência no que está
acontecendo,e nuncano quepodia ter acontecIdo.

Umguerreiro vive quando está agindo, e não quando
está pensandoem agir.

Cada vez que um homem se propõe a viver intensamente
sua vIda, mesmo sabendo do esforço que isso requer, deve ter em conta
que, por mais terrível que seja o encontro consigo mesmo, é ainda mais
terrível o desencontro com sua própria alma. Nesse caminho, ele irá
encontrar gente que não compartilha de sua busca; ficar irritado com
essaS pessoas significa dizer que os outros são capazes de interferir no
destino de umguerreiro. Isso nãopode acontecer; o homem que busca o
conhecimento tem um compromisso com o infinito, e nada mais.
Qualquer coisa é um caminho entre um milhão de caminhos. Portanto um
guerreiro sempre deve ter em conta que, se não está naquela trilha que
deseja seguir, não pode permanecer ali. Sua decisão de permanecer ou
abandonar seu caminho deve ser tomada sem medo ou ambição. Deve
observar cada atitude sua e se perguntar: Esse caminho tem coração?

Todos os caminhos são iguais:não levam a nenhuma
parte. Entretanto um caminhosem coração não é agradável e um
caminho com coração é muito mais fácil de seguir; o guerreiro se
apaixonapor ele e se transformaem seus própriospassos.
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RESUMO

Sabe-se que a desnutrição modifica a resposta imune específica e

inespecífica do organismo frente a agentes infecciosos comprometendo a

produção e a função de células linfo-hemopoéticas, estando associada a

modificações da resposta imune, resultando em maior suscetibilidade à infecções,

porém os mecanismos exatos que comprometem o sistema imune em estados de

desnutrição ainda estão para serem esclarecidos. A literatura relata que

aproximadamente 60~o das infecções que evoluem para sepse são adquiridas no

ambiente hospitalar, envolvendo geralmente bactérias Gram negativas e incidindo

especialmente em indivíduos com nutrição inadequada. Considerando tais aspectos

e em função da complexidade da interação do estado nutricional e resposta do

organismo frente a agentes patogênicos, envolvendo controles celulares e

moleculares múltiplos ainda pouco conhecidos, propusemo-nos a estudar alguns

aspectos da resposta inflamatória em desnutrição.

Camundongos Swiss machos adultos, submetidos a desnutrição

protéica-energética, após perda de aproximadamente 25~o do peso corpóreo,

foram inoculados com lipopolissacarideo de Escherichia colí. Hemograma,

mielograma, esplenograma e dosagens sistêmicas de citocinas, foram realizadas.

Células coletadas da cavidade peritonial de animais que não foram estimulados com

LPS foram utilizadas para as determinações de citocinas e NO in vitro, bem como

para quantificação dos receptores CD14 e TLR-4/ MD-2 e do fator de transcrição

NfKB. Células da cavidade peritonial foram usadas, também, para realização dos

testes de espraiamento, fagocitose e atividade cida com Candidaalbicans.

Animais desnutridos apresentaram anemia, leucopenia; severa redução

na celufaridade da medula óssea, do baço e da cavidade peritonial. A capacidade de

espraiamento, fagocitose, atividade cida e síntese de citocinas e NO foram

significativamente menores nos animais dos grupo desnutrido. O número de



xii

receptores de CD14e TLR-4/MD-2 e do fator de transrição NFKB,também foram

significativamente menores nos animaisdesnutridos.

Estes achados sugerem que animais desnutridos apresentam resposta

deficiente frente ao LPS. A menor expressão de receptores CD14e TLR-4/MD-2

pode ser responsável, em parte pela imunodepressão observada. Os dados nos

levam a inferir que o estado nutricional interfere no estado de ativação de

macrófagos e na capacidade de resposta dos animais.

B\8UOIt.Cr>-

facljld;jde de Ci8(\óas far(\1acé'J\lCa5
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A BSTRACT

Malnutrition modifies the specific and non-specific immune response

of the organism to infectious agents, hampering the production and function of

Iympho-hemopoietic cells leading to a higher susceptibility of the organism to

infections. However, the exact mechanisms by which the immunesystem is

undermined has not yet been fully elucidated. Approximately 60'Yoof infections

that evolve to bacteremia are nosocomial, and usually involve Gram negative

bacteria in individuais that have inadequate nutrition. Taking this into

consideration, and in view of the complexity of the interaction between nutritional

state and the organism's response to infection, which involves poorly known

multiplecellular and molecularcontrols, we proposed to study a few aspects of the

inflammatoryresponse in protein malnutrition.

Male, outbred Swiss mice were sumbitted to protein malnutrition and

after the loss of about 25'Yoof total body weight they were inoculad whith

lipopolissacharide of Escheríchia coll: Hemogram, mielogram, splenogram and the

determination of systemic production of cytokines were used to evaluate. Cells

from the peritoneal cavity of animaiswhowere not inoculatedwere collected for

determination of cytokines and NO production in vitro and to evaluate the

expression of NFKB and CD14 and TLR-4/MD-2 receptors. Cells from the

peritoneal cavity were used too for the spreading, phagocytosis and killing tests

with Candídaa/bicans.

Malnourished animais presented anemia, leucopenia a severe reduction

on bone marrow, spleen and peritoneal cavity cellularity. The spreading,

phagocytosis, killing and the production of cytokines and NO was significantly

lower in malnourished animais. The number of CD14 and TLR-4/MD-2 receptors

and NFKBwas found to be significantly lower in malnourished animais.
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INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A desnutrição protéico-energética (DPE)é o tipo mais freqüente de

desnutrição, afetando mais de 800 milhões de pessoas no mundo e a mais

encontrada em crianças, idosos, pacientes portadores de neoplasias ou doenças

crônicas ou sob quimioterapia ou ainda, pacientes sob alimentação parenteral

(WAITZBERG et a!., 1999; MARCOS, 2000; BRUNDTLAND,2000; GADDUCCIet

01.,2001; AKNER& CEDERHOLM,2001; NOVAet a!., 2002; KEUSCH,2003).

A DPE apresenta amplo espectro de sinais e sintomas que decorrem,

não só da (s) causa (s) que induziram à desnutrição, mas também dos diferentes

graus de carência de proteínas e, ou de carboidratos. A DPEacomete 50 a 90% dos

pacientes de hospitais de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, dificultando a

resposta a tratamentos clínicos e aumentando a morbidade e a mortalidade. Cerca

de 60% das infecções que evoluem para sepse são adquiridas no ambiente

hospitalar, envolvendo geralmente bactérias Gram negativas e incidindo

especialmente em indivíduoscom nutrição inadequada(CHANDRA,1991;CHOWet

01.,1991; GRIMBLE,1996, 1998).

Dados da literatura e do nosso grupo evidenciam que a desnutrição

compromete órgãos linfo-hemopoéticos e modifica a resposta imune. Nossos

trabalhos demonstram alterações estruturais e ultra-estruturais da medula óssea,

do baço e do timo (XAVIER,1999; VIRTURI,et 01., 2000; FAVERO,2003) e

também são concordantes com os dados da literatura no que se refere à

alterações funcionais como redução da migração celular, do espraiamento, da

fagocitose, da atividade bactericida e fungicida bem como alterações na produção

de espécies reativas do oxigênio e nitrogênio (CHANDRA, 1991; KEUSH, 1994;

BORELLI et 01., 1995; NARDINELLI & BORELLI, 2001; BRIASSOULIS et

01.,2001; FOCK,et a!., 2003). Os mecanismos que levam a este quadro ainda não

estão totalmente esclarecidos. B \ B L \ O 1 E C A " .. r "" aceu\lca~" Cie" nClôS rar,,, ./\(10'\(; li" ..' ,
Fac\I.-,c,' ~. d "áo PaulO
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INTRODUÇÃO 2

Quanto à produção de citocinas em condições de desnutrição não há

consenso na literatura. Resultados obtidos em seres humanos desnutridos e em

animais são ainda controversos (KEENAN,et aI., 1982; HOFFMAN-GOETZ, et aI.,

1981). BHASKARAM & SIVAKUMAR (1986) bem como GRIMBLE (1996)

observaram redução na produção de IL-J em criança e adultos com deficiência

protéica grave. Poroutro lado,BRADLEYet aI., (1990) encontraramconcentrações

normaispara IL-J e TNF-aem mulheres desnutridas, enquantoVAISMANe HAHN

(1991) observaram aumento da síntese de TNF-a em pacientes anoréticos e em

pacientes com grau severo de subnutrição. A discrepância dos resultados

encontrados pode ser devida, em parte, aos modelos empregados e, ou às

diferentes metodologias usadas para a mensuraçãode citocinas (imunoensaiose

bioensaios).

Sabendo-se que animais desnutridos apresentam hipoplasia severa de

órgãos linfo-hemopoéticos e alterações funcionais em macrófagos, fatos que

poderiam interferir na síntese de citocinas: avaliamos neste trabalho, a atividade

fagocítica, capacidade de espraiamento e Hkilling"de macrófagos, bem como a

síntese de citocinas in vivo e in vitro, além da expressão do receptor do LPS e do

fator de transcricão NFKB em células mononucleares peritoniais. Adicionalmente,

avaliamos a resposta hematolágica e a cinética de mobilização celular para pulmão e

fígado, órgãos alvos na endotoxemia.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DESNUTRIÇÃO PROTÉICA E PROTÉICo-ENERGÉTICA

A DPE é definida pela Organização Mundial da Saúde como "condição

(ões) patológica(s) que provém da menor ingestão, em várias proporções, de

proteínas e calorias". (WHO, 1973).

Enquanto nos países em desenvolvimentoa principal causa de DPEé

primária e acomete principalmentelactentes e crianças, nos países industrializados

a DPE,geralmente é secundária, estando associada a outras doenças, acometendo

tanto crianças comoadultos (BARON,1997).

Dados de 1997 mostram que o Brasil apresenta distribuição desigual

dos índices de desnutrição. Na região Norte e Nordeste os índices são elevados

(entre 23CYoe 27%) assemelhando-se aos dos países pobres da África. Na região

Sudeste e Sul o percentual de crianças desnutridas encontra-se entre 8% e 9%

(MONTEIROet aI., 1997). No Brasil, na década de 90, o problema da desnutrição

ainda continuavagrave. Em2001 umterço da populaçãobrasileira era considerada

mal nutrida, 9CYodas crianças morriam antes de completar um ano de vida e 37CYodo

total eram trabalhadores rurais sem terras, onde há maior prevalência desses

índices (FAO, 2001).

A desnutrição pode ter origem na deficiência ou ausência de qualquer

nutriente sendo que sua instalação e gravidade dependem da causa, intensidade e

duração da carência. Pode ser causada, primariamente, por dieta inadequada ou,

secundariamente, por deficiência na absorção e, ou ingestão deficiente, por um

aumento da utilização ou ainda, excreção excessiva de nutrientes. Assim,formas

várias de desnutrição podem ocorrer simultaneamente e, desta maneira, ter-se

quadros carenciais devidos a dietas quanti ou qualitativamente alteradas,

originandotipos diversos de desnutrição (STINNETT,1983).
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As manifestações clínicas da DPE dependem do grau e severidade da

deficiência protéico-calórica, da causa e duração da deficiência, bem como da

idade do indivíduoe da associação ou não com outras doenças. Desta forma, a

desnutrição compreende uma gama de síndromes clínicas. As formas clínicas

características com manifestações mais severas são o KWQshiorkor,decorrente de

uma carência protéica com ingestão normal de carboidratos, e o Morosmus que

decorre da deficiência prolongada de proteínas e carboidratos. Os quadros

intermediários surgem pela combinaçãode vários graus de privação protéica com

diversos graus de deficiência calórica total (De ANGELIS, 1986).

Estas síndromes podemcursar comretardo no crescimento, alterações

psico-motoras e alterações histológicas e funcionais acentuadas em diversos

órgãos e sistemas do corpo comocoração, pulmões,trato gastro-intestinal, fígado,

rins e sistemas endócrino e imunológico(AUGUSTO,1995; De ANGELIS,1986;

COTRAN et aL, 2000).

Alterações hematológicas quantitativas como anemia (MARTINS et

aL,1971; De ANGELIS,1986; AUGUSTO,1995; LEE& HERBERT,1999; COTRAN

et aL, 2000;), leucopenia (GARCIA, 1992; BORELLI et ai 1995) linfocitopenia

(GARCIA, 1992; BORELLI et ai, 1995; AUGUSTO, 1995; BARON, 1997) e

neutropenia (BORELLI et ai 1995; BARON, 1997) são um reflexo do

comprometimento dos órgãos linfo-hemopoéticosem condições de desnutrição e

estão associadas com a modificaçãoda resposta imuneque se traduz por maior

susceptibilidade a infecções (SCRIMSHAW, 1969; GROSS & NEWBERNE,1980;

TOMKINS, 1986; VICTORIA& HERNANDEZ,1990). A associação desnutrição-

infecção é responsável peloalto índice de morbidade e mortalidade principalmente

entre as crianças (BEISEL,1977; VICTORIA&HERNANDEZ,1990).
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2.2 HEMOPOESE.INFLAMAÇÃO E DESNUTRIÇÃO

o binômiodesnutrição-infecção pode ser visto sob dois aspectos: a

desnutrição alterando os mecanismos de defesa do indivíduo e a infecção

agravando o estado carencial previamente instalado ou ainda, a doença

desencadeando-o (BEISEL. 1984; KEUSH & FARTHING, 1986; POWANDA &

BEISEL, 2003; SCRIMSHAW, 2003). Nessas condições a desnutrição pode

facilitar a invasãodo agente, favorecer sua proliferação no organismo,facilitar

infecções secundárias e modificar o curso e a evoluçãoda enfermidade (LAMUS,

1975; BRUNDTLAND,2000).

A restrição protéica modifica as respostas fisiológicas do organismo

podendo induzir lesão celular. Contudo, existem diferenças na extensão e no tempo

da lesão: tecidos que exibem elevado "turnover" de proteínas são primeiramente

afetados em relação aos que apresentam baixo "turnover" protéico. Portanto,

mecanismos envolvidoscom proliferação, diferenciação e morte celular podem

alterar-se na desnutrição, afetando diferentemente os distintos tecidos do

organismo (DEO etal, 1975; WATERLOW,1996).

o tecido sanguíneocaracteriza-se:

(i) por sua alta taxa de renovação (indivíduoadulto normal, produz

cerca de 1-2 x 1010leucócitospor dia/kg) e

(ii) por sua flexibilidade e adaptação frente a diferentes situações

fisio-patológicas (OGAWA, 1993;QUESENBERRY.1995).

Fisiologicamente,em seres humanosapós o nascimento, a hemopoese

ocorre exclusivamente na medulaóssea. A produção de células sanguíneas em um

padrão constante depende do microambiente medular, estrutura organizada que

regula a fisiologia da célula tronco hemopoética (COWLING& DEXTER,1995;

McKENNA & COTTER, 1997).



---------------
- - -------------

INTRODUÇÃO 6

o microambiente é constituído por células sanguíneas em diferentes

estados de maturação, células estromais (células reticulares, macrófagos,

adipócitoS),por umamatriz extracelular (MEC)e por substâncias solúveis (EAVES

et al.,1991;BRACH& HERRMANN,1991;MAYANI et alo,1992), apresentando-se

como uma estrutura compartimentalizada e dinâmica que, além de fornecer o

parênquima de sustentação para as células hemopoéticas, permite um "ambiente

bioquímico"fundamental para a proliferação, diferenciação e maturação das

mesmas (MAYANIet alo,1992; OPAS,1994). Dessa maneira,supõe-se a existência

de fatores regulatórios que formariam microambientesindutivos(TRENTIN,1978;

TESTA & DEXTER,1990) que controlam a hemopoese pela produção e secreção

local de citocinas pelas células do estroma, co-Iocalização de citocinas para a célula

tronco nos locaisde contato célula- célula e, ou célula -MEC ou ainda, por estímulo

direto pelo contato celular (RIOS & WILLIAMS, 1990; METCALF,1992; OPAS,

1994).

Leucopenia e leucocitose são situações descritas na literatura em

processos de desnutrição, especialmente em seres humanos, visto encontrar-se,

geralmente, acompanhada de processos infecciosos ou de doenças crônicas.

(ROSEN et aI., 1974; ASCHKENASY,1975; CATCHATOURIANet alo, 1980;

GROSS & NEWBERNE, 1980).

As células granulocíticas e monocíticas exercem suas funções, na

maioria das vezes, em sítios extravasculares (FRUHMAN,1964). A capacidade

dessas células em aderir ao endotélio, migrar através dos vasos, ingerir e destruir

elementos estranhos têm sido reconhecida desde METSCHNIKOFF(1887).

Contudo, questões pertinentes aos mecanismos de como substâncias exógenas

exercem ações específicas ou não sobre a mobilizaçãocelular ainda são objetos de

estudo.

A mobilização entre os diversos compartimentos dos órgãos

hemopoéticos e entre sangue periférico e tecidos pode ser modificada em
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situações fisiológicas (ciclo circad,iano alimentação, exercícios físicos, situação

hormonal) e patológicas (WILLIANS et alo, 2001). Endotoxinas alteram a

mobilização celular não só deslocando os granulócitos, mas também modificando o

influxo no compartimento de maturação (ATHENS et alo, 1961), havendo variações

na resposta conforme o microorganismo.Muitas variáveis podemmodificar a base

desse processo inflamatório, particularmente a natureza e a intensidade da lesão,

o local e o tecido afetado, a resposta do hospedeiro, existência de distúrbios

predisponentes ou pré-existentes, a presença de imunidadeadquirida contra o

eventual agente agressor, o estado nutricional e presença ou não de

farmacoterapia (CONTRANet alo,2000).

A literatura, em situações de desnutrição apresenta dados muitas

vezes conflitantes o que podeser devidoà presença de umquadro multicarenciale,

freqüentemente, associado a outros processos patológicos.(ASCHKENASY,1957,

1966a, 1966b, 1975; WATERLOW,1996). Embora a resposta leucocitária seja

variável, as evidências indicam que situações em que a desnutrição não esteja

associada a outras doenças, a leucopenia é a regra (FRIED et alo, 1978;

CATCHATOURIAN et alo, 1980).

A aparente dificuldade da resposta leucocitária em infecções

bacterianas em DPE seria, segundo SUDA et alo, (1976), devido à redução de

células maturas na medula óssea e não à dificuldade primária no processo de

mobilizaçãodos leucócitosdo sangue para os tecidos. Entretanto, os dados sobre a

mobilização celular também são divergentes (CHANDRA,1975; GOYAL et alo,1981;

De Ia FUENTE & MUNOZ, 1992). Estudos têm demonstrado que a DPE pode

alterar aspectos funcionais dos leucócitos (CHANDRA, 1976; GROSS &

NEWBERNE, 1980; REDMOND, et aI., 1991). Em nosso laboratório temos

observado que a migração celular para os focos inflamatório em camundongos

encontra-se reduzida (BORELLIet alo, 1995, 1998); ocorrendo alterações no

espraiamento, na fagocitose, na atividade fungicida, no "burst" respiratório e na
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síntese de epécies reativas do nitrogênio (NARDINELLI & BORELLI,2001; FOCK,

et aI., 2003).

A desnutrição protéica induz alterações estruturais em órgãos

linfóides especialmente em áreas timo-dependentes (WATERLOW& ALLEYNE,

1971; GROSS & NEWBERNE, 1980; WATERLOW, 1996; XAVIER et aI., 1999;

COTRAN et aI., 2000) conduzindo a involuçãodo timo, baço, linfonodos e linfopenia

sanguínea (ASCHKENASY,1966b, 1975; CHANDRA,1976, 1991; BELLet aI., 1976;

GROSS & NEWBERNE,1980; CHANDRA& CHANDRA,1986). Devemos relembrar

que em outras espécies outros órgãos como o baço além da medula óssea, têm

função hemopoética (BANNERMAN,1983).

As populaçõesde linfócitos parecem ser atingidas de maneira distinta

pela desnutrição: nas áreas timo-dependentes há redução no númerode linfócitos

T, particularmente da população CD4+,estando normal o número de células B no

baço, linfonodos e sangue (CHANDRA, 1991). Nosso grupo evidenciou que a

depleção hemopoética decorreu, em parte, pela redução da populaçãode células

primitivas e por alterações no processo de diferenciação e maturação, tanto no

setor mieloide como linfóide T e B. Estes progenitores também apresentaram

falência para expansão quando cultivados na presença de citocinas hemopoéticas

(BLATT, 2004).

Os dados existentes na literatura sobre a resposta humoral são

conflitantes, não permitindoconclusõesdefinitivas (WATERLOW,1996).

A literatura relativa à resposta imune celular em situações de

desnutrição é bastante ampla, porém, não conclusiva. A resposta de células T

frente a mitógenos, reações de hipersensibilidade retardada, rejeição a enxertos

e produção de linfocinasé variável (CHANDRA,1972; ASCHKENASY,1975, 1977;

BELLet aI., 1976; MATHUR& DEO, 1976; McMURRAY,1984; CHANDRA&

CHANDRA,1986; DRABIKet aI., 1987). Assim,se de um lado temos um grupo de

pesquisadoresrelatando a ocorrência de depressão da resposta celular
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(ASCHKENASY, 1975; BELL, 1976; KEENAN, 1982). de outro temos trabalhos

cujos resultados são opostos, revelando que na desnutrição protéica a resposta

celular encontra-se estimulada (COOPERet alo,1974; GOOD& LORENZ, 1988).

2.3 CITOCINAS

As citocinas compõemum grupo heterogêneo de polipeptídeos que

funcionalmente podem ser denominados de peptídeos regulatórios, atuando na

ordem de pico ou namomolese que modificama (s) função (ções) de diferentes

tipos celulares.

A maioria das citocinas é produzida indutivamente, por diferentes

células, durante a fase efetora da imunidadenatural e específica e parecem ter

função imediata, regulando resposta imune e inflamatória, podendo controlar a

proliferação e diferenciação celular, a apoptose e ativar ou inibir células maturas

efetoras (WALKERet alo, 1995; QUESENBERRY,1995; ASSENMACHER et aL,

1996; ABBASet aL, 2000).

A secreção de citocinas é uma resposta rápida, um evento auto-

limitante. Emgeral as citocinas não são estocadas comomoléculaspré-formadas e

sua síntese é iniciadapor um novogene de transcrição. Tal ativação transcricional

é geralmente transitória e as moléculas de RNAmsão geralmente instáveis. A

associação entre um período curto de transcrição e umameia vida biológicacurta

do RNAmfazem que a secreção de citocinas seja transitória e dependente da

interação ligante-receptor. Uma vez sintetizada, as citocinas são rapidamente

secretadas (WALKER et aL, 1995; QUESENBERRY,1995; ABBASet alo,2000).

As citocinas modificam a biologia celular via ligação com receptores

específicos presentes na célula-alvo. Os mecanismos pelos quais as citocinas ligam-

se aos receptores, estimulando a transcrição, não são totalmente conhecidos.

Presume-se que a ligaçãoda citocina ao receptor estimule a produçãoou a ligação
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de fatores nucleares regulatórios que ativariam a sequência de nucleotídeos na

região5' dogenequefaz a transcrição(REEVES&MAGNUSON,1990).

Ações de diversas citocinas podem ser antagônicas, sinérgicas ou

redundantes. Determinadas citocinas podem influenciar a síntese de outras

citocinas levandoa umacascata na qual a segunda ou terceira pode mediar a ação

biológicada primeira citocina. A capacidade de umacitocina em aumentar ou inibir

a produção de outras citocinas constitue-se em importante sistema regulatório

positivo e negativo para as respostas imunee inflamatória (ARAI, et aI., 1990).

Diversas citocinas geradas durante a resposta inflamatória

apresentam potentes efeitos estimuladores sobre o crescimento e diferenciação

das células progenitoras da medulaóssea (WALKERet aI., 1995; QUESENBERRY,

1995). A resposta inflamatória pode envolver uma complexacascata de citocinas

pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (Fig. 1).
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Figura 1. Esquema representativo das interações entre células endoteliais,
fibroblastos, linfócitos T helper e células da linhagemmono-macrofágica,na
geração de citocinas e proteínas de fase agudadurante a resposta inflamatória
frente a um estímulo (LPS). As citocinas envolvidas nessas interações,
particularmente os efeitos de IL-la, IL-lfJ e TNF-asobre as células do vaso,
promovendoa migraçãode leucócitospara o localda lesão, e a ação dos CSFs
(fatores de crescimento) promovendo aumento da leucopoese. (Adaptado de
PUGH_HUMPHREYS, & THONSON, 1998).

Das citocinas liberadas durante a resposta inflamatória,IL-l, TNF-a e

IL-6 são os principais mediadores do metabolismointermediário, com capacidade

de originar atividades resultantes da interação direta entre as citocinas e a

resposta celular, podendo alterar o metabolismo por modificações nas

concentrações de insulina,glucagon,corticosterona circulante e a síntese hepática

de proteínas de fase aguda (FRIED,1978; GROSS&NEUBERNE1980; ORTIZ &

BETANCOURT,1984; KEUSCH,1994;FUJIHARA,et alo,2003).



-- ---
_n _--n -- -- --n_---

INTRODUÇÃO 12

o TNF-a pode ser sintetizado por monócitos/macrófagos e em

menor quantidade por neutrófilos em resposta a endotoxinase a outras citocinas

(DINARELLOet aI.. 1986; FUJIHARA,et aI., 2003). Comoo TNF-a induz a

liberação de citocinas comoa IL-l. IL-6 e IL-8 (NAWROTHet aI.. 1986), seus

diversos efeitos parecem decorrer tanto de ações diretas quanto mediadas pela

liberação dessas citocinas (MICHIEet aI.. 1988; SHERON&WILLIAMS.1992).

A liberação de TNF-a em resposta aguda é rápida e curta. induzindoa

liberação de IL-l. ativando os fagócitos mononucleares.estimulandoas células T.

as células "natural killer" (NK)e os mastócitos (VANDERPOLL& LOWRY. 1995;

BEUTLER& BAZZONI. 1998). O IFN-y. produzidos pelas células T estimula a

síntese de TNF-a de monócitos ativados préviamente por LPS.

O TNF-a pode aumentar a expressão de receptores de superfície em

células do endotélio vascular, aumentandoa adesividade de leucócitos. inicialmente

de neutrófilos e subseqüentemente de monócitose linfócitos. Alémdisso, o TNF-a

estimula os monócitose outras células a secretarem citocinas que contribuem para

o recrutamento de eosinófilos e monócitos. A produção crônica de TNF-a em

baixas concentrações propiciaà remodelaçãotecidual (DINARELLO.et aI.. 1986).

Assim como o TNF-a a IL-l é uma citocina primordialmente

inflamatória, envolvidacom reações de fase aguda (CONTRANet aI., 2000) e de

importânciaestratégica no processo inflamatório(ALLEVA.et aI.. 1997). Durante o

processo inflamatório a IL-l é produzida principalmente pelos macrófagos.

podendo também ser produzida por outras células. como queratinócitos. células

mesângiaisdo rim, células epiteliais da córnea. linfócitos. fibroblastos e células da

glia (CONTRANet aI.. 2000).

Os macrófagos secretam IL-l em resposta a diversos estímulos e

particularmente. àqueles derivados de produtos microbianos. Devido as suas

propriedades efetoras múltiplas IL-l parece ser uma das principais citocinas

desencadeadora do processo inflamatório, sendo Q principal responsávelpela
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ativação de outras células que passarão a sintetizar outros tipos de citocinas com

diferentes ações (VAN DERPOLL&LOWRY,1995). Foi demonstrado que tanto a

IL1-a como IL1-f3 induzem febre, neutrofília e aumento das citocinas circulantes

quando administradas por via intravenosa ou intra-cerebroventricular em coelhos e

ratos (ZAMPRONIOet aI., 1994). Tanto o TNF-a como a IL-1 exercem ações

fisiológicassimilares (DINARELLOet aI., 1984).

Altas concentrações de IL-1 e TNF-a induzemestado hemodinâmico

descompensadolevandoa umchoqueséptico (LOWRY&CALVANO,1995). Já está

demonstrado que tanto a IL-1a como IL-1f3(DINARELLO,1984) estão alteradas

em pacientes com sepse (DINARELLOet aI., 1986) além de outras citocinas como

TNF-a, IFN-y (DINARELLOet aI., 1984; 1988), IL-6 (HELLEet aI., 1988), MIP-1

(MINANO et aI., 1990), IL-8 (ROTHWELLet aI., 1990; ZAMPRONIO et aI., 1994),

e IL-ll (LOPEZ-VALPUESTA& MYERS, 1994). A sepse está freqüentemente

associada com a ativação e recrutamento de célulals maturas e de precursores

mielóidesdo tecido hemopoético.

Outra citocina de suma importânciano processo inflamatórioé a IL-6,

umacitocina commultiplicidadede funções na resposta de fase aguda, na resposta

imunee hemopoese e que é sintetizada por umagrande variedade de células como

os monócitos, fibroblastos e macrófagos. A IL-6 possui ação inflamatória sendo

descrita comofator estimulador de hepatócitos induzindoa síntese de proteínas

de fase aguda pelo fígado (LE& VILCEK,1989) e capaz de induzir febre (OPPet

aI., 1989; LeMAYet aI., 1990; DINARELLOet aI., 1991).

As concentrações de IL-6 no plasma, fluído cérebro-espinal e

perfusatos hipotalâmicos encontram-se elevadas durante a febre induzida por

endotoxina em ratos e cobaias (LeMAYet aI., 1990;ROTHet aI., 1993; J ANSKYet

aI., 1995). A infusão central de IL-6 em dose correspondente as concentrações

detectadas no hipotálamode ratos, induzfebre em animaisdessa espécie (KLIRet
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aI., 1993), sugerindo que essa citocina seja um mediador de ação central da

resposta febril a endotoxina. (SCHOBITZ et ai., 1994).

A IL-8 foi isolada pela primeira vez de leucócitos estimulados

(LARSEN,et alo, 1989) e caracterizada como uma proteína com características

quimiotáticas para neutrófilos (VAN DAMMEet aI., 1988; BAGGIOLINI,et alo,

1991). Foi evidenciado que IL-8 podia ser sintetizada à partir de monócitos

circulantes estimulados com lipopolissacarídeo de Escherichia col1:e também que

fibroblastos, células endoteliais e células epiteliais podem produzir IL-8 em

resposta a citocinas primárias como IL-1 e TNF-a, também produzidas em

neutrófilos em circunstâncias pouco específicas, tendo considerado a IL-8 como

um fator quimiotáticoautócrino e demonstrado que após uma infecção bacteriana,

IL-6 e IL-8 são produzidas por monócitos circulantes, enquanto fibroblastos

respondem melhor quando a infecção é viral (BAGGIOLINI, et aI., 1991).

Assim, as principais citocinas liberadas durante a fase aguda da

resposta inflamatória são IL-1, TNF-a, IL-6 e IL-8. Por outro lado, IL-4, IL-lO e

IFN-y aparecem como citocinas regulatórias do processo.

o IFN-y é produzidotanto por linfócitos T auxiliares CD4+quanto por

praticamente todos os linfócitos T CD8+(ABBASet aI., 2000).

As citocinas derivadas principalmente de linfócitos T CD4+e linfócitos

CD8+ativados atuam, primariamente, na ativação das funções de células efetoras

inespecíficas, sendo consideradas citocinas ativadoras das células inflamatórias,

atuando na fase efetora das respostas imunesmediadas por células. O IFN-y é um

dos principais fatores ativadores de macrófagos e propicia o modo pelo qual os

linfócitos T ativam essas células, e em menor extensão, IL-1, TNF-a e, no

camundongo, IL-4 (QUESENBERRY,1995).

A IL-4 é produzida por linfócitos T ativados e originalmente descrita

como um fator estimulador de células B (HOWARD& PAUL,1982). A IL-4 é
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tQmbém um fQtor QtivQdor de mQcrófQgos, mas seus efeitos sobre os fQgócitos

mononucleares são muito menos potente que os efeitos do IFN-y. A IL-4 possui

QmplQgQmQde QtividQdes dentre as qUQisdestQcQ-se Q cQPQcidQdede inibir Q

síntese de diversas citocinas como IL-1, TNF-a, IL-6, IL-8, GM-CSF e IL-10 em

monócitos humanos (HART et aI., 1989; ESSNER et aI., 1989; VELDEet aI., 1990;

STANDIFORD et aI., 1990; WAALMALEFYTet aI., 1991; DONNELLYet aI., 1991;

FENTON et aI., 1992; ORINO et aI., 1992; TAKESHITA et aI., 1996) e IFN-y em

células mononucleares sQnguíneas humanas (PELEMANet aI., 1989).

A IL-10, iniciQlmentedescrita comoum fator produzido por dones de

linfócitos Th2, inibe a produção de citocinas por linfócitos Th1, entre elas IL-2,

IL-3, TNF-a, IFN-y e GM-CSF.A IL-lO, além de ser produzidQpor célulQSTh2, é

também produzida por monócitos (WAALMALEFYTet aI., 1991) e macrófagos

(FIORENTINOet aI., 1991).In vivo,a administração de endotoxina a camundongos

e mQcacose de TNF-a, em humanos,induzelevaçãodos níveisplasmáticosde IL-10

(MARCHANTet aI., 1994; VANDERPOLLet aI., 1994).

A IL-10 influencia o perfil de liberação de citocinas por diversas

células qUQndoessas são estimuladas por LPS. Assim, IL-10 inibe a produção de

TNF-a, IL-6, IL-1 por macrófagos (BOGDANet aI., 1991; FIORENTINO et aI.,

1991;BERKMANet aI., 1995), inibea produçãode IL-1a, IL-1r3,IL-6, IL-8, TNF-a,

GM-CSFe dela mesmapor monócitos(WALLMALEFYTet aI., 1991).Tambéminibe

a síntese de TNF-a, IL-1r3e IL-8 por polimorfonudeares (CASSATELLAet aI.,

1993).

2.4 OXIDONÍTRIco

o óxido nítrico é gerQdo endogenamente a partir de um resíduo de

guanidinaterminal da L-QrgininQpela ação de umafQmíliade enzimaschamada NO

sintase (NOS), com conseqüente produção estequiométrica de citrulinQ.A NOS

II
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pode existir em três isoformas (MICHEL& LAMAS,1992; SESSA, 1994; LIU &

SUNDQVIST, 1997). A NOS tipo I e III, chamadas também de NOSc

(constitutiva), é constitutivamente expressa em células endoteliais e é modulada

pelo shear stress e umavariedade de agonistas. O NO sintetizado pela NOSc têm

um papel crucial na regulação da pressão sanguínea, no tônus vascular e na

agregação plaquetária. As NOSc normalmentesão ativadas pelo aumento de cálcio

intracelular, o qualpromoveliberação de NO por algunsminutos.Adicionalmente,a

fosforilação e a desfosforilação de tirosina participa na regulação desta enzima

(SASAKI, et a!., 2003). Outra isoforma de NOS é a NOS tipo II, também

chamada de NOSi (indutível), a qual é independente de cálcio e induzivel por

citocinas. A NOSi é expressa em muitas células após estímulos imunológicosou

inflamatórios, produzindo grande quantidade de NO por horas ou dias, levandoa

um aumento da permeabilidade vascular, especialmente relevante no processo

inflamatório (WU, et a!.,1993; SASAKI, et a!., 2003; KOULENTAKI,et a!., 2004).

O NO é o transdutor chave da mensagem de vasodilatação do

endotélio para as células endoteliais; é um constituinte da transmissão neuronal

central e periférica e participa da defesa imune não específica (HARALD &,

SCHIMDT, 1992; RIBEIRO, et a!., 2004).

A NOSi encontra-se em uma variedade de tipos celulares como

macrófagos, neutrófilos e linfócitos T. O LPS também possui a capcidade de

induzir a expressão de NOSi. Foi demonstrado, experimentalmente, que a

combinaçãode LPS com IFN-y induz a expressão de NOSi, sendo mais efetiva

quando em presença de TNF-a e IL-1p, agindosinergicamente e sequencialmente

(KOULENTAKI,et a!., 2004).

2.5 CITOCINAS E DESNUTRIÇÃO

Não há consenso na literatura acerca da produção de citocinas em

condições de desnutrição. Entretanto, é postulado que a síntese de citocinas pró-
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inflamatórias como IL-l, IL-6 e TNF-a pode ser uma das causas desencadeadoras

de desordens alimentares. Em 1990 GRIMBLEobservou redução na capacidade de

monócitos de indivíduos desnutridos em sintetizar citocinas. Resultados obtidos em

diferentes modelos de desnutrição são ainda controversos quanto à produção de

citocinas e seus efeitos regulatórios (HOFFMAN-GOETZ et aI., 1981; KEENANet

alo,1982; LING et aI., 2004; WIERINGA et alo,2004; KAYSEN,2oo5).

Dados da literatura sugerem que a capacidade do organismo em

responder a IL-1 exógena dependeria das condições nutricionais (DRABIKet aI.,

1987). Outros autores observaram redução na produção de IL-1 em crianças e

adultos com deficiência protéica grave (BHASKARAM& SIVAKUMAR,1986;

KAUFFMANet alo, 1986). Por outro lado, BRADLEYet aI., (1990) encontraram

concentrações normais para IL-l e TNF-a em mulheres desnutridas, enquanto

VAISMAN&HAHN(1991)observaram aumentoda síntese de TNF-a empacientes

anoréticos e em pacientes com grau severo de desnutrição.

O TNF-a é conhecido como uma substância indutora de caquexia e que

medeia a perda de peso em ratos e é proposto como um mediador supresssor do

apetite (LANGSTEIN, et alo, 1991). O uso terapêutica de TNF-a induz efeitos

neuronais comoanorexia e fadiga (SCHILLER, et alo, 1991). Além do TNF-a tem

sidodemonstradoqueIL-1e IL-6, emmodelosanimais,normalmentecausamfebre,

perda do apetite e diminuição da ingestão de alimentos (DANTZER, et alo, 1993).

PLATA-SALAMAN, et aI., (1996) demonstraram que a administração crônica

intracerobroventricular de IL-l induziu uma diminuição da ingestão de alimentos de

uma maneira dose dependente. Também JOHNSON (1998) demonstrou que IL-6

leva, em roedores, a uma diminuição no consumo de alimentos. Em modelos

experimentais onde se administrou IL-1, IL-6 e TNF-a , ou modelos em que se

estimulou a síntese sistêmica das mesmas, evidenciou-se mudanças neuroquímicas,

comportamentais e fisiológicas (PLATA-SALAMAN,et aI., 1988; PLATA-

SALAMAN, 1998).
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A administração de LPS e IL-l induz diminuição na ingestão de

alimentos, altera o comportamento ativando o metabolismo cerebral de

noraepinefrina e serotonina levando a um aumento da resposta e atividade

hipotalâmica (HART, B. L., 1988; SWIERGIEL, A. H., et ai 1997;. SWIERGIEL, A.

H.,et aI., 1999). O aumento e a síntese crônica de TNF-a, IFN-y, IL-l e IL-6 pode

favorecer a indução de um estado catabólico e caquexia observada em casos de

câncer (ESPAT, et aI., 1995).

CHANDRA & CHANDRA (1986) encontraram redução de IL-2

sugerindo que a desnutrição induziriaa umafalha na imunocompetência (KLASING,

1988). Pacientes com desnutrição e submetidos à reabilitação nutricional

apresentammelhorsíntese de IL-1,IL-6 e TNF-a(MUNOZet aI.,1994).Poroutro

lado, em indivíduos desnutridos anoréticos os níveis de TNF-a e IL-1J3 estão

aumentados e retornam ao normalapós a renutrição ou quando o estado nutricional

é menoscrítico (ALLENDE et aI., 1998).

VAISMAN,et aI., (1989) observaram aumento da síntese de TNF-a,

enquantoos níveis séricos de IL-6 foram menores em crianças com desnutrição

protéico-energética, enquanto que DULGER et aI., (2002) encontraram níveis

maiores de IL-6 em crianças com Kawashiokor e Marasmus, não observando,

entretanto, diferença nas concentrações de TNF-a.

MÜNÕZ,et aI., (1995) observaram diminuiçãona produçãode TNF-a

em célulasmononuclearesestimuladascomLPSe oriundasde criançasdesnutridas

entre 2 e 8 mêses de idade que não apresentavam quadro infeccioso,

semelhantementeaos dados de DOHERiY,et aI., (1994).Modelosexperimentais

utilizando coelhos com desnutrição protéica nãoapresentaram febre em resposta a

infecção por bacterias Gram negativas, mas apresentavam febre após

administração exógena de IL-1 (HOFFMAN-GOETZ & KLUGER, 1981).

SCHLESINGER,et aI., (1994) observaram diminuição de produção de IL-1 em

células mononuclearesesplênicas de ratos com desnutrição protéica.
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Complicações observadas nas desordens alimentares podem ser

decorrentes, em parte, da desregulação provocada pela síntese de citocinas.

Granulopoesedeficiente foi observada em pacientes anoréticos comdeficiência de

GM-CsF (VAIsMAN, et aI., 1996). Esta poderia ser umadas causas da tendência

de leucopenia e anemia observada em casos de desnutrição.

2.6 PARTICIPAÇÃODE RECEPTORESCD14 E TLR-4 E DO FATORNFteB

NA ATIVAÇÃOCELULARMEDIADAPORLPS.

As bactérias Gram-negativas possuem em sua membrana externa

componente lipopolissacarídeo (LPs) que desempenha importante função na

viabilidadebacteriana e na interação como hospedeiro (RIEsTsCHELet aI., 1982).

Esta endotoxina é um antígeno fraco, não específico, pobremente neutralizado por

anticorpos, sendo capaz de ativar a cascata do Complemento.A ativação do

Complementoenvolvea formação de cininas, importante mediador da inflamação,

ativador de mastócitos, basófilos e células endoteliais. O LPs induz também os

macrofágos a secretarem citocinas, espécies reativas do oxigênio,óxido nítrico,

fator ativador de plaquetas e prostaglandinas. Mesmo quantidades pequenas de

endotoxina são capazes de induzir resposta inflamatória importante (RIEsTsCHEL

et aI., 1994).

Infecções combactérias Grampositivas e Gramnegativas apresentam

manifestações gerais similares como febre, leucocitose, hipotensão, perda de

apetite, sonolênciae dor óssea, que são causados por mediadores liberados pelas

células do hospedeiro expostas às células bacterianas e a seus componentes.Um

dos principais mediadores pró-inflamatórios induzidos por bactérias e

componentes da parede celular são as citocinas (GALANOS et aI., 1985; OPALet

aI., 2003). Os principaiscomponentesbacterianos responsáveis pela induçãodestas

manifestações clínicas são a endotoxina (LPs) em bactérias Gram negativas e

peptidioglicano (PG)e ácido lipoteitóico (LTA) em bactérias Gram positivas. As
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principais células - alvoativadas por estes componentesbacterianos são monócitos

e macrófagos (GALANOS et alo, 1988). Utilizando animais isogênicos sensíveis e

resistentes ao LPS, FREUDENBERGet aI., (1986) demonstraram a importância

central do macrófago na fisiopatogenia do choque endotóxico. Por meio da

transferência de macrófagos de camundongossensíveis ao LPSpara camundongos,

histocompatíveis resistentes, tornaram estes últimossensíveis ao LPS.

Para que haja a ativação celular é necessária ligaçãodo LPSà célula

pela ligação do complexo LPS-LBP(lipopolissacarídeo - proteína ligante de

lipopolissacarídeo)ao CD14(WRIGHT,et aI., 1990). Os monócitos,macrófagos e,

em menor proporção, os granulócitos, possuem receptores de superfície CD14

(ZIEGLER-HEITBROCK& ULEVITCH,1993), sendo capazes de se ligarem ao

complexo formado pelas proteínas carregadoras e a endotoxina, além de

receptores para endotoxina livre (ZIEGLER-HEITBROCK&ULEVITCH,1993).

O receptor CD14se apresenta em duas formas: o CD14solúvel (sCD

14) e o CD14ligado à membrana (mCDI4)(WRIGHT,et aI., 1990). O sCD14 é

encontrado no plasma, entretanto, as células que o secretam não foram ainda

claramente identificadas (TOBIAS,et aI., 1999).O sCD14tem afinidade peloLPS-

LBPcirculante, formando então, o complexoLPS-LBP-sCDI4.

A expressão de CD14 na superfície celular pode ser influenciada pela

estimulação com IFN-y, IL-4 e TNF-a e pelo próprio LPS (BAZIL & STROMINGER,

1991; MARCHANT,et aI., 1992; TAKAKUWAet ai., 1996; ZIEGLER-HEITBROCK&

ULEVITCH,1993).

A proteína ligante de lipopolissacarídeo (LBP) é sintetizada em

hepatócitos e posteriormente liberada na corrente sanguínea. Essa proteína tem

alta afinidade pelo LPS, formando o complexo LPS-LBP(SCHUMANNet aI., 1990).

A LBP facilita a ligação do LPS tanto ao CD14 solúvel como ao de membrana das

células alvos (WRIGHT et aI., 1990; HEUMANNN et aI., 1992; HAILMAN et alo,

1994). O complexo LPS..LBPpotencializa a ativação de macrófagos e,
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subseqüentemente, a produção de citocinas como TNF-a (SCHUMANNet aL, 1990;

ZIEGLER-HEITBROCK& ULEVITCH,1993; J ACKet aL, 1997).

A ligação do LPS aos monócitos/macrófagos (KANG et aI., 1990;

GALLAYet aL, 1993; THIEBLEMONT & WRIGHT, 1997) e a neutrófilos (LUCHI &

MUNFORD, 1993; DETMERS et aL, 1996; THIEBLEMONT et aL, 1998;

FUJIHARA,et aI., 2003) é seguida do transporte para o espaço intracelular após

poucos minutos de incubação,tendo sido demonstrado por LUCHI& MUNFORD

(1993) que a taxa de internalizaçãodo LPSem neutrófilos é varias vezes menordo

que a taxa de ligação.

A internalização do LPStem sido considerada comofator importante

para a ativação celular. A utilizaçãode wortamaninae citocalasina, substâncias que

bloqueiam o transporte na membrana celular, demonstraram ser eficientes no

bloqueioda induçãode adesão em neutrófilos pelo LPS,sugerindo que a endocitose

do LPS pode ser necessária para ativação celular (DETMERSet aI., 1996).

THIEBLEMONT& WRIGHT(1997) observaram deficiência na endocitose do LPS

em camundongosresistentes ao LPS,sugerindoque o CD14atue comoumaproteína

transferidora de lipídeo e que a sinalização celular depende do movimento do CD14

para o interior da célula (THIEBLEMONT & WRIGHT, 1997). Esses autores

demonstraram que o LPS de Rhodobacter sphaeroides (RsLPS), um LPS com pouca

atividade tóxica (STRITTMATTER et aI., 1983), não é transportado para o meio

intracelular de monócitose neutrófilos e ao acrescentar-se clorpromazina houve

restauração do movimentoendocítico do RsLPS,possibilitando a ativação celular

mediada pela produção de IL-6, o que indica que a ativação celular pelo LPS é

dependente de sua internalização (THIEBLEMONTet aL, 1998). Outros autores

concluíram que a internalização do LPS e ativação celular são dois eventos

relacionados, porém independentes (GEGNERet aL, 1995; TOBIAS et aL, 1999).

GEGNERet aL,(1995)demonstraramque a internalizaçãopode ser separada do

sinal de transdução.
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o mecanismo pelo qual o CD14está envolvido no sinal de transdução do

LPS é incerto uma vez que sua molécula não possui uma porção transmembrana.

Dessa forma, foi postulado que umamoléculatransmembrana interaja como CD14

e o LPS para fazer a sinalização (ZIEGLER-HEITBROCK& ULEVITCH,1993).

POLTRORAKet aI., (1998) identificaram o TLR-4 (-Toll-likereceptor-4) como o

transdutor de sinal de membranapara o LPS,encontrando mutações nogene TLR-4

rToII-like receptor-4 gene") em camundongosresistentes ao LPS. Essa mutação

impede uma efetiva sinalização do LPS pela membrana plasmática nesses

camundongos.

ANTAL-SZALMASet aI., (2000) propõe o TLR-4comoumco-receptor

essencial à sinalizaçãoe SHIMAZUet aI., (1999) e AKASHIet aI., (2000) propõe a

moléculaMD-2 como uma moléculaacessória também essencial ao mecanismode

ativação celular desencadeado pelo LPS. Assim,a ativação celular desencadeada

pelo LPSdepende de três proteínas: CD14,TLR-4e MD-2, formando o complexo

receptor do LPS (MIYAKE,2003; BEUTLER,2003).

Uma vez ativado o complexo TLR-4 ocorre o recrutamento de uma

proteína adaptativa denominadaMyD88(Fig.2), o qual se associa a IRAK(serina-

treonina proteína quinasedo receptor de IL-1) que é fosforilada e associando-se a

uma proteína adaptativa, denominadaTRAF6(Fator de necrose tumoral associado

ao fator 6), que levará à ativação de MAPquinases, onde direta ou indiretamente

irá ativar IKK1e IKK2 (I kappa B Kinase 1 e 2, respectivamente), levando a

ativação de NFKB (fator nulear kappa B), proteína citoplasmática ligada a um

inibidor (IKB), forma que não pode ligar ao DNA (MUZIO et aI., 1997, 1998;

ADACHI, et aI., 1998; LOMAGAet aI., 2000; BEUTLER,2003). A ligação do LPS ao

complexo TLR-4 induz sinais transmembrana incluindo mobilização de Ca2+(Cálcio)

(SWEET & HUME, 1996), proteína tirosina quinase K (PTK) e ativação de MAP

quinases para ativarem o fator NFKB (GOSH & BALTIMOE, 1990; MUROI &

TANAMOTO, 2002).
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A ativação da via das proteínas quinases C (PKC) levaa fosforilação do

inibidor (1KB)e a dissociação do complexo, permitindo que o NFKBmigre para o

núcleo e realize sua função (GOSH & BALTIMORE, 1990; BEUTLER,2002, 2003).
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Figura 2 Representação da ativação do
complexo TLR-4 desencadeado pelo
lipopolissacarídeo (LPS). (Adaptado de
MIYAKE, 2003).

o NFKB regula a expressão de genes envolvidos nas respostas

inflamatória e imunológica,aumentando a taxa de transcrição destes genes com

conseqüente síntese de RNAme proteínas,tendo papel importante na síntese de

mediadores pró-inflamatórios (citocinas, enzimas, receptores e moléculas de

adesão), além de regular a síntese de proteína C reativa (PCR)e iniciar a

transcrição de citocinas comoTNF-a, IL-II3,IL-2, e IL-6 (GOSH& BALTIMORE,

1990, ANSTEAD,et a!., 2003), Empacientes comsepse, a expressão do NFKBé

elevada, e quandopersistente, está associada a maior mortalidade (DINARELLO,

1996),
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3. OBJETIVOS

Tendo em vista que a desnutrição protéico-energética compromete

órgãos linfo-hemopoéticos,modificandoa resposta imunee que cerca de 50 a 9010

dos pacientes hospitalizadosapresentam algumgrau de desnutrição sendo que 6010

das infecções que evoluempara sepse são adquiridas no ambiente hospitalar, nos

propusémosa avaliar, neste trabalho, o efeito da resposta ao LPSem camundongos

submetidos à desnutrição protéico-energética.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comoobjetivos específicos nos propusémos a avaliar a:

.:. resposta hematológica (avaliando o hemograma, mielograma e esplenograma) e a

cinética de mobilização leucocitária para o pulmão, órgão alvo na endotoxemia

por LPS;

.:. histologia de órgãos hemopoéticos(medulaóssea e baço) e do pulmãoe fígado

(órgãos-alvona endotoxemiapor LPS);

.:. capacidade de espraiamento e a atividade fagocítica e fungicida de células

mononuclearesperitoniais frente a Candidaalbicans;

.:. síntese de óxido nítrico por células mononucleares peritoniais;

.:. cinética, in vivo, da síntese das citocinas: TNF-a, lU-a, lL-113,lL-4, lL-6, lL-

10, lFNy e GM-CSF;

.:. capacidade de células totais obtidas da medula óssea, do baço e do lavado

peritonial, em sintetizar as citocinas: TNF-a, lU-a, lL-1f3, lL-4, lL-6, lL-lO,

lFNy e GM-CSF, quando estimuladas in vitro com LPS;

.:. expressão do receptor do LPS (CD14e TLR4/MD-2) e do fator de transcricão

NFleBem células peritoniais.
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4. MATERIAL E MÉTODOS:

Ao , -
4.1 COMITEDE ETICA EM EXPERIMENTAÇAOANIMAL

o presente trabalho foi submetido e aprovadopeloComitêde Ética em

ExperimentaçãoAnimalda Faculdadede CiênciasFarmacêuticas da Universidade

de São Paulo (processo CEEA 03/2004, ANEXO).

4.2 ANIMAIS

Foram utilizados camundongos Swiss Webster (Mus domesticus), de dois

a três meses de idade, não isogênicos, machos, provenientes do Biotério Central do

Conjunto das Químicas da Universidade de São Paulo, dentro das condições

sanitárias e genéticas exigidas pelo International Counci/for Laboratory Animal

Science (ICLAS).

Os animais foram submetidos, desde o nascimento, às mesmas condições

ambientais (temperatura ambiente entre 22-25°C, ciclo de luz de 12 horas

claro/escuro). Logoapós o desmame, os animais passaram a ser alimentados com

ração Purina@e água ad libitumaté o iníciodo experimento.

Os animais foram pesados e distribuídos em gaiolas metabólicas (ZUCAS

et al.,1969), pesados a cada 48 horas durante o período de adaptação (BORELLIet

ai, 1995; 1998) que foi definido pelo ganho e estabilidade do peso corpóreo.

4.3 RAÇÕES

A ração I destinada aos animais nutridos apresentava 20'10de proteína

(FRIED, 1978; BORELLI,et aI., 1995; 1998) e a ração II, destinada aos animais do

grupo desnutrido, apresentava 4'10de proteína. A caseína foi utilizada como fonte

protéica das rações (GARCIA, 1992; BORELLI et aI., 1995; 1998). A mistura

salínica e vitamínica utilizadas foram às recomendadas por REEVESet alo, (1993)
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(Tabela 1). As rações foram por nós produzidas na forma de granulado e

conservadas a -4°C até o momentode uso.

Tabela 1:Composiçãodas Rações

Proteina (caseina)
Mistura salinica

Mistura vitaminica
Sacarose

Óleo
Celulose

Amido (q.s.p.)

20
4
1

10
8
1

100

4
4
1
10
8
1

100

As rações foram complementadascom0,15~ode metioninae 0,2%de colina

MISTURA SALÍNICA (1000,0 g): Ácido Bórico 0,085g; Carbonato de Cálcio

357,Og; Carbonato de Cobre 0,30g; Carbonato de Manganês 0,63g; Carbonato de Níquel 0,0318g; Carbonato

de Zinco 1,65g; Citrato de Potássio 28,Og; Citrato Férrico 6,06g; CIoreto de Lítio 0,0174g; Cloreto de Sódio

74,Og; Fluoreto de Sódio 0,0635g; Fosfato Monopotássico 250g; Iodato de Potássio O,Olg; Metassilicato de

Sódio 1,45g; Óxido de Magnésio 24,Og; Paramolibdato de Amônia 0,00795g; Sacarose 209,806g; Selenato de

Sódio 0,01025g; Sulfato de Cromo 0,275g; Sulfato de Potássio 46,6g; Vanadato de Amônia 0,0066g.

MISTURA VITAMÍNICA (500,Og): Cloridrato de tiamina 0,250 g;

Riboflavina 0,250 g; Pantotenato de cálcio 1,0 g; Vitamina B120,00015 g; Vitamina B6 0,250 g; Bitartarato de

colina 100,0 g; Vitamina A 250 VI; Vitamina D 25,0 Ul; Vitamina E 2,5 Ul; Vitamina K lUl; Ácido p-

aminobenzóico 5,0 g; Niacina 2,5 g; Biotina 0,0015 g; Ácido fólico 0,100 g; Ácido ascórbico 50,0 g; Ácido

nicotínico 0,850 g; Inositol 50 g; Sacarose q.s.p. 500g.
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4.4 INDUÇÃO À DESNUTRIÇÃO

Após o período de adaptação (aproximadamente 14 dias), caracterizado

pela manutenção ou ganho do peso corporal, os animais foram separados em dois

grupos: o grupo controle (nutrido), recebeu a ração I e o grupo desnutrido

(experimental) recebeu a ração II. Ambosos grupos receberam água e ração ad

/ibitum, determinando-se a cada 48 horas o consumode ração, água e o peso

corpóreo de cada animal.

Consideramos animais desnutridos, aptos para a realização dos

experimentos, aqueles que perderam cerca de 20% do peso corpóreo (o que

ocorreu em, aproximadamente,16 dias após o inícioda administração da ração II)

e apresentaram redução da concentração de proteínas totais, albumina e pré-

albumina séricas.

Animaisque apresentaram sinais de infeçcão, diarréia, hemorrragia ou

qualquer outra alteração, antes da indução do processo inflamatório com LPS,

foram descartados do experimento.

4.5 AVALIAÇÃODA CONCENTRAÇÃOPROTÉICA DAS RAÇÕES

A determinação da concentração protéica das rações foi feita pelo

método de Micro-Kjedahl (normas do INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1967) e

realizada no laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas - USP, sob responsabilidade da Profa. Dra. Silvia Cozzolino.

4.6 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ANIMAIS

A avaliação do estado nutricional dos animais foi baseada no peso

corpóreo, no consumo diário das rações e no consumo total de proteína, na

concentração de proteínas totais, albuminae pré-albuminaséricas.
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4.7 INDUÇÃO AO PROCESSO INFLAMATÓRIO

Como indicativopara a administração do LPSfoi considerada a perda de

20'10 de peso corpóreo inicial por parte dos animais desnutridos. Os animais de

ambos os grupos (controle e desnutrido) receberam, endovenosamente,100f.!Lde

solução de LPSde Escherichia coli (B55:05, Sigma@,ChemicalCompany,USA) na

concentração de l,25f.!9/100f.!L.

4.8 OBTENÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO

Os materiais biológicos: sangue, células da medula óssea, do baço e do

lavado broncoalveolar foram obtidos após os tempos de O min, 30 min, lh, 2h, 4h,

6h, 8h, 12h, 24h, 48h e 72h após inoculação de LPS.

Todos os materiais e reagentes utilizados estavam estéreis e livres de

pirogênio,sedo todos os procedimentos realizados em ambiente asséptico.

4.8.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS SANGÜÍNEAS: sangue e soro

As amostras sangüíneas foram obtidas, em ambiente asséptico, por meio

de punção cardíaca, em camundongospreviamentes anestesiados com lOmg/Kgde

peso de cloridrato de xilazina (Rompum@,Bayer) e 100mg/Kgde peso de cloridrato

de cetamida (Ketamina@,Cristália).

Amostras sanguíneas coletadas, sem anticoagulante, de animais de

ambos os grupos foram utilizadas para obtenção do soro, sendo empregadas nas

dosagens de proteínas totais, albumina e pré-albumina séricas, bem como na

dosagemde eritropoetina.

Amostras de soro coletadas de animais inoculados com LPS, em

diferentes intervalos de tempos, foram utilizadas para a cinética in vivode síntese

das citocinas (lU-a, lL-lf3, lL-4, lL-6, lL-lO, TNF-a, lFN-y e GM-CSF), bem como
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na dosagem de fatores do complemento (CH50 e C3).

o soro foi separado por centrifugação (2000 X g por 10 minutos)a 4°Ce

congelado em alíquotas a -40°C, e posteriormente utilizado para as referidas

dosagens.

Amostras utilizando-se EDTA lO'Yo,como anticoagulante, para obtenção

do sangue total, foram utilizadas para a realização do hemograma e contagem de

reticulócitos.

4.9 DETERMINAÇÃODE PROTEÍNASTOTAIS E ALBUMINASÉRICA

A determinação de proteínas totais foi feita pelo método do Biureto

(GORNALL,1949) e a determinação de albuminarealizada pelo método do Verde de

Bromo Cresol (RODKEY, 1965; DOUMAS, et aI., 1971). As amostras foram

processadas em duplicata e as leituras realizadas em espectrofotômetro

automatizado COBAS MIRA PLUS(ROCHE@).

4.10 DETERMINAÇÃO DE PRÉ-ALBUMINA

A pré-albuminafoi avaliada pela determinação quantitativa em soro por

técnica automatizada de nefelometria utilizando-se reagentes comerciais N-

ANTISORO pré-albumina@ (Dade Behring, Marburg, USA), seguindo-se a

metodologia indicada pelo fabricante.

4.11 DETERMINAÇÃODE CH 50 E DEC3

o sistema Complemento foi avaliado pela dosagem de CH50 (complemeto

total) e a ativação da via alternativa pela dosagem de C3.

A dosagem de CH50 e C3 foi realizada pela técnica automatizada de

imunonefelometria utilizando-se reagentes comerciais BN ProSpec (Dade Behring,
BIBLIOTECA "-,

Faculdadede CiênciasFarmacêuticas
Universidadede SãoPaulo
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Marburg, USA) seguindo-se a metodologia indicada pelo fabricante

(BRANDSLUND, et al.,1981; FERRIANI, et aI., 1990; HEBERT, et aI., 1991;

MAYER,1991).

4.12 DETERMINAÇÃO DO HEMOGRAMA E DE RETICULÓCITOS

As amostras foram coletadas como descrito no item 4.8.1 e com esse

material realizamos o hemograma e a contagem de reticulócitos (DACIE & LEWIS,

1995).

Para a determinação do volumehematócrito foi utilizado o método de

Strumia enquantoque a concentração de hemoglobinafoi determinada pelo método

da cianometahemoglobina (DACIE &LEWIS, 1995).

A contagem do número de eritrócitos foi realizada em hemocitômetro

de Neubauer, utilizando-se sangue total diluído 1:200 em líquido de Gower (LIMA,

et aI., 1992).

Utilizando-se a relação entre hematócrito, hemoglobina e contagem de

eritrócitos foi possível calcular os índices hematimétricos: volume corpuscular

médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e a concentração de

hemoglobinacorpuscular média(CHCM).

Os reticulócitos foram determinados, em estensão sanguínea, pela

coloração supra vital com Novo Azul de Metileno (BRECHER,1949).

O número de leucócitos foi determinado em hemocitômetro de

Neubauer, utilizando-se a diluição de 1:20 em líquido de Turk (DACIE & LEWIS,

1995).

Os valores relativos e absolutos do número de leucócitos foram

determinados em extensões sanguíneas realizadas imediatamente após a coleta do
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sangue e coradas pela coloração de May Grunwald-Giemsa modificada

(ROSENFELD,1947).

4.13 OBTENÇÃO DE CÉLULAS DA MEDULA ÓSSEA

4.13.1 MIEL06RAMA

Após a perda de cerca de 20% do peso corpóreo inicialos animais do

grupodesnutridoe respectivoscontrolesforamanestesiadosconformedescrito em

4.8.1,exsanguinadose sacrificados por deslocamentocervical. As células da medula

óssea foram obtidas por meio de lavagem da cavidade femoral com meio McCoy's

5A@.modificado (Sigma@,Chemical Company, USA), utilizando-se seringa de 1mL e

agulha de calibre 26 mm. A suspensão celular foi colocada em tubos plásticos,

cuidadosamente homogeneizada com pipeta tipo Pasteur e mantida em banho de

gelo. A obtenção de células de medula óssea dos animais do grupo controle foi

realizada seguindo os mesmos procedimentos técnicos.

As células obtidas da medula óssea foram quantificadas em

hemocitômetro de Neubauer após diluição de 1:100 Líquido de Türk, diluente

composto por uma solução de 1'>'0de ácido acético glacial.

Para avaliação morfológica foram feitas lâminas obtidas por

citocentrifugação de amostras da suspensão celular e posteriormente submetidas à

coloração de May Grunwald-Giemsamodificado (ROSENFELD,1947) e peroxidase

(método de GRAHAM-KNOLLmodificado), para identificação e quantificação dos

diferentes tipos celulares.

4.14 OBTENÇÃO DE CÉLULAS DO BAÇO

4.14.1 ESPLEN06RAMA

Paraa obtenção das células do baço, após a perda de cerca de 20'>'0do

peso corpóreo inicial os animais do grupo desnutrido e respectivos controles foram

anestesiados conforme descrito em 4.8.1, exsanguinados e sacrificados por
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deslocamento cervical. O baço foi retirado e transferido para uma placa de Petri

de plástico, contendo meio de cultura McCoy's 5A@modificado (Sigma@,Chemical

Company,USA) gelado, contendo EDTA lO'Yo. Na placa de Petri, a cápsula do órgão

foi rompidaem umade suas extremidades como auxíliode duas agulhas dobradas

em "L"e fixadas em seringas. As células foram delicadamente retiradas da cápsula

pelo método de dissociação mecânica. A suspensão foi homogeneizada na placa com

pipeta tipo Pasteur para completa dissociação celular e transferi das para tubo

cônico de plástico que foi mantido em banho de gelo.

As células obtidas do baço foram quantificadas em hemocitômetro de

Neubauer, após diluiçãode 1:500Líquidode Türk.

Para avaliação morfológica foram feitos citocentrifugados da suspensão

celular e posteriormente submetidos à coloração de May Grunwald-Giemsa,

modificado (ROSENFELD, 1947) e peroxidase (método de GRAHAM-KNOLL

modificado), para identificação e quantificação dos diferentes tipos celulares.

4.15 OBTENÇÃO DO LAVADO BRONCOALVEOLAR(LBA)

Para a obtenção das células do lavado broncoalveolar, após a perda de

cerca de 20% do peso corpóreo inicial dos animais do grupo desnutrido e

respectivos controles foram anestesiados conforme descrito em 4.8.1,

exsanguinadose sacrificados por deslocamentocervical. Posteriormente a pele do

abdômem e tórax foi retirada e feita uma incisão longitudinal cérvico ventral

seguida pela canulação da traquéia. Para tanto, foi utilizada um catéter (Jelco 20

mm, pediátrico) acoplado a uma seringa de plástico de 5 mL contendo meio de

cultura McCoy's 5A@modificado (Sigma@,Chemical Company, USA) gelado

acrescido de EDTAlO'Yo.O catéter foi inserido na traquéia e feita a lavagemdo

espaço broncoalveolar.Esta lavagemfoi feita em etapas. Umvolumede 1,5 mLde

meioMcCoy's 5A@modificadofoi injetado e aspirado novamente,acompanhadode

delicadas massagens no pulmão, repetindo-se o mesmo processo por três vezes.A
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seguir foi feita a aspiração total do meio injetado. O líquido recuperado foi

colocado em um tubo plástico e mantido em banho de gelo.

O LBA foi centrifugado por 10 min a 1000 r.p.m. O sobrenadante

desprezado e o sedimento celular ressunspenso em 1 mL de meio McCoy's 5A@

modificado.

As células obtidas do LBA foram quantificadas em hemocitômetro de

Neubauer, após diluição de 1:20 Líquidode Türk.

Para avaliação morfológica foram feitos citocentrifugados da suspensão

celular e posteriormente submetidos à coloração de May Grunwald-Giemsa,

modificado (ROSENFELD,1947), para identificação e quantificação dos diferentes

tipos celulares.

4.16 OBTENÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES PERITONIAIS

Para a obtenção das células peritoniais, após a perda de 20'Yodo peso

corpóreo inicial dos animais do grupo desnutrido e seus respectivos controles foram

anestesiados conforme descrito em 4.8.1, exsanguinados e sacrificados por

deslocamento cervical. Apóssacrifício dos animais,a cavidade peritonial foi lavada

com 5 mL de meio McCoy' s 5A@modificado (Sigma@,Chemical Company, USA), pH

7,4, estéril, contendo 20 UI heparina /mL (Liquemine@-Roche), aspirando-se, a

seguir, o líquido peritonial, contendo as células.

As células obtidas do lavado peritonial foram quantificadas em

hemocitômetro de Neubauer, após diluiçãode 1:20Líquidode Türk.

Para avaliação morfológica foram feitos citocentrifugados da suspensão

celular e posteriormente submetidos à coloração de May Grunwald-Giemsa,

modificado (ROSENFELD, 1947) e esterase inespecífica inibida pelo fluoreto
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(DANIEL, et alo, 1971), para identificação e quantificação dos diferentes tipos

celulares.

4.17 VIABIUDADE CELULAR

A viabilidade celular de todos os materiais biológicos foi avaliada pelo

teste de exclusão do azul de tripano 0,1% (CZARNETZY, et alo, 1975). Os

resultados obtidos foram superiores a 90'0 de células viáveis para todos os ensaios

efetuados.

4.18 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CÉLULASHEMOPOÉTICAS

A classificação das células da linhagem granulocítica nos órgãos

hemopoéticos de camundongos foram baseadas na relação núcleo-citoplasma,

afinidade tintorial do citoplasma, na presença ou não de granulações primária e

secundária no citoplasma, no padrão de cromatina nuclear, na presença ou não de

nucléolos, no diâmetro e segmentação, ou não do núcleo. Na série granulocítica

consideraremos quatro etapas maturativas: BLASTOSenvolvendoo hemocitoblasto

e mieloblasto; FORMAS JOVENS englobando as etapas de promielócito e mielócito;

FORMAS EM ANEL correspondentes ao metamielócito e ao bastonete;

SEGMENTADOS envolvendo as formas segmentadas a partir de 2 lóbulos núcleares

(GARCIA,1992).

Os precursores eritróides foram classificados em: ERITROBlASTOS

JOVENS envolvendo proeritroblastos e eritroblastos basófilos; ERITROBlASTOS

POUCROMÁTICOS englobando todas as etapas em que as células apresentavam

cromatina condensada e citoplasma policromático e ERITROBLASTOS

ORTOCROMÁTICOS incluindo células com núcleo apresentando cromatina picnótica

e citoplasma eosinofílico. Quando as células apresentarem assincronismo

maturativo, prevaleceu aspecto da cromatina nuclear para identificação da etapa

maturativa.



MATERIAL E MÉTODOS 35

A identificação dos monoblastos e plasmoblastos seguiram os critérios

morfológica do padrão de cromatina nuclear e basofilia do citoplasma.

Promonócitos,monócitos e macrófagos foram reunidos em um grupo de

células denominadas de MONO-MACROFÁGICAS.

As células da linhagem linfóide envolvendo prolinfócitos, linfócitos típicos

ou atípicos foram agrupadas como linfócitos. As células da linhagem plasmocitária

foram agrupadas como PLASMÓCITOS.

Nas preparações obtidas tanto de medula óssea como de baço foi

realizada a contagem diferencial contando-se, no mínimo,200 células por lâmina.

4.19 RELAÇÃOGRÂNULO-ERITROCITÁRIA

A relação Grânulo-Eritrocítica (G/E) tanto medular quanto esplênica foi

avaliada determinando-se a proporção entre os elementos granulocíticos e

precursores eritróides contando-se, no mínimo,200 células por lâmina.

4.20 RELAÇÃOLINFO-ERITROCITÁRIA

A relação Linfo-Eritrocítica (L/E) esplênica foi avaliada determinando-se

a proporção entre os elementos linfóides e precursores eritróides contando-se, no

mínimo,200 células por lâmina.

4.21 AVALIAÇÃOHISTOPATOLÓGICA

Para a obtenção dos materiais histológicos, após a perda de 20'10do

peso corpóreo inicial os animais do grupo desnutrido e seus respectivos controles

foram anestesiados conforme descrito em 4.8.1, exsanguinadose sacrificados por

deslocamento cervical, procedendo-se à retirada do esterno, fígado, baço e pulmão

de animaisdos grupos controle e desnutrido, inoculadoscomLPSapós os tempos de
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o min, 2h, 6h, 24h, 48h e 72h. Os materiais coletados foram fixados em CARNOY

por 1 hora e, posteriormente, transferidos para álcool 70'0 até a inclusão. Os

materiais foram incluídos em parafina, seguindo-se o processamento histológico

convencional. As preparações histológicas foram realizadas no Laboratório de

Patologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e

Zootecnia da Universidade de São Paulo.

Os tecidos foram emblocados em parafina e os cortes, de

aproximadamente5J.1fT\,coradospelaHematoxilinae Eosina(H/E).

4. 22 CULTURADE CÉLULASTOTAIS DA MEDULA ÓSSEA

As células da medula óssea foram coletadas como descrito no item 4.13,

sendo cultivadas Ix 106 cels/mL na presença ou ausência de LPS (dose de

1,25Jl9/mL) durante período de 24 horas em temperatura de 37°C, em atmosfera

úmida contendo 5'0 de COzo Posteriormente, o sobrenadante foi colhido, aliquotado

em frascos estéreis livre de pirogênio e congelado a -40°C até o momento da análise

para a detecção de citocinas.

4. 23 CULTURADE CÉLULASTOTAIS DO BAÇO

As células do baço foram coletadas como descrito no item 4.14 sendo

cultivadas Ix 106 cels/mL na presença ou ausência de LPS (dose de 1,25Jl9/mL)

durante período de 24 horas em temperatura de 37°C, em atmosfera úmida

contendo 5'0 de COzo Posteriormente, o sobrenadante foi retirado, aliquotado em

frascos estéreis livre de pirogênio e congelado a -40°C até o momento da análise

para a detecção de citocinas.

4. 24 CULTURADE CÉLULASMONONUCLEARESPERITONIAIS

As células da cavidade peritonial foram coletadas como descrito no item



MATERIAL E MÉTODOS 37

4.16 e cultivadas 1x 106 cels/mL, na presença ou ausência de LPS (dose de

1,25~/mL), durante período de 2 e 24 horas, em temperatura de 37°C, em

atmosfera úmida contendo 5% de COzo Posteriormente, o sobrenadante foi retirado,

aliquotado em frascos estéreis livre de pirogênio e congelado a -40°C até o

momento da análise para detecção de citocinas e de NO.

4 .25 AVALIAÇÃO DA SÍNTESE DE ÓXIDO NÍTRICO

Foram utilizadas alíquotas de 10 J.tl do sobrenadante de células do

lavado peritonial cultivadas por período de 2 horas como descrito no item 4.24.

Uma alíquota de 10 J.tl do sobrenadante foi injetada no analisador de -NO

(NOA TMZ80).A curva de calibração foi feita com padrões de nitrato de sódio em

NOATMz8o(sievers). Nesta técnica o nitrato plasmático é reduzido a -NO com

solução saturada de cloreto de vanádio (111) a 90°Cem HCL1M, e o -NO formado

é detectado por quimiluminescência em fase gasosa,após reação com ozônio.

4.26 TESTE DE ESPRAIAMENTODE CÉLULASDO LAVADOPERITONIAL

As células do lavado peritonial foram coletadas como descrito no item

4.16. Em placas de cultura de 24 poços, estéreis, contendo em cada poço lamínula

redonda, de vidro, estéril, foram colocadas, por poço, uma suspensão de 1xl06

células do lavado peritonial em um total de 1 mL de meio McCoy' s 5A@.modificado

(Sigmd~, Chemical Company,USA), pH 7,4, estéril.

As amostras foram cultivadas em presença ou ausência de LPS (dose de

1,25 ~/mL) durante período de O, 2, 24,48 e 72 horas em temperatura de 37°C,

com atmosfera de 5% de COzo

Após a incubação o sobrenadante foi retirado e as lamínulas lavadas e

imediatamente fixadas com glutaraldeído 2,5'10. Para avaliação morfológica as

lamínulas foram coradas pela técnica de May Grunwald-Giemsa, modificado

(ROSENFELD,1947). Considerou-se como sendo células espraiadas aquelas que
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aderiram à superfície do vidro emitindo pseudópodes (RABINOVITCH &

DESTEFANO, 1973).

4.27 TESTE DE FAGOCITOSE E DA ATIVIDADE FUNGICIDA. IN

VITRO. DE MACRÓFAGOSPERITONIAIS

4.27.1 OBTENÇÃO DE SORO HOMÓLOGO NORMAL(SHN)

Foram coletadas amostras, sem anticoagulante, de sangue de 10

camundongos normais da linhagem Swiss, machos, adultos, por punção do plexo sub-

axilar. Após coagulação do sangue e retração do coágulo, o sangue foi centrifugado

(4°C, 3000 rpm, 15 minutos). O soro foi separado, constituindo-se um "pool",o qual

foi aliquotado em volumes de 2 mL e congelado a -80 oCoEste "pool" foi utilizado

para posterior opsonização de Candida a/bicans. Todo o processamento foi

realizado em condições assépticas, estando os materiais utilizados estéreis.

4.27.2 PREPAROE OPSONIZAÇÃODA SUSPENSÃO DE Candida

a/bicans (ATCC 537y)

As leveduras foram obtidas após cultura de 4-5 dias em meiode ágar-

Sabouraud (Difco@).Preparou-se umasuspensão de leveduras em 1 mLde tampão

PBS Dulbecco, pH 7,4, estéril (suspensão A) e, a seguir, uma suspensão (8)

contendo: 1 mLda suspensão A, 5 mLde PBSDulbecco,pH 7.4, estéril e 1 mLde

soro homólogonormal (SNH- item 4.27.1). As leveduras foram contadas em

hemocitômetro de Neubauer e sua viabilidadeavaliadapor meiode soluçãoaquosa

de azul de metileno (1%),sendo utilizadas somente suspensões de leveduras que

apresentaram viabilidade acima de 95'0. A suspensão 8 foi incubada a 3rC, 30

minutos,sob agitação contínuaa 10 rpm e ajustada para 5 X 106Candidaa/bicans/

mL.
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4.27.3 OBTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE CÉLULAS PERITONIAIS

As células da cavidade peritonial foram obtidas conforme descrito no

item 4.16. A suspensão de células foi ajustada para concentração de 5 x 105

células/mL com meio McCoy's 5A, pH 7,4, estéril, apirogênico e mantida em banho

de gelo (suspensãoC).

4.27.4 ENSAIO DE FAGOCITOSE E DE ATIVIDADE FUNGICIDA

Emtubos plásticos, estéreis, foram adicionados500 ~ da suspensão de

células coletadas na cavidade peritonia1 (suspensão C) e 500 ~ da suspensão

opsonizada de Candidaa/bicans (suspensão B), mantendo-se uma proporção de 1

célula/l0 leveduras, constituindo-se assim a suspensão D. Os tubos foram

incubados à 37'C, em sistema rotatório, à velocidade de 10 rpm, durante 30, 60,

90 e 120 minutos. Comocontrole da reação foram utilizados tubos contendo 500

J.lLde PBS Dulbecco, pH 7,4, estéril (Suspensão A), e 500 J.lLda suspensão de

células do lavado peritonial (Suspensão C).

Após os tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos, alíquotas 50 J.lLda

suspensão [) foram retiradas e lâminas preparadas por citocentrifugação

(Incibras@)e imediatamente fixadas e coradas pela técnica de May-Grunwald-

Giemsa modificada (ROSENFELD,1947).

Para avaliaçãoda fagocitose foram contadas, no mínimo,200 células, por

lâmina, sendo considerados como tendo atividade fagocítica as células que

apresentaram uma ou mais Candida a/bicans internalizadas. Os valores foram

expressos em percentagem.

A atividade fungicidafoi avaliadapela técnica de coloração proposta por

HERSCOWITZ(1981).Nesta técnica, as leveduras vivas, intracelulares, coram-se

em azul pelo corante de May-Grunwald-Giemsa,enquanto as leveduras mortas não

se coram. A atividade fungicidafoi avaliadacontando-se, ao menos,200célulasque
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fagocitaram Candida a/bicans. Comoo número de leveduras fagocitadas e mortas é

variável de célula para célula, expressamos a atividade fungicida por meio de

"score" conforme critério estabelecido por CORAZZINI(1993) e abaixo descrito:

RESUL TAl>O "SCORE"

XON°de macrófagos com zero CandlGaa/bicans morta

N°de macrófagos com 1a 2 CandlGaa/bicans mortas

N°de macrófagos com 3 a 4 Candidaa/bicans mortas

N°de macrófagos com + 4 Candidaa/bicansmortas

Xl

X2

X3

4.28 AVAUAÇÃODASÍNTESE DE CITOCINAS E DE ERITROPOETINA

A quantificação sistêmica de TNF-a, IU-a, IL-lj3, IL-4, IL-6, IL-lO,

IFN-y e GM-CSF foi realizada em soro de animais do grupo controle e desnutrido,

coletados após diferentes tempos de estimulação com 1,25f.tgde LPS.

A quantificação de eritropoetina foi realizada em soro de animais do

grupo controle e desnutrido, que nãoforam estimulados comLPS.

A quantificação in vitro de citocinas foi realizada em sobrenadantes de

cultura de células da medulaóssea, do baço e do lavadoperitonial (itens 4.22, 4.23,

4.24), cultivadosna presença de 1,25f.t9de LPS,durante 24 horas.

Todas dosagens de citocinas foram realizadas pela técnica de ELISA,

utilizando-sereagentes comerciaisQuantikine@M murine(R&DSystems, USA),

seguindo-se a metodologiaindicadapelo fabricante.

4.29 AVALIAÇÃODA EXPRESSÃO DO RECEPTORDE LPS

Amostras de células mononucleares peritoniais foram obtidas como

descrito no item 4.16. Os antígenos de superfície CD14e TLR-4/MD-2 foram
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detectados utilizando-se anticorpos monoclonais conjugados a fluorcromos (Tabela

2).

Alíquotasde 106células/mLde suspensão celular da amostra de células

do lavado peritonial de camundongos,controles e desnutridos, suspensas em meio

McCoy'S 5A@. modificado (Sigma@, Chemical Company, USA), pH 7,4, estéril,

foram incubadas com 1J.tgde anticorpos monoclonais, durante 20 minutos sob

agitação, em temperatura ambiente. Após este período os tubos foram

centrifugados a 450Xg por 10 minutos,o sobrenadante descartado e o sedimento

celular lavadoduas vezes comPBSazida a 0,1%,sendo que após a última lavagemo

sedimento foi ressuspenso com 500J.tLde paraformoldeído a 1erae submetido à

analise por citometria de fluxo. Umtotal de 10.000 eventos foram adquiridos em

citômetro de fluxo contendo laser de argônio de 488nm e 15mW modelo FACS

CALIBUR(Becton Dickinson)e as análises realizadas empregando-se o programa

Cell Quest Pro.

Em todos os casos utilizaram-se os controles negativo de cadeia

conjugadoao fluorcromoPE(Tabela 2).

Tabela 2: Anticorpos monoclonais utilizados para avaliação imunofenotípica das
populações de células peritoniais.

Anticopos Monoclonais para Camundongos

Descrição Clone Isotipo

IgG 1 Kappade rato*

Fluorcromo

C1:>14* Monocítico rmC5-3

MTS51 O IgG 2a de rato*

PE

PETLR-4/MD-2- TolIreceptor

CD:designação de cluster.
Fluorcromo PE- ficoeritrina

Fabricante: *BD:Pharmingen@A Becton DickinsonCompany,USA
** Santa Cruz Biotechnology, Inc, USA
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4.30 AVAUAÇÃO DA EXPRESSÃO DO FATOR DE TRANSCRIÇAO NF1CB

Amostras de células mononucleares peritoniais foram obtidas como

descrito no item 4.16. A marcação direta no citoplasma foi realizada utilizando-se

anticorpo monoclonal conjugado a fluorcromo (Tabela

previamente permeabiJização da membrana citoplasmática.

3), realizando-se

Em amostras de 2x106 células/mL da suspensão celular de células do

lavado peritonial de camundongos controles e desnutridos suspensas em meio

McCoy' S 5A@.modificado (Sigma@,Chemical Company, USA), pH 7,4, estéril, foi

adicionado 1 mL de solução de paraformaldeído 4'10e 1 mL de solução de lise 10'10

(Becton Dickinson, BD@,USA). Os tubos foram homogenei~ados e incubados à

temperatura ambiente por 3 minutos, decorrido este tempo os tubos foram

centrifugados à 400Xg por 2'30", sendo desprezado o sobrenadante e o sedimento

celular lavado duas vezes com 2mL de PBS-Azida 0,1'10.Após a última lavagem o

sedimentocelular foi ressuspensoem150/-lLde PBS-Azida0,1'10 e TweenO,5'i'0.

Após esta etapa adicionou-se o anticorpo monoclonal contra o fator

NF1CBconjugado ao fluorcromo, incubando-se os tubos em câmara escura por 20

minutos a temperatura ambiente, sob agitação. Decorrido este período adicionou-

se 2mL de solução PBS-Azida 0,1'10e Tween 0,5'10,homogeneizou-se as amostras e

centrifugou-se a 400Xg por 2'30". O sobrenadante foi desprezado sendo o

sedimento celular lavado duas vezes com 2 mL de PBS-Azida 0,1%. Após as

lavagensforam adicionados2mL de soluçãode lise (Becton Dickinson)em cada

tubo, homogenizadose incubadosem câmaraescura por 5 minutosà temperatura

ambiente, sendo posteriormente as amostras centrifugadas a 400Xg por 2'30".

Após esta etapa o sedimento foi novamamente lavado 2 vezes com solução PBS-

Azida 0,1% e Tween 0,5%, e ressuspensoem 1 mL de pararformaldeído 1% e

posteriormente submetidosà analisepor citometria de fluxo. Um total de 10.000

eventos foram adquiridos em citômetro de fluxo contendo laser de argônio de
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488nm e15 mW modelo FACS CALIBUR (Becton Dickinson) e as análises realizadas

empregando-se o programa Cell Quest Pro.

Tabela 3: Anticorpos monoc\onais utilizados para avaliação do fator de
transcrição NFKBem populações de células peritoniais

Anticopos Monoclonais para Camundongos

bescrição Cfone Isotipo Fluorcrorno

NF1CB** Fator transcriciona/ Se-soos IgG 1 Kappade rato* PE

FluorcromoPE-ficoeritrina

Fabricante: *BD:Pharmingen@A Becton DickinsonCompany,USA
** Santa Cruz Biotechnology, Inc, USA

4.31 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram analisados utilizando-se o programa

GraphPadInstat Tm for Windows.

Os dados foram primeiramente submetidos ao teste de

homocedasticidade da amostra e classificados em paramétricos ou não

paramétricos pela aderência à curva Normal (curva Gaussiana). Dados obtidos em

nossos experimentos foram submetidos à análise estatística não paramétrica do

teste U de Mann-Whitney, e Kruskall Wallis (SIEGEL, 1981).
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5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

5.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL (1)

Objetivo: Indução ao processo de desnutrição

Os camundongos foram subemtidos, inicialmente, ao processo de

desnutrição protéica-energética. Após período de adaptação de cerca de 14 dias,

estes animais foram separados aleatoriamente em dois grupos, controle e

desnutrido, passando cada grupo a receber, respectivamente, rações contendo 20

e 4<Yode proteína. Após perda de cerca de 20<Yodo peso corpóreo dos animais do

grupo desnutrido, estes foram considerados aptos a serem utilizados nos

experimentos.

~ ~
Indução à

desnutrição

~
\U~ u.-Ciclo de luz

12 horas
2 semanas

Ração 1
(20% proteína)

Camundongos
Swiss Machos

2 mêses de idade

Temperatura
22-25°C ~.

Perda de 20"10

do p.eso

~
"

corporeo , ~.
Período de

Adaptação
(2-3 semanas)

Ração II
(4% proteína)

De animais de ambos os grupos que não foram estimulados com LPS, foi

coletado soro para realização das dosagens de proteínas totais, albumina e pré-

albumina séricas, bem como para a dosagemde eritropoetina circulante.
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5.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL (2)

Objetivos: Indução ao processo inflamatório com LPS, coleta de sangue para

dosagens de citocinas e fatores do complemento.

De animaisde ambos os grupos que foram inoculadoscom l,25Jl9 de LPS,

foi coletado sangue total para a realização do hemogramae soro para dosagem da

cinética de síntese de citocinas séricas, CH50 e fator C3 do complemento. As

amostras biológicas foram coletadas em diferentes tempos após a indução do

processo inflamatóriocom LPS.

{J~I

Coleta sangue

. \ ~-~~

~ 20 -

1-~;lJ. -

Soro
/\

~ ~ ~sagens de

Grupo Controle

"1/
'

(
r' II ,

\Llo

Grupo Desnutrido

Coleta em diferentes tempos
(O,30min, 1,2,4,6,8,12,24 horas)

2000g

Complerrento Total, C3,
ProteÚlasTotais e
AlbumÚla Sérica

Dosagem de
c itoc inas

Kit R&D system



DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 46

5.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL(3)

Objetivos: Análise do fígado, pulmão e de órgãos hemopoéticos (medula óssea e

baço).

Animais de ambos os grupos foram inoculados com 1,25 Jl9 de LPS

endovenosamente, sendo coletado para análise histológica medula óssea, baço

pulmão e fígado. Também foram coletadas células da medula óssea e do baço para

realização do mielograma e esplenograma, respectivamente, e células da cavidade

bronco-alveolar para avaliação citológica. As amostras foram coletadas em

diferentes tempos após a induçãodo processo inflamatóriocomLPS.

,>
~

",-i-~
LV ~

Mielograma e Histológicos

I
\6:;

Grupo Controle

-
'-8-i -~

...

"
LV ~

. I~1ft; J ESPlenOg
.

ra

..

ma

..

e

.

H

..

istoIÓgiC

.

O

.

S

~ d
~

Coletaemdiferentestempos - i - ~
(O,30m;~ 1,2,4,6,8,12.24 hO""1 00 rfJ ~

Celularidade bronco-alveolar e

Histológicos

I
l~ /
v.

Grupo Desnutrido

rifuad6.~.. - rfJ- 11~

Histológicos
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5.4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL(4)

Objetivos: Análise da síntese de citocinas in vitro

Dos animais de ambos os grupos que não receberam estímulo in vivo de

LPS, foram coletadas células da medula óssea e do baço para realização da cultura

as quais foram estimuladas in vitro com 1,25119de LPS e cultivadas durante período

de 24 horas. Após este período os sobrenadantes foram coletados para realização

das dosagens de citocinas in vitro.

\G~
Grupo Controle

4f ~-i

1

1

.

'
..

11 i
\\J.

Grupo Desnutrido

"--li

Cultura de células da Medula Óssea e do Baço

Q~-

-Il

Cultura 24 horas

Temperatura 35°C

5% de COz

. Dosagemde Leitora de
citocinas P1acade

Kit R&D system ELISA
À=450nm
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5.5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL (5)

Objetivos: Testes de fagocitose, kil/inge espraiamento. Dosagem de citocinas

e expressão de CD14, TLR-4/ MD-2 e NFKB.

Dos animais de ambos os grupos que não receberam estímulo in vivo de

LPS, foram coletadas células da cavidade peritonial para realização dos testes de

fagocitose, espraiamento e kil/ing bem como as marcações dos receptores CD14 e

TLR-4/ MD-2, e do fator de transcrição NFKB.

Também foram realizadas as dosagens de citocinas e NO no

sobrenadente de células do lavado peritonial, estimuladas in vitro com 1,25~ de

LPS.

Sobrenadante para dosagem
de citocinas e NO

\Ü~ D
Grupo Controle

q~-
'\

1~I(
I

~.
Grupo Desnutrido

Cultura 24 boras

Temperatura 35°C

,.." CO, D
Espraiamento, Fagocitose e Killing

""'.
.. ~ I.. "

.." .,.,
." "',iIt'

j~" ,:.. "I.. ,
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Gráfico 1. Resultados, em valores médios :t SEM, do consumo diário de Ração (A),

de Proteína (B) e de Água (C) de camundongos pertencentes ao grupo controle

(n=52) e grupo desnutrido (n=78). * Valores significativos para p::; 0,05. n

representa o número de animais avaliados.
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6.3 AVALIAÇÃODO PESO CORPÓREODOS ANIMAIS

Os animais do grupo desnutrido apresentaram significativa perda de

peso corpóreo (-23,22 '10:t 4,0 '10)quando comparados com o grupo controle, que

ganhou peso (1,64 'Yo::!:7,7 '10) (gráfico 2; Figura 3).

6.4 ANÁLISE DAS CONCENTRAÇÕESSÉRICAS DE PROTEÍNAS

TOTAIS. ALBUMINAE PRÉ-ALBUMINA

Os animais desnutridos apresentaram concentrações de proteínas totais

séricas (4,8g/dL :t 0,8 g/dL) e de albumina (3,1g/dL :t 0,4 g/dL) inferiores e

estatisticamente significativa quando comparado com os animais do respectivo

grupo controle (7,2g/dL :t 0,98 g/dL e 4,2g/dL :t 0,6 g/dL; respectivamente)

(Tabela 4).

Animais desnutridos apresentaram concentração significativamente

menor de pré-albumina quando comparado com animais do grupo controle (gráfico

3).
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Figura 3: Foto representativa de dois animais pertencentes ao grupo controle e

desnutrido, repectivamente
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Gráfico 2. Variação do peso corporal dos animais do grupo controle (n=52) e

desnutrido (n=78), representados pela média percentual de perda de peso/dia.

* Valores significativos para p s 0,05. n representa o número de animais avaliados.
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ANÁUSE DAS CONCENTRAÇÕESSÉRICAS DE PROTEÍNAS

TOTAIS, ALBUMINAE GLOBINA

Proteínas Totais (g/dL)
Albumina (g/dL)

Globina (g/dL)
Albumina/Globina

Controle

7,2 :!:0,98
4,2 :!:0,8

3,O:!:0,61

1,4

Desnutrido

4,2 :!:0,6
3,1:!:0,4

1,1:!:0,21

2,81

Tabela 4: Resultados, em valores médios da concentração de proteínas totais,

albumina,globina expresso em g/dL e relação albumina/globinapresentes no soro

de animais dos grupos controle (n=24) e desnutrido (n=32).

12 l
10 l

::J 81
"C 6Jm I

g :j
O ~

Pré-albumina

*

Grupos

. GrupoControle. Grupo Desnutrido

Gráfico 3. Resultado,em valores médios:t SEM,da concentração de pré-albumina

sérica, resultados expressos em mg/dL.Grupo controle (n=3) e grupo desnutrido

(n=3). * Valores significativos para p s 0,05. n representa o número de animais

avaliados.
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6.5 AVALIAÇÃO DO TEMPO DE SOBREVIDA

No gráfico 4 podemosobservar que a curva de sobrevida dos animais

desnutridos inoculados,e.v. com 1,25J.l9de LPS, possuiu uma queda mais precoce

que aquela dos animais controle. Observamos que 12 horas após o estímulo

inflamatório comLPSocorre diminuiçãona taxa de sobrevida dos animaisdo grupo

desnutrido enquanto que nos animais do grupo controle, a taxa de sobrevida

somente apresentou queda 48 horas após o estímulo inflamatório.

Analisando-se a sobrevida dos animais 72 horas após o estímulo

inflamatório observamos que os animaisdo grupo desnutrido apresentaram 75,9%

de sobrevida, enquanto os animaisdo grupo controle a sobrevida foi de 97,2"10,ou

seja, a sobrevida dos animais do grupo desnutrido foi 21,9% menor quando

comparado com a sobrevida dos animais do grupo controle, sendo essa diferença

estatisticamente significativa.
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. Grupo Controle . Grupo Desnutrido

Gráfico 4. Resultado, referente ao tempo de sobrevida de camundongosdo Grupo

Controle(n=72) e grupoDesnutrido(n=108),inoculados,e.v., com 1,25f.!9de LPS.

A sobrevi da dos animais foi acompanhada por 72 horas. * Valores significativos

para p :::;;0,05. n representa o número de animais avaliados.
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6.6 HEMOGRAMA

6.6.1 ERITROGRAMA

Os animais do grupo desnutrido apresentaram inicialmente (tempo O

horas) contagem significativamente menor (p ~O,O5)do número de eritrócitos (p

~O,O5)em relação aos animaisdo grupo controle (gráfico 5A).Tanto nosanimaisdo

grupo controle quanto nos animaisdo grupo desnutrido, houve redução no número

de eritrócitos ao longo do período de 72 horas após o estímulo. Porém, esta

redução foi estatisticamente significativa somente quandocomparamosos tempos

2 e 72 horas após o estímulo.

Os animaisdo grupo desnutrido apresentaram valores significativamente

menorespara o volumehematócritoe concentraçãode hemoglobina, em relação

aos respectivos controles, em todos os tempos estudados (gráfico 58 e 5C).

Quando analisamos os índices hematimétricos não encontamos

diferenças estatisticamente significativas quandocomparadoos animaisdo grupo

desnutrido frente aos animaisdo grupo controle (gráfico 6A. 68 e 6C). Contudo

animais do grupo controle, quando comparados entre si, apresentaram redução

estatisticamente significativa, na concentração de hemoglobinacorpuscular média

(CHCM),6horas após o estímulocomLPS(gráfico 6C),redução está que pode ser

explicada pela queda na concentração de hemoglobina,também observada neste

período.
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Gráfico 5. Resultados, representam a média :t SEM, do número eritrócitos (A),

dosagem de hemoglobina (B), volume hematócrito (C), presentes no sangue dos

animais dos grupos desnutrido e controle inoculados, e.v., com l,25Jl9 de LPS.

* P :;; 0,05 quando comparamos ambos os grupos de animais. Em cada tempo,

avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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,
Indices Hematimétricos
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Gráfico 6. Resultados, representam a média :t SEM,dos índices hematimétricos:

HemoglobinaCorpuscularMédia (A), VolumeCorpuscularMédio (B), Concentração

de HemoglobinaCorpuscular Média (C), presentes no sangue dos animais dos

grupos desnutrido e controle inoculados,e.v., com l,25J!9 de LPS. Q. ps 0,05

quando comparamos os valores de CHCM(g/dL) no tempo Oh x 6h do grupo

controle. Emcada tempo avaliou-se6 animaisde cada grupo.
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6.6.2 LEUCOGRAMA

Os animais do grupo desnutrido, quanto ao número de leucócitos,

apresentaram valores menores, estatisticamente significativos (p::;;0,05), em

relação ao grupo controle em todos os tempos estudados. No gráfico 7 podemos

observar que os animaisdo grupo desnutrido apresentaram leucopeniasignificativa

em relação aos respectivos controles. O estímulo inflamatório induziu uma

leucopeniainicial(tempo 2 horas) significativanosanimaisdo grupo controle, e que,

posteriormente, evoluiu para leucocitose, estatisticamente significativa após 72

horas decorrentes do estímulo. No grupo desnutrido, o comportamento diferiu em

relação ao grupo controle, uma vez que a leucopenia inicial foi mantida ao longo do

período estudado.

No gráfico 8 verificamos que os animaisdo grupo desnutrido possuem,

no sangue circulante, menor número de polimorfonucleares em relação ao grupo

controle, havendo diferença estatisticamente significativa entre os grupos, em

todos os tempos estudados. Inicialmente (tempo O horas) os animais do grupo

desnutrido apresentaram neutropenia e eosinopeniaem relação ao grupo controle,

diferença esta estatisticamente significativa. Os animais do grupo controle

apresentaram redução do númerode eosinófilosa partir de 2 horas, e neutrofilia,

comaumento do númerode bastonetes, 48 horas após o estímulo inflamatório.
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Leucócitos Totais
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Gráfico 7. Resultados, representam a média :t SEM, do número de leucócitos

totais, presentes no sangue dos animais dos grupos desnutrido e controle

inoculados, e.v., com l,25J.19 de LPS. * ps 0,05 quando comparamos os resultados

dos animais do grupo controle com os animais do grupo desnutrido. Q. ps 0,05

quando comparamostempo Oh x 72h do grupo controle; b. ps 0,05 quando

comparamostempo2h x 72h do grupo controle;c. ps 0,05 quandocomparamos

tempo Oh x 2h do grupo controle; d. p s 0,05 quando comparamos tempo 6h x 72h

do grupocontrole. Emcadatempoavaliou-se6 animaisde cadagrupo.
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Séri,e GranulocíticQ
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Gráfico 8. Resultados, representam a média :t SEM, do número de neutrófilos

bastonetes (A),segmentados (B)e eosinófilos(C),presentes no sangue dos animais

dos grupos desnutrido e controle inoculados~e.v., com 1,25~ de LPS. * ps 0,05 e

** p s O,OOl~quandocomparamosambos os grupos de animais. Q. ps 0,05 quando

comparamostempo 2h x 72h do grupo controle b. ps 0,05 quandocomparamos

tempo 2h x 48h do grupo controle c. ps 0~O5quandocomparamostempo 6h x 72h

do grupo controle d.ps 0,05 quando comparamos tempo 6h x 48h do grupo

controle. Emcada tempo avaliou-se6 animaisde cada grupo.
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Na linhagem monocítica (gráfico 9A) os animais do grupo desnutrido

apresentaram inicialmente (tempo O horas) número menor de monócitos, valores

estes estatisticamente significantivos quando comparados com os respectivos

controles. Porém~nos demais tempos após o estímulo, ocorreu uma redução no

número de monócitos nos animais do grupo controle~ diferença estatisticamente

significativa somente quando comparamos o tempo inicial (O horas) frente aos

tempos 48 e 72 horas após o estímulo (p ::;0,05).

A linhagemlinfocítica (gráfico 98) nos animais do grupo desnutrido,

apresentou-se reduzida em relação aos respectivos controles, sendo a diferença

estatisticamente significantiva somente quando comparamos os tempos O e 24

horas após o estímulo com LPS.
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Série Monocítica
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Gráfico 9. Resultados, representam a média:t SEM, do número de monócitos (A) e

linfócitos (B), presentes no sangue dos animais dos grupos desnutrido e controle

inoculados, e.v., com l,25J.l9 de LPS. * p~ 0,05 quando comparamos ambos os

grupos de animais. Q. p~ 0,05, quando comparamos tempo Oh x 48h do grupo

controle b~ p~ 0,05, quando comparamos tempo Oh x 72h do grupo controle. Em

cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.6.3 DETERMINAÇÃODA CONTAGEMDE RETICULÓCITOS

Os animais do grupo desnutrido apresentaram menor número de

reticulócitos em relação aos animais do grupo controle (gráfico 10), diferença

estatisticamente significativa somente nos tempos O e 72 horas após o estímulo.

Observamos que animais do grupo controle apresentaram ligeira queda nos valores

de reticulócito 2 horas após o estímulo inflamatório,situação esta revertida após

o período de 72 horas.

6.6.4 DETERMINAÇÃODA CONTAGEM DE PLAQUETAS

Na linhagemplaquetária (gráfico 11) os animais do grupo desnutrido

apresentaram plaquetopenia inicial (tempo O horas) com diferença

estatisticamente significativa em relação aos animais do grupo controle.

Observamos que ambos os grupos apresentaram redução no númerode plaquetas 2

horas após o estímulo, mantendo-se reduzidas em todos os tempos estudados,

contudo esta diferença não foi estatisticamente significativa, nos tempos após o

estímulo.
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Contagem de Reticulócitos

Gráfico 10. Resultados representam a média :t SEM, da contagem de

reticulócitos, presentes no sangue dos animais dos grupos desnutrido e controle

inoculados, e.v., com 1,25Jl9 de LPS. * p~ 0,05 quando comparamos ambos os grupos

de animais. Em cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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Contagemde Plaquetas
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Gráfico 11. Resultados representam a média:!:: SEM, da contagem de plaquetas,

presentes no sangue dos animais dos grupos desnutrido e controle inoculados, e.v.,

com 12,5pg/mL LPS. * p::;;0,05 quando comparamos ambos os grupos de animais. Em

cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.7 MIELOGRAMA

6.7.1 NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS NUCLEADASPRESENTES NA

MEDULAÓSSEA

o número total de células nucleadas na medula óssea dos animais do

grupo desnutrido foi menor quando comparado com os animais do grupo controle

(gráfico 12; Figura 4A e 48), diferença esta estatisticamente significativa

somente nos tempos O e 2 horas, quando avaliada a diferença entre os grupos

controle e desnutrido ao longo do período de 72 após o estímulo com LPS.

Os animais do grupo controle apresentaram após o estímulo com LPS

redução no número total de células nucleadas da medula óssea, redução esta

estatisticamente significativa quando comparado o número inicial de células (tempo

Oh) em relação ao tempo 48 horas, entre os animais do grupo controle.

Ainda avaliando o gráfico 12 podemos verificar que ambos os grupos

apresentaram comportamento similar após a administração do LPS, com queda na

celularidade, porém esta queda foi muito mais acentuada no grupo controle (y

= -2,2279x + 73,036; R2= 0,7532), do que no grupo desnutrido (y = -O,7473x +

45,642; R2 = 0,5636), dados confirmadospela equaçãoda reta.
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Figura 4: Fotomicrografia de células da medula óssea de camundongos
controle (A) e desnutrido (B) (ambos sem estímulo). Coloração de May-
Grunwald Giemsa modificado por Rosenfeld (aumento de 1250X).



RESULTADOS 69

NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS NUCLEADAS PRESENTES NA
MEDULA ÓSSEA
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Gráfico 12. Resultados representam a média ::t:SEM,do númerode célulastotais

nucleadas presentes na medula óssea dos animais dos grupos desnutrido e controle

inoculados, e.v., com 1,25Jl9 de LPS. * p::;;0,05 quando comparamos ambos os grupos

de animais; Q. p::;;0,05, quando comparamos tempo Oh x 48h do grupo controle. Em

cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.7.2 SETOR NEUTROFÍLICO

Os animais do grupo desnutrido apresentaram número de células

blásticas (gráfico 13A) no tempo inicial (O horas) significativamente menor em

relação ao grupo controle. Nos demais tempos não houvediferença estatística.

No gráfico 138 podemosverificar que os animais do grupo desnutrido

inicialmente (tempo O horas) apresentaram número significativamente menor de

neutrófilos jovens em relação ao grupo controle. O estímulo induziu, inicialmente,

em ambos os grupos redução do número de forma jovens, diferença esta

estatisticamente significativa somente 2 horas após o estímulo inflamatório.

Observamos discreto aumento de formas jovens no tempo 6 horas nos animaisdo

grupo desnutrido, fato este não observado nogrupo controle.

Nos animaisdo grupo controle houveaumento no número de formas em

anel (gráfico 13C) nas primeiras 6 horas após o estímulo com LPS, enquanto que

nos animais do grupo desnutrido, houve no compartimento maturativo, importante

redução nas primeiras 24 horas. Diferença estatisticamente significativa quando

comparamos entre os grupos os tempos O, 2, 6 e 12 horas após o estímulo.

No gráfico 13D podemosobservar que o número total de neutrófilos

segmentados presentes na medulaóssea, apesar de não apresentarem diferenças

estatisticamente significativas, foi maiornos animaisdo grupo controle em relação

aos animaisdo grupo desnutrido, quandocomparamostodos os tempos estudados.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Observamos que 24 horas após a induçãodo estímulo inflamatório os animais do

grupo controle apresentaram redução no númerode células segmentadas na medula

óssea e ligeira elevação após 48 horas. Os animais do grupo desnutrido não

apresentaram flutuações significativasnos valores ao longodo períodoestudado.



RESULTADOS 71

til 61

~ 5~ *
~::J41

A -8} 3 ]<:) Ie 2 I
ai >< "E-!
.;:, 1 1
Z oJ

Blastos
25l a

j - 201 *
'B 'ê 15 ~
ai - IC ""b Ie x 10

]

ai -
~ 5 Jo

b Forma Anel

~ . . . ...--

D

20 -
XI I

"3 15 ~
:ai -

I

t,,) ...I

-8 ~ 10 1o Ii.!5.

j

.§ 5
Z

o -r

Segmentado
til 6,
111 ' *
~_5

j
~

t,,) ...I 4

B ~~ 3

~ E 2 i
.;:, 1 ~
Z I

o-!

Formas Jovens

o 2 6 12 24 48 72 o 2 6 12 24 48 72

Tempo (h) Tempo (h)

I-+- Grupo Controle --Grupo Desnutrido I

Gráfico 13. Resultados representam a média :t SEM, do número de células

blásticas (A), formas jovens (B), formas em anel (C) e segmentadas (D), presentes

na medula óssea dos animais dos grupos desnutrido e controle, inoculados, e.v., com

1,25f.i9de LPS.* ps 0,05 quando comparamos ambos os grupos de animais; Q. ps

o ,05 quando comparamos o número de células em anel no tempo Oh x 48h do grupo

controle; b. ps 0,05 quando comparamos o número de células em anel no tempo 2h

x 48h do grupo controle. Em cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.7.3 SÉRIE LINFO-PLASMOCITÁRIA

Os animaisdo grupo desnutrido apresentaram na medula óssea número

de linfócitos (gráfico14A) maior que os respectivos controles, porém esta

diferença não foi estatisticamente significativa, fato provavelmente devido a

importante redução do setor mielóide que é mais precoce que a depleção do setor

linfóide.

Os animais do grupo desnutrido apresentaram número menor de

plasmócitos na medula óssea (gráfico 148) em relação os respectivos controles,

porém esta diferença apresentou-se estatisticamente significativa somente 24

horas após o estímulo.

6.7.4 SÉRIE MONO-MACROFÁGICA

No gráfico 15 podemos observar que não houve diferença

estatisticamente significativa entre os animais do grupo desnutrido e controle.

Observamos que após o estímulo inflamatório ocorre diminuição do número de

células da linhagem mono-macrofágica nos animais controle, entretanto não

observamos diferenças estatisticamente significativas.
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Gráfico 14. Resultados representam a média:t SEM, do número de linfócitos (A) e

plasmócitos (B), presentes na medula óssea dos animais dos grupos desnutrido e

controle, inoculados, e.v., com l,25J.19 de LPS. * p::;;0,05, quando comparamos ambos

os grupos de animais; Q. p::;;0,05, quando comparamos o número de plasmócitos no

tempo Oh x 24h do grupo controle; b. p::;;0,05, quando comparamos o número de

plasmócitos no tempo 2h x 24h do grupo controle. Em cada tempo avaliou-se 6

animais de cadagrupo.
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Gráfico 15. Resultados representam a média :t SEM, do número de células da

linhagem mono-macrofágica, presentes na medula óssea dos animais dos grupos

desnutrido e controle, inoculados, e.v., com 1,25J.l9de LPS.

avaliou-se 6 animais de cada grupo.

Em cada tempo
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6.7.5 SETOR ERITROCITÁRIO

Analisando o setor eritrocitário da medula óssea dos camundongos

desnutridos observamos que os mesmosapresentaram resposta distinta em relação

aos respectivos controles. Os animais do grupo desnutrido apresentaram

inicialmente (tempo O horas) número estatisticamente menor de eritroblastos

jovens quando comparado com os respectivos controles. Tanto os animais do grupo

desnutrido como controle apresentaram queda no número de eritroblastos jovens

(gráfico 16A) nos tempos subseqüentes, entretanto esta diferença não foi

estatisticamente significativa.

O grupo de animais desnutrido apresentou número de eritroblastos

policromáticos na medulaóssea (gráfico 168) menor em relação aos respectivos

controles, diferença estatisticamente significativa somente quando comparamos o

tempo 2 horas do grupo desnutrido com seu respectivo controle. Em relação ao

número de eritroblastos ortocromáticos não houve diferença estatisticamente

significativa entre os grupos (gráfico 16C).
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Gráfico 16. Resultados representam a média:t SEM,do númerode eritroblastos

jovens (A),policromáticos (B)e ortocromáticos (C),presentes na medulaóssea dos

animais dos grupos desnutrido e controle inoculados,e.v., com l,25Jl9 de LPS.

* p s; 0,05 quando comparamos ambos os grupos de animais. Em cada tempo avaliou-

se 6 animais de cada grupo.
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6.7.6 SÉRIEMEGACARIOCÍTICA

Os animais do grupo desnutrido apresentaram inicialmente (tempo Oh)

menor número de células da linhagemmegacariocítica na medula óssea quando

comparado com os animais do grupo controle, diferença estatisticamente

significativa somente nos tempos Oe 2 horas após o estímulo inflamatório (gráfico

17).

ApóS o estímulo inflamatório com LPS ocorreram variações nos valores

referentes aosetor megacariocítico.Observamosqueos animaisdogrupocontrole

apresentaram aumento no númerode células da linhagemmegacariocíticaenquanto

os animais do grupo desnutrido apresentaram redução. Os animais do grupo

controle apresentaram, 24 horas após o estímuloaté 72 horas, contínuaredução no

númerode células da linhagemmegacariocítica.

6.7.7 RELAÇÃO GRÂNULO-ERITROCÍTICA (G/E)

A relação grânulo-eritrocítica (gráfico 18) na medula óssea foi maior

nos animais do grupo desnutrido. Após o estímulo inflamatório com LPS a relação

G/E manteve-se maior nos animais desnutridos, sendo que 12 horas após o estímulo

inflamatório, observamos redução da relação G/E nos animais do grupo controle, a

qual deveu-se principalmente a redução do setor granulocítico, provavelmente

devidoa mobilizaçãodos mesmospara o sangue periférico.
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Gráfico 17. Resultados representam a média :f: SEM, do número de células da

linhagem megacariocítica presentes na medula óssea dos animais dos grupos

desnutrido e controle, inoculados,e.v., com l,25Jl9 de LPS.Valores expressos em

número de células presentes em 10 campos(utilizandoocular de lOx e objetiva de

40X, Microscópio Olympus@,Japan). * p ~ 0,05 quando comparamos ambos os

grupos de animais. Em cada tempo avaliou-se6 animaisdecadagrupo.
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Relação Grânulo-Eritrocítica (G/E)
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Gráfico 18. Resultados representam a média, da relação Grânulo-Eritrocitária

(G/E) na medula óssea dos animais dos grupos desnutrido e controle, inoculados,

e.v., com l,251l9 de LPS. Em cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.8 ESPLENOGRAMA

6.8.1 NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS NUCLEADAS PRESENTES NO

BAÇO

Analisandoo número de células totais nucleadas no baço (gráfico 19;

Figuras 5A e 58), podemos observar que os animais do grupo desnutrido

apresentaram valores menores em relação ao grupo de animaiscontrole, diferença

esta estatisticamente significativa somente no tempo de O horas. Os animais do

grupo controle, a partir do tempo 6 horas após a administração de LPS,

apresentaram queda no número de células totais nucleadas no baço, a qual foi

revertida 72 horas após o estímulo inflamatório. No gráfico 19 podemosobservar

queda na celularidadedo baço muitomais evidenciadano grupo controle (y = -
O,6278x + 76,96 R2 = 0,074) em relação ao grupo desnutrido (y = -O,2404x +

43,109 R2= 0,1013).
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Figura 5: Fotomicrografia de células esplênicas de camundongos
controle (A) e desnutrido (B) (ambos sem estímulo). Coloração de
May-GrunwaldGiemsa modificado por Rosenfeld (aumento de 1250X).
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NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS NUCLEADAS PRESENTES NO BAÇO

Gráfico 19. Resultados representam a média ::tSEM, do número de células totais

nucleadas, presentes no baço dos animais dos grupos desnutrido e controle,

inoculados, e.v., com l,25Jl9 de LPS. * p::;0,05 quando comparamos ambos os grupos

de animais. Em cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.8.2 SETOR NEUTROFÍLICO

No gráfico 20A podemosobservar que os animaisdo grupo desnutrido

apresentaram menor número de células blásticas em relação aos respectivos

controles, sendo a diferença estatisticamente significativa somente no tempo

inicial(tempo Ohoras).

Em relação ao número de formas jovens (gráfico 208) os animais do

grupo desnutrido apresentaram menor número de formas jovens em relação ao

grupo controle, sendo a diferença estatisticamente significativa no tempo inicial

(tempo O horas). Ambos os grupos apresentaram redução no número de células

jovens a partir do tempo 6 horas.

Quanto ao número de formas em anel (gráfico 2OC)os animais do grupo

desnutrido apresentaram menor número de células em relação aos animais do grupo

controle, sendo a diferença estatística significativa somente 72 horas, após o

estímulo inflamatório.

Os animaisdo grupo desnutrido apresentaram menor número de células

segmentadas (gráfico 20D) em relação aos animaisdo grupo controle, porém não

houvediferença estatisticamente significativa.
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Gráfico 20. Resultados representam a média:!: SEM, do número de células

blásticas (A), formas jovens (B), formas em anel (C) e segmentadas (D), presentes

no baço dos animais dos grupos desnutrido e controles inoculados, e.v., com l,25J.t9

de LPS. * p~ 0,05 quando comparamos ambos os grupos de animais; Q. p~ 0,05

quando comparamoso número de células blásticas no tempo Oh x 48h do grupo

desnutrido; b. p~ 0,05 quandocomparamoso númerode células jovens no tempo Oh

x 48h do grupo controle. Em cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.8.3 SÉRIE LINFO-PLASMOCITÁRIA

Os animais do grupo desnutrido apresentaram, no baço, em termos

absolutos, menornúmerode linfócitos (gráfico 21A) em relação ao grupo controle,

porém não houvediferença estatisticamente significativa.

Em relação à linhagemplasmocitária (gráfico 218) os animaisdo grupo

desnutrido apresentaram menor número de células, sendo a diferença

estatisticamente significativa quando comparado os tempos O, 2 e 12 horas do

grupo desnutrido, em relação aos respectivos controles. Os animais do grupo

controle ainda apresentaram diferença, entre si, estatisticamente significativa,

quando comparados os tempos 12 e 72 horas após o estímulo inflamatório.

6.8.4 SÉRIE MONO-MACROFÁGICA

Analisando-se a linhagem mono-macrofágica (gráfico 22) não houve

diferença estatísticas entre os grupos em nenhumdos tempos avaliados.
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Gráfico 21. Resultados representam a média :t SEM, do número de células da

linhagem linfocítica (A) e plasmocitária (B), presentes no baço dos animais dos

grupos desnutrido e controle, inoculados, e.v., com 1,25J.l9de LPS. * p~ 0,05

quando comparamos ambos os grupos de animais; Q. p~ 0,05 quando comparamos o

número de plasmócitos no tempo 12h x 72h do grupo controle. Em cada tempo

avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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Gráfico 22. Resultados representam a média :t SEM, do número de células da

linhagem mono-macrofágica, presentes no baço dos animais dos grupos desnutrido

e controle, inoculados, e.v., com l,25f.!9 de LPS. Em cada tempo avaliou-se 6 animais

de cada grupo.



RESULTADOS
88

6.8.5 SETOR ERITROCITÁRIO

A distribuição de eritroblastos jovens (gráfico 23A) no baço de animais

do grupo desnutrido e controle apresentaram redução 2 horas após o estímulo,

porém nos animais do grupo controle observamos aumento do número de

eritroblastos jovens nos tempos subseqüentes, fato este não observado nos

animais do grupo desnutrido, sendo as diferenças estatisticamente significativas

somente 48 horas após o estímulo inflamatório. Também foram encontradas

diferenças estatisticamente significativas quandocomparamos,entre si, os animais

do grupo controle nos tempos 2 e 48 horas após o estímulo.

Emrelação ao número de eritroblastos policromáticos(gráfico 238) os

animais do grupo desnutrido apresentaram menor número de células desta

linhagem,porém somente observamos diferenças estatisticamente significativas

quando comparamosos tempos O, 24 e 72 horas dos animais desnutridos com os

animaisdo grupo controle.

Quando avaliamos o número de eritroblastos ortocromáticos,

observamos inicialmente(tempo O horas), menor númerode células dessa linhagem

nos animais do grupo controle em relação ao grupo desnutrido (gráfico 23C).

Entretanto, nos tempos subseqüentes observamos que o número de eritroblastos

ortocromáticos foi maior nos animaisdo grupo controle em relação aos animaisdo

grupo desnutrido, sendo as diferenças estatisticamente significativas somente

quando comparamos os animais do grupo controle com os animais do grupo

desnutrido 48 horas após o estímulo inflamatório.
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Gráfico 23. Resultados, representam a média:t SEM,do númerode eritroblastos

jovens, policromáticose ortocromáticos, presentes no baço dos animaisdos grupos

desnutrido e controle inoculados, e.v., com 1,25J.19de LPS. * ps; 0,05 e ps; 0,001,

quando comparamos ambos os grupos de animais. Em cada tempo avaliou-se 6

animais de cada grupo. Q. ps;0,05 quandocomparamoso númerode eritroblastos

jovens no tempo 2h x 48h do grupo controle.
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6.8.6 SÉRIE MEGACARIOCÍTICA

Os animaisdo grupo desnutrido apresentaram menor número de células

da linhagem megacariocítica (gráfico 24) no baço, quando comparado com os

animaisdo grupo controle em todos os tempos estudados, sendo que no tempo O e

12 horas é que observamosdiferenças estatisticamente significativas.

- A' -
6.8.7 RELAÇAO GRANULO-ERITROCITARIA (G/E) E RELAÇAO

LINFO-ERITRÓCIT ÁRIA (L/E)

A relação G/E no baço dos animais do grupo desnutrido foi maior e

estatisticamente significativa, em relação aos animais do grupo controle (gráfico

25A).

Analisando a relação L/E (gráfico 258) os valores referentes aos

animais do grupo desnutrido também foram maiores do que os encontrados nos

animais do grupo controle.
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Gráfico 24. Resultadosrepresentam a média :t SEM, do número de células da

linhagem megacariocítica presentes no baço dos animais dos grupos desnutrido e

controle, inoculados, e.v., com 1,25JJ9de LPS. Valores expressos em número de

células presentes em 10 campos (utilizando ocular de lOx e objetiva de 40X,

Microscópio Olympus@, J apan). * p ::;0,05, quando comparamos ambos os grupos de

animais.Em cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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Gráfico 25. Resultados representam a média da relação Grânulo-Eritrocitária

(G/E) (A) e a relação Linfo-Eritrocitária (G/E) (B), no baçodos animaisdos grupos

desnutrido e controle, inoculados, e.v., com 1,25Jl9 de LPS. Em cada tempo avaliou-

se 6 animais de cada grupo.
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6.9 ANÁLISEHISTOLÓGICA

6.9.1. MEDULAÓSSEA

Animais do grupo controle apresentaram inicialmente medula óssea

normocelularcomo predomíniode populaçãogranulocítica(Figura 6A). Após6h do

estímulo inflamatório com LPS, este órgão apresentou aspectos sugestivos de

infiltração neutrofílica, compresença de debris celulares (Figura 7A).

No tempo 24h após o estímulo observamos aumento da massa celular

compredomínioda linhagemgranulocítica(Figura 8A), sendo que 48h e 72h após o

estímulo inflamatório passamos a observar focos necróticos.

Animais do grupo desnutrido apresentaram inicialmente redução na

celularidade total da medulaóssea (Figura 68), apresentando depleção de todas as

linhagens hemopoéticas. Nos seios venosos observou-se marcada dilatação,

constituindo-se verdadeiros lagos medulares. Em associação identificou-se o

aparecimento de áreas intersticiais preenchidas por material de aspecto granular e

ligeiramente acidófilo disposto em meio aos elementos hemopoéticos

caracterizando a chamadadegeneração gelatinosa da medulaóssea.

Após 2h do estímulo com LPS, passamos a observar, na medula óssea,

predomínioda linhagemgranulocítica, tal quadro histológico permaneceu idêntico

até 6h após o estimulo(Figura 78). Quandoavaliamoso tempo 24h após o estímulo

observamos rarefação celular, com degeneração gelatinosa mais acentuada e

hemorragia (Figura 88), sendo que no tempo 48h observamos expansão de células

blásticas, em especial de linhagemgranulocítica,persistindo esta expansão blástica

até 72h após o estímulocomLPS.
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Figura 6A. Fotomicrografia de corte histológico de medula óssea de animal do
grupo controle (tempo Oh) apresentando imagem panorâmica do tecido, mostrando
população heterogênea de células em diferentes estágios de maturação (H/E,
165x).

Figura 68. Fotomicrografia de corte histológico de medula óssea de animal do
grupo desnutrido (tempo Oh) apresentando imagem panorâmica do tecido,
evidenciando-se medula óssea atrófica com comprometimento das linhagens
hematopoéticas, presença de lagos medulares determinados pela dilatação da luz
dos vasos sinusais (H/E, 165x).
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Figura 7A. Fotomicrografia de corte histológico de medula óssea de animal do
grupo controle (6h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido,
mostrando aumento da população de polimorfonucleados (H/E, 660x). Seta indica a
presença e migração de células polimorfonucleadas.

Figura 78. Fotomicrografia de corte histológico de medula óssea de animal do
grupo desnutrido (6h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido,
evidenciando-se, predomínio da linhagem granulocítica porém menos evidente em
relação ao animais do grupo controle (H/E, 660x).
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Figura 8A. Fotomicrografia de corte histológico de medula óssea de animal do
grupo controle (24h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido,
mostrando aumento da massa celular com predomínio da linhagem granulocítica
(H/E,660x).

Figura 88 Fotomicrografia de corte histológico de medula óssea de animal do
grupo desnutrido (24h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido,
mostrando rarefação celular, com degeneração gelatinosa mais acentuada e
hemorragia(H/E, 660x). Seta indica degeneração gelatinosa.
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6.9.2. BAÇO

o baço dos animaisdo grupo controle apresentaram-se histologicamente

preservados no tempo Oh.

Após 2h do estímulo inflamatório com LPS passamos a observar

congestão esplênica (Figura 9A e 9B), e utilizando-se a coloração de Azul da

Prússia (Coloraçãode Perls), podemos observar siderose no baço dos animais do

grupo controle (Figura tOA).

No tempo 24 horas após o estímulo observamos aumento da presença de

neutrófilos em polpa vermelha, com discreta siderose, sendo que 48h após o

estímulo com LPS, observamos redução do número de neutrófilos, e 72h após,

passamos a observar regressão do quadro mostrando-se, o baço, histologicamente

preservado.

o baço dos animais do grupo desnutrido apresentaram menor

celularidade (Figura 9C), se comparado ao baço dos animais do grupo controle,

onde observamos uma progressiva depleção celular, em particular de linfócitos,

observamos também espessamento de cápsulas e trabéculas esplênicas,

Examinando-seos cortes corados pelo método de Perls, caracterizou-se severa

hemossiderose em polpa vermelha dos animais do grupo desnutrido (Figura 10B),

detectada pela visualização de extensa população macrofágica apresentando

grande quantidade de material azul escuro intracitoplasmático.

Nos animais do grupo desnutrido não observamos aumento do número de

neutrófilos, como observado nos animais do grupo controle.

B I b ,. : ,.' , '.' '.' i",

Faculdadede Cii;nciosf armacêutica~
UniversidadeGC:São Paulo
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Figura 9A. Fotomicrografia de corte histológico de baço de animal do grupo
controle (2h após estímulo inflamatório com LPS) apresentando imagem do tecido,
mostrando congestão esplênica e expansão da polpa branca (H/E, 660x).

Figura 98. Fotomicrografia de corte histológico de baço de animal do grupo
controle (2h após estímulo inflamatório com LPS) apresentando imagem panorâmica
do tecido, Seta mostra a expansão da polpa branca (H/E, 165x).

Figura 9C. Fotomicrografia de corte histológico de baço de animal do grupo
desnutrido (2h após estímulo inflamatório com LPS) apresentando imagem do
tecido, evidenciando-se congestão com siderose (H/E, 660x).
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Figura 10A. FotomicrogrQfiQde corte histológico de bQço de QnimQIdo grupo
controle QpresentQndo imQgem PQnorâmicQ do tecido, identificQndo-se pontos Qzuis

em polpQvermelhQ(Azul de Perls, 165x).

Figura 10B. FotomicrogrQfiQde corte histológico de bQço de QnimQIdo grupo
desnutrido QpresentQndo imQgem PQnorâmicQ do tecido, destQcQndo-se Q presençQ

de intensQ mQrcQçãoem Qzul dQpolpQvermelhQ (Azul de Perls, 165x).
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6.9.3.FÍGADO

o fígado dos animais do grupo controle apresentaram inicialmente

discreta degeneração vacuolarde hepatócitos, comdiscreta anisocitose nuclear.

No tempo 2h após o estímulo com LPS(Figura liA), o órgão passou a

apresentar anisocitose nuclear maisacentuada, comleucocitosesinusoidaldiscreta

e focos de infiltração neutrofílica. No tempo de 6h observamos quadro

histologicamente semelhante ao observado no tempo 2h, sendo que 24h após o

estímulo com LPS, observamos persistência da anisocitose nuclear, porém menos

acentuada e desaparecimento do infiltrado neutrofílico. No tempo 48h após o

estímulo, observamos degeneração vacuolar macrogoticular, persistente até o

tempo 72h.

~
O!
~

Animais do grupo desnutrido apresentaram inicialmente quadro

histológico semelhante aos animais do grupo controle, no mesmo tempo estudado,

apresentando discreta degeneração vacuolar de hepatócitos, com discreta

anisocitose nuclear. Tambémobservamosnos animaisdo grupo desnutrido, 2h após

estímulo com LPS(Figura 118), anisocitose nuclear mais acentuada, com discreta

degeneração vacuolar de hepatócitos, porém nos animais do grupo desnutrido

observamos mobilizaçãode células de Kupffer.

No tempo 6h observamos degeneração vacuolar macrogoticular

moderada, leucocitose sinusoidal leve e raros megalócitos, sendo que estes

permanecem até 24h após o estímulo com LPS. No tempo 48h temos retorno à

normalidadehistológica.

BIBLlOTECA,-
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas

Univeísidadede SãoPaulo
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Figura llA. Fotomicrografia de corte histológico de fígado de animal do grupo
controle (2h após estímulo inflamatório com LPS) apresentando imagem do tecido,
mostrando anisocitose nuclear acentuada, com leucocitose sinusoidal e focos de
infiltração neutrofílica (H/E, 660x). Seta mostrando a marginação de
polimorfonucleados

Figura 118. Fotomicrografia de corte histológico de fígado de animal do grupo
desnutrido (2h após estímulo inflamatório com LPS) apresentando imagem do
tecido, evidenciando-se discreta degeneração vacuolar de hepatócitos, com
anisocitose nuclear e discreta degeneração vacuolar de hepatócitos (H/E, 660x).
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6.9.4. PULMÃO

Animais do grupo controle apresentaram inicialmente, tempo Oh,

discreta pneumoniaintersticial, sendo que 2h após o estímulocomLPS(Figura 12A

e 13A) observamos intensificação do processo inflamatório, com aumento da

populaçãoneutrofílica e edema alveolar.

No tempo 6h, persiste o processo inflamatório, porém desaparece o

edema, sendo que 24h após o estímulo com LPS(Figura 14A e 15A), observamos

redução do infiltrado neutrofílico, como quadro tendendo a normalizarnos tempos

subseqüentes.

Nos animais do grupo desnutrido observamos inicialmente pneumonia

intersticial, comedema alveolar focal, 2h após o estimulo com LPS(Figura 128 e

138) observamos espessamento da parede alveolar, com infiltrado inflamatório e

predomíniode neutrófilico, sendo que no tempo 6h, observamos intensificação do

infiltrado neutrofílico e do edema alveolar. No tempo 24h (Figura 148 e 158) e

48h observamos pneumoniaintersticial e congestão, sendo que 72h após o estímulo

obsrvamos um quadro de pneumonia intersticial com maior espessamento de parede

alveolar.
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Figura 12A. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
controle (2h após estímulo com LPS) apresentando imagem panorâmica do tecido,
mostrando intensificação do processo inflamatório, com aumento da população
neutrofílica e edema alveolar (H/E, 165x).

Figura 128. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
desnutrido (2h após estímulo com LPS) apresentando imagem panorâmica do tecido,
evidenciando-se espessamento da parede alveolar, com infiltrado inflamatório e
predomínio de neutrófilico (H/E, 165x).




