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Figura 13A. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
controle (2h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido, mostrando
aumento da população neutrofílica e edema alveolar, bronquíolos limpos (H/E,
660x). Seta indica a presença de polimorfonucleados.

Figura 138. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
desnutrido (2h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido,
evidenciando-se espessamento da parede alveolar.(H/E, 660x)
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Figura 14A. Fotomicrografia de corte histológico de pulmãode animaldo grupo
controle (24h após estímulo comLPS)apresentando imagempanorâmicado tecido
comredução do infiltrado neutrofílico (H/E, 165x).

Figura 148. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
desnutrido (24h após estímulo com LPS) apresentando imagem panorâmica do
tecido, evidenciando-se pneumonia intersticial e congestão (H/E, 660x).
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Figura 15A. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
controle (24h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido com redução
do infiltrado neutrofílico (H/E, 660x).

Figura 158. Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de animal do grupo
desnutrido (24h após estímulo com LPS) apresentando imagem do tecido,
evidenciando-se pneumonia intersticial e congestão (H/E, 660x).
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6.10. LAVADO BRONCOALVEOLAR

Os animais do grupo desnutrido apresentaram no tempo de O horas

menor número de células no lavado broncoalveolarem relação ao grupo controle.

Tanto nos animais do grupo controle quanto nos animais do grupo desnutrido

observamos crescente aumento do número de células no lavado nas primeiras 6

horas após o estímulo com LPS. Porém, os animais desnutridos continuaram a

apresentar menor do número de células no lavado broncoalveolar nos tempos

subseqüentes (gráfico 26). Contudo,não observamos diferenças estatísticas nos

tempos estudados.

Os animais do grupo desnutrido apresentaram inicialmente (tempo O

horas) valores menores para o número de neutrófilos, eosinófilos, mastócitos e

células mononuclares em relação aos animais do grupo controle, porém não

observamos inicialmentediferença estatisticamente significativa.

Observamos após 6 horas do estímulo inflamatório aumento do número

de células mononuclearese neutrófilos tanto nos animaisdo grupo controle como

desnutrido, mas, novamente não observamos diferenças estatisticamente

significativas entre os grupos neste período. O número de neutrófilos 12 horas

após a administração de LPS, foi significativamente menor no lavado dos animais do

grupo desnutrido.

Em relação às células mononuclearesobservamos nos animais do grupo

desnutrido diminuiçãodo númerodessas células no lavadobronco alveolar à partir

de 12 horas após o estímulo inflamatório, sendo mais acentuada 24 horas após o

estímulo. A cinética dos animaisdo grupo controle foi diferente: Houveaumento do

númerode células dessa populaçãono mesmoperíodo estudado (gráfico 26), sendo

os valores entre os grupos estatisticamente significatvos nos tempos 12, 24 e 48

horas.
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LAVADOBRONCOALVEOLAR
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Gráfico 26. Resultadosrepresentam a média:f:SEM, do número de células totais,

mononucleares, neutrófilos, eosinófilos e mastócitos, presentes no lavado

broncoalveolar dos animais dos grupos desnutrido e controle, inoculados, e.v., com

1,25J.!9de LPS. * p::;;0,05 quando comparamos ambos os grupos de animais. Em cada

tempo utilizou-se de 6 animais.
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6.11. LAVADOPERITONIAL

Os animaisdo grupo controle apresentaram maior númerode células no

lavadoperitonial (Figura 16A e 168), em relação ao grupo desnutrido (Figura 17A

e 178), diferença estatisticamente significativa (gráfico 27).

Animais do grupo desnutrido apresentaram menor número de células

mononucleares e mastócitos em relação aos animaisdo grupo controle, sendo que o

número de neutrófilos no peritônio foi significativamente menor nos animais

desnutridos em relação aos controles (gráfico 27).
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Gráfico 27. Resultados representam a média:t SEM,do númerode células totais,

mononucleares, neutrófilos segmentados e mastócitos, presentes no lavado

peritonial dos animais dos grupos desnutrido e controle, inoculados, e.v., com

1,25#9de LPS. * ps;0,05 quandocomparamosambosos grupos deanimais.Emcada
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Figura 16: Fotomicrografia de células do lavado peritonial de camundongo
controle (sem estímulo). A. Coloração de May-Grunwald Giensa modificado por
Rosenfeld, B. Coloração para Esterase Inespecífica (aumento de 600x).
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Figura 17: Fotomicografia de células do lavado peritonial de camundongo
desnutrido (sem estímulo). A. Coloração de May-Grunwald Giensa modificado por
Rosenfeld, B. Coloração para Esterase Inespecífica (aumento de 600x).
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6.12 ESPRAIAMENTO

As células peritoniais dos animais do grupo desnutrido apresentaram

significativa redução no espraiamento em relação às dos animais do grupo controle.

A ativação com LPS induziu aumento no espraiamento tanto em células peritoniais

de animais controle como desnutridos, porém, nestes o percentual de aumento foi

menor (gráfico 28).
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Gráfico 28. Resultados representam a média :t SEM, da porcentagem de

espraiamento de células totais residentes do lavado peritonial e células totais

residentes do lavado peritonial estimuladas in vitro com LPS, dos animais dos

grupos desnutrido e controle. Q. p::;;0,05 quandocomparamoscontrole clLPS vs.

controle s/LPS e desnutrido s/LPS 24horas; b. p::;;0,05 quando comparamos

desnutrido clLPS vs. desnutrido s/LPS 24horas; c. p::;;0,05 quando comparamos

controle c/LPS vs. controle s/LPS e desnutrido s/LPS 48 horas; d. p::;;0,05 quando

comparamos controle c/LPS vs. controle s/LPS e desnutrido s/LPS 72horas. Em

cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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Figura 18: Fotomicografia do teste de espraiamento em 24
horas. Células do lavado peritonial de animal controle
estimulado com LPS. Coloração de May-Grunwald Giemsa
modificado por Rosenfeld (aumento de 600x).
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Figura 19: Fotomicografia do teste de espraiamento em 24
horas. Células do lavado peritonial de animal desnutrido
estimulado com LPS. Coloração de May-Grunwald Giemsa
modificado por Rosenfeld (aumento de 600x).
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Figura 20: Fotomicografia do teste de espraiamento em 24 horas.
Células do lavado peritonial de animal controle (A) e desnutrido (B)
estimulado com LPS. Coloração de May-Grunwald Giemsa modificado por
Rosenfeld (aumento de 1250x).
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120 57,O:!: 4,0* 47,3 :!:6,8 85,67 :!:4,5 73,O:!: 2,6

Tabela 5. Resultados representam a média i: SEM do percentual de fagocitose e

. , ".. ' , ...1- :..:.J-.J- ~ ;,.;ri,., ~a ,.6111Inc: rln Invnrlo neritoneal de animais
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6.13 FAGOCITOSE E ATIVIDADE FUNGICIDA FRENTE A CANDIDA

ALBICANS

Analisando-sea tabela 5 verificamosque as células do lavadoperitonial

de animais desnutridos apresentam valores para a atividade fagocítica frente a

Candida albicans estatisticamente menores que os observados em células

provenientes de animaiscontrole em todos os tempos estudados.

Na tabela 5 também podemos verificar que as células residentes

obtidas da lavagemperitonial de animaiscontrole apresentaram, estatisticamente

significante, maior atividade fungicida, estatisticamente significativa, frente a

Candidaalbicansem relação às células obtidas de animaisdesnutridos em todos os

tempos estudados, exceto no tempo de 120 minutos.

Tabela 5. Resultados representam a média :t SEM do percentual de fagocitose e

do índice (score) de atividade fungicida, de células do lavado peritoneal de animais

controle (n= 6) e de animais desnutridos (n=6). * p::;0,05 quando comparamos os

grupos controle com desnutrido.

FAGOCITOSE ('o) I
ATIVIDADE FUNGICIDA

(Score)
TEMPO

I
Controle Desnutrido

I
Controle Desnutrido

(minutos)
30 23,3 :!:3,2* 1O,6:!: 1,5 38,6:!: 5,6* 12,0:!: 3,0

60 39,6 :!:3,7* 24,6:!: 5,5 86,3 :!:4,5* 68,6:!: 1,5

90 53,0:!: 4,5* 38,3 :!:4,0 91,3 :!:9,2* 66,3 :!:3,2

120 57 ,O:!:4,0* 47,3:!: 6,8 85,67 :!:4,5 73,0:!: 2,6
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Figura 21: Fotomicografia do teste de fagocitose e killing em 90
minutos de cultura. Células do lavado peritonial de animal do grupo (A)
controle e (B) desnutrido. Coloração de May-Grunwald Giensa
modificado por Rosenfeld (aumento de 1250x).
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6.14 DOSAGEMDE ÓXIDO NÍTRICO

As células peritoniais estimuladas in vitro com LPS dos animais do

grupo desnutrido produziram, significativamente, menor quantidade de óxido

nítrico em relação ao grupo controle (gráfico 29).

6.15 DOSAGEMDE ERITROPOETINA

A dosagem de eritropoetina realizada no soro dos animais do grupo

controle e desnutrido não apresentou diferença estatisticamente significativa

(gráfico 30).

6.16. DETERMINAÇÃODE CH 50 E DE C3

Os animaisdo grupo desnutrido apresentaram valores menores que os

animaiscontroles para dosagemdo complementototal (gráfico 31A), comexceção

ao tempo 2 horas após administração de LPS, porém não observamos diferenças

estatísticas significativas.

As alterações observadas em relação à fração C3 do Complemento não

foram estatisticamente significativas (gráfico 318).

BIBL\OiECA

faculdade de CI~nciasrarmacêuticalõ-
uni'.Jer"o\óadede SãoPaulO /
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Gráfico 29. Resultados representam a média :t:SEM, da síntese de óxido nítrico

em cultura de células peritoniais estimulas in vitro com l,25J19de LPS. * P ~ 0,05

quando comparamos ambos os grupos de animais. Em cada tempo avaliou-se 6

animaisde cada grupo.
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Gráfico 30. Resultados representam a média 1: SEM, da concentração de

eritropoetina circulante nos animais do grupo controle (n=6) e desnutrido (n=8).
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Grófico 31. Resultados representam a média:!: SEM da concentração sérica de

complemento total (CH50) (A) e de C3 (B) dos animais dos grupos desnutrido e

controle inoculados, e.v., com 1,25J.9de LPS. Em cada tempo utilizou-se 3 animais,

de cada grupo.
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6.17 DOSAGEMDE CITOCINAS in vivo

As dosagens de citocinas foram realizadas utilizando-se soro de

animais dos grupos desnutrido e controle inoculados,e.v., com 1,25 Jlg de LPS.

Neste procedimentoo sangue total dos animaisfoi coletado em diferentes tempos

após o estímuloconforme descrito no item 4.7.

6.17.1. AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDETNF-a

Podemosobservar no gráfico 32 que o picode produçãode TNF-a nos

animais do grupo controle ocorreu 30 minutos após o estímulo inflamatório com

LPS, valor este estatisticamente significativo (p s 0,001) em relação ao tempo

inicial(tempo O horas), diferentemente dos animaisdo grupo desnutrido nos quais

não houve diferença entre O e 30 minutos após estimulo. O pico de produção de

TNF-a nos animaisdo grupo desnutrido correu 1hora após estimulaçãocomLPS.

A análise dos resultados da área sob a curva (ASC)do gráfico 328

demonstrou que a concentração de TNF-a no grupo controle (5224pg.h/mL) foi

superior (73% ) e estatisticamente significativa em relação ao grupo desnutrido

(3943pg.h/mL).
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Gráfico 32. Resultados represeentados em Box plot (A) e expresso em média :t

SEM (B), da cinética de síntese TNF-a sistêmica em animais do grupo controle e

desnutrido inoculados, e.v., com l,25J.19de LPS. Em cada tempo avaliou-se 6 animais

de cadagrupo.
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6.17.2. AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDEIL1-a.

Nos resultados apresentados no gráfico 33 pode-se notar que os

animaisde ambos os grupos apresentaram cinética de produçãosimilar para ILl-a.,

sendo que as concentrações séricas encontradas nos animaisdo grupo controle foi

40,9'0 maior no pico de produção quando comparado aos animais do grupo

desnutrido, porém esta diferença não foi estatisticamente sigificativa. Contudo,ao

integrar-se a área sob a curva (ASC) do gráfico 338 constata-se que a

concentração ILl-a. no grupo controle (363,Opg.h/mL) foi significativamente

superior em relação ao grupo desnutrido (229,5pg.h/mL).

6.17.3 AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDE IL-1p

Comopode ser observado no grcífico 34 foram detectadas diferenças

estatisticamente significativas entre os grupos. O grupo controle apresentou pico

de produção em torno de 4 horas após o estímulo inflamatório comLPS,enquanto

os animaisdo grupo desnutrido este pico foi encontrado em torno de 6 horas após

o estímulo inflamatório. No tempo 4 horas após o estímulo inflamatório com LPS,

verificamos que a síntese de citocinas nos animais do grupo controle foi 83,5 'o

maior em comparaçãoaos animaisdo grupo desnutrido. A análise dos resultados da

área sob a curva (ASC)do gráfico 348 demonstrou que a concentração de ILl-(3no

grupo controle (352,6pg.h/mL)foi significativamentesuperior em relação ao grupo

desnutrido (64,52pg.h/mL).
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Gráfico 33. Resultadosrepresentados em Box plot (A) e expresso em média :!::

SEM(B), da cinéticade sínteseILl-a sistêmica em animaisdo grupo controle e

desnutrido inoculados, e.v., com 1,25J.gde LPS. Em cada tempo avaliou-se 6 animais

de cadagrupo.
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Gráfico 34. Resultados, expressos em Box p/of (A) e expresso em média :t SEM

(B), da cinética de síntese ILl-f3 sistêmica em animais do grupo controle e

desnutrido inoculados, e.v., com l,25JJ9 de LPS. * P :S;0,05, quando comparamos os

resultados dos animais do grupo controle com os animais do grupo desnutrido. Em

cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.17.4 AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDEIL-4

Os perfis das concentrações de IL-4 para ambos os grupos (gráfico

35) mostraram cinética de produçãosimilar.As concentrações séricas de IL-4 nos

animais do grupo controle foram maiores em relação aos animais do grupo

desnutrido, embora, em cada pico,a diferença não seja significativa.Porém,a área

integrada sob a curva (ASC)do gráfico 358 foi significativamente maior no grupo

controle (1932pg.h/mL) em relação aos desnutridos (1129pg.h/mL).

6.17.5 AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDE 11:-6

As concentrações de IL-6 no- animais do grupo controle foram

superiores àquelas encontradas nos animais do grupo desnutrido. No tempo de 2

horas após o estímulo comLPSverificamosque a concentração de IL-6 nos animais -

do grupo controle foi 37,2% maior em relação aos animais do grupo desnutrido,

diferença esta que aumentou para 91'ro, 8 horas após o estímulo inflamatório

(gráfico 36). A área integrada sob a curva (ASC) do gráfico 368 foi

signicativamente maior no controle (5092pg.h/mL) em relação aos desnutridos

(1481pg.h/mL).

6.17.6 AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDE IL-I0

Os perfis das concentrações de' IL-lO para ambos os grupo (gráfico

37) mostraram cinética de produção distinta. O pico de síntese de IL-lO nos

animais do grupo desntrido foi mais tardio (2 horas) quando comaprado com o dos

animais do grupo controle (1 hora). Animais desnutridos apresentaram maior

capacidade em sintetizar IL-10 em relação aos animaisdo grupo controle. A área

integrada sob a curva (ASC)do gráfico 378 foi significativamente maior no grupo

desnutrido (2134pg.h/mL) em relação aos controles (1107pg.h/mL).
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Gráfico 35. Resultadosrepresentados em Box plot (A) e expresso em média :t

SEM (B), da cinética de síntese IL-4 sistêmica em animais do grupo controle e

desnutrido inoculados, e.v., com 1,25JJgdeLPS. Em cada tempo avaliou-se 6 animais

de cadagrupo.
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Gráfico 36. Resultadosrepresentados em Box p/ot (A) e expresso em média :t

SEM (B), da cinética de síntese IL-6 sistêmica em animais do grupo controle e

desnutrido inoculados, e.v., com l,25J19de LPS. * p:s:0,05, quando comparamos os

resultados dos animais do grupo controle com os animais do grupo desnutrido. Em

cada tempo avaliou-se 6 animais de cada grupo.
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6.17.7 AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDEIFN-y

Não houve diferença significativa entre os grupo com relação à

produção de IFN-y (gráfico 38). A área integrada sob a curva foi maior no grupo

controle (7195pg.h/mL)em relação ao grupo desnutrido, (5999pg.h/mL) gráfico

388.

6.17.8 AVALIAÇÃODAS CONCENTRAÇÕESDE GM-CSF

Não detectamos GM-GSF sérico no período de 72 horas após o

estímulo inflamatóriocomLPS,quer no grupocontrole quer desnutrido.
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Gráfico 37. Resultados representadoss em Box p/ot (A) e expresso em média :t

SEM (B), da cinética de síntese IL-lO sistêmica em animais do grupo controle e

desnutrido inoculados,e.v., com 1,25/.19de LPS.Emcada tempo avaliou-se6 animais

de cada grupo.
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Gráfico 38. Resultados representados em Box plot (A) e expresso em média :t

SEM (B), da cinética de síntese IFN-y sistêmica em animais do grupo controle e

desnutrido inoculados,e.v., com l,25J.9 de LPS.Emcada tempo avaliou-se 6 animais

de cada grupo.
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6.18. DOSAGEM IN VImO DE CITOCINAS

As dosagens in vitro de citocinas foram realizadas utilizando-se

sobrenadante de cultura de células peritoniais, da medula óssea e do baço,

estimuladas in vitro com LPS, e obtidas de animais dos grupos controle e

desnutrido.

Neste procedimento o sobrenadante foi coletado após 24 horas de

cultura conforme descrito nos itens 4.22,4.23 e 4.24.

6.18.1 AVALIAÇÃODA SÍNTESE IN VImO DE CITOCINAS POR

CÉLULASPERITONIAIS

Observa-se no gráfico 39 que a quantidade de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-a, IL-1a, ILl-f3e IL-6), bem comoa dosagem de GM-CSF,de

células obtidas do lavadoperitonial e estimuladas in vitro durante 24 horas com

LPS, foi maior no grupo controle. Somente as concentrações de TNF-a

apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando comparado os

animaisdo grupo controle comos animaisdo grupo desnutrido.

Em relação à dosagem de IL-4 não encontramos níveis detectáveis,

quandocultivamoscélulas obtidas do lavadoperitonial e estimulamoscom LPS,em

ambosos grupos.

Analisando-se a dosagem de IFN-y (gráfico 4OA) observamos que

animais do grupo controle apresentam valores maiores (Média :t SEM = 31,68 :t

7,33 e Mediana = 24,60) em relação aos animais desnutridos (Média:t SEM = 27,08

::!:8,45 e Mediana = 19,68), porém esta diferença não foi estatisticamente

significativa.
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A dosagem de IL-lO (gráfico 408), obtida nas culturas de células do

lavado peritonial e estimuladas com LPS foram menores, considerando-se a

mediana, nos animais do grupo desnutrido em relação aos respectivos controles.
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Gráfico 39. Resultados representados em Box plot, da síntese de TNF-a, IL-la,
ILl-J3, IL-6 e GM-CSF em células obtidas do lavado peritonial de animais do grupo
controle e desnutrido, Swiss, machos adultos. Sistema de cultura em meio líquido:
meio de cultura McCoy's 5A com lO'i'ode soro bovino e 1,25J19de LPS, incubadas
por 24 horas a 36,8°C, em atmosfera de COzoAs amostras foram plaqueadas em
triplicata. * p~ 0,05, quando comparamos os resultados dos animais do grupo
controle com os animais do grupo desnutrido. Em cada tempo avaliou-se amostras
de 6 animais de cada grupo.
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Gráfico 40. Resultados representados em Box p/ot, da síntese de IFN-y (A) e IL-

10 (B) em células obtidas do lavado peritonial de animais do grupo controle e
desnutrido, Swiss, machos adultos. Sistema de cultura em meio líquido: meio de
cultura McCoy's 5A com lOCYode soro bovino e 1,25#9 de LPS, incubadas por 24
horas a 36,8°C, em atmosfera de CO2.As amostras foram plaqueadasem triplicata.
* p~ 0,05 quando comparamos os resultados dos animais do grupo controle com os
animais do grupo desnutrido. Em cada tempo avaliou-se amostras de 6 animais de
cada grupo.
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6.18.2 AVALIAÇÃODA SÍNTESE IN VITRO DE CITOCINAS POR

CÉLULASDA MEDULAÓSSEA

As células totais da medula óssea dos animais do grupo desnutrido,

estimuladas in vitro com LPS durante período de 24 horas, apresentaram menor

capacidade de sintetizar citocinas pró-inflamatórias (TNF-a, IL-la, ILI-J3e IL-6),

bem como GM-CSF(gráfico 41), em relação às células dos animais do grupo

controle, sendo esta diferença estatisticamente significativa para as dosagens de

TNF-a, IL-la, IL-6 e GM-CSF. A dosagem de IL-IJ3,apesar de ser maior nos

animais controles não apresentou diferença estatística.

Observa-se no gráfico 42 que a capacidade de síntese de IFN-y, IL-4 e

IL-lO, de células totais obtidas da medula óssea e estimuladas in vitro com LPS

foram maiores nos animaisdo grupo controle em relação aos animaisdesnutridos.

Contudo, somente a concentração de IL-lO apresentou valores estatisticamente

significativos.
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Gráfico 41. Resultados expressos em Box plot, da síntese de TNF-a, lL-1a, lU-P,
lL-6 e GM-CSF em células totais obtidas da medula óssea de animais do grupo
controle e desnutrido, Swiss, machos adultos. Sistema de cultura em meio líquido:
meio de cultura McCoy's5A com 1010 de soro bovinoe 1,25#9de LPS, incubadas
por 24 horas a 36,8°C, em atmosfera de COzoAs amostras foram plaqueadas em
triplicata. * p~ 0,05 e ** p~ 0,01 quando comparamos os resultados dos animais do
grupo controle com os animais do grupo desnutrido. Em cada tempo avaliou-se
amostras de 6 animais de cada grupo.
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Gráfico 42. Resultados expressos em Box p/ot, da síntese de IFN-y, IL-4 e IL-lO
em células totais obtidas da medula óssea de animais do grupo controle e
desnutrido, Swiss, machos adultos. Sistema de cultura em meio líquido: meio de
cultura McCoy's 5A com lO'i'ode soro bovino e l,25Jl9 de LPS, incubadas por 24
horas a 36,8°C, em atmosfera de COzoAs amostras foram plaqueadas em triplicata.
* ps; 0,05 quando comparamos os resultados dos animais do grupo controle com os
animais do grupo desnutrido. Em cada tempo avaliou-se amostras de 6 animais de
cada grupo.
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6.18.3 AVALIAÇÃODA SÍNTESE IN VImO DE CITOCINAS POR
, A

CELULASESPLENICAS

As células totais do baço, estimuladas in vitro comLPS,dos animaisdo

grupo desnutrido apresentaram menor capacidade de produção de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-a, IL-la, ILl-(3 e IL-6) bem como GM-CSFem relação às

células dos animais do grupo controle, sendo esta diferença estatisticamente

significativa para as dosagens de TNF-a e ILl-(3(gráfico 43).

Analisando-se a dosagem de IFN-y no gráfico 44 observamos que

animais do grupo controle apresentam valores maiores em relação aos animais

desnutridos, porém esta diferença nãofoi significativa.

A dosagem de IL-4 e IL-1O(gráfico 44) obtida nas culturas de células

totais do baço e estimuladas com LPS, foram maiores nos animais do grupo

desnutrido em relação aos respectivos controles. Contudo não apresentaram

diferenças estatisticamente significativas.
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Gráfico 43. Resultados expressos em Box p/ot, da síntese de TNF-a, IL-la, IU-P,
IL-6 e GM-CSF em células totais obtidas do baço de animais do grupo controle e
desnutrido, Swiss, machos adultos. Sistema de cultura em meio líquido: meio de
cultura McCoy's 5A com lO'rode soro bovino e 1,25J.19de LPS, incubadas por 24
horas a 36,8°C, em atmosfera de CO2.As amostras foram plaqueadas em triplicata.
* p:::;;0,05 e ** p:::;;0,01 quando comparamos os resultados dos animais do grupo
controle com os animais do grupo desnutrido. Em cada tempo avaliou-se amostras
de 6 animais de cada grupo.
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Gráfico 44. Resultados, expressos em Box plot, da síntese de IFN-y, IL-4 e IL-1O
em células totais obtidas do baço de animais do grupo controle e desnutrido, Swiss,
machos adultos. Sistema de cultura em meio líquido: meio de cultura McCoy's 5A
com 10'7'0de soro bovino e l,25J.l9de LPS, incubadas por 24 horas a 36,8°C, em
atmosfera de COzo As amostras foram plaqueadasem triplicata. * p~ 0,05 quando
comparamosos resultados dos animaisdo grupo controle comos animaisdo grupo
desnutrido. Emcada tempoavaliou-seamostras de 6 animaisde cada grupo.
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6.19. ANÁLISE IMUNOFENOTÍPICA (ENSAIOS ex vivo)

6.19.1 EXPRESSÃODECD14 E TLR-4/MD-2

o perfil das diferentes populações celulares no lavado peritonial de

camundongosdos grupos desnutrido e controle, obtidos por citometria de fluxo,

encontram-se nos gráficos 45 e 46. Constatam-se diferenças entre populações

analisadas, nas janelas eletrônicas ("gate"s) Ri, R2 e R3, entre os grupos

desnutrido e controle (gráfico 47).
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Gráfico 45. Representação gráfica do resultado da imunofenotipagem da população

total de células do lavado peritonial de camundongos do grupo controle e desnutrido,

sendo a aquisição de 104células realizada em citômetro de fluxo contendo laser de

argônio 488nm, FACS Calibur - Becton Disckinson. A imunofenotipagem mostra as

regiões selecionadas - "gate" Rt, "gate" R2 e "gate" R3 - das populações celulares

não marca das com fluorcromos. SSC na ordenada vs. FCS na abscissa. Dispersão

lateral (side scatter channel - SSC - ângulo reto de 90°) e Dispersão frontal

(foward scatter channel - FSC - ângulos pequenos 0,5 a 1,0°). Resultado de um

experimento representativo de cincoexperimentos independentes.
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Gráfico 46. A imunofenotipagemmostra a representação gráfica as regiões

selecionadas - "gate" R1, "gate" R2 e "gate" R3 -das populações celulares do lavado

peritonial de camundongosdo grupo desnutrido e controle, sendo a aquisiçãode 104

células realizada em citômetro de fluxo contendo laser de argônio 488nm, FACS

Calibur - Becton Disckinson. A imunofenotipagem mostra as regiões selecionadas -
"gate" R1, "gate" R2 e "gate" R3 - das populações celulares não marcadas com

fluorcromos. SSC na ordenada vs. FCS na abscissa. Dispersão lateral (side scatter

channel - SSC - ânguloreto de 90°) e Dispersão frontal (foward scatter channel -
FSC - ângulospequenos0,5 a 1,0°).Resultado de um experimento representativo de

cinco experimentos independentes.
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Gráfico 47. Representação gráfica as regiões selecionadas - "gate" R1, "gate" R2 e

"gate" R3 - das populações celulares do lavado peritonial de camundongos do grupo

controle e desnutrido, sendo a aquisiçãode 104células realizada em citômetro de

fluxo contendo laser de argônio 488nm, FACS Calibur - Becton Disckinson. A

imunofenotipagem mostra as regiões selecionadas - "gate" R1, "gate" R2 e "gate" R3

- das populações celulares não marcadas com fluorcromos. SSC na ordenada vs. FCS

na abscissa. Dispersão lateral (side scatter channel - SSC - ângulo reto de 90°) e

Dispersão frontal (foward scatter channel - FSC - ângulos pequenos 0,5 a 1,0°).

Resultado de um experimento representativo de cinco experimentos independentes.
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A imunofenotipagem demonstra (gráfico 48) que a população no "gate"

RI é negativa para a marcação CD14 em ambos os grupos. Observamos a presença

de duas populaçõesmarcadas para o CD14("gates" R2 e R3),nos ensaios ex vivode

células do lavadoperitonial de camundongosdo grupo desnutrido e controle, sendo

que os animaisdo grupo controle apresentaram maior intensidade de fluorescência

("gate" R2 na marcação da região selecionada = 73,87% e marcação da população

total = 12,95'0.No "gate" R3=68,67% e 24,28%, referentes a marcação da região

selecionada e da população total, respectivamente) em relação aos animais do grupo

desnutrido("gate"R2na marcaçãoda regiãoselecionada= 43,14% e marcação da

população total = 6,13%,enquanto em R3=22,26% e 5,14%referentes a marcação

da região selecionada e da população total, respectivamente).
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Gráfico 48. Representação gráfica da imunofenotipagem das populações celulares

do lavado peritonial de camundongos do grupo desnutrido e controle, sendo a

aquisição de 104 células realizada em citômetro de fluxo contendo laser de argônio

488nm, FACS Calibur - Becton Disckinson. A partir da região selecionada os

resultados do CD14foram expressos em Udotplot": ordenada (SSC e abscissa (FSC)

mostrando a janela eletrônica ("gate" RI, R2 e R3) referente a expressão de CDI4.

G= o percentual de eventos marcados em relação ao Ugate" selecionado e T= o

percentual de eventos marcados em relação a população total. Resultado de um

experimento representativo de cinco experimentos independentes.
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A imunofenotipagemdemonstra (gráfico 49), no gate R2, a presença de

duas populaçõescelulares, uma de maior intensidade de fluorescência e uma de

menor intensidade, que expressam CD14nos ensaios ex vivode células do lavado

peritonial de camundongosdo grupo controle, enquanto que em células de animais

desnutridos ocorre apenas umapopulação.

No gráfico 50 observamos que a intensidades de fluorescência para o

TLR-4/MD-2,nos ensaios ex vivode células do lavadoperitonial de camundongos,

foi menor nos animais do grupo desnutrido (R2=23,93'° e R3= 7,75'° da região

selecionada, R2=4,07% e R3=2,15'° em relação a populaçãototal) em relação aos

animais do grupo controle (R2= 25,75'° e R3= 24,83'° da região selecionada, e R3=

6,04'° e R3= 2,85'° em relação a população total), sendo que a população do "gate"

RI não apresentou marcação em ambos os grupos.
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Gráfico 49. Representação gráfica da imunofenotipagem das populações celulares
do lavado peritonial de camundongos do grupo controle (A) e desnutrido (B),
mostrando a presença de duas populações celulares que expressam CD14 nos
animais do grupo controle, uma de menor intensidade (A) de fluorescência e uma de
maior intensidade (C), sendo realizado a aquisição de 104 células em citômetro de
fluxo contendo laser de argônio 488nm, FACS Calibur - Becton Disckinson. A partir
da região selecionada os resultados do CD14 foraram expressos em "dot plot":
ordenada (SSC) e abscissa (FSC) mostrando a janela eletrônica ("gate" R3)
referente a expressão de CD14.. G= o percentual de eventos marcados em relação
ao "gate" selecionado e T= o percentual de eventos marcados em relação a
população total. Resultado de um experimento representativo de cinco
experimentos independentes.
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TLR- 4/MD-2
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Gráfico 50. Representação gráfica da imunofenotipagem das populações celulares

do lavado peritonial de camundongos do grupo desnutrido e controle, sendo a

aquisição de 104células realizada em citômetro de fluxo contendo laser de argônio

488nm, FACS Calibur - Becton Disckinson. A partir da região selecionada os

resultados do TLR-4/MD-2 foram expressos em "dot plot": ordenada (SSC e

abscissa (FSC) mostrando a janela eletrônica ("gate" RI, R2 e R3) referente a

expressão de TLR-4/ MD-2. G= o percentual de eventos marcados em relação ao

"gate" selecionado e T= o percentual de eventos marcados em relação a população

total. Resultado de um experimento representativo de três experimentos

independentes.
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5.19.2 EXPRESSÃO DO FATOR DE TRANSCRIÇÃO NF1CB

o perfil das diferentes populações celulares não marcadas após

permeabilização, do lavado peritonial de camundongos dos grupos controle e

desnutrido, obtidos por citometria de fluxo, encontram-se no gráfico 51.

Constatam-se diferenças entre populações analisadas, nas janelas eletrônicas

("gate"s) R1,R2 entre os grupos desnutrido e controle,

Desnutrido
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Gráfico 51. Representação gráfica do resultado da imunofenotipagem da

população total de células do lavado peritonial de camundongos do grupo controle e

desnutrido, células tratadas com FACSTMLYSING (Becton Dickinson) para

permeabilização da membrana, sendo a aquisição de 104 células realizada em

citômetro de fluxo contendo laser de argônio 488nm, FACS Calibur - Becton

Disckinson.A imunofenotipagemmostra as regiões selecionadas - "gate" R1 e

"gate" R2 - das populações celulares não marcadas com fluorcromos. SSC na

ordenada vs. FCS na abscissa. Dispersão lateral (side scatter channel - SSC -
ângulo reto de 90°) e Dispersão frontal (foward scatter channel- FSC- ângulos

pequenos 0,5 a 1,0°). Resultado de um experimento representativo de cinco

experimentos independentes.
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As células do lavado peritonial de camundongosdo grupo desnutrido e

controlenãoapresentarammarcaçãopara o NF1CBnaausênciade estímulotanto no

"gate" R1como R2.

Nos ensaios ex vivo de células do lavado peritonial estimuladas com LPS,

a imunofenotipagem demonstra (gráfico 52), que a população no "gate" R1 é

negativa para a marcação NF1CB,porém observamos marcação para NF1CBno "gate"

R2.

Os animais do grupo desnutrido apresentaram menor intensidade de

fluorescência para a marcação de NF1CB após 5 minutos de estímulo com LPS

(R2= 6,85'° da região selecionada e 1,77% em relação a populaçãototal) em

relação aos animais do grupo controle (R2= 24,31'° da região selecionada, e 10,79%

em relação a população total).

No gráfico 52 observamos que 15 minutos após o estímulo com LPS,

animais do grupo desnutrido não apresentaram modificações significativas na

marcação para NF1CB(R2= 7,057% da região selecionada, e 3,20% em relação a

população total), entretanto animais do grupo controle apresentaram aumento na

porcentagem de marcação para o NF1CB(R2= 50,94% da região selecionada, e

22,50'° em relação a população total).
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NFKB
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Gráfico 52. Representação gráfica da imunofenotipagem das populaçõescelulares

do lavadoperitonial de camundongosdo grupo desnutrido e controle, estimuladas

durante 15 minutos com LPS, sendo a aquisição de 104 células realizada em

citômetro de fluxo contendo laser de argônio 488nm, FACS Calibur - Becton

Disckinson. A partir da região selecionada os resultados do NFKB foram expressos

em "dot plot": ordenada (SSC e abscissa (FSC) mostrando a janela eletrônica

("gate" RI e R2) referente a expressão de NFKB . G= o percentual de eventos

marcados em relação ao "gate" selecionado e T= o percentual de eventos marcados

em relação a população total. Resultado de um experimento representativo de

quatro experimentos independentes.
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7. DISCUSSÃO

A desnutrição, nos maisvariadosgraus, ainda constitui sério problema

de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento,porém não está

restrita a estes, apresentando elevados índices de mortalidade e morbidade, os

quais têm se mantidos inalterados nas últimas décadas (WHO/64, 1995;

SCHOFIELD &ASHWORTH, 1996).

Nas últimas décadas muitos trabalhos foram realizados tentando

compreender a inter-relação doença-desnutrição e, embora muitos conhecimentos

tenham sido obtidos, os mecanismos envolvidos, ainda estão por serem

esclarecidos.

A literatura ainda é controversa acerca da resposta inflamatória em

situações de desnutrição, o que pode ser devido a utilização de diferentes

modelosexperimentais. A literatura apresenta resultados obtidos tanto em seres

humanos- abrangendo crianças e adultos; indivíduosoriginários de locais onde a

fome é endêmicae indivíduosvoluntariamentedesnutridos; pessoas hospitalizadas

- ondefreqüentementeassociam-seprocessosinflamatóriose/ou infecciososdas

mais diversas origens; indivíduos gravemente desnutridos, onde múltiplas

deficiências nutricionais estão presentes ou ainda, em pacientes com doenças

sistêmicas crônicas, nas quais os efeitos da doença e da terapia são difíceis de

serem distinguidos daquelesdevidosà deficiência nutricional.

Os trabalhos empregando experimentação em animais também

apresentam um universode situações: diferenças entre as espécies, isogenicidade

ou não das espécies, sexo, idade, tipos e formas de desnutrição e os mais variados

estímulos infecciosos. Dessa forma, torna-se muitas vezes difícil definir o perfil

de como a desnutrição influenciaalgumasdas respostas do organismooriginando

assim, resultados conflitantes na literatura. Em assim sendo, nos propusemos a

avaliar aspectos relacionados 'a inflamação e 'a hemopoese em um modelo de

desnutrição experimental,preconizado por BORELLI(1992), de modo que
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pudéssemos avaliar de uma maneira mais ampla e uniforme o comportamento do

organismofrente a situações de desnutrição.

Ao desenvolvermos a desnutrição experimental optamos por trabalhar

com camundongos Swiss, não isogênicos o que reflete as variações encontradas na

populaçãohumana;machos,visando maior uniformidadedos grupos, evitando-se as

flutuações hormonais que ocorrem durante o ciclo estral nas fêmeas. Utilizamos,

ainda, animais adultos cuja estabilização do sistema hemopoéticojá foi atingida,

uma vez que, tanto em animais quanto em humanos ocorrem importantes

modificaçõesfisiológicasna hemopoeseem função da idade (BANNERMAN,1993).

Observações de caráter epidemiológicoe experimental evidenciam

que indivíduos desnutridos, especialmente crianças, apresentam maior

susceptibilidade frente a processos infecciosos e índices mais elevados, comojá

relatado, de morbidadee mortalidade (BERKOWITZ,1992;LESOURD,1997).

Optamos pela indução de uma desnutrição protéica devido a sua

elevada endemicidade em países em desenvolvimento,como o Brasil, e que não

coincidentemente, são as áreas em que predominamdoenças infecciosas e altos

índices de mortalidade. Tambéma desnutrição protéica e protéico-energética são

as formas mais frequentes de desnutrição em pacientes hospitalizados e

submetidos à alimentação parenteral, pacientes portadores de neoplasias ou

doenças crônicas, pacientes sob quimioterapia ou ainda indivíduos que fazem

dietas radicais (WAITZBERGet aI., 1999; MARCOS,2000; BRUNDTLAND,2000;

GADDUCCIet aI., 2001; AKNERet aI.,2001; NOVAet aI., 2002; KEUSCH,2003).

Neste modelo de desnutrição as rações foram elaboradas

considerando os teores de vitaminas, ácidos graxos e sais minerais necessários

para fornecer uma dieta adequada, restringindo-se apenas a quantidade de

proteína da ração ofertada (ração hipoprotéica)(REEVES,et aI., 1993).
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Na elaboração das rações utilizamos caseína, proteína de alto valor

biológico.Emnosso estudo os camundongosque receberam a dieta deficiente em

proteínas (ração hipoprotéica, contendo 4'10de proteínas), ad /ibitum,consumiram

menor quantidade de ração, determinando uma significativa perda de peso. Os

animais do grupo experimental, levaram em média, 14 dias para perder, em torno

de 25'10do peso corpóreo inicial.

A redução na ingestão da ração hipoprotéica, embora possa parecer

paradoxal, era esperado visto o animalapresentar comportamento anorético na

tentativa de evitar maiores alterações no balanço nitrogenado negativo que se

instala. A anorexia também pode ser explicada pelas eventuais modificações

hipotalâmicas induzidas, provavelmente, por citocinas como IL-1 (FRAYN,1986;

McCARTHYet alo,1984) e ainda, por alterações nas concentrações plasmáticas de

aminoácidos de cadeia ramificada (Ieucina, isoleucina e valina), os quais influenciam

na regulação no centro da fome (FERRO-LUZZI & SPADONI, 1978). Em

decorrência da redução na quantidade de ração ingerida, instalou-se umquadro de

DPE.

Segundo GIETZEN et alo, (1993; 2001), os animais possuem

mecanismos que beneficiam a seleção de uma dieta balanceada proporcionando

assim a aquisiçãode todos os nutrientes necessários para umanutrição adequada.

Quando dietas deficientes em aminoácidos indispensáveis são

oferecidas aos roedores há um reconhecimento, em áreas cerebrais específicas,

da redução desses aminoácidos (De ANGELIS, 1986). O reconhecimento da

deficiência induza aversão ao alimentomediadaem parte pela serotonina em nível

do nervo vago. Essa redução na ingestão de alimentos também pode derivar de

transtornos hipotalâmicos determinados por lesões locais e distúrbios

psicogênicos,comoo identificado na anorexia nervosa (WATERLOW,1996). Esse

comportamento em relação à redução na ingestão da ração hipoprotéica é um

comportamento que vem se repetindo em outros trabalhos realizadas em nosso
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laboratório (BORELLIet ai, 1995; XAVIER, 1999; BORSATO, 1999; VITURI, et

aI., 2001). Dessa forma há uma exacerbação do processo, culminando com a

redução acentuada no peso corporal dos animais desnutridos.

A perda de 20% a 25 'Yodo peso corpóreo inicial e a redução no

consumode ração pelos animais do grupo desnutrido, associados aos valores do

hemograma,da concentração de proteínas totais, da albuminae da pré-albumina

séricas, mostraram-se comobons indicadoresna avaliaçãoda desnutrição protéica.

A resposta inflamatória está intimamente relacionada como processo

de reparo que, em geral, tem a finalidade de eliminar,diluir ou imobilizaro agente

agressor e, independente da sua duração, deflagra uma série de processos que,

tanto quanto possível, reconstituem o tecido lesado. A inflamação pode ser

classificada simplificadamente,em fase aguda e crônica. A inflamaçãoaguda é de

duração relativamente curta, perdurando por alguns minutos, várias horas ou por

um ou dois dias, e suas características principais são a exsudação de líquidose

proteínas plasmáticas, alterações microvasculares e hemodinâmicas locais, acúmulo

de leucócitos, predominantemente neutrófilos, com adesão e transmigração

seguida pela ativação e liberação de substâncias intracelulares, sendo que todo

processo é regulado por uma variedade de mediadores derivados de células e do

plasma (VAPORCIYN& WARD, 1995; CONTRAN et ai., 2000). A inflamação

crônica, geralmente de maior duração, associa-se histologicamente com a presença

de linfócitos e macrófagos e muitas vezes é acompanhada de proliferação de

fibroblastos e comneoanginogênese.A distinção entre inflamaçãoaguda e crônica,

em algummomento pode ser arbitrária. Emalguns casos, a resposta inflamatória

aguda é auto-controlada e não progressiva. Em outras situações a resposta

progride para uma reação inflamatória crônica (VAPORCIYN& WARD, 1995;

CONTRANet aI., 2000).

Alterações características do metabolismofazem parte integrante da

resposta de fase aguda encontrando-se maior gasto energético com aumento da
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síntese de proteínas de fase aguda, gliconeogênese, oxidação da glicose e de ácidos

graxos, sendo que a captação de ácidos graxos pelos adipócitos diminui. Também

ocorrem alterações na distribuição de zinco, ferro e cobre (FRIED et alo, 1978;

GROSS & NEWBERNE, 1980; ORTIZ & BETANCOURT,1984; KEUSCH, 1994).

Estas alterações são refletidas geralmente comaumento na concentração de cobre

no soro e redução das concentrações de ferro e zinco (BEISEL,1984; KEUSCH&

FARTHING, 1986; KLASING,1988).

As mudanças na imunidademediada por células e imunidadehumoral

são significativamente moduladaspela nutrição (CATCHATOURIAN,et alo,1980;

DUBEY&YUNIS, 1991; CHIOLEROet alo,1997; LIN, et alo,1998).

Muitos mediadores da resposta inflamatória podem ter relevância,

onde certamente, com o aumento da permeabilidade vascular, estão envolvidosa

histamina, as anafilotoxinas (C3a e C5a), as cininas, os leucotrienos e o fator de

agregação plaquetária (PAF)ao menos nos estágios iniciais da inflamação.Para a

quimiotaxia,a fração C5a do Complementoe os produtos do metabolismodo ácido

aracdônico (Ieucotrieno B4) são provavelmente os protagonistas. Cabe ressaltar

também o importante papel das prostaglandinas na vasodilatação, dor, febre e na

potencialização do edema (MATTHEW, 1989; LIN, et alo, 1998; CONTRAN, et alo,

2000).

Comoé de se esperar, muitas variáveis podemmodificar a base desse

processo inflamatório e de particular importânciaestá a natureza e a intensidade

da lesão, o local e o tecido afetado e a resposta do hospedeiro quanto à nutrição,

farmacoterapia, existência de distúrbios predisponentes ou pré-existentes e a

presença de imunidadeadquirida contra o eventualagente agressor (CONTRAN,et

aL,2000).

A nutrição desempenha papel importante na manutençãoda saúde. Os

estados carenciais alteram os mecanismos de defesa do indivíduo, sendo a

desnutrição ainda um importante problema em saúde à medida que observamos as
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graves conseqüências da DPE sobre o organismo, como alterações metabólicas,

neurológicas e modificações do sistema linfo-hemopoético que podem induzir a

maior predisposição a agentes infecciosos (BORELLIet ai aI., 1995; XAVIER et aI.,

1999; VITURI et aI., 2001).

Os mecanismos de defesa do organismo são dependentes de compostos

protéicos. Dessa forma o estado nutricional é importante para uma ótima e efetiva

resposta imunee esta requer uma cooperação entre o sistema imuneinespecífico

(pele e membranas mucosas, células fagocíticas, sistema Complemento,lisozimae

outros fatores humorais) e o específico (linfócitos B e produção de anticorpos,

linfócitos T e a imunidademediadapor células)(CHANDRA,1980).

A desnutrição modificaa resposta do organismoao patógeno, podendo

ocorrer alterações na produção de anticorpos, na atividade fagocitária onde os

mecanismos de defesa estão também comprometidos devido à diminuição da

migração e mobilização celular para os focos inflamatórios (GARCIA, 1992;

BORELLIet aI., 1995), alterações no "burst" respiratório (NARDINELLI&

BORELLI,2001), bem como diminuiçãode espécies reativas do oxigênio (SILVA,

2000) e do nitrogênio (FOCK,et aI., 2003).

Cerca de 60';'0das infecções que evoluem para sepsis são adquiridas no

ambiente hospitalar, envolvendo geralmente bactérias Gram negativas e incidindo

especialmente em indivíduoscom nutrição inadequada.Considerandotais aspectos

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

organismo frente a agentes patogênicos, escolheu-se como indutor do processo

inflamatório o LPS (lipopolissacarídeo de Escherichia coli), sendo que o LPS

desencadeia a resposta inflamatória, considerando classicamente seus eventos

vasculares e celulares.

Os órgãos hemopoéticos têm capacidade de aumentar a produção e

acelerar a maturação de uma ou várias populaçõesde células como mecanismode

adaptação a condiçõesfisiológicasou patológicas.O tecido hemopoéticoapresenta
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alta taxa de proliferação e renovação celular e, portanto elevada exigência de

nutrientes. Conseqüentemente,devemossupor que seja susceptível a alterações em

condições de desnutrição. Evidenciamos,neste trabalho, hipoplasia medular e

esplênica com comprometimento das linhagens eritróide, granulocítica e

plaquetária, sendo que BORELLIet a!., (1995) e XAVIER,et a!., (1999) já haviam

relatado hipoplasiamedular, comotambém esplênica,sem que o baço aumentasse a

produção de células mielóides. Também BLATT(2004) observou hipoplasia medular

com diminuição do número de percursores mielóides.

Estudos realizados por FRIED et a!., (1978) sobre os efeitos da

privação protéica em contagens sanguíneasperiféricas mostraram umaredução do

hematócrito e no número de plaquetas após 3 semanas de desnutrição, sendo que

as contagens celulares totais diminuíam rapidamente logo após o início da

desnutrição, indicando que os granulócitos e linfócitos são afetados em

camundongoscom restrição protéica, dados esses também observados em nossos

experimentos. Além disso, neste mesmo estudo foi avaliado a mesma resposta

hematológica em camundongosirradiados com ou sem restrição protéica onde a

regeneração medular foi diminuídaem camundongosdesnutridos, sendo também

afetado nestes animais o número de células no sangue periférico (FRIED et a!.,

1978).

A anemia é um encontro freqüente em indivíduos desnutridos. Os

estudos sobre anemiaem animaisde experimentação submetidos a dietas restritas

impulsionaram-se na década de 40, quando WHIPPLE et a!., (1947) e ROBSCHEIT-

ROBBINS et a!., (1947) propuseram que em situações de desnutrição protéica a

síntese de hemoglobinae de proteínas séricas teria prioridade sobre a síntese de

proteínas de outros tecidos. BETHARDet a!., (1958) relacionandoa incidênciade

anemia comneoplasias malignaspropôs que a anemiaresultaria, provavelmente,de

hemólise excessiva ou de hemorragia. Observaram, ainda, que no modelo de

desnutrição utilizado, os ratos apresentaram valores mais elevados para o volume

do hematócrito e para hemoglobina.Esses resultados poderiam ser atribuídos a
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hemoconcentração que ocorreria nessas anemias, provavelmente pela redução da

concentração sérica de albumina (METCOFF, 1989). KORNBERG,et aI., (1946) e

NEWSOME et aI., (1973), não observaram anemia, mas apenas granulocitopenia em

ratos mantidos com dietas aprotéicas.

A DPEé uma síndrome em que anemia e manifestações de deficiências

multivitamínicas e minerais podem estar presentes. REISSMAN (1964) relata que

em ratos submetidos à depleção protéica aguda há o aparecimento de anemia,

observando ainda a perda da correlação entre a duração da privação protéica e a

depressão da atividade eritropoética.

A síntese de eritropoetina também seria outro aspecto relevante a ser

estudado em relação à anemia.Emnosso modeloencontramos maior concentração

de eritropoetina nos animais do grupo desnutrido, porém sem diferenças

estátisticas em relação ao grupo controle. Outros autores, em modelosdistintos,

encontraram concentração de eritropoetina aumentada (FRIED&GURNEY,1965;

SEIFTER, et aI., 1971), enquanto outros observaram redução da mesma

(CATCHATORIAN,1980; FRIED et aI., 1965; REISSMAN 1964), atribuindo-se

este fato à diminuição na velocidade de utilização de oxigênio pelos tecidos.

Talvez, devido a essa hipóxia relativa, alguns autores consideram a anemia na DPE

como um processo fisiológicoou adaptativo (FINCH, 1975; VITERI et aI., 1968).

FINCH (1975) propôs que a diminuiçãoda eritropoese possa ser causada por

alteração medular induzidapela perda de proteínas. Outra possibilidadeque pode

contribuir para a instalação ou agravamento do quadro anêmico é a redução de

hormônios tireoidianos e androgênicos (ASCHKENASY,1967; FRAYN, 1986) que

ocorre em situações de desnutrição.

Resultados de nosso laboratório evidenciaramque a anemiaencontrada

não é ferropriva, umavez que nesses animaisas concentrações séricas de ferro e

de saturação da transferrina encontram-se elevadas comaumento do depósito de

ferro na medula óssea, fígado e baço (BORELLI,et aI., 2005 submetido). A
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administração de eritropoietina in vivo demonstrou que a anemia instalada na

desnutrição protéica não foi revertida e BLATT(2004) mostrou, em ensaios

clonogênicos, que células precursoras eritróides de animais desnutrido não

respondem a eritropoietina in vitro, sugerindo, dessa forma, que esta anemia

poderia ser explicada por bloqueio do estágio de maturação, como também

alterações celulares nos precursores desta linhagem:diminuiçãono número de

células primitivas CD34+e alterações no poo/ de células precursoras comissionadas

para diferenciação, e/ou alterações nos receptores ou no número de receptores

necessários para a ligação da eritropoietina desencadeando a indução dos

mecanismostransducionais.

Emnosso trabalho evidenciamosque a anemia encontrada em animais

submetidos a um processo de desnutrição protéico-energética é normocítica e

normocrômica,sendo que a anemia instalada não é de natureza hemolítica. Esta

anemia, nos animais do grupo desnutrido, foi intensificada após a indução do

processo inflamatório com LPS, onde ocorre ativação da via alternativa do

Complementotraduzindo os efeitos sistêmicos da infecção e o impacto causado,

também, por citocinas inflamatórias, tanto sobre a sobrevida das hemácias como

sobre a produçãode novoseritrócitos.

A redução inicial que se observou no hematócrito durante os

primeiros dias do processo inflamatóriofoi, em parte, devida a perda das hemácias

circulantes que se aproximamdo final do seu período natural de sobrevida. Diante

de umareação inflamatória sistêmica, as hemáciasmais velhas não são capazes de

manter a sua maleabilidadee estrutura normal, sendo rapidamente retiradas da

circulação pelo sistema mono-macrofágico.Porém, a redução do período de

sobrevida das hemácias não é o principal mecanismoresponsável pela anemia dos

processos inflamatórios sistêmicos (MEANS& KRANTZ,1992), e sim o impacto

que as citocinas inflamatórias podem exercem sobre a resposta diante da

eritropoietina (resultando em menor estimulação da medula óssea), sobre o
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fornecimento de ferro e sobre a reação proliferativa dos elementos precursores

da série eritóide da medula óssea.

o aumento da concentração sérica de TNf-a que se observa nos

pacientes portadores de infecção bacteriana inibe diretamente a resposta diante

da eritropoietina e reduz a concentração sérica de ferro no plasmapor bloquear a

liberação do ferro a partir de depósitos (fAGUIN, et aI., 1992).

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; CATCHATOURIAN et aI., 1980;

GROSS & NEWBERNE,1980). Os primeiros relatos sobre leucopenia sanguínea em

desnutrição protéica devem-se a ASCHKENASY(1946) e a KORNBERG(1946).

Embora a resposta leucocitária seja variável, as evidências indicam que situações

em que a desnutrição não esteja associada a outras doenças, a leucopeniaé a regra

(ASCHKENASY,1966b). Dietas hipoprotéicas ou com composiçãoinadequada de

aminoácidos têm efeito neutropênico (ASCHKENASY,1966b) e eosinopênico

(KAMPSCHIDT & UPCHURCH, 1977).

Resultados encontrados por nós evidenciamque animais de ambos os

grupos, submetidos ao processo inflamatório sistêmico desencadeado pelo LPS,

apresentaram respostas distintas ao estímulo. Observamos que a capacidade dos

animais do grupo controle em responder a esse processo e reverter o quadro é

significativamente maior do que a observada nos animais do grupo desnutrido.

Endotoxinas alteram a mobilização celular não só deslocando os

granulócitos do comportimento "marginal",mas também, modificandoo influxo no

compartimento de maturação (ATHENS, et aI., 1961; KAMPSCHIDT& UPCHURCH,

1977). Na DPE a aparente dificuldade da resposta leucocitária em infecções

bacterianas seria, segundo SUDA et aI., (1976), devido à redução no

compartimentode reserva da medulaósseae não à dificuldade primária no
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processo de mobilização dos leucócitos do sangue para os tecidos (CHANDRAet

aI., 1975; SUDA et aI., 1976). Entretanto, os dados sobre a mobilização celular

também são divergentes (GOYALET AL., 1981). SUDA et aI., (1976) relatam que

em condições basais, a cinética celular nos animaisdesnutridos era normalapesar

da redução do IIpoolllmedular, porém, sob estimulação inflamatória, a resposta

neutrofílica foi menor,devido,talvez, à redução no compartimentode "reserva" da

medula óssea (SUDA et aI., 1976).

A redução na celularidade da medulaóssea tem freqüentemente causa

idiopática. Outras vezes sua etiologia envolveagentes químicos,drogas, exposição

à irradiação e/ou viroses. A deficiência nutricional,principalmentea deficiência de

proteínas, tem sido apontada como causa de hipoplasia medular desenvolvidaem

animais submetidos à desnutrição protéica e em indivíduosapresentando graus

variados de deficiência protéica.

Em relação a dados da literatura referindo a hipoplasia medular em

desnutrição, cita-se sobre celularidade total da medula óssea de ratos uma

diminuiçãosignificante no númerode células totais, sendo esta hipoplasiarevertida

em parte coma recuperação nutricional,porémnão alcançandoa celularidade inicial

anterior ao processo de desnutrição (OLMOSet aI., 2001). No mesmo trabalho,

OLMOSet aI., (2001) evidenciaramalterações na capacidadeproliferativa com

alterações no índice mitótico.

Os possíveis mecanismos responsáveis pela hemopoese desencadeando

uma hipoplasia medular observada na desnutrição protéica parecem incluir

alteracões: (i) na existência de células primitivas bem como de sua capacidade

proliferativa; (H) na ação regulatória de fatores de crescimento, (lii) nos

componentes do microambientee (iv) na relação arquitetura I desse microambiente

(GARCIA,1992; BORELLIet aI., 1995; XAVIERet aI., 1999). Dessa maneira, a

susceptibilidade de indivíduos desnutridos frente à injúria celular pode estar

associada a alterações na hemopoesecomoum todo ou em algunsde seus aspectos
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(cinética de produção e mobilização celular). Nossos resultados mostraram que a

cinética de várias linhagens da medula óssea, do baço e no sangue, mesmo em

condições basais, encontram-se modificada nos animais do grupo desnutrido.

Constatamos que os animais desnutridos apresentaram significativa redução do

afluxo de células do compartimento para o sangue periférico. Os diversos tipos

celulares foram afetados pela desnutrição protéica e ainda observamos que animais

do grupo desnutrido, quando estimulados com LPS, não possuíam capacidade de

resposta frente ao patógeno, ou seja, apresentaram resposta hematológica tanto

central como periférica menor em relação aos animais do grupo controle.

Atenção especial merece a linhagem granulocítica que apresentou

comportamento distinto entre os grupos. Animais do grupo desnutrido

apresentaram menor número de precursores granulocíticos no compartimento

hemopoético (baço e medula óssea), apresentando produção, cinética de maturação

e mobilização distinta, quando comparado com animais do grupo controle.

Diferentes graus de linfopenia sanguínea tem sido encontrada em

situações de desnutrição protéica (ASCHKENASY,1966a, 1975; CHANDRA,1977).

Em nosso trabalho observamos maior número de linfócitos na medula óssea dos

animais do grupo desnutrido, entretanto, estes apresentaram linfopenia absoluta

periférica, com menor número de células linfóides no baço. Observamos que, além

da redução do número total de células presentes na medula óssea dos animais do

grupo desnutrido, estes apresentaram modificações nos compartimentos e na

distribuição celular.

Embora a indução do processo inflamatório nos animais do grupo

controle levasse a diminuição no número de células blásticas nas primeiras 24

horas, fato este que pode ser explicado pelo aumento da cinética de maturação

granulocítica levando a neutrofilia com aumento de bastonetes nas 24 horas

subseqüentes à indução do processo, esta redução não ocorreu nos animais do
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grupo desnutrido, o que também explica a leucopenia e neutropenia periférica

encontrada neste grupo, decorrentes da hipoplasia medular e esplênica.

Os animais do grupo desnutrido, em sua maioria, não apresentaram

capacidade de reverter o quadro instalado, fato este um dos prováveis fatores

pelo aumento de mortalidade encontrado.

Em nossos estudos e estudos anteriores (BORELLIet aL, 1995;

XAVIER,1999, BLATT,2004), ficou demonstrado que a leucopeniae a anemia

estão associadas a umahipolasiamedular e esplênica especialmente importante no

setor mielóide. Adicionalmente, a leucopenia encontrada nos animais,

particularmente nos do grupo controle, foi devida, em parte, pela migração de

células para órgãos alvos comofígado e pulmão,e, provavelmentepelo processo de

coagulação intravascular disseminada (CIVD) instalado. A literatura relata que

concentrações elevadas de LPS circulante se relacionam com o aumento do número

de neutrófilos no espaço broncoalveolar, condição esta em que pode haver o

desencadeamento da síndrome da angústia respiratória aguda (SARA)

(BLAISDELL,et aL, 1966; WELLING, 1996; VANSOEREN, et aL, 2000).

A migração de polimorfonucleares para o pulmão é decorrente dos

efeitos de uma gama de mediadores inflamatórios, incluindo os mediadores

lipídicos (eicosanóides e PAF) (PINCKARD, et aL, 1980), interleucinas

(BEVILACCQUA,et aL, 1987) e TNF liberados por células residentes no sítio

pulmonar.Admite-se que esses mediadores liberados como consequência do LPS

aumentem a expressão de moléculasde adesão do endotélio levandoa marginação

de neutrófilos às células endoteliais comconsequente aumento do recrutamento de

neutrófilos para o pulmão.Emconsequênciadeste afluxo de células inflamatórias

as proteases (elastase e colagenase,por exemplo)são liberadas no tecido pulmonar

e podendolevar a grave lesão teciduaLOutras substâncias, comoespécies reativas

de oxigênio,também liberada pelos neutrófilos, podemcontribuir para o aumento

da lesão pulmonar.Por fim, os neutrófilos liberamciclooxigenasee lipoxigenaseas
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quais, em contato com ácidos graxos livres, promovem a liberação de

prostaglandinas e leucotrienos, ocasionando broncocostricção e vasoconstricção,

alterando ainda mais as trocas gasosas. Todo este processo inflamatório induz

alterações alveolares graves com infiltrado exsudativo, colapso alveolar e queda

importante da complacênciapulmonar(LIU, et aL, 1998). Nessas condições podem

ser observados sinais típicos da SARA,os quais podemindicar um desdobramento

da inflamaçãosistêmica na falência múltiplados órgãos, a qualgeralmente é fatal.

Em nosso modelo verificamos que a administração de LPS por via

endovenosa ocasionouaumento significativo do número total de células no lavado

broncoalveolar nos animais do grupo controle. O número de células presentes no

lavadoperitonial dos animaisdo grupo desnutrido foi menor em relação aos animais

controle. A menor celularidade em sítios extra-vasculares pode ser decorrente da

Jeucopenia periférica, que por sua vez, é decorrente da hipoplasia medular.

Alterações na expressão de moléculasde adesão em células de animaisdesnutridos

também podem estar contribuinido para a menor mobitização entre os

compartimentos estudado conforme já demonstrado por KANG(2001) e VITTA &

FORTES (2004).

Avaliando-sea celularidade do lavado peritonial obervamos que 9610

das células presentes apresentavam características macrofágicas, com raros

polimorfonudeados, mastócitos e linfocitos, características estas observadas em

ambos os grupos. Após ativação com LPS os macrófagos de animais desnutridos

apresentaram alterações nos parâmetros avaliados umavez que não responderam

com a mesma intensidade ou da mesma maneira que os macrófagos oriundos dos

animais nutridos. Os dados experimentais nos levam a inferir que o estado

nutricional interfere na intensidade e no tipo de resposta funcionalde macrófagos

residentes frente à ativação comLPS.Todavia,esta interferência, aparentemente,

não é homogêneae nemextensiva às diversas funções dos macrófagos peritoniais.
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Os fagócitos mononudeares participam de funções como fagocitose e

digestão de microorganismos, material particulado ou debriscelulares; secreção de

mediadores químicos e reguladores da resposta inflamatória; apresentação de

antígenos aos linfócitos para geração da resposta imune humoral e específica

(BVCHI& SOUZA, 1993), onde o espraiamento é importante para que ocorra as

fases de reconhecimento e aderência ao patógeno e assim possibilitando a

fagocitose. Emnosso trabalho observamos menor capacidade de espraiamento em

células do lavadoperitoniat de animaisdo grupo desnutrido.

Os fagócitos são as principais células responsáveis pela resistência à

infecção por Candida albicans. A Candida albicans é vista como um fungo

oportunista em decorrência do rompimento do equitíbrio do hospedeiro.

(VAZQUEZ-TORRES, et aI., 1994). Em nosso trabalho avaliando a atividade

fagocítica e fungicida observamos menor atividade em células provenientes de

animais desnutridos. O comprometimentoda função fungicida pode ser devido ao

comprometimento da produção de espécies reativas do oxigênio, (Uburst

respiratório"), na síntese e secreção de proteases e hidrolases ácidas e no

metabolismo energético (SILVA, 2000; LEHRER&GANZ, 1995).

Sabe-se que a proliferação e diferenciação de progenitores

hemopoéticos assim como a sobrevida destas células pode ser induzida peta

combinaçãode um grupo heterogênio de glicoproteínas denominadocitocinas. A

resposta inflamatória envolve interações complexas entre as moléculas

sinalizadoras originadas pelo agente lesivo, leucócitos, mediadores plasmáticos e

endotélio vascular. As citocinas inflamatóriasamplificame diversificam a resposta.

Essas proteínas podem ter efeitos endócrinos, parácrinos e autócrinos. Algumas

exercem efeito ativador e, ou de proliferação (como por exemplo, o GM-CSF),

enquanto outras aparentemente apresentam efeito inibitório sobre a proliferação

hemopoética (TNF-a e IFN-y, por exemplo).As citocinas podem,peto ao menos, in

vitro, ser produzidas por diversos componentes do microambiente hemopoético,
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exercendo seus efeitos por meio de ligação a receptores específicos associados à

membrana celular.

Acredita-se que o microambiente indutivo possa controlar a

hemopoese pela produção e secreção local dessas citocinas pelas células do

estroma, co-Iocalização de citocinas para a célula tronco nos locais de contato

célula-célula e, ou célula-matriz extracelular ou ainda, por estímulo direto pelo

contato celular (OPAS, 1994; RIOS &WILLIAMS, 1990; METCLALF,1992).

As citocinas são frequentemente sintetizadas por muitos tipos

celulares e determinadas citocinas atuam sobre diversos tipos celulares que

apresentam receptores específicos na superfície de suas membranas. A ação de

diferentes citocinas geralmente influencia a ação de outras e que por meio de

segundos mensageiros e fatores de transcrição determinam o destino da célula:

proliferação, maturação, sobrevida ou morte (WALKER, et alo,

QUESENBERRY,1995; ABBAS,et alo,2000).

1995;

Em nosso modelo, estudos in vivo, mostraram que animais do grupo

desnutridoapresentaramcinéticade síntese de citocinas distinta comdiminuição

na síntese de citocinas pró-inflamatórias (IL-l, IL-6 e TNF-a) em relação aos

animais do grupo controle, bem como de IL-4 e INF-y, porém encontramos

concentrações aumentadas para IL-I0 emanimaisdo grupodesnutrido.

IL-la e IL-lj3 interagem com receptores específicos em diferentes

tipos celularesproduzindoumaresposta local ou sistêmica, de acordo com o grau

de ativação. O TNF-a apresenta efeitos muitosimilares sendo o principal ativador

de certos tipos celularesdesencadeandoa síntese de IL-l (DINARELLOet alo,

1986; MICHIE et alo,1988; SHERON& WILLIAMS,1992). Tanto TNF-a comoa

IL-l são potentes ativadores da cicloxigenaseem células estromais, epiteliais,

endoteliais e fibroblastos, e sua ativação contribui para a síntese de

prostaglandinas E2 (PGE2) e outros eicosanóides, o qual atuará em eventos

vasculares locais(DeWITT, 1991).
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o TNF-aassim como a IL-l induzem a síntese de IL-6 modificando a

síntese hepática das proteínas de fase aguda: as concentrações de albumina sérica

diminuem, e a produção de proteínas de fase aguda, incluindo anti-proteases,

componentes do Complemento, fibrinogênio, ceruloplasmina, ferritina e

haptoglobina é aumentada, sendo que a concentração de proteína C reativa pode

aumentar cerca de 1000 vezes. Dessa forma, IL-l e TNF-a atuam sinergicamente

para mediar efeitos inflamatórios locais e sistêmicos (DINARELLOet a!., 1986;

MICHIE et a!., 1988; SHERON & WILLIAMS, 1992; DINARELLO, 2002;

KOULENTAKI, et a!., 2004).

Ao lado do desencadeamento da resposta inflamatória aguda, a síntese

de TNF-a e, principalmente de IL-l, pode induzir a ativação da resposta imune

especifica via ativação de linfócitos T com produção de várias outras citocinas,

especialmente IL-2, IL-4 e IFN-y e a partir daí uma cascata de citocinas pode ser

sintetizada, envolvendo inclusive as células B (ABBAS,et a!., 2000; KONTUREK,et

a!., 2002).

o IFN-y é um dos principais fatores ativadores de macrófagos e

propicia o modo pelo qual os linfócitos T ativam essas células (QUESENBERRY,

1995), sendo provavelmente o mais potente ativador de fagócitos mononucleares

estudado, apresentando capacidade de regular as funções efetoras e atividades

imunoregulatórias dessas células. A atividade inibitória que o IFN-y exerce sobre

as células mononucleares é intrigante porque ao mesmo tempo exerce uma

importante ação ativadora e inibitória.

Um grande número de citocinas, ao menos in vitro, apresentam

capacidade regulatória inibindo a síntese de citocinas pró-inflamatórias e

mediadores da inflamação. IL-1RA(receptor antagonista da IL-l) inibe a síntese

de IL-l o qual pode inibir a cascata de síntese de citocinas. IL-1RA foi encontada

em sítios inflamatórios mostrando ser importante no controle da inflamação

(HENDESON, et aI., 1991). Outras citocinas mostraram-se envolvidas no
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mecanismo de controle da inflamação, regulando a síntese de moléculas pró-

inflamatórias sintetizadas primordialmente por células da linhagem monocítica.

Citocinas produzidas por células T comoa IL-4 e IL-lO mostraram-se, ao menos in

vitro, capazes de inibir a síntese de TNF, IL-l e IL-8 e, simultaneamente a IL-4

apresenta capcidade de aumentar a síntese de IL-IRA(HOWARD,et aL,1993).

A IL-4 possui amplagama de atividades dentre as quais a capacidade

de inibir a síntese de diversas citocinas como IL-l, TNF-a, IL-6, e GM-CSF,

enquanto a IL-lO tem a capacidade de suprimir a inflamaçãopor vários mecanismos

imunológicos,incluindoa redução da expressão de HLA classe lI, redução da

secreção de IL-2 pelas células T bem comoa diminuiçãode outras citocinas como

TNF-a e IL-8 (MARCHANT,et aL, 1995). Vários modelosem que se administrou

IL-lO a ratos, demonstraram o efeito preventivodessa interleucina na inflamação;

no entanto não alcançaramefeito terapêutico sobre a inflamaçãoinstalada, sendo a

IL-lO importante na prevenção da inflamação mediada pelas células T, exercendo

ação anti-inflamatória por reprimir muitos efeitos biológicos do IFN-y

(MARCHANT,et aL, 1994; VAN DEUREN,et aL, 1994 MARCHANT,et aL, 1995;

MARIE, et aL, 2000).

A IL-lO sintetizada por células Th2 apresenta a capacidade de inibir a

síntese de IFN-y por células Th1. O aumento da secreção de IL-lO pode ser

benéficona sepsis (GERARD,et aL, 1993). KOPF,et. aL, (1993) relataram que o

comprometimento do gene de IL-4 em células Th2 diminuia capacidade destas

células em produzir IL-lO. O relacionamento possível entre a produção IL-4 e a

produção IL-lO foi esclarecido por experimentos realizados em células T humanas,

indicandoque IL-4 é uma citocina necessária para a produção adequada de IL-lO

(HOUSSIAU, et aL, 1995; NAPOLITANO,et aL, 1997). As citocinas anti-

inflamatórias possuem capcidade de inibir a síntese de citocinas inflamatórias,

desta forma sendo críticas para controlar a resposta inflamatória e imune

(NAPOLITANO,et aI., 1997).
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A IL-lO possui importante papel na contenção dos efeitos tóxicos da

endotoxemia. Pacientes comsepticemia ou choque séptico apresentam altos níveis

de IL-lO (MARCHANTet aI., 1994) e camundongos e macacos, durante

endotoxemia experimental, apresentam concentrações elevadas dessa citocina

(MARCHANTet aI., 1994; VANDERPOLLet aI., 1994), sendo que o tratamento de

camundongos com IL-lO os protege da letalidade induzida por alta dose de

endotoxina e esse efeito é acompanhado pela inibição da elevação das

concentrações plasmáticosde TNF-a (HOWARDet aI., 1993).

A imunossupressão tem sido associada, freqüentemente, com a

síntese exacerbada de IL-lO e de TGF-j3(MARCHANT,et aI., 1994), fato este que,

em parte, poderia explicar os resultados por nós obtidos em que verificamosmenor

capacidade de síntese de IL-1, IL-6 e TNF-a nos animais desnutridos, enquanto

que a síntese de IL-lO foi maior quando comparada com os animais do grupo

controle. Também podemos observar que apesar de animais do grupo controle

apresentarem maior síntese de IL-4 em relação aos animais desnutridos essa

diferença não foi tão exacerbada como a encontrada em outras citocinas

analisadas. Assim, este poderia ser um dos mecanismos reguladores da menor

síntese de citocinas pró-inflamatórias encontrada nos animaisdo grupo desnutrido.

o GM-CSFé umfator de crescimento sintetizado, principalmente,por

células da linhagemmono/macrofágica ativadas, células endoteliais vasculares e

fibroblastos (ABBASet aI., 2000) exercendo papel central na função e ativação de

percursores e células maturas da linhagemgrânulo-monocítica.Os nossos dados vão

de encontro à literatura, onde analisando-se as concentrações obtidas in vitro de

GM-CSF podemos observar que células do lavado peritonial, onde sua grande

naioria são células da linhagemmono/macrofágica,apresentam valores muito mais

elevados em relação as valores obtidos na cultura de células esplênicias, onde sua

grande maioriasão células da linhagemlinfóide.
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Complicaçôésobservadas nas desordens alimentares podem ser, em

parte, consequênciada desregulação crônica provocada pela síntese de citocinas.

Granulopoesedeficiente foi observada em pacientes anoréticos comdeficiência de

GM-CSF (VAISMAM et aI., 1996). Em nosso modelo não detectamos GM-CSF in

vivo,contudo in vitro detectamos menores valores nos animais do grupo desnutrido,

especialmente em células obtidas da medula óssea. A não detecção de GM-CSF

circulante, na endotoxemia, pode ser devido à sensibilidade da técnica empregada

ou ao fato da síntese do mesmoser compartimentalizada.

o aumento de GM-CSFdesencadeia um efeito proliferativo no órgão

hematopoético elevando a expansão de CFU-GM,BFU-Ee CFU-GEMMe também

aumenta a atividade efetora das células maturas (BROXMEYER,et aI., 1988). Em

nosso modeloanimais desnutridos apreentaram hipolasiamedular e esplênica com

comprometimentoprincipalmenteda linhagemmielóide,dados esses que podem,em

parte, serem devido a menor quantidade de GM-CSF no orgão hemopoético.

Resultados in vitro reforçam os resultados encontrados in vivo,dessa

maneira a menor capacidade em sintetizar citocinas não se deve ao menor número

de células encontradas nos animaisdesnutridos. Tambéma redução das citocinas

pró-inflamatórias poderia, em parte, explicar a maior suceptiblidade à infecções

em indivíduos desnutridos.

o NO também é importante modulador da resposta inflamatória,

atuando no endotélio e no recrutamento leucocitário (FARSKY,et aI., 2004), sendo

que existem evidências implicandoque o óxidonítrico produzidopela NOSi atuaria

como mediador no choque séptico em animais de laboratório e, provavelmente,

também em seres humanos. A NOSi está envolvida em situações de estresse como

as decorrente da ação do LPSou de citocinas (GALLEANO,et aI., 2004). Nossos

dados vão de encontro à literatura aonde observamos aumento de NO após o

estímulo com LPS, aumento esse mais evidente nos animais do grupo controle.

(FOCK,et aI., 2003).
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o mecanismo de indução da ativação celular desencadeado pelo LPS é

complexo. O receptor CD14 expresso na membrana de células monocíticas via

ligação glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) não possui domínio intracelular para a

transdução do sinal do LPS e foi postulado que o TLR-4 seria o receptor

transdutor de sinal de membrana para o LPS. Adicionalmente outro mecanismotem

sido aventado. O LPS desencadeia a resposta inflamatória interagindo com a

proteína ligante (LBP) e esse complexo LPS-LBP se liga ao receptor solúvel

circulante CD14 (sCD14) o qual pode interagir diretamente com as células

endoteliais, modificando a fisiologia das mesmas.Assim, o CD14 pode associar-se à

membrana de linhagens celulares que não expressam seu RNAm. (MARCHANT, et

alo, 1992; BAZIL & STROMINGER,1991; ZIEGLER-HEITBROCK& ULEVITCH,

1993).

Classicamente o LPS-LBP pode se ligar ao receptor (mCD14) CD14 de

membrana de células mielomonocíticas, e consequentemente ao receptor TLR-4, ou

ainda o LPS ligar diretamente a proteína MD-2 acoplada ao receptor TLR-4,

ativando o fator de transcrição NFKB. Após esta ativação, entre 30 e 120 minutos,

ocorre a síntese de TNF-a, e em cerca de 4 horas de IL-1, citocinas estas que

também alteram a fisiologia da célula endotelial, modificando a expressão, por

exemplo, de trombomodulina, fator de Von Willebrand, de selectinas e integrinas,

modulando a migração e a ativação de leucócitos bem como a liberação de outros

mediadores da resposta inflamatória, dentre os quais PGE2, tromboxano A2 e

fator ativador de plaquetas (HORST, et ai, 1976; ABBAS, et alo,2000).

A transdução de sinal intracelular ocorre pela associação não covalente

do TLR-4 ao CD14 ativando proteínas quinases como a MAP-quinase (proteína-

quinase ativada por mitógenos) e o fator nuclear NFKB. Dessa forma, a transdução

de sinal intracelular ocorre a partir da associação de um ligante como LPS ou uma

citocina, ao seu receptor. Esta modificação estrutural se transmite à porção

intracelular do receptor ou a proteínas a ele associadas, possibilitando, por

exemplo, a exposição de sítios de fosforilação. Pode ser necessária para a
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transdução de sinal a internalização de parte do receptor ligante. A fosforilação

de proteínas é catalisada por enzimas chamadas quinases. A J AK2 quinase

associada aos receptores de IL-6 fosforila proteínas que se deslocam para o

núcleo e se ligama outras proteínas que estão fisicamente associadas ao DNA.

Proteínas comatividade mitógena(MAPquinases)associadas ao CD14e ao receptor

de IL-1, são outro importante elemento de transdução de sinal do citosol e sua

ativação envolve sua própria fosforilação anteriormente à fosforilação de seus

alvos (GOSH & BALTIMORE, 1990; HEUMANN & ROGER,2002; BEUTLER,2002,

2003).

A ativação de receptores com a seqüência TLR-4 envolve várias

proteínas como a MyD88, quinases associadas aos receptores de IL-1 (IRAK) e

TNF (TRAF6) e a IKK,a quinase do IKB (GOSH & BALTIMORE, 1990; HEUMANN

& ROGER,2002; BEUTLER,2002, 2003).

A tirosina quinase (TRK)associada aos receptores de célula (TCR) e

de antígeno de células B, ativam fosfolipases que hidrolizam fosfatidil-inositol

trifosfato a inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). Esta seqüência de

ativação também ocorre através de proteínas G ligadas a receptores. A ativação de

PKCrequer a ação do DAG que leva a fosforilação e degradação do IKB pela IKB

quinase (IKK) resultando na translocação nuclear do NFKBe ativação dos genes

alvos. Algumascitocinas inflamatórias ativamestas mesmasproteínas, comefeitos

biológicossemelhantes (Fig.17) (TAKEUCHI,et al.,2000; NOMURA,et aI., 2000;

HEUMANN&ROGER,2002; OSHIKAWA & SUGIYAMA,2003).

A completa cascata de sinalização dos eventos desencadeados pela

ação do LPS não é totalmente conhecida, entretanto sabe-se do envolvimentoda

Src quinase, G proteínas (PKC),fosfolipase C e proteína quinase A. Diversos

estudos mostram que a ativação de MAPquinase é um evento crítico na ativação

peloLPS.
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Figura 17 Representação da ativação do NFTr::Binicializada

pela ativação do receptor CD14, nr4/MD2 desencadeada

pelo lipopolissacarídeo (LPS). (Adaptado de HEUMMAN &

ROGER, 2002 e de BONE & WILLIAMS, 2001).

Em nosso modelo observamos diminuição da expressão de NFKB nos

animais do grupo desnutrido quando estimulados 5 minutos com LPS. Após estímulo

de 15 minutos com LPS animais desnutridos não apresentaram modificações na

expressão de NFKB,contudo, animais do grupo controle apresentaram maior

marcação na expressão de NFKB.

Avaliando-sea expressão do complexoreceptor CD14,TLR-4/MD-2,

responsavélpelaligação,internalizaçãoe eliminaçãodo LPS,encontramos emnosso
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modelo menor expressão desses receptores em animais desnutridos. Também

observamos, em ambos os grupos, menor expressão do receptor TLR-4 quando

comparadoao CD14,não observando paridade entre o númerode receptores CD14

e TLR-4.VEGA& DE MAIO (2003) já haviamrelatado que o CD14possue

capacidade de diminuirou aumentar sua expressão, HORNEFet aI., (2002) também

mostraram que a exposição ao LPS regula a expressão de CD14,enquanto não

ocorre alteração na expressão do TLR-4.Assimatribuimos a menor expressão de

CD14 em animais desnutridos como um possível mecanismo de regulação da

intensidade da resposta, onde sabendo-se que a induçãoda síntese de citocinas se

inicia após a interação do LPScom o seu complexoreceptor, poderia ser este um

dos fatores responsáveis pela deficiência na síntese de citocinas, uma vez que o

receptor TLR-4 ativa uma série de eventos intracelulares que culmina com a

ativação do NFKBe, por consequência,ativação de genes relacionados à produção

de citocinas (MATSUGUSHI,et aI., 2000).

Nossos resultados revelam que animais desnutridos apresentam

resposta deficiente ao LPS, apresentando alterações em vários aspectos da

resposta inflamatória, comprometendo a função fagocitária, a maturação e

migraçãode células, o sistema complementoe a síntese de citocinas e NO, levando

à conseqüente aumento da mortalidade. Tambémcomprovamosque a expressão do

receptor responsável pelo processo de ligação ao LPS é menor em animais

desnutridos bem como a expressão do fator de transcrição NFkB. Assim,

concluímos que o menor número de receptores ao LPS poderia explicar, em parte, a

menor expressão de NFKB,acarretando em menor síntese de citocinas.

Também propomos como outros mecanismos envolvidos no

comprometimentoda resposta (i) falha na ligaçãodo LPSao receptor de células

mono-macrofágicas(ÍlJfalha na transcrição ou transdução de sinal desencadeada

pelo LPS (iii) diminuiçãoda demanda de aminoácidos utilizados na síntese do

polipeptídeo específico (citocina) (iv) falha na secreção de citocinas (v) presença

de substâncias inibitórias.




