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Resumo 

Costa, Victor Ferreira. Expressão de desoxirribonucleases endógenas envolvidas na 

degradação das armadilhas extracelulares de neutrófilos em camundongos com 

sepse experimental. 2022. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Introdução: A sepse é uma condição clínica, caracterizada como disfunção inflamatória 

sistêmica em resposta a uma infecção, que pode levar a morte. As armadilhas 

extracelulares de neutrófilos (NETs) são estruturas com formato de redes e compostas por 

proteínas de neutrófilos sobre um arcabouço de DNA. A depuração das NETs é mediada 

por desoxirribonucleases (DNases), que degradam esse arcabouço. Estudos realizados por 

nosso grupo de pesquisa demostram um aumento da concentração de NETs no plasma de 

pacientes com sepse. Além disso, diversos trabalhos mostram que a degradação de NETs 

por DNases recombinantes melhoram o desfecho de animais com sepse. Objetivo: 

Analisar a modulação da atividade DNase e a expressão dessas enzimas em animais 

saudáveis ou com modelo de sepse experimental. Metodologia: Utilizando o modelo de 

ligadura e punção do ceco (CLP) analisamos a mortalidade causada pelo modelo e os 

níveis de citocinas no plasma dos animais, além dos níveis de NETs e a atividade DNase 

no baço, fígado, circulação sistêmica e no lavado peritoneal. Também no baço, fígado, e 

no lavado peritoneal foi analisado a expressão dos genes para as DNases 1, X e γ. Além 

disso, verificamos em cultivo de células aderentes do baço se as NETs isoladas e o LPS 

podem interferir na liberação de DNases. Adicionalmente, utilizando o modelo de sepse 

induzida por injeção de LPS, verificamos a influência desta toxina na atividade e 

expressão de DNases no lavado peritoneal. Resultados: O modelo de sepse por CLP 

proporcionou a mortalidade de 100% dos animais em até 48h após o procedimento, 

também houve aumento dos níveis das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 no plasma desses 

animais. Os níveis de NETs foram aumentados na circulação, baço, fígado e no lavado 

peritoneal dos animais com sepse. A atividade DNase dos animais com sepse aumentou 

no lavado e na circulação após o procedimento, enquanto no baço e fígado permaneceu 

estável. No baço, foi observado redução da expressão de todas as DNases analisadas, em 

contrapartida no fígado ocorreu aumento da expressão da DNase 1 e γ, no lavado 

peritoneal foi observado redução da expressão da DNase γ. Além disso, ambos os 

estímulos (LPS e NETs) diminuíram a secreção dessas enzimas em células aderentes do 

baço. Dessa forma, hipotetizamos que o aumento da atividade DNase observado no 
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lavado dos animais sépticos induzidos por CLP, não correspondem as DNases endógenas. 

Então foi analisado através do modelo com injeção intraperitoneal de LPS, um aumento 

da atividade da DNase apenas no tempo de 12h após a sepse. Além disso neste modelo, a 

DNase 1 apresentou aumento de expressão em 12 horas e a DNase γ teve um aumento de 

expressão em 6 horas seguida por diminuição nos tempos posteriores. Conclusões: 

Nossos resultados mostram que em animais que passaram pela indução de sepse por CLP 

há um aumento da atividade Dnase no local da infecção, esse aumento parece ser 

dependente da presença de bactérias. Além disso, demonstramos que durante a sepse há 

modulação da expressão de DNases, que parece ser mediada pelo LPS.  

Palavras-chave: Sepse, DNases, armadilhas extracelulares de neutrófilos, NETs.  
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Abstract 

Costa, Victor Ferreira. Expression of endogenous deoxyribonucleases involved on 

neutrophil extracellular traps degradation in septic mice.  2022. Master’s degree 

thesis – Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Introduction: Sepsis is characterized as life-threatening inflammatory dysfunction 

in response to an infection, which can lead to death. Extracellular neutrophil traps (NETs) 

are net-like structures composed of neutrophil proteins on a DNA scaffold. The clearance 

of NETs is mediated by deoxyribonucleases (DNases), which degrade this backbone. 

Studies carried out by our research group show an increase in the concentration of NETs 

in the plasma of patients with sepsis. In addition, several studies show that the degradation 

of NETs by recombinant DNases improves the outcome of animals with sepsis. 

Objective: Analyze the modulation of DNase activity and the expression of these 

enzymes in healthy or in an experimental sepsis model animals. Methodology: Using the 

cecum ligation and puncture (CLP) model, we analyzed the mortality caused by sepsis 

and the levels of cytokines in the plasma of the animals. Also, we evaluated NETs levels 

and DNase activity in spleen, liver, systemic circulation and peritoneal cavity. In addition, 

we analyzed the expression of DNases 1, X and γ genes in spleen, liver, and peritoneal 

lavage. Furthermore, we verified whether NETs and LPS can interfere with the release of 

DNases by adherent spleen cells. Using the LPS-induced sepsis model, we verified 

whether this substance can influence the activity and expression of DNases in peritoneal 

cavity. Results: The CLP model of sepsis provided the mortality of 100% of the animals 

within 48 hours after the procedure and increased the levels of cytokines TNF-α, IL-1β 

and IL-6 in the plasma of CLP animals. NETs levels were increased in the circulation, 

spleen, liver and peritoneal lavage of animals with sepsis. The DNase activity of the 

animals with sepsis increased in the lavage and in the circulation after the procedure, 

while in the spleen and liver did not show any difference. In the spleen, a reduction in the 

expression of all DNases analyzed was observed, in contrast, in the liver, there was an 

increase in the expression of DNase 1 and γ, in the peritoneal lavage, a reduction in the 

expression of DNase γ was observed. We observed that both stimuli (LPS and NETs) 

decrease the secretion of these enzymes by these cells. These results led us to the 

hypothesis that the increase in DNase activity observed in the washing of septic animals 

induced by CLP does not correspond to endogenous DNases. Thus, it was analyzed that 

in the endotoxin model, through the intraperitoneal injection of LPS, there was an increase 
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in DNase activity only at the time of 12 h after sepsis. It was also possible to observe a 

different pattern of DNase expression in this model, DNase 1 showed an increase in 

expression at 12 hours and DNase gamma had an increase in expression at 6 hours 

followed by a decrease. Conclusions: Our results show that in animals that underwent 

sepsis induction by CLP there is an increase in Dnase activity at the site of infection, this 

increase seems to be dependent on the presence of bacteria. Furthermore, we 

demonstrated that during sepsis there is modulation of DNase expression, which seems 

to be mediated by LPS. 

 

 

Keywords: Sepsis, DNases, Neutrophil Extracellular Traps, NETs
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1 Introdução  

Embora a disfunção seja descrita há mais de dois mil anos, o termo sepse foi definido 

apenas em 2016, como uma disfunção de órgãos ameaçadora à vida em decorrência da 

resposta desregulada do hospedeiro à infecção (1,2). Essa disfunção atinge mais de 30 

milhões de pessoas por ano e tem incidência aproximada entre 1 a 2% de todos os 

pacientes hospitalizados a nível global (3). Os idosos são mais afetados, um estudo 

mostrou que embora equivalham a 12% da porcentagem de pacientes totais, os idosos 

correspondem a cerca de 65% dos casos de sepse  diagnosticados em 500 hospitais nos 

EUA (4). No Brasil, um estudo conduzido pelo Instituto Latino Americano da Sepse 

(ILAS) em 2017, estimou que mais de quatrocentos mil casos de sepse ocorram por ano 

no Brasil, os quais resultariam em mais de duzentas mil mortes (5), reforçando essa 

disfunção como um problema de saúde pública. Entre as principais causas de sepse estão 

as infecções do trato respiratório e geniturinário, seguido por infecções da pele e do trato 

gastrointestinal, sendo o último associado aos casos mais graves de sepse (6). Embora a 

proporção de casos graves tenha aumentado, os níveis de mortalidade da sepse 

diminuíram nos últimos anos graças ao esforço para que novas diretrizes de tratamento 

entrassem na prática clínica (2,4). A causa da mortalidade durante a sepse é a grande 

disfunção orgânica, que acomete todos os sistemas, havendo lesões nos rins, fígado, 

comprometimento do sistema vascular por meio de disfunção endotelial e miocárdica, 

além de comprometimento do sistema nervoso central o que leva a uma encefalopatia (4). 

A partir desses e outros sintomas, a avaliação da gravidade da sepse é medido pela Escala 

de Avaliação Sequencial da Disfunção Orgânica (SOFA score), disponível na Tabela 1. 

A partir do SOFA score, um paciente com avaliação maior que 2 já apresenta disfunção 

orgânica e tem risco de mortalidade aumentado em 10% comparados a pacientes 

hospitalares em geral (1,4).  
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Tabela 1: Parâmetros da Escala de Avaliação Sequencial da Disfunção 

Orgânica. Adaptado de Singer et al.,2016 (1). 

Sistema 
Escala 

0 1 2 3 4 

Respiração:    

PaO2/FIO2, 

mmHg (kPa) 

≥400 (53.3) <400 (53.3) <300 (40) 

<200 (26.7) com 

suporte 

respiratório 

<100 (13.3) com 

suporte 

respiratório 

Hemostático:                         

Plaquetas, ≥150 <150 <100 <50 <20 

×103 /μL 

Fígado:                   

Bilirrubina, 

mg/dL (μmol/L) 

<1.2 (20) 1.2-1.9 (20-32) 2.0-5.9 (33-101) 
6.0-11.9 (102-

204) 
>12.0 (204) 

Cardiovascular 
PAM ≥70 

mmHg 

PAM <70 

mmHg 

Dopamina <5 ou 

dobutaminaa 

Dopamina 5.1-

15 a ou 

epinefrina ≤0.1 

ou orepinefrina 

≤0.1a 

Dopamina >15 a 

ou epinefrina 

>0.1 a ou 

norepinefrina 

>0.1a 

Sistema Nervoso 

Central: Escala 

de coma de 

Glasgow b 

15 13 a 14 10 a 12 6 a 9 <6 

Renal:                 

Creatinina, 

mg/dL (μmol/L) 

<1.2 (110) 
1.2 a 1.9 (110- 

170) 

2.0 a 3.4 (171-

299) 

3.5 a 4.9 (300-

440) 
>5.0 (440) 

Produção de 

Urina, mL/d 
      <500 <200 

Abreviações: 

FIO2: Fração de oxigênio inspirado;  
a Doses de catecolaminas estão expressas em μg/kg/min 

por pelo menos uma hora.  

PAM: Pressão arterial média;  b Escala de coma de Glasgow varia de 3 a 15, maiores 

valores significam melhor função neurológica.  
PaO2: Pressão parcial de oxigênio.  

 

O tratamento da sepse é feito a partir do controle da infecção, com antimicrobianos, 

em conjunto ocorre a tentativa de recuperação de alguns sistemas. Como por exemplo, 

nos pacientes sépticos para diminuir os problemas hemodinâmicos causados pela 

hipoperfusão,  vasopressores são administrados, em alguns casos são administrados 

também fluidos cristaloides com o objetivo de evitar desbalanço eletrolítico (4,7). Além 
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disso, é recomendado o uso de corticosteroides de modo a evitar as disfunções orgânicas 

causadas pela sepse (1,7). 

Dentre os sinais da sepse temos febre, leucocitose ou leucopenia, taquipneia, edema, 

e altas concentrações plasmáticas de citocinas, (8) dessa forma, podemos inferir que a 

patologia da sepse está relacionada a uma grande ativação do sistema imunológico (2). O 

sistema imunológico é dividido em duas partes determinadas pela velocidade e 

especificidade da resposta (9). A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra um 

patógeno, esse mecanismo é inespecífico, ou seja, o reconhecimento é antígeno 

independente, e é imediato ao contato com o patógeno. No entanto, essa via não gera 

memória, diferente da via da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa tem como 

principal característica a capacidade de criar uma memória, que possibilita o hospedeiro 

a montar uma defesa rápida e eficiente em caso de novo contato com o patógeno (10).  

Na sepse, há uma maior ativação da divisão inata do sistema imunológico, que ocorre 

por meio da ativação entre os receptores de reconhecimento de padrão (PRR, Pattern 

Recognition Receptors) nessas células, esses receptores tem como ligantes duas 

categorias de moléculas: os padrões moleculares associados ao dano (DAMPs, Damage- 

Associated Molecular Patterns), moléculas provindas do núcleo ou do citoplasma de 

células do hospedeiro que foram lesadas; e os padrões moleculares associados aos 

patógenos (PAMPs, Pathogen-Associated Molecular Patterns), que são moléculas 

produzidas por agentes microbianos (2,11). As principais células da imunidade inata são 

os neutrófilos, uma diminuição da contagem de neutrófilos na corrente sanguínea pode 

levar a imunodeficiência em humanos (8,12). Em situações não inflamatórias essas 

células possuem vida útil curta, de seis a oito horas em humanos e camundongos, porém 

quando ativadas podem aumentar em muitas vezes sua longevidade (8).  No local de 
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infecção os neutrófilos podem fagocitar patógenos, liberar espécies reativas de oxigênio 

(ROS), liberar enzimas proteolíticas ou ainda liberar as armadilhas extracelulares (13,14).  

As armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs) são estruturas com formato de 

rede e são compostas por proteínas granulares e citosólicas, como elastases neutrofílicas 

(NE) e mieloperoxidases (MPO), sob um arcabouço de cromatina descondensada (12). O 

processo de liberação das NETs pode ocorrer de duas formas: a forma lítica, que é lenta, 

dependente de ROS e causa morte da célula que a liberou; ou a forma não lítica, que é 

mais rápida e não depende de ROS. Na forma de NET não lítica, a carioteca é lisada e a 

cromatina migra para o citoplasma, onde se liga a proteínas e é liberada através da 

membrana celular, no entanto esse processo não leva a morte do neutrófilo e mesmo sem 

núcleo a célula mantém sua capacidade quimiotáxica na busca de patógenos (15).  A via 

de liberação de NETs mais estudada e caracterizada na literatura é a via lítica. Nessa via, 

ocorre a fosforilação da enzima NADPH oxidase, e isso levará ao aumento da produção 

de ROS, o que em seguida levará a maior atividade da enzima MPO, aumentando assim, 

a produção de ácido hipocloroso, e a atividade da enzima NE que degradará o 

citoesqueleto e a membrana nuclear levando a combinação de componentes do núcleo e 

do citoplasma (16). A produção de NETs pode ser inibida por Cl-amidina, um inibidor 

irreversível da família de enzimas Desiminases de Arginina Proteica (PADI), que diminui 

a produção de NETs ao impedir a citrulinação de histonas e a consequente 

descondensação da cromatina (17). 

A depuração das NETs é mediada por desoxirribonucleases (DNases), que degradam 

o arcabouço de DNA das NETs e facilitam a sua fagocitose por macrófagos (18,19). 

Existem duas principais famílias de desoxirribonucleases, a família da DNase I e a família 

da DNase II (20). A família da DNase I humana conta com 4 enzimas, elas são: DNase I, 

DNase 1L1 (X), DNase 1L2, DNase 1L3 (γ ou LS). As DNases I, X e γ possuem sua 
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maior atividade em pH neutro, próximo a 7.0, enquanto a DNase 1L2 tem atividade 

máxima em pH ácido, próximo a 5.6. Todas essas enzimas são dependentes dos cátions 

bivalentes de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+). A literatura cita quatro DNases como 

responsáveis pela degradação de NETs, as DNases 1 e γ (18,21); a DNase X (22); e 

TREX1 (23). A expressão de DNases é ampla, diversos tecidos e células podem produzir 

essas enzimas. A TREX1 é uma DNase intracelular, que fica ancorada na membrana 

nuclear, e, portanto, dependeria da entrada das NETs nas células para degradação (23). A 

DNase 1 é secretada e tem sua expressão principalmente no pâncreas e por glândulas 

salivares (19,20,22), podendo também ser expressa no trato gastrointestinal e nos rins 

(24). Essa é a principal DNase presente no soro de humanos e de camundongos, é 

juntamente com a DNase γ, é responsável pela maior parte da atividade DNase detectada 

nesse tipo de amostra (24). A DNase γ pode ser expressa por quase todas as células do 

sistema imune, excetuando-se neutrófilos (25).  Em contrapartida, as células que 

principalmente expressam a DNase γ são os macrófagos e células dendríticas  no fígado 

e baço, dessa maneira alguns autores a chamam de Liver-Spleen DNase (20). Essa DNase 

tem uma maior capacidade de degradar DNA ligado a proteínas e no interior de 

lipossomas, por contar com uma porção C-terminal com carga positiva (26). A DNase X, 

também conhecida por DNase 1L1, é uma enzima ancorada a membrana externa da 

célula, que possui expressão ampla em diversos compartimentos, sendo principalmente 

expressa por células musculares cardíacas ou esqueléticas, no fígado e por leucócitos, 

entre eles os macrófagos (19,20,22,27). 

Algumas patologias já foram relacionadas com a disfunção de DNases, como por 

exemplo no lúpus eritematoso sistêmico, onde a mudança na atividade das DNases 1 e γ 

no soro de pacientes foram relacionadas a menor degradação de DNA livre de células e 

de NETs, levando a maior produção de autoanticorpos (20,28). Outro estudo mostrou que 
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animais que sofreram deleção dos genes das DNases 1 e γ sofrem oclusão vascular 

causada por acúmulo de NETs nos vasos (18). Nesse sentido, o aumento dos níveis de 

NETs já foi relacionado a complicações nas doenças. Na artrite reumatoide, o aumento 

das concentrações de NETs está relacionado a um maior dano tecidual, onde a NE 

presente nessas estruturas pode degradar a cartilagem diretamente (29). Além disso, um 

recente estudo do nosso grupo de pesquisa, mostrou que durante a infecção por SARS-

CoV-2 há acúmulo de NETs no pulmão de pacientes e que as NETs podem causar a morte 

de células epiteliais em estudo in vitro (30).   

Dados na literatura indicam que as NETs causam lesão tecidual através de seus 

componentes como histonas, que são citotóxicas, as NE, que podem degradar a matriz 

extracelular e a MPO que pode ativar vias de morte celular (31,32). Nesse sentido, 

trabalhos conduzidos por nosso grupo de pesquisa demonstram aumento de concentrações 

plasmáticas de NETs em pacientes com sepse e que esse aumento está relacionado com a 

severidade da doença (33,34). Adicionalmente, o trabalho conduzido por Czaikoski e 

colaboradores mostrou que pacientes com sepse com lesões graves e moderadas nos rins, 

apresentaram também concentrações elevadas de NETs circulantes no plasma quando 

comparado a pacientes com lesões leves ou sem lesões. Este mesmo estudo demonstrou 

a deposição de NETs nos rins de animais com sepse induzida por administração 

intravenosa de lipopolissacarídeo (LPS) (33). Dados semelhantes foram observados no 

pulmão de pacientes que desenvolveram Síndrome do Desconforto Respiratório (ARDS), 

onde o aumento de NETs foi relacionado ao pior prognóstico da síndrome (33). Outro 

órgão afetado na sepse são os intestinos grosso e delgado, pacientes com sepse possuem 

aumento da quantidade de NETs nesses órgãos, e a quantidade das armadilhas foi 

relacionado a maiores graus de lesão intestinal (35). Adicionalmente, animais deficientes 

da enzima PADI4 apresentaram diminuição da lesão intestinal promovida pela sepse, 
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indicando o papel lesivo das NETs em células epiteliais intestinais (35). Visto que a NET 

pode promover e intensificar a lesão tecidual durante a sepse, alguns estudos têm utilizado 

o tratamento com DNases recombinantes para degradar estas armadilhas em animais após 

a indução de sepse experimental. Nestes estudos foi observado que o tratamento com 

DNase recombinante diminui a lesão alveolar e o infiltrado inflamatório no pulmão de 

animais que passaram pelo modelo de sepse de ligadura e punção do ceco (CLP) (33,36), 

resultados semelhantes foram observados em animais que passaram pelo modelo com 

administração de LPS (34). Além disso, alguns estudos demonstram que o tratamento 

com DNase recombinante pode ter efeito aditivo aos antibióticos em relação a melhora 

da lesão orgânica, dos níveis de citocinas sistêmicas e da sobrevida dos animais 

(31,33,37). Contudo, ainda é controverso o papel das DNases na intervenção do dano 

causado pela NET durante o processo séptico, uma vez que alguns estudos mostram que 

o tratamento apenas com esta enzima (sem o tratamento concomitante do antibiótico) 

pode piorar a sobrevida de animais nos períodos iniciais após a sepse (38). Sendo assim, 

ainda é pouco elucidado o papel das DNases na degradação de NETs em quadros de sepse 

severa.  
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2 Justificativa 

Ainda que o tratamento com DNases recombinantes em animais com sepse 

experimental pareça melhorar o desfecho da doença, por diminuir a lesão tecidual e 

consequentemente aumentar a sobrevida destes animais, ainda são escassos os estudos 

avaliando a fisiopatologia da sepse e a expressão das DNases endógenas e, 

adicionalmente, a via de depuração das NETs por estas enzimas. Um estudo do nosso 

grupo de pesquisa mostrou que a atividade DNase do plasma de animais sépticos está 

aumentada quando comparada à de animais saudáveis, contudo este é um dos poucos 

estudos que demonstrou o envolvimento da DNase endógena no processo séptico (34). 

Logo, estudos que buscam compreender a via de depuração de NET, verificando os níveis 

sistêmicos da atividade DNase e análise da expressão dos genes que codificam as 

principais DNases citadas na literatura pela degradação de NETs são importantes a fim 

de descrever melhor a fisiopatologia desta doença. 
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3 Hipótese 

Considerando que (i) as NETs estão aumentadas na sepse e essas armadilhas causam 

dano tecidual; (ii) que DNases participam da depuração dessas armadilhas (iii); e que a 

as funções celulares, metabólicas e de sinalização do hospedeiro estão comprometidas 

durante a sepse. Podemos inferir as seguintes hipóteses para este estudo:  

H0: A expressão e atividade de DNases é igual em animais com sepse e saudáveis.  

H1: A expressão e atividade de DNases é diferente em animais com sepse e saudáveis. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo Geral  

Analisar a modulação da atividade DNase e a expressão dessas enzimas em animais 

saudáveis ou com modelo de sepse experimental. 

4.2 Objetivos específicos 

• Analisar a sobrevida e produção de citocinas pró-inflamatórias no plasma de 

animais com sepse; 

• Analisar e comparar a atividade DNase e os níveis de NETs em diferentes 

compartimentos e órgãos de animais saudáveis ou com sepse; 

• Verificar a expressão gênica das DNases responsáveis pela degradação de NETs 

em diferentes compartimentos e órgãos de animais saudáveis ou com sepse 

através da técnica de PCR em tempo real; 

• Verificar por meio de um experimento in vitro se a secreção de DNases por células 

do sistema imune varia de acordo com a exposição ao LPS ou NET. 
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5 Metodologia 

5.1 Animais  

Foram utilizados animais da linhagem C57BL/6, com idade de 8 a 10 semanas, 

fornecidos pelo biotério central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-

USP) e mantidos no biotério do Departamento de Farmacologia, sob condições de 

temperatura (23-25°C) e ciclo claro/escuro (12 horas) controlados, com água e ração ad 

libitum. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA-FMRP) sob o número 147/2020.    

5.2 Indução de sepse experimental 

5.2.1  Ligadura e punção do ceco 

Os animais sofreram uma incisão no abdome para permitir a visualização do ceco, 

após a identificação do ceco um fio de algodão ligou a junção ileocecal para evitar o fluxo 

retrógado do conteúdo, o ceco foi perfurado com agulhas de calibre 18G e pressionado 

para a saída de conteúdo cecal e consequente indução de estímulo séptico, por fim o ceco 

foi reposicionado e o abdômen suturado. Após o procedimento de sutura os animais 

receberam por via subcutânea 1 mL de solução salina estéril para hidratação (39). Para a 

análise da sobrevida, os animais foram observados durante 3 dias após a realização do 

CLP, o número de camundongos sobreviventes foi anotado a cada 12 horas e expresso 

como porcentagem de sobrevida.  

Neste modelo os grupos experimentais foram os seguintes:  

• Grupo 1 – animais que não passaram por nenhum procedimento cirúrgico (grupo 

naive) (n=10);  

• Grupo 2 – esse grupo passou pelo CLP e as amostras foram coletadas 3 horas após o 

procedimento (n=10);  
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• Grupo 3 – esse grupo passou pelo CLP e as amostras foram coletadas 6 horas após o 

procedimento (n=11);  

• Grupo 4 – esse grupo passou pelo CLP e as amostras foram coletadas 12 horas após 

o procedimento (n=15);  

• Grupo 5 – esse grupo passou pelo CLP e as amostras foram coletadas 24 horas após 

o procedimento (n=8); 

• Grupo 6 – esse grupo passou pelo processo de ligadura, porém o ceco não foi 

perfurado e as amostras foram coletadas 24 horas após o procedimento (n=4) (grupo 

Sham). 

Para obtenção da curva de mortalidade foram utilizados os seguintes grupos: 

• Grupo 1 – esse grupo passou pelo processo de ligadura, e teve seu ceco perfurado 

(n=10 em dois experimentos independentes); 

•  Grupo 2 – animais que não passaram por nenhum procedimento cirúrgico (grupo 

naive) (n=5 em dois experimentos independentes); 

• Grupo 3 – esse grupo passou pelo processo de ligadura, porém o ceco não foi 

perfurado (n=6 em dois experimentos independentes) (grupo Sham). 

5.2.2  Modelo de sepse induzida por endotoxina (LPS) 

Os animais receberam a administração de solução salina 0.9% ou LPS diluído em 

solução salina 0.9% na dose de 20 mg/kg de peso do animal por via intraperitoneal (i.p.). 

Neste modelo os grupos experimentais foram os seguintes:  

• Grupo 1 – animais que receberam apenas solução salina 0.9% e as amostras foram 

coletadas 24 horas após a administração (n=5);  

• Grupo 2 – animais que receberam LPS na dose de 20 mg/kg em solução salina 0.9% 

e as amostras foram coletadas 6 horas após a administração (n=6);  
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• Grupo 3 – animais que receberam LPS na dose de 20 mg/kg em solução salina 0.9% 

e as amostras foram coletadas 12 horas após a administração (n=6);  

• Grupo 4 – animais que receberam LPS na dose de 20 mg/kg em solução salina 0.9% 

e as amostras foram coletadas 24 horas após a administração (n=6);  

5.3 Coleta de órgãos, lavado peritoneal e plasma 

Para coleta de diferentes compartimentos e órgãos, os animais foram anestesiados 

(cetamina-xilazina 100 mg/kg e 10 mg/kg i.p. respectivamente) e eutanasiados. Baço e 

fígado foram coletados de cada grupo experimental após perfusão com solução de Krebs. 

Os órgãos foram coletados e adicionados em solução salina tamponada com fosfato (PBS) 

e os inibidores de proteases e fosfatases (Cell signaling), para evitar degradação de 

proteínas e em seguida foram macerados, o homogenato do tecido foi centrifugado a 

10000g por 10 minutos, e os sobrenadantes foram recolhidos.  

A coleta do lavado foi realizada com auxílio de uma seringa, onde foi injetado 1.2 

mL de PBS no peritônio de animais e em seguida essa solução com células foi recuperada 

e centrifugada a 3000g por 10 minutos, o sobrenadante foi recolhido.  O sangue dos 

animais foi coletado através da punção do plexo orbital, em seguida foi dividido para 

coleta de soro e plasma, para coleta do plasma o sangue foi adicionado em microtubos 

contendo EDTA e foi centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos a 4ºC, já para a coleta do 

soro o sangue foi deixado em temperatura ambiente por 15 minutos em um microtubo, 

após esse período passou pela mesma configuração de centrifugação que o plasma. Após 

a coleta as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e em seguida acondicionadas 

em freezer -80ºC até a realização dos experimentos citados a seguir.  

5.4 Quantificação de proteínas  
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Para a quantificação de proteínas foi utilizado o método do ácido biciconínico por 

meio do kit Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination (Sigma-Aldrich) seguindo 

as instruções do fabricante.  

5.5 Quantificação de NETs 

O protocolo experimental realizado foi conforme previamente descrito (40). 

Brevemente, placas pretas de fundo claro de 96 poços (Corning) foram sensibilizadas com 

anticorpo policlonal para MPO (Invitrogen) a 4ºC overnight, após lavagem as placas 

foram incubadas com uma solução de PBS-BSA 2% por duas horas em temperatura 

ambiente para bloqueio de ligações inespecíficas, em seguida foram adicionadas as 

amostras, as quais ficaram em incubação a 4ºC overnight. Em seguida, foram realizados 

os procedimentos de leitura para detecção de DNA através do kit Quant-iTTM PicoGreenR 

(Thermo Fisher Scientific) seguindo as recomendações do fabricante, dessa maneira 

detectamos os complexos formados por MPO-DNA. 

5.6 Avaliação da atividade DNase 

Para avaliar a atividade DNase, utilizamos um método padronizado no nosso 

laboratório para detectarmos a quantidade de DNA que as DNases das amostras coletadas 

podem degradar. Para isso, foi adicionado em uma placa preta de 96 poços com fundo 

claro (Corning), o DNA genômico extraído da cauda camundongos diluído em RPMI 

1640 (Corning). Em seguida, foram adicionadas as amostras, o RPMI, ou DNase 1 

humana recombinante (Roche), sendo este último o controle positivo de degradação de 

DNA. Além disso, para detectarmos os níveis de DNA presentes na amostra adicionamos 

em diferentes poços somente as amostras e os controles em RPMI, sem DNA genômico 

de camundongos. A placa foi incubada por 4 horas em estufa a 37ºC. Após o tempo 

indicado foi adicionado o tampão TE (Invitrogen) e a sonda de DNA Sytox Green 

(Invitrogen, 1:2000). A leitura por fluorescência foi realizada com emissão de 488 nm e 
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a excitação de 525nm. A análise dos dados foi realizada da maneira a seguir: Foi subtraído 

da leitura dos poços contendo amostra, DNA genômico e RPMI o valor da leitura dos 

poços contendo apenas amostra e RPMI, dessa maneira podemos retirar o quanto já havia 

de DNA nas amostras. Em seguida foi calculado a % de fluorescência do DNA restante 

nos poços seguindo a formula: 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚 % =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑜ç𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎,DNA e meio

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎  dos poços com 𝐷𝑁𝐴 𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜
×  100 

Dessa maneira obtivemos o valor de fluorescência em porcentagem e em comparação 

aos poços sem DNases. Após, foi realizado a subtração do valor obtido de cada amostra 

de 100, dessa forma, obtivemos o valor em porcentagem da degradação de DNA. 

Para as análises envolvendo o baço foi utilizada uma massa de 10µg de proteína das 

amostras dos animais por poço, no fígado foi utilizado 20µg, para as amostras de soro foi 

utilizado um volume de 5 µL da amostra, já para as amostras de lavado peritoneal foi 

utilizado 20µL da amostra, e por fim, nas análises da cultura de células foi utilizada um 

volume de 25µL do sobrenadante. Nas análises envolvendo os órgãos e o soro foi 

utilizada a concentração inicial de 40µg/mL de DNA genômico, nas análises com o 

lavado foi utilizada uma concentração de 20µg/mL, e por fim nas análises da cultura de 

células foi utilizada uma concentração de 12µg/mL de DNA no início da técnica. 

5.7 Quantificação de citocinas por ELISA  

A determinação dos níveis de IL-1β, TNF-α ou IL-6 foram realizados por kits ELISA. 

Em resumo, placas de 96 poços foram cobertas com 50 μL/poço dos anticorpos 

específicos para cada citocina (R&D Systems). Os anticorpos foram diluídos em PBS e 

incubados overnight, a 4ºC. As placas foram lavadas por três vezes com PBS/Tween-20 

(0.05% Sigma). As ligações não específicas foram bloqueadas com 50 μL de PBS/BSA 

1% por 2 horas em temperatura ambiente. As amostras e a curva-padrão foram colocadas 

nas placas (50 μL) e incubadas overnight a 4ºC. Após esse período, as placas foram 
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lavadas com PBS/Tween e 50μL dos anticorpos biotinilados específicos para cada 

citocina foram adicionados. Após 2 horas, as placas foram lavadas com PBS/Tween e o 

conjugado avidina-peroxidase (diluição de 1:40), adicionado a cada poço. Após 1 hora de 

incubação em temperatura ambiente, as placas foram lavadas com PBS/Tween e 75μL do 

substrato TMB (3,3 ', 5,5'-Tetrametilbenzidina, Sigma). As placas foram incubadas por 

30 minutos em temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 75μL de H2SO4 

(2N) e a densidade óptica medida a 460 nm.  

5.8 Avaliação da transcrição de DNases  

A extração de RNA foi realizada utilizando o reagente Trizol (Thermo Fisher 

Scientific) seguindo o protocolo do fabricante, em seguida foi utilizado o kit de 

transcrição reversa High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems), também seguindo o protocolo do fabricante. A reação foi realizada com 5μL 

de Master Mix qPCRBIO Sygreen Mix (PCRBio), 0.7 μL de primers (Foward) e 

(Reverse) a 10μM cada, 1μL do cDNA, 2.6 μL de H2O livre de nucleases. As reações 

ocorreram com o uso do sistema de PCR em tempo real StepOne Plus (Applied 

Biosystems), compreendendo 10 minutos a 95ºC e 40 ciclos nos quais a amostra 

permanecia por 15 segundos a 95ºC e 60 segundos a 60ºC. Um ciclo final de 20 minutos 

com temperatura crescente de 60 a 95ºC foi utilizado para obtenção da curva de 

dissociação dos produtos da reação, utilizada para análise da especificidade da 

amplificação. Os primers utilizados estão na tabela abaixo: 

Tabela 2: Sequência de nucleotídeos dos primers utilizados na técnica de PCR em 

tempo real 

Alvo Foward Reverse 

GAPDH GGGTGTGAACCACGAGAAAT CCTTCCACAATGCCAA 

DNASE1 GTTCTGGCTGGGTGGGTAT AGAGGTCTGGATGGGAGTTG 
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DNASE1L1 ACTGTCCCCTTTCTGCTTCA AGAGGAACCAGCACCACACT 

DNASE1L3 TCTCGACTTGGAAGAAACACG ATGGAACCAAACCACAAAGG 

 

A análise foi realizada de acordo com o valor do limiar de ciclo (Ct) fornecido pelo 

sistema de PCR em tempo real, em seguida realizou-se o cálculo: Ct do gene de interesse 

– Ct do gene controle, em seguida esse valor foi adicionado a fórmula 2-ΔCt, no qual foi 

possível calcular a expressão dos genes de acordo com grupos experimentais e verificar 

em quantas vezes os genes foram expressos comparativamente (41).  

5.9 Coleta e estimulação das células aderentes do baço  

O baço de animais saudáveis (n=3) foi coletado. Para coleta das células, o órgão foi 

macerado em uma placa de 12 poços com 1 mL de RPMI 1640 e, em seguida, as células 

em suspensão passaram por um filtro de 100 µm de maneira a filtrar tecido estromal e 

desfazer possíveis aglomerados de células, a seguir as células foram centrifugadas a 450g 

por 6 minutos e ressuspendidas em 2 mL de RPMI. 

Em uma placa de 24 poços foram adicionadas 2.5x106 células por poço com RPMI 

incompleto. Em seguida, as células foram colocadas em estufa a 37ºC e 5% de CO2 por 1 

hora para adesão das células as placas. Após este período, o meio foi retirado e as células 

aderentes foram gentilmente lavadas duas vezes com PBS morno para retirada das células 

não aderentes. Após a lavagem, foi adicionado RPMI completo e as células foram 

estimuladas com RPMI (veículo), NETs (10 ng/mL), LPS (100 ng/mL) ou LPS + NETs 

nas concentrações citadas, após 6 horas foi realizada a coleta dos sobrenadantes. 

 

5.10  Caracterização das células aderentes do baço por meio de citometria de fluxo 

Em uma placa de 24 poços foram adicionadas 2.5x106 células do baço por poço com 

RPMI incompleto. Em seguida as células foram colocadas em estufa a 37 ºC e 5% de CO2 
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por 1 hora para adesão das células as placas. Após, o meio foi retirado e as células foram 

gentilmente lavadas duas vezes com PBS a 37ºC para retirada das células não aderentes. 

Em seguida, as células aderentes foram retiradas do fundo da placa através de pipetagem 

repetida com PBS a 4ºC e foram transferidas para um microtubo de 1.5 mL. 

Posteriormente, as células foram marcadas com anticorpos Anti-CD3 com fluoróforo PE; 

Anti-CD11b com fluoróforo FITC, para marcação de células mieloides; Anti-CD11c com 

Alexafluor 647, para marcação de células dendríticas; Anti-F4/80 com fluoróforo EF450 

para marcação de macrófagos. Dessa forma, analisamos a população seguindo: definimos 

a população provinda da linhagem linfocítica, a partir da marcação CD3 positiva, e, dentre 

as células negativas para esse marcador, marcamos as células positivas para CD11b. 

Dentre as células positivas para essa proteína, vimos as células que também eram 

positivas para CD11c, que seriam as células dendríticas; e as F4/80 positivas que seriam 

macrófagos. Os resultados foram analisados pelo software FlowJo (BD Life Sciences) 

versão 7. 

5.11  Análise estatística 

Os dados foram analisados por análise de variâncias (ANOVA) de uma ou duas vias, 

seguido pelo pós-teste de Dunnet para múltiplas comparações. A curva de mortalidade 

foi analisada por log-rank (Mantel-Cox). A análise foi realizada no software Graphpad 

Prism 7. 
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6 Resultados 

6.1 CLP promove aumento de citocinas pró-inflamatórias e mortalidade em 

camundongos. 

Conforme esperado, os animais que passaram pelo CLP apresentaram mortalidade 

de 100% em até 48 horas após o procedimento (Figura 1A). Animais naives ou que 

passaram pelo procedimento cirúrgico sem a perfuração do ceco (Sham), apresentaram 

sobrevida de 100% (Figura 1A). A partir de 3 horas após a procedimento, foi possível 

observar um aumento das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 (Figura 1B, C e D, 

respectivamente) no plasma dos animais sépticos, quando comparados aos grupos naives 

ou Sham, indicando que a indução de sepse experimental foi bem-sucedida. 
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Figura 1: CLP promove aumento de citocinas pró-inflamatórias e mortalidade em 

camundongos. (A) Índice de mortalidade em porcentagem de animais sobreviventes em horas 

após o CLP. Níveis de (B) TNF-α (C) IL-1β, e (D) IL-6 no plasma de camundongos submetidos 

a sepse severa por CLP, as amostras foram coletadas em 3, 6, 12 ou 24 horas para analise citocinas 

por ELISA. Todos os dados estão representados como média ± erro padrão da média. * indica 

p<0.05; ** indica p<0.03; *** indica p<0.01 e **** indica p<0.001 em comparação ao grupo 

naive. $ indica p<0.001  em comparação ao grupo Sham. Dados foram analisados utilizando teste 

de log-rank na figura A ou ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnet nas figuras B, 

C e D.     
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6.2 CLP promove aumento dos níveis de NETs e da atividade DNase na circulação 

de camundongos. 

Adicionalmente, foi quantificado os níveis de NETs e a atividade DNase na 

circulação sanguínea de animais naives e com sepse severa, conforme Figura 2A e B. A 

partir de 3h após o CLP animais sépticos apresentaram aumento tanto de NETs quanto da 

atividade DNase. 
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Figura 2: CLP promove aumento dos níveis de NETs e da atividade DNase na circulação de 

camundongos. (A) Níveis de NETs no plasma e (B) atividade DNase no soro de camundongos 

com ou sem sepse experimental induzida por CLP. As amostras foram coletadas em 3, 6, 12 ou 

24 horas após o CLP. Os níveis de NET foram obtidos a partir da detecção de complexos MPO-

DNA e a atividade DNase a partir da degradação de DNA. Todos os dados estão representados 

como média ± erro padrão da média. * indica p<0.05; ** indica p<0.03; *** indica p<0.01 e **** 

indica p<0.001 em comparação ao grupo naive. Dados foram analisados utilizando ANOVA de 

duas vias seguida por pós-teste de Dunnet.     
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6.3 CLP aumenta os níveis de NETs e diminui a expressão de DNases no baço de 

camundongos. 

No baço, foi possível observar aumento dos níveis de NETs após 24 horas de CLP 

(Figura 3A). No entanto, em relação a atividade DNase neste tecido, não há diferença 

estatisticamente significativa dos animais sépticos quando comparado ao grupo naive 

(Figura 3B). Diante disso, foi avaliado a expressão dos genes para as três principais 

DNases citadas na literatura pela degradação de NETs, o gene para a DNase 1 (Figura 3 

C) diminuiu significativamente após 6 horas do CLP, mantendo-se diminuído nos tempos 

posteriores. O gene para a DNase X (Figura 3D) apresentou diminuição em 12 horas, 

retornando para os níveis fisiológicos em 24 horas após o CLP. Já o gene para a DNase γ 

(Figura 3E), apresentou diminuição significativa a partir de 3 horas após o procedimento.  
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Figura 3: CLP aumenta os níveis de NETs e diminui a expressão de DNases no baço de 

camundongos. (A) Níveis de NETs, (B) atividade DNase  e expressão dos genes das principais 

DNases envolvidas na depuração de NETs, (C) DNase 1, (D) DNase X e (E) DNase γ. As 

amostras foram coletadas em 3, 6, 12 ou 24 horas após o CLP. Os níveis de NET foram obtidos a 

partir da detecção de complexos MPO-DNA, a atividade DNase a partir da degradação de DNA 

e a expressão dos genes foi analisada através da técnica de RT-qPCR. Todos os dados estão 

representados como média ± erro padrão da média. * indica p<0.05; ** indica p<0.03; *** indica 

p<0.01 e **** indica p<0.001 em comparação ao grupo naive. # indica p<0.05 em comparação 

ao grupo 3 horas após o CLP. +  indica p<0.05 em comparação ao grupo 6 horas após o CLP. 

Dados foram analisados utilizando ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnet.     
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6.4 CLP aumenta os níveis de NETs e a expressão de DNases no fígado de 

camundongos. 

No fígado de animais com sepse foi possível observar níveis crescentes de NETs, os 

quais foram estatisticamente diferentes dos animais naives a partir de 12 horas após o 

CLP (Figura 4A). No entanto, a atividade DNase desse tecido permaneceu estável e não 

apresentou diferença estatisticamente significativa quando comparada ao grupo naive 

(Figura 4B). Dessa forma, também foi avaliado a expressão das DNases no fígado, 

conforme observado na Figura 4C a E ocorreu aumento da expressão dos genes para as 

DNases 1 e γ em animais CLP quando comparados aos animais naives. A expressão de 

DNase 1 aumentou significativamente a partir de 6 horas após o CLP (Figura 4C), o gene 

para a DNase X não apresentou alteração estatisticamente significativa nos tempos 

avaliados (Figura 4D), já o gene da DNase γ apresentou aumentou da sua expressão em 

12 horas após a indução da sepse, que foi seguido por uma diminuição no tempo de 24 

horas (Figura 4E).  
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Figura 4: CLP aumenta os níveis de NETs e a expressão de DNases no fígado de 

camundongos. (A) Níveis de NETs, (B) atividade DNase  e expressão dos genes das principais 

DNases envolvidas na depuração de NETs, (C) DNase 1, (D) DNase X e (E) DNase γ. As 

amostras foram coletadas em 3, 6, 12 ou 24 horas após o CLP. Os níveis de NET foram obtidos a 

partir da detecção de complexos MPO-DNA, a atividade DNase a partir da degradação de DNA 

e a expressão dos genes foi analisada através da técnica de RT-qPCR. Todos os dados estão 

representados como média ± erro padrão da média. * indica p<0.05; ** indica p<0.03; *** indica 

p<0.01 e **** indica p<0.001 em comparação ao grupo naive. ### indica p<0.01 001 em 

comparação ao grupo 12 horas após o CLP. Dados foram analisados utilizando ANOVA de duas 

vias seguida por pós-teste de Dunnet.     
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6.5 CLP aumenta os níveis de NETs e a atividade DNase, porém diminui a expressão 

da DNase γ no lavado peritoneal de camundongos. 

No lavado peritoneal, observou-se aumento dos níveis de NETs a partir de 6 horas 

após o CLP que persistiu em tempos posteriores (Figura 5A), também foi possível 

observar um aumento gradual da atividade DNase atingindo níveis estatisticamente 

diferentes a partir de 12 horas após a indução da sepse experimental (Figura 5B). Em 

relação a análise da expressão dos genes para as DNases 1, X e γ (Figura 5C, D e E, 

respectivamente), não se obteve diferença estatisticamente significativa na expressão do 

gene para DNases 1 (Figura 5C) e X (Figura 5D) em animais sépticos comparados com 

animais naives. Contudo, animais com sepse apresentaram diminuição da expressão para 

DNase γ em todos os períodos analisados (Figura 5E).  
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Figura 5: CLP aumenta os níveis de NETs e a atividade DNase, porém diminui a expressão 

da DNase γ no lavado peritoneal de camundongos. (A) Níveis de NETs, (B) atividade DNase 

e expressão dos genes das principais DNases envolvidas na depuração de NETs, (C) DNase 1, 

(D) DNase X e (E) DNase γ. As amostras foram coletadas em 3, 6, 12 ou 24 horas após o CLP. 

Os níveis de NET foram obtidos a partir da detecção de complexos MPO-DNA, a atividade DNase 

a partir da degradação de DNA e a expressão dos genes foi analisada através da técnica de RT-

qPCR. Todos os dados estão representados como média ± erro padrão da média. * indica p<0.05; 

** indica p<0.03; *** indica p<0.01 e **** indica p<0.001 em comparação ao grupo naive. Dados 

foram analisados utilizando ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnet.     
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6.6 LPS e NETs diminuem a secreção de DNases nas células aderentes do baço. 

Foi investigado por meio de um experimento in vitro, a capacidade do LPS e das 

NETs modularem a secreção de DNases por células do sistema imunológico. Dessa 

forma, foi possível observar que em resposta a esses estímulos (LPS e NET) as células 

provindas do baço podem reduzir a secreção de DNases (Figura 6A). A fim de caracterizar 

as células utilizadas nesse experimento, foi utilizado a técnica de citometria de fluxo 

utilizando marcadores para células do sistema imunológico que produzem DNases como 

linfócitos, células dendríticas, macrófagos e monócitos. Dessa forma, observou-se que a 

maioria das células utilizadas neste experimento in vitro são provenientes da linhagem 

linfocítica, com 34,8%, seguida por aproximadamente 1% de células dendríticas, menos 

de 0.5% são macrófagos ou monócitos (Figura 6B).  
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Figura 6: LPS e NETs modulam a secreção de DNases por células aderentes do baço. (A) 

Atividade DNase do sobrenadante das células aderentes do baço estimuladas por 6 horas com 

NET (10 ng/mL) e/ou LPS (100 ng/mL); (B) caracterização das células aderentes do baço, as 

células foram marcadas com anticorpos anti-Cd3 com fluoróforo PE, para marcação de linfócitos; 

anti-CD11b com fluoróforo FITC, para marcação de células mieloides; anti-CD11c com 

Alexafluor 647, para marcação de células dendríticas; anti-F4/80 com fluoróforo EF450 para 

marcação de macrófagos. Todos os dados estão representados como média ± erro padrão da 

média. * indica p<0.05; ** indica p<0.03; *** indica p<0.01 e **** indica p<0.001 em 

comparação às células estimuladas com veículo. Dados foram analisados utilizando ANOVA de 

duas vias seguida por pós-teste de Dunnet.      
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6.7 LPS promove aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias no plasma de 

camundongos. 

A fim de caracterizar o modelo, foram analisados os níveis das citocinas como TNF-

α, IL-1β e IL-6 no plasma dos camundongos que receberam a injeção de 20 mg/kg de 

peso corporal de LPS comparado aos camundongos que receberam apenas solução de 

NaCl 0,9% (Sham). Neste modelo, foi observado o aumento de todas as citocinas em ao 

menos dois dos tempos avaliados. Observou-se aumento da citocina TNF-α em todos os 

tempos avaliados nos animais que receberam a administração de LPS (Figura 7A). Já as 

citocinas IL-1β e IL-6 (Figura 7B e C) apresentaram aumento dos níveis apenas em 6 e 

12 horas após a administração de LPS, indicando que a indução de sepse com este modelo 

foi bem sucedida. 
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Figura 7: Administração intraperitoneal de LPS promove aumento de citocinas pró-

inflamatórias em camundongos. (A) Níveis de TNF-α, (B) IL-1β e (C) IL-6 avaliados por 

ELISA no plasma coletado em 6, 12 ou 24 horas após a administração de LPS na dose de 20 

mg/kg. Todos os dados estão representados como média ± erro padrão da média. * indica p<0.05; 

** indica p<0.03; *** indica p<0.01 e **** indica p<0.001 em comparação ao grupo Sham. 

Dados foram analisados utilizando ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnet.     
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6.8 LPS promove aumento da atividade DNase e modulação da expressão dessas 

enzimas em camundongos. 

Avaliou-se a atividade DNase no lavado peritoneal dos animais Sham e com sepse 

induzida por LPS. A atividade DNase apresentou aumento apenas no tempo de 12 horas 

após a indução deste modelo de sepse (Figura 8A). Ainda no lavado peritoneal, foi 

avaliado a expressão dos genes das DNases 1, X e γ e observou-se tendência ao aumento 

da expressão do gene para a DNase 1 em 12 horas após o LPS (Figura 8B), o gene para 

DNase X não apresentou alteração significativa na sua expressão quando comparados 

animais sépticos com os animais Sham (Figura 8C), já a DNase γ apresentou aumento na 

expressão do seu gene no tempo de 6 horas, seguido por diminuição da expressão nos 

tempos subsequentes após a sepse (Figura 8D). Já o gene para DNase X não apresentou 

alteração significativa na sua expressão quando comparados animais sépticos com os 

animais Sham (Figura 8D).  
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Figura 8: Administração intraperitoneal de LPS modula a secreção e a expressão de DNases 

no lavado peritoneal de camundongos. (A) Atividade DNase e expressão dos genes das 

principais DNases envolvidas na depuração de NETs, (B) DNase 1, (C) DNase X e (D) DNase γ. 

As amostras foram coletadas em 6, 12 ou 24 horas após a administração de 20 mg/kg de LPS. A 

atividade DNase foi analisada a partir da detecção da degradação de DNA e a expressão dos genes 

foi analisada através da técnica de RT-qPCR. * indica p<0.05; ** indica p<0.03; *** indica 

p<0.01 e **** indica p<0.001 em comparação ao grupo naive. Dados foram analisados utilizando 

ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnet.  
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7 Discussão 

Nosso estudo focou na via da depuração das NETs, visando a degradação enzimática 

dessas armadilhas durante a sepse. Dessa forma, analisamos atividade DNase e a 

expressão dessas principais enzimas responsáveis pela degradação de NETs em diferentes 

tempos do modelo de sepse experimental induzida por CLP. Nossos resultados mostram 

que há aumento da atividade DNase sistêmica e no local da infecção. Avaliamos também, 

a atividade DNase em dois órgãos que tem a capacidade de depurar substâncias do 

sangue: fígado e baço. No entanto, não encontramos diferenças na atividade DNase nesses 

tecidos. Com relação a expressão dessas enzimas, foi possível observar modulação dos 

genes para as DNases 1, X e γ no fígado, baço e lavado peritoneal  

Para responder se há modulação na atividade e expressão das DNases responsáveis 

por degradar as NETs durante a sepse utilizamos o modelo de CLP. Esse modelo é 

considerado o padrão-ouro para indução de sepse em modelo animal (42,43). O modelo 

CLP é considerado um modelo de sepse pós-trauma que consegue reproduzir a 

tempestade de citocinas encontrado em pacientes, além desse parâmetro, outros também 

são reproduzidos, como as alterações metabólicas e cardiovasculares (39,43,44). Nesse 

sentido, há o extravasamento das bactérias intestinais para a cavidade peritoneal, gerando 

uma peritonite, em seguida há a passagem das bactérias para a corrente sanguínea gerando 

uma infecção polimicrobiana generalizada, promovendo exacerbada resposta do sistema 

imune, fatores que ocasionam a sepse (43).  

Como esperado nosso modelo de sepse induzida por CLP gerou o aumento das 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6. A sepse causa uma condição conhecida 

como tempestade de citocinas, essa condição foi descrita pela primeira vez por Ferrara e 

colaboradores em 1993 durante um estudo da doença enxerto-hospedeiro (45). Dentre as 

principais citocinas circulantes durante a sepse em pacientes temos TNF-α, IL-1β, IL-6, 



33 

 

IL-10 entre outras, caracterizando a tempestade de citocinas (45–47). Nesse sentido, o 

modelo utilizado nesse estudo foi capaz de reproduzir umas das principais características 

da sepse, fato que também já foi descrito por outros trabalhos (48–50) . Além disso, nosso 

modelo de sepse foi considerado grave, uma vez que obtivemos mortalidade de 100% em 

até 48 horas após procedimento, sendo assim validamos o modelo experimental do 

presente estudo. 

 As armadilhas extracelulares de neutrófilos foram descritas por Brinkmann e 

colaboradores em 2004 como uma forma de defesa do hospedeiro ao causar a morte de 

bactérias (51). Desse modo, é esperado que durante a sepse ocorra o aumento dessas 

armadilhas na circulação de pacientes, conforme diversos estudos têm demonstrado nos 

últimos anos (33,34,52,53). Os níveis de NET também já foram correlacionados com uma 

maior pontuação na escala SOFA (33). No presente estudo, nós avaliamos os níveis de 

NETs de diferentes compartimentos afetados pela sepse: lavado peritoneal, local inicial 

da inflamação; circulação, local que apresenta mediadores sistêmicos da inflamação; 

baço, onde há grande número de leucócitos e atividade de depuração de bactérias (54); e 

fígado, que juntamente com o baço é importante para a regulação da resposta imune e 

depuração de bactérias (55). Sendo assim, observamos o aumento da concentração de 

NETs em todos os compartimentos avaliados. Nossos resultados corroboram com outros 

estudos, onde demonstram o aumento de NETs no plasma de animais com sepse induzida 

por CLP (33,34,52,56,57). Além disso, os órgãos também têm aumento nos níveis dessas 

armadilhas em modelos experimentais de sepse. Czaikoski e colaboradores mostraram a 

deposição de NETs no rim de animais que passaram pelo modelo de sepse induzida por 

LPS (33). Utilizando esse mesmo modelo, um estudo publicado em 2012 mostrou que no 

fígado há maior deposição de NETs (58).  
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Levando em consideração que DNases podem degradar NETs, diminuindo os efeitos 

biológicos dessas armadilhas (40), e que essas enzimas são expressas de maneira 

endógena (20), aferimos a atividade DNase em dois diferentes compartimentos, peritônio 

e sangue, e em dois órgãos, baço e fígado. Também analisamos por via de RT-qPCR a 

expressão dos genes responsáveis por expressar as DNases 1, γ e X (genes DNASE1, 

DNASE1L3 e DNASE1L1, respectivamente (20)) no baço, fígado e lavado dos animais 

naives e com sepse induzida por CLP. Durante os tempos de sepse avaliados nesse estudo, 

observamos dois fenômenos, um na circulação e no lavado peritoneal onde ocorreu 

aumento da atividade DNase, e outro no fígado e no baço onde este evento não ocorreu. 

Com relação a expressão dessas enzimas, no baço observamos diminuição dos genes para 

DNases 1, X e γ em diferentes tempos após o CLP. Já no fígado, foi observado aumento 

na expressão dos genes para as DNases 1 e γ, enquanto o gene da DNase X permaneceu 

sem alterações. As DNases presentes na circulação dos animais são: DNase 1 e DNase γ 

(24). Ambas são capazes de degradar cromatina, no entanto, a DNase γ parece ter mais 

facilidade em fazê-lo (20). Ambas as DNases são secretadas, a DNase 1 pode ser expressa 

em diversos órgãos, enquanto a DNase γ, é majoritariamente expressa no baço e fígado, 

principalmente por macrófagos e células dendríticas presentes nesse tecido (20). Já a 

DNase X pode ser expressa por macrófagos e diferentemente das outras DNases, ela é 

presa a membrana plasmática das células (22). As DNases secretadas, 1 e γ, são citadas 

como as principais em regular os níveis de NETs e DNA livre de células (cf-DNA) (59). 

Corroborando essa informação, um estudo mostrou que camundongos que sofreram a 

deleção (knockout) do gene para essas enzimas apresentam oclusão vascular mediada por 

NETs em animais que foram estimulados com o fator estimulador das colônias de 

granulócitos (G-CSF) (18).   
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Poucos trabalhos na literatura citam fatores que podem modular a expressão das 

DNases. Nesse sentido, um estudo de 2020 demonstrou que a expressão do gene 

DNASE1L3 pode ser modulado por via do receptor para a citocina IL-4 em células do 

sistema imune (25). Outro estudo recente, mostrou que a expressão do gene DNASE1 é 

aumentada em células renais após a estimulação com TNF-α (60). Ambos os estudos 

citados anteriormente mediram a expressão dessas enzimas em cultura de células, 

enquanto nossos resultados representam a somatória de diversos estímulos que ocorrem 

durante a sepse em modelo in vivo. Isto posto, nós de fato observamos um aumento da 

expressão dos genes para as DNases no fígado, talvez este evento esteja relacionado ao 

aumento de TNF-α observado na circulação. Levando em consideração que as DNases 1 

e γ são secretadas, e que seus genes mostraram um aumento da transcrição hepática, o 

aumento da atividade DNase observado na circulação pode estar relacionado ao aumento 

da transcrição desses genes no fígado desses animais. O baço tem sua população formada 

por linfócitos, macrófagos e células dendríticas (61), e, conforme observado no nosso 

estudo in vitro, essas células ao serem estimuladas com LPS, uma substância que compõe 

a parede celular de bactérias gram-negativas (42), diminuíram a secreção das DNases. As 

células do baço expressam DNases (25), no entanto, durante a sepse essas células têm sua 

função comprometida (62), dessa forma, a diminuição da secreção de DNases pode estar 

ocorrendo devido a um menor número de células responsivas.  

No lavado peritoneal, ao analisarmos os resultados da atividade DNase e da 

expressão desta enzima obtivemos um resultado surpreendente. Diferentemente do que 

foi observado nos órgãos, o aumento da atividade DNase foi acompanhado pela 

inalteração da expressão das DNases 1 e X ou ainda, pela diminuição da expressão da 

DNase γ. Ao observar esses resultados in vivo juntamente com os resultados da secreção 

de DNases no experimento in vitro estar diminuída tanto pelo LPS quanto pelas NETs, 
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hipotetizamos que a atividade DNase observada no lavado peritoneal não é proveniente 

de DNases endógenas, mas possivelmente de bactérias. De fato, bactérias podem produzir 

enzimas capazes de degradar DNA, inclusive estudos na literatura citam que esse é um 

mecanismo de evasão das bactérias frente a NETs (63,64). Seguindo essa teoria, 

analisamos um segundo modelo de sepse, um modelo estéril com a indução de sepse por 

LPS. Sendo assim, foi injetado 20 mg/kg de LPS no peritônio de animais, para obtermos 

um modelo de peritonite, semelhante ao CLP, porém sem bactérias. Esse modelo de sepse 

é extremamente utilizado, diferindo o local da administração do LPS, sendo utilizado em 

alguns trabalhos pela via intravenosa ou pela via intraperitoneal (42). De fato a indução 

de sepse por LPS leva ao aumento de citocinas pró-inflamatórias (42,65). Como esperado, 

neste presente estudo a administração da endotoxina aumentou os níveis das citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1β e IL-6. Em relação a atividade DNase, no lavado 

peritoneal de animais sépticos, os resultados com o modelo LPS diferiram dos 

encontrados com o modelo de CLP. No modelo utilizando LPS, observamos que a 

atividade DNase aumentou apenas 12 horas após o procedimento. Adicionalmente, 

ocorreu aumento da expressão do gene para DNase 1 em 12 horas, com relação ao gene 

para a DNase γ houve aumento, em 6 horas, seguido da diminuição nos tempos 

posteriores. O aumento da atividade DNase parece corresponder ao aumento da expressão 

dos genes nesse modelo, diferentemente do que foi visto no CLP.  

Todos esses resultados demonstraram que o padrão de expressão das DNases foi 

diferente em dois diferentes modelos de sepse. Isso é compreensível, uma vez que no 

modelo de CLP há uma infecção polimicrobiana com um foco específico (43). Já no 

modelo com LPS toda a resposta inicial observada é dependente principalmente da 

ativação de receptores Toll-4 (43). No modelo de CLP, temos ampla resposta inicial ao 

estímulo que é evocada por diferentes vias. Além disso, é observada a presença de 
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patógenos nos órgãos, enquanto no modelo de LPS não há infecção, de maneira que esse 

modelo não representa a complexidade da sepse (43) e isso pode explicar diferença 

observada na expressão das DNases. 

Embora observamos o aumento da atividade DNase na circulação e no lavado 

peritoneal dos camundongos que passaram pelo CLP, as quantidades de NETs não foram 

reduzidas nesses compartimentos. Dessa forma, como perspectiva é importante analisar 

a degradação de NETs por essas amostras, para detectarmos se há diminuição da função 

de degradação de NETs durante a sepse. Nesse sentido, o soro de pacientes com lúpus 

eritrematoso sistêmico foi avaliado para a degradação de NETs, o resultado encontrado 

foi que o soro desses pacientes apresentava uma menor degradação de NETs do que o 

soro de pessoas saudáveis e que essa  menor degradação  estava relacionada a presença 

de inibidores das DNases na circulação dos pacientes (28). Dessa forma, essa pode ser 

uma explicação para os resultados que foram encontrados no presente estudo.  

Nesse estudo, tivemos o objetivo de caracterizar durante a sepse experimental a 

atividade DNase e a expressão dessas enzimas citadas na literatura por degradar as NETs. 

Observamos que a nível sistêmico e no local da inflamação há aumento da atividade 

DNase, embora este evento não ocorra nos órgãos analisados.  A atividade DNase 

aumentada na circulação parece estar relacionada ao aumento da expressão de DNases 

pelo fígado, já no local da inflamação pode estar relacionado a presença de bactérias. 

Como perspectiva deste estudo, é importante avaliar os níveis de DNases neste mesmos 

compartimentos, a fim de comprovar se as DNases endógenas realmente não estão sendo 

moduladas durante a sepse. Dessa forma, este estudo corrobora para o entendimento da 

modulação de DNases endógenas em compartimentos como o plasma, lavado peritoneal, 

fígado e baço durante a sepse experimental. 
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8 Conclusões 

Nossos resultados indicam que durante a sepse há a modulação da expressão dos 

genes das principais DNases envolvidas na depuração de NET, e que o LPS pode ser um 

dos responsáveis pela modulação. Além disso, observamos que embora haja o aumento 

da atividade DNase em alguns compartimentos durante a sepse, esse aumento não é 

suficiente para reduzir as concentrações de NETs a níveis fisiológicos. Outro fato 

observado, é que no local inicial da infecção há a liberação de enzimas com a capacidade 

da degradação de DNA, e que essas enzimas possivelmente são de origem bacteriana. 

Contudo, mais estudos são necessários a fim de verificar como está a função de depuração 

de NETs durante a sepse.  
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