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Resumo 

 

VALE, A. H. F. Efeito da riboflavina na disfunção orgânica e na mortalidade por sepse 

grave e choque séptico: estudo experimental. 2020. 114 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

A sepse é a principal causa de mortalidade de pacientes internados em unidade de terapia 

intensiva e se caracteriza por resposta inflamatória desregulada, estresse oxidativo e alteração 

mitocondrial, resultando em morte celular e disfunção orgânica. A riboflavina (vitamina B-2) 

tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, além de ser cofator para a fosforilação oxidativa 

mitocondrial. Estudos experimentais mostraram aumento da sobrevida e redução das 

concentrações plasmáticas de citocinas pró-inflamatórias em animais com sepse induzida pela 

injeção de lipopolissacarídeo que receberam tratamento com riboflavina. Os objetivos deste 

estudo foram avaliar se a administração de riboflavina a animais com sepse induzida pela 

ligadura e punção do ceco (CLP) reduz a disfunção orgânica e a mortalidade, comparada com 

placebo. O estudo foi realizado com camundongos de 6-8 semanas de idade com sepse 

induzida por CLP, que foram alocados aleatoriamente em três grupos: Controle (bolus de 

salina EV), Grupo de Estudo (bolus de riboflavina 20 mg/kg EV) e naive (controle não 

operado), sendo este último utilizado nos experimentos nos quais foram analisados dosagem 

de citocinas, migração de neutrófilos e quantificação de bactérias, permitindo confirmar o 

desenvolvimento da sepse após o procedimento cirúrgico ao comparar com os outros dois 

grupos. Foram avaliados a função renal (creatinina e ureia) e hepática (TGO e TGP), a 

resposta inflamatória sistêmica (pelas concentrações de interleucina (IL)-6, fator de necrose 

tumoral (TNF)-alfa, quimiocina derivada de queratinócitos (KC) e proteína inflamatória de 

macrófagos-2 (MIP-2)) e o estresse oxidativo (pelas concentrações das substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS)), 12 horas após o início do experimento. As taxas de sobrevida 

dos animais foram calculadas após 7 dias. O tratamento com riboflavina, na comparação entre 

os grupos estudo vs. controle, em ambos os experimentos, não promoveu redução das 

concentrações séricas de IL-6 (ICr 95% -41,49;15,36 e -0,35;0,44), TNF-α (ICr95% -

25,81;52,72 e -15,7;99,05), KC (ICr 95% -1,19;0,38 e -0,13;0,05) e MIP-2 (ICr95% -

0,84;0,06). Além disso, não houve diferença significante nas concentrações no lavado 

peritoneal, considerando as mesmas citocinas, na comparação entre os grupos estudo vs. 

controle: IL-6 (ICr 95% -15,62;5,74 e -0,19;0,27), TNF-α (ICr95% -27,44;46,74 e -
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79,77;104,9), KC (ICr 95% -0,5;0,25 e -0,2;0,08) e MIP-2 (ICr95% -0,31;0,37). Na 

comparação entre os grupos submetidos à CLP e o naive, a liberação sistêmica das citocinas 

mostrou que houve resposta inflamatória após realização do procedimento: KC (-2,19;-0,47 e 

-1,2;-1,03) e MIP-2 (-1,24;-0,42), grupo estudo vs. naive, e  KC (-1,74;-0,12 e -1,16;-0,99) e 

MIP-2 (-0,91;-0,04) grupo controle vs. naive, mas não foi possível a análise do TNF-α e IL-6 

em um dos experimentos, pois o grupo naive foi todo formado por observações iguais a zero. 

Com relação ao padrão de migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal, não houve 

diferença significante entre os grupos controle vs. estudo (ICr 95% (-0,95;2,7), (-5,98;13,25) e 

(-0,74;4,26)), nos três experimentos independentes, mas na comparação entre os grupos 

controle vs. naive (-0,97;-5,04) e estudo vs. naive (-8,2;-3,37) houve diferença significante em 

um dos experimentos e nos outros dois não foi possível analisar, pois todas as observações 

dos grupos naive eram iguais a zero neutrófilos. Consequentemente, o crescimento bacteriano 

sistêmico (ICr 95% (-0,34;2,87) e (-2,34;0,64)) e peritoneal (ICr 95% (-0,55;4,5), (-3,37;5,61) 

e (-0,9;0,85)), ao comparar os grupos controle vs. estudo, também não se modificou com o 

uso da riboflavina nos camundongos sépticos. Os grupos naive de ambos os experimentos não 

apresentaram crescimento bacteriano sistêmico nem peritoneal, conforme o esperado. Na 

análise dos marcadores de disfunção orgânica, as concentrações séricas de TGO não 

apresentaram diferença significante na comparação entre os grupos controle vs. estudo nos 

dois experimentos independentes (ICCr 95% (-53,3;54,4) e (-10,72;3,98)), e as concentrações 

de TGP reduziram no grupo tratado com riboflavina no primeiro experimento (ICCr 95% (-

11,25;-1,98), mas o mesmo não foi observado em um segundo experimento (ICCr 95% (-

6,57;11,47)). Com relação a CK-MB (ICr 95% (-11,22;62,96) e (-145,1;-30,14)), ureia (ICr 

95% (-11,08;63,29) e (-114,74;-15,14)) e creatinina (ICr 95% (-3,22;5,28) e (-1,14;-0,01)), no 

entanto, ao comparar grupo controle vs. estudo nos dois experimentos, o tratamento com 

riboflavina não reduziu ou até mesmo promoveu incremento das concentrações nos animais 

sépticos. Ao avaliar o estresse oxidativo aos lipídeos por meio da quantificação das 

concentrações de MDA (malondialdeído) não se observou diferença entre os grupos controle 

vs. estudo: ICr 95% (-1,25;2,53). Também não houve diferença significante na concentração 

plasmática de lactato (ICr 95% (-3,21;5,95) e (-16,3;3,97)) na comparação entre os grupos 

controle vs. estudo, nos dois experimentos realizados. Na análise de sobrevida houve aumento 

da mortalidade dos animais sépticos que receberam tratamento com riboflavina em 

comparação com o grupo controle em um dos experimentos (Log-rank p= 0,01), e não se 

observou diferença significante em outro (Log-rank p= 0,8). Em conclusão, o uso de 
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riboflavina em camundongos submetidos à sepse induzida por CLP não apresentou efeito em 

termos de redução da proliferação bacteriana, inflamação local ou sistêmica, peroxidação 

lipídica e níveis de lactato, e ainda promoveu piora de alguns marcadores de disfunção 

orgânica e aumento da mortalidade dos animais sépticos. 

 

Palavras-chave: Sepse. Riboflavina. Resposta inflamatória. Disfunção orgânica. Estresse 

oxidativo. 
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Abstract 

 

VALE, A. H. F. Effect of Riboflavin on Organ Dysfunction and Mortality from Severe 

Sepsis and Septic Shock: an Experimental Study. 2020. 114 f. (Doctorate) Thesis - 

Medical School of Ribeirão Preto, University of Sao Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Sepsis is the main cause of mortality in patients admitted to the intensive care unit and is 

characterized by unregulated inflammatory response, oxidative stress and mitochondrial 

changes, resulting in cell death and organ dysfunction. Riboflavin (vitamin B-2) has an 

antioxidant and anti-inflammatory effect, in addition to being a cofactor for mitochondrial 

oxidative phosphorylation. Experimental studies have shown increased survival and reduced 

plasma concentrations of pro-inflammatory cytokines in animals with lipopolysaccharide-

induced sepsis receiving treatment with riboflavin. The objectives of this study were to assess 

whether the administration of riboflavin to animals with sepsis induced by cecal ligation and 

puncture (CLP) reduces organ dysfunction and mortality compared to a placebo. This study 

was conducted with 6-8-week-old mice with CLP-induced sepsis, which were randomly 

allocated into three groups: Control (IV saline bolus), Study Group (riboflavin bolus 20 

mg/kg IV), and Naive (non-operated control), the latter being used in experiments in which 

cytokine dosage, neutrophil migration, and bacterial quantification were analyzed, which 

allowed us to confirm the development of sepsis after the surgical procedure when compared 

with the other two groups. Kidney (creatinine and urea) and liver (TGO and TGP) function, 

systemic inflammatory response (by the concentrations of interleukin IL-6), tumor necrosis 

factor (TNF)-alpha, keratinocyte-derived chemokine (KC), macrophage inflammatory protein 

2 (MIP-2)), and oxidative stress (by the concentrations of thiobarbituric acid reactive 

substances (TBARS)) were assessed 12 hours after the beginning of the experiment. Animal 

survival rates were calculated after 7 days. Treatment with riboflavin, comparing the study 

group vs. control group in both experiments, did not provided any reduction in the IL-6 serum 

concentrations (95% CrI -41.49;15.36 and -0.35;0.44), TNF-α (95% CrI -25.81;52.72 and -

15.7; 99.05), KC (95% CrI -1.19;0.38 and -0.13;0.05) and MIP-2 (95% CrI -0.84;0.06). In 

addition, there was no significant difference in the concentrations in the peritoneal lavage, 

considering the same cytokines, when comparing the study group vs. control group: IL-6 

(95% CrI -15.62;5.74 and -0.19;0.27), TNF-α (95% CrI -27.44;46.74 and -79.77;104, 9), KC 

(95% CrI -0.5;0.25 and -0.2;0.08) and MIP-2 (95% CrI -0.31;0.37). When comparing the CLP 
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and naive groups, the systemic release of cytokines showed an inflammatory response after 

the procedure, KC (95% CrI -2,19;-0,47 and -1,2;-1,03) e MIP-2 (95% CrI -1,24;-0,42), study 

group vs. naive, and KC (95% CrI -1,74;-0,12 and -1,16;-0,99) e MIP-2 (95% CrI -0,91;-0,04) 

control group vs. naive, but it was not possible to analyze TNF-α and IL-6 in one of the 

experiments, since all observations in the naive group were equal to zero. As to the pattern of 

neutrophil migration to the peritoneal cavity, there was no significant difference between the 

control group vs. study group (95% CrI (-0.95;2.7), (-5.98;13.25) and (-0.74;4.26)) in the 

three independent experiments, but when comparing the control group vs. naive (-0.97;-5.04) 

and study group vs. naive (95% CrI -8.2;-3.37), there was a significant difference in one of 

the experiments, but no analysis was possible in the other two groups, since all observations 

in the naive groups were of zero neutrophils. Consequently, when comparing the control vs. 

study groups, the systemic bacterial growth (95% CrI (-0.34;2.87) and (-2.34;0.64)) and 

peritoneal bacterial growth (95% CrI (-0,55;4,5), (-3,37;5,61) and (-0,9;0,85)) also did not 

change with the use of riboflavin in septic mice. The naive groups for both experiments did 

not show any systemic or peritoneal bacterial growth as expected. When analyzing the organ 

dysfunction markers, serum TGO concentrations showed no significant difference between 

the control group vs. study group in both independent experiments (95% CrI (-53.3;54.4) and 

(-10.72;3.98)), and TGP concentrations decreased in the riboflavin-treated group in the first 

experiment (95% CrI (-11.25;-1.98), but this was not seen in a second experiment (95% CrI (-

6.57;11.47)). For CK-MB (95% CrI (-11.22;62.96) and (-145.1;-30.14)), urea (95% CrI (-

11.08;63.29) and (-114.74;-15.14)) and creatinine (95% CrI (-3.22;5.28) and (-1.14;-0.01)), 

however, when comparing the control group vs. study group in both experiments, treatment 

with riboflavin did not reduce nor increase the concentrations in septic animals. When 

assessing oxidative stress to lipids by quantifying the MDA (malondialdehyde) 

concentrations, no difference was seen between the control group vs. study group (95% CrI (-

1.25;2.53)). There was also no significant difference in the plasma lactate concentration (95% 

CrI (-3.21;5.95) and (-16.3;3.97)) when comparing the control group vs. study group in both 

experiments. In the survival analysis, there was an increase in the mortality of septic animals 

receiving treatment with riboflavin compared to the control group in one of the experiments 

(Log-rank p= 0.01), and no significant difference was observed in the other experiment (Log-

rank p= 0.8). In conclusion, the use of riboflavin in mice undergoing CLP-induced sepsis had 

no effect in terms of reducing bacterial proliferation, local or systemic inflammation, lipid 



13 
 

peroxidation and lactate levels, and further worsened some organ dysfunction markers and 

increased mortality of septic animals. 

 

Keywords: Sepsis. Riboflavin. Inflammatory response. Organ dysfunction. Oxidative stress. 

 

 

 

 



14 
 

Lista de figuras 
 

Figura 1.  Esquema dos grupos de camundongos, tempo de tratamento e coleta de  

                 materiais  para análise ............................................................................................. 51 

 

Figura 2.  Fluxograma do estudo e experimentos realizados ..................................................  55 

 

Figura 3.  Representação da quantificação de bactérias no sangue dos camundongos  

C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP .............................................. 58 

 

Figura 4.  Representação da quantificação de bactérias no lavado peritoneal dos camundongos  

C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP .............................................. 59 

 

Figura 5.  Representação do número de neutrófilos na cavidade peritoneal dos camundongos  

C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP .............................................. 61 

 

Figura 6.  Representação da concentração sérica da interleucina 6 nos camundongos C57BL/6 

WT naive e dos grupos submetidos à CLP  ............................................................. 63 

 

Figura 7.  Representação da concentração sérica do fator de necrose tumoral α (TNF- α) nos  

camundongos C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP  ...................... 64 

 

Figura 8.   Representação da concentração sérica da quimiocina KC nos camundongos  

   C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP  ............................................. 64 

 

Figura 9.   Representação da concentração sérica da quimiocina MIP-2 nos camundongos  

 C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP ............................................. 65 

 

Figura 10. Representação da concentração de interleucina 6 no lavado peritoneal dos  

   camundongos C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP.......................68 

 

Figura 11. Representação da concentração de TNF-α no lavado peritoneal dos  

   camundongos C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP.......................68 

 

Figura 12. Representação da concentração da quimiocina KC no lavado peritoneal dos  

 camundongos C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP.......................69 

 

Figura 13. Representação da concentração da quimiocina MIP-2 no lavado peritoneal dos  

 camundongos C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP ...................... 69 

 

Figura 14. Representação da concentração sérica de transaminase glutâmico oxaloacética  

 (TGO) nos camundongos dos grupos controle e tratados com riboflavina............. 72 

 

Figura 15. Representação da concentração sérica de transaminase glutâmico pirúvica (TGP) 

 nos camundongos dos grupos controle e tratados com riboflavina ........................ 72 

 

Figura 16. Representação da concentração sérica de CK-MB nos camundongos dos grupos  

 controle e tratados com riboflavina ......................................................................... 73 

 



15 
 

Figura 17. Representação da concentração sérica de creatinina nos camundongos dos grupos  

 controle e tratados com riboflavina ......................................................................... 74 

 

Figura 18. Representação da concentração sérica de ureia nos camundongos dos grupos  

 controle e tratados com riboflavina ......................................................................... 74 

 

Figura 19. Representação da concentração plasmática de lactato nos camundongos dos grupos  

 controle e tratados com riboflavina ......................................................................... 76 

 

Figura 20. Representação da concentração de MDA no soro dos camundongos dos grupos  

 controle e tratados com riboflavina ......................................................................... 77 

 

Figura 21. Representação das curvas de Kaplan-Meier para sobrevida dos camundongos  

 C57BL/6 submetidos à CLP dos grupos controle e riboflavina.............................. 78 



16 
 

Lista de tabelas 
 

   

Tabela 1-   Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo da quantificação de bactérias no sangue (Log10 UFC/mL) dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) 

nos grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2).. ...................................... 57 

 

Tabela 2- Comparação da quantificação de bactérias no sangue (Log10 UFC/mL) dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) 

entre os grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). ................................ 57 

 

Tabela 3-   Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo da quantificação de bactérias no lavado peritoneal (Log10 UFC/mL) dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) 

nos grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). ....................................... 58 

 

Tabela 4-   Comparação da quantificação de bactérias no lavado peritoneal (Log10 UFC/mL) 

dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco 

(CLP) entre os grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). ..................... 59 

 

Tabela 5-   Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo da quantificação de neutrófilos (número neutrófilos x 106) na cavidade 

peritoneal dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração 

do ceco (CLP) nos grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2) ............... 60 

 

Tabela 6- Comparação da quantificação de neutrófilos (número neutrófilos x 106) na cavidade 

peritoneal dos camundongos C57BL/6 WT entre os grupos naive (G1), controle 

(G2) e tratados com riboflavina (G3), 12 horas após a ligadura e perfuração do 

ceco (CLP). ................................................................................................................ 60 

 

Tabela 7-   Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo das concentrações séricas de interleucinas IL-6 (ng/mL) e TNF- α 

(pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos 

C57BL/6 WT dos grupos naive (G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 horas 

após a ligadura e perfuração do ceco (CLP). ............................................................. 61 

 

Tabela 8- Comparação das concentrações séricas de interleucinas IL-6 (ng/mL) e TNF- α 

(pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos 

C57BL/6 WT entre os grupos naive (G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 

horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP). ................................................... 62 

 

Tabela 9- Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo e 

máximo das concentrações no lavado peritoneal de interleucinas IL-6 (ng/mL) e 

TNF- α (pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos 

C57BL/6 WT dos grupos naive (G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 horas 

após a ligadura e perfuração do ceco (CLP). ............................................................. 66 

 



17 
 

Tabela 10- Comparação das concentrações no lavado peritoneal de interleucinas IL-6 (ng/mL) 

e TNF- α (pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos 

camundongos C57BL/6 WT entre os grupos naive (G1), controle (G2) e 

riboflavina (G3), 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP). .................. 67 

 

Tabela 11- Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo das concentrações séricas dos marcadores de disfunção orgânica TGO 

(U/mL), TGP (U/mL), CK-MB (U/L), creatinina (mg/dL) e ureia (mg/dL) nos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) 

nos grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). ....................................... 70 

 

Tabela 12- Comparação das concentrações séricas dos marcadores de disfunção orgânica 

TGO (U/mL), TGP (U/mL), CK-MB (U/L), creatinina (mg/dL) e ureia (mg/dL) 

nos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco 

(CLP) entre os grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). ..................... 71 

 

Tabela 13- Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo da concentração plasmática de lactato (mg/dL) nos camundongos 

C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os 

grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2) ..............................................  75 

 

Tabela 14- Comparação das concentrações plasmáticas de lactato (mg/dL) nos camundongos 

C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os 

grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2) .............................................. 75 

 

Tabela 15- Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo dos níveis de MDA no soro (mmol/L) dos camundongos C57BL/6 WT 

12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os grupos controle (G1) 

e tratados com riboflavina (G2). ................................................................................ 77 

 

Tabela 16- Comparação dos níveis de MDA (mmol/L) no soro dos camundongos C57BL/6 

WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os grupos controle 

(G1) e tratados com riboflavina (G2). ....................................................................... 77 

 

 



18 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

ATP Adenosina trifosfato 

APCs Células apresentadoras de antígenos 

ºC Graus Celsius 

CFU Colony Forming Unit 

CK-MB Creatine quinase-MB 

CLP Ligadura e perfuração do ceco 

CEUA  Comitê de Ética no Uso de Animais  

cm Centímetro 

CXCR1 Receptor de quimiocina CXCL1 

CXCR2 Receptor de quimiocina CXCL2 

DAMPs Padrões moleculares associados a danos 

dL Decilitro 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

EDTA Ácido etilenoaminotetracético 

FAD Flavina adenina dinucleotídeo 

FMN Flavina mononucleotídeo 

FMRP Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

G Gauge 

g Grama 

H Hidrogênio 

ICr Intervalo de credibilidade 

IL Interleucina  

iNO Isoforma indutível da oxido nítrico sintase 

i.p. Intraperitoneal 

i.v. Intravenoso 

KC Quimiocina derivada de queratinócitos 

(Keratinocyte-derived chemokine) 

Kg Kilograma 

L Litro 

LDH 

LPS 

Lactato Desidrogenase 

Lipopolissacarídeo 

MDA Malondialdeído 

Mg 

MIP-2 

Miligrama 

Macrophage-inflammatory protein-2 

mL Mililitro 

mmHg Milímetros de mercúrio 

MPO Mieloperoxidase 

mmol Milimol 

NaCl Cloreto de sódio 

NAD Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

NADH NAD no estado reduzido 

NE Elastase neutrofílica 

NETs Neutrophil extracellular traps 

ng Nanograma 

nm Nanômetro 

NO Óxido nítrico 



19 
 

  

PAM Pressão arterial média 

PAMPs Padrões moleculares associados a 

patógenos 

PBS 

PELOD 

Solução salina tamponada fosfatada 

Pediatric Logistic Organ Dysfunction 

PUFAs Ácidos graxos poli-insaturados 

pg Picograma 

pH Potencial hidrogeniônico 

PRR Receptores de reconhecimento de padrão 

q-SOFA Quick -Sequential Organ Failure 

Assessment 

RNS Espécies reativas de nitrogênio 

ROS Espécies reativas derivadas de oxigênio 

rpm Rotações por minuto 

SDS Dodecil sulfato de sódio 

SIRS Síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica 

SOFA Sequential Organ Failure Assessment 

TNF-α Fator de necrose tumoral alfa 

TBA Ácido tiobarbitúrico 

TBARS  Thiobarbituric Acid Reactive substances 

WT Wild Type 

µɡ Micrograma 

µL Microlitro 

TGO Transaminase glutâmico oxalacética 

TGP Transaminase glutâmico pirúvica 

TRL Receptores do tipo Toll 

TNF-α Fator de necrose tumoral alfa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

  

SUMÁRIO 

 

1          INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 22 

2          REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................................ 25 

2.1       Considerações gerais sobre sepse ..................................................................................... 25 

2.2       Modelos experimentais de sepse ...................................................................................... 28 

2.3       Resposta imune durante a sepse  ...................................................................................... 30 

2.4       Papel dos neutrófilos na sepse .......................................................................................... 32 

2.5       Disfunção de órgãos na sepse  .......................................................................................... 34 

2.6       Estresse oxidativo durante a sepse ................................................................................... 38 

2.7       Lactato  ............................................................................................................................. 40 

2.8       Considerações gerais sobre a Riboflavina ........................................................................ 42 

3         JUSTIFICATIVA  ............................................................................................................. 45 

4         HIPÓTESE  ....................................................................................................................... 46 

5         OBJETIVOS ...................................................................................................................... 47 

6          MATERIAIS E MÉTODOS  ............................................................................................ 48 

6.1       Animais Experimentais .................................................................................................... 48 

6.2       Protocolos experimentais  ................................................................................................. 48 

6.2.1    Modelo de sepse polimicrobiana  ..................................................................................... 48 

6.2.2    Grupos de camundongos, tratamento com riboflavina e coleta de sangue e lavado 

peritoneal para análise .................................................................................................................. 49 

6.3       Preparo de Soluções.......................................................................................................... 51 

6.4       Determinação de migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal ............................. 52 

6.5       Quantificação de bactérias no sangue e lavado peritoneal ............................................... 52 

6.6       Quantificação de citocinas ................................................................................................ 53 

6.7       Dosagem de lactato ........................................................................................................... 53 

6.8       Determinação dos parâmetros bioquímicos ...................................................................... 53 

6.9       Determinação da concentração de malondialdeído (MDA) ............................................. 54 

6.10     Determinação da taxa de sobrevida de camundongos submetidos a sepse e tratados 

com antibioticoterapia ou antibioticoterapia e riboflavina ........................................................... 54 

6.11     Análise estatística ............................................................................................................. 56 

7          RESULTADOS ................................................................................................................ 57 



21 
 

7.1       Quantificação de bactérias no sangue ............................................................................... 57 

7.2       Quantificação de bactérias no lavado peritoneal .............................................................. 58 

7.3       Migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal ......................................................... 59 

7.4       Avaliação da liberação sistêmica de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas.............. 61 

7.5       Avaliação da liberação peritoneal de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas ............ 65 

7.6       Avaliação dos marcadores de disfunção orgânica ............................................................ 70 

7.7       Avaliação das concentrações plasmáticas de lactato ........................................................ 75 

7.8       Avaliação do estresse oxidativo ....................................................................................... 76 

7.9       Avaliação da sobrevida  .................................................................................................... 78 

8         DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 79 

9         CONCLUSÃO  .................................................................................................................. 90 

10       REFERÊNCIAS  ............................................................................................................... 91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Com base na publicação da International Pediatric Sepsis Consensus Conference 

(IPSCC), em pediatria a sepse é definida como infecção suspeita ou confirmada na presença 

de pelo menos dois ou mais critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e 

a sepse grave como a presença de sepse associada à disfunção cardiovascular ou a síndrome 

do desconforto respiratório agudo (SDRA) ou a duas ou mais das demais disfunções 

orgânicas (renal, hematológica, neurológica, hepática) (GOLDSTEIN et al., 2005). 

Recentemente, foi publicado o Terceiro Consenso Internacional para Sepse e Choque Séptico, 

no qual a sepse, em adultos, passou a ser definida como “disfunção orgânica com risco de 

vida, causada pela resposta desregulada do hospedeiro à infecção” (SINGER et al., 2016). O 

termo “sepse grave” foi substituído por esta nova definição de sepse, e embora tenha sido 

tentada a aplicação de Sepsis-3 em crianças (MATICS; SANCHEZ-PINTO, 2017; 

SCHLAPBACH et al., 2018), ainda estão pendentes revisões formais das definições de sepse 

pediátrica de 2005 (SCHLAPBACH; KISSOON, 2018).  

A sepse é considerada um problema mundial de saúde, com incidência crescente, altas 

taxas de mortalidade e custos significativos de tratamento nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (IWASHYNA et al., 2012; LAGU et al., 2012; GAIESKI et al., 2013; 

STOLLER et al., 2016; NEIRA; HAMACHER; JAPIASSU, 2018; LIU et al., 2019). Embora 

estudos de diferentes países ao redor do mundo tenham demonstrado uma diminuição na taxa 

de mortalidade por sepse nos últimos anos (ZIMMERMAN; KRAMER; KNAUS, 2013; 

KAUKONEN et al., 2014), o número absoluto de pacientes que morrem por sepse está 

aumentando em virtude do aumento de sua incidência (DE LA RICA; GILSANZ; MASEDA, 

2016; SHEN et al., 2017). A resolução sobre sepse realizada pela Assembleia Mundial da 

Saúde das Nações Unidas em maio de 2017 reconhece a sepse como uma ameaça global em 

adultos e crianças e uma prioridade para a Organização Mundial da Saúde abordar durante a 

próxima década (REINHART et al., 2017). Esta resolução reconhece que a sepse representa 

um dos principais contribuintes para a morbidade e mortalidade na infância, além do ônus 

econômico associado (SCHLAPBACH; KISSOON, 2018). 

Os custos hospitalares com sepse nos EUA é o mais alto entre as admissões para todos 

os estados de doença, refletindo, em 2013, US $ 23,7 bilhões em despesas, 6,2% do total de 

custos hospitalares, apesar de representar apenas 3,6% das internações (TORIO; MOORE, 
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2016). Embora a verdadeira incidência seja desconhecida, estimativas conservadoras indicam 

que a sepse seja uma das principais causas de mortalidade e doença crítica em todo o mundo 

(VINCENT et al., 2014; FLEISCHMANN et al., 2016). 

Nos últimos anos, um conjunto significativo de estudos tem sido publicado na 

tentativa de compreender os complexos mecanismos fisiopatológicos dinâmicos subjacentes 

da síndrome séptica. A resposta específica em qualquer doente depende do agente patogênico 

causador (carga e virulência) e as características genéticas do hospedeiro e doenças 

coexistentes, com respostas diferenciadas em níveis locais, regionais e sistêmicos (ANGUS; 

VAN DER POLL, 2013). Apesar da crescente compreensão desse complexo processo de 

doença, a sepse continua sendo a causa mais comum de morte na unidade de terapia intensiva 

não coronariana (BULLOCK; BENHAM, 2020). 

Estudos pré-clínicos em animais são obrigatórios antes que novos tratamentos possam 

ser testados em ensaios clínicos. No entanto, seu uso no desenvolvimento de novas terapias 

para sepse tem sido controverso em razão das limitações dos modelos e inconsistências com 

as condições clínicas (ZINGARELLI et al., 2019). Neste contexto, o modelo de ligadura e 

perfuração do ceco (CLP) começa com uma flora intestinal, que pode ou não estar em 

condição disbiótica (LANKELMA et al., 2017), e induz a sepse secundária à peritonite, 

seguida por translocação polimicrobiana na circulação sanguínea, uma fase inflamatória e a 

síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, sendo, portanto, capaz de representar 

parcialmente a progressão de fenômenos fisiopatológicos semelhantes aos que ocorrem em 

seres humanos, como as alterações que ocorrem no estágio inicial da inflamação, e exibir 

cinética de citocinas comparáveis às da sepse clínica (DEJAGER et al., 2011; DENG et al., 

2017; LI et al., 2018). Apesar de apresentar limitações, nas diretrizes para estudos pré-clínicos 

de sepse, o modelo de CLP é visto favoravelmente (LIBERT et al., 2019). 

 A patogênese da disfunção orgânica que ocorre na sepse não é totalmente 

compreendida e continua sendo uma área ativa de investigação científica (GUSTOT, 2011; 

CECCONI et al., 2018), Entretanto, há evidências crescentes de que os mediadores 

inflamatórios atuam sinergicamente com os produtos finais do microrganismo para induzir 

ativação sistêmica de neutrófilos, que se acumulam na microcirculação, induzindo 

citotoxicidade local mediada por radicais livres e/ou enzimas citotóxicas derivados do 

oxigênio e/ou nitrogênio (HOTCHKISS; KARL, 2003; HOESEL et al., 2005). 

Atualmente não existe tratamento específico para a sepse (BHAN et al., 2016). A 

riboflavina (vitamina B-2) é uma vitamina essencial, solúvel em água e presente numa grande 
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variedade de alimentos. Pode atuar como antioxidante contra o estresse oxidativo, a 

peroxidação lipídica e, especialmente, na lesão oxidativa de reperfusão (CHOUCHANI et al., 

2014). Em vários modelos experimentais relacionados à lesão por isquemia-reperfusão, a 

administração de riboflavina resultou em diminuição da agressão tecidual em consequência do 

estresse oxidativo (BETZ et al., 1994; SEEKAMP; HULTQUIST; TILL, 1999; SANCHES et 

al., 2014). Adicionalmente, alguns estudos demonstraram atividade anti-inflamatória da 

riboflavina em modelos experimentais de inflamação local e sistêmica (TOYOSAWA et al., 

2004a, 2004b; KODAMA et al., 2005). 

Como têm sido relatados benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes da riboflavina, 

que é uma vitamina relativamente barata e não tóxica, o objetivo deste estudo foi avaliar 

possíveis benefícios desta vitamina sobre o estresse oxidativo, a disfunção de órgãos, a 

resposta inflamatória e a mortalidade, em modelo experimental de sepse polimicrobiana 

induzida pela CLP em camundongos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Considerações gerais sobre sepse 

 A palavra sepse é derivada do grego sêpsis e significa “putrefação” ou “tornar 

pútrido”. O termo sepse foi usado pela primeira vez há mais de 2700 anos por Homer. 

Também foi encontrado nos escritos de Hipócrates (400 a. C.), que descrevia a doença como 

um comprometimento biológico, perigoso e odorífero que ocorria no organismo. Somente há 

pouco mais de um século foi feita a associação entre a presença de bactérias no organismo e 

os sinais de doença sistêmica. Com isso, sepse tornou-se sinônimo de infecção grave (SILVA 

et al., 2008; FUNK; PARRILLO; KUMAR, 2009; VINCENT; MARTINEZ; SILVA, 2009)  

Na conferência de 2016 entre a Society of Critical Care Medicine e a European 

Society of Intensive Care Medicine foram estabelecidas novas definições de sepse em adultos, 

enfatizando a primazia da resposta do hospedeiro não homeostática à infecção, a letalidade 

potencial que excede consideravelmente uma simples infecção, e a necessidade de 

reconhecimento urgente (SINGER et al., 2016). Anteriormente, considerava-se como 

requisito para sepse a presença de dois ou mais dos quatro critérios de SIRS (Síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica), mas foi retirado na atual definição do SEPSE-3, pois febre, 

taquicardia, taquipneia e alterações na contagem de leucócitos refletem inflamação, a resposta 

do hospedeiro ao "perigo" na forma de infecção ou outros insultos, estando presente em 

muitos pacientes hospitalizados, incluindo aqueles sem infecção (SINGER et al., 2016; 

HOTCHKISS et al., 2016). Contudo, apesar de a força-tarefa ter reconhecido “a necessidade 

de desenvolver definições semelhantes e atualizadas para populações pediátricas” 

(SCHLAPBACH et al, 2017), as definições vigentes permanecem essencialmente baseadas na 

Sepse-2 (SCHLAPBACH et al., 2018). A tradução dos critérios do Sepse-3 para pediatria vai 

exigir que sejam levadas em consideração as diferenças relacionadas à idade na fisiopatologia 

e nas manifestações clínicas (SCHLAPBACH; KISSOON, 2018). 

O diagnóstico clínico de choque séptico é feito em crianças que têm suspeita de 

infecção manifestada por hipotermia ou hipertermia e apresentam sinais clínicos de perfusão 

tecidual inadequada (DAVIS et al., 2017). Já em adultos, o choque séptico atualmente é 

definido como uma subcategoria da sepse associada a anormalidades circulatórias, 

metabólicas e celulares profundas, sendo identificado clinicamente pela presença da sepse 

associada à hipotensão persistente que requer uso de vasopressores para manter a PAM ≥ 65 

mmHg e  nível sérico de lactato > 2 mmol/L (18mg/dL), a despeito da ressuscitação volêmica 
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adequada, resultando em mortalidade hospitalar superior a 40% (SINGER et al., 2016; 

SHANKAR-HARI et al., 2016). Uma complicação frequente da sepse é o desenvolvimento da 

disfunção orgânica, definida como aumento sequencial na falha de órgãos, associado com 

infecção e mortalidade maior que 10%. Assim, considerando o potencial de letalidade referido 

nas atuais definições, o termo “sepse grave” se tornou supérfluo (SINGER et al., 2016).  

Globalmente, estima-se 22 casos de sepse na infância por 100.000 pessoas-ano e 2.202 

casos de sepse neonatal por 100.000 nascidos vivos e, extrapolando esses números em escala 

global, estima-se uma incidência de 3 milhões de casos de sepse em neonatos e 1,2 milhões de 

casos em crianças por ano (FLEISCHMANN-STRUZEK et al., 2018). Mais de 4% de todos 

os pacientes hospitalizados com menos de 18 anos e em torno de 8% dos pacientes internados 

em unidades de terapia intensiva pediátrica nos países de alta renda têm sepse (BALAMUTH 

et al., 2014; RUTH et al., 2014; WEISS et al., 2015; SCHLAPBACH et al., 2015; WEISS et 

al., 2020). A mortalidade de crianças com sepse varia de 4% a 50%, dependendo da gravidade 

da doença, fatores de risco e localização geográfica (BALAMUTH et al., 2014; AMES et al., 

2018; EVANS et al., 2018; PROUT et al., 2018). A maioria das crianças que morrem de sepse 

sofre de choque refratário e / ou síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, com muitas 

mortes ocorrendo nas primeiras 48 a 72 horas de tratamento (CVETKOVIC et al., 2015; 

MORIN et al., 2016; SCHLAPBACH et al., 2017; WEISS et al., 2017) 

A sepse afeta aproximadamente 1,7 milhão de adultos nos Estados Unidos a cada ano 

e potencialmente contribui para mais de 250.000 mortes (RHEE et al., 2017). Vários estudos 

estimam que a sepse esteja presente em 30% a 50% das hospitalizações que culminam com a 

morte (LIU et al., 2014; RHEE et al., 2017; RHEE et al., 2019). Tem sido relatado aumento 

progressivo na incidência de sepse e choque séptico em países desenvolvidos nas últimas 

décadas; por exemplo, durante 2004-2009, a incidência de sepse aumentou de 300 para 1031 

casos por 100.000 habitantes nos EUA (KEMPKER; MARTIN, 2016; LUHR et al., 2019). 

No entanto, foi realizada uma meta-análise usando dados de ensaios clínicos randomizados 

sobre sepse publicados entre 2002 e 2016 que não identificou alteração significativa na 

mortalidade ao longo do tempo (LUHR et al., 2019). 

No Brasil, de 2006 a 2015, a taxa de letalidade global variou entre 46,3% e 64,5%, e a 

incidência anual de sepse aumentou 50,5%, provavelmente refletindo uma população em 

envelhecimento com mais comorbidades e iniciativas como o Surviving Sepsis Campaign 

(ILAS, 2017), melhorando a conscientização dos profissionais de saúde sobre o diagnóstico 

correto de sepse (DELLINGER, 2013; NEIRA; HAMACHER; JAPIASSU, 2018). No 
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entanto, o número de casos de sepse no país é desconhecido (ILAS, 2017; FLEISCHMANN 

et al., 2016). 

Apesar da mortalidade elevada, faltam dados epidemiológicos abrangentes sobre a 

carga global de sepse (HOTCHKISS et al., 2016). Uma tentativa de extrapolação de dados de 

países de alta renda sugere que 31,5 milhões de casos de sepse ocorram globalmente a cada 

ano, com potencialmente 5,3 milhões de mortes por ano. Esses números são simplesmente 

estimativas, porque o conhecimento sobre a incidência e a mortalidade da sepse em países de 

baixa e média renda continua escasso, e o número de casos de sepse no país é desconhecido 

(JAWAD; LUKSIC; RAFNSSON, 2012; FLEISCHMANN et al., 2016). Dados 

epidemiológicos mostraram uma taxa de mortalidade em declínio na sepse. No entanto, 

efeitos de confusão em virtude de diferenças na classificação, aumento da conscientização da 

doença e codificação incorreta relacionada a dados obtidos retrospectivamente podem ter 

contribuído para essas tendências (ANGUS; VAN DER POLL, 2013; LUHR et al., 2019).  

Os custos hospitalares da sepse nos Estados Unidos são atualmente mais do que o 

dobro do custo do tratamento de outras condições e continuam a crescer três vezes a taxa de 

outras admissões (PAOLI et al., 2018), mas estes gastos variam de acordo com cada país 

influenciados por fatores como idade, gravidade da sepse e tipo de instituição (NEIRA; 

HAMACHER; JAPIASSU, 2018). Além disso, há uma crescente conscientização de que os 

pacientes que sobrevivem à sepse muitas vezes apresentam incapacidades físicas, psicológicas 

e cognitivas em longo prazo, com necessidade significativa de cuidados de saúde e 

implicações sociais (IWASHYNA et al., 2012). Assim, o tratamento da sepse impõe uma 

pesada carga econômica nos sistemas de saúde no mundo todo (CHALUPKA; TALMOR, 

2012). 

Pesquisas revelam que a fisiopatologia da progressão da sepse é muito mais complexa 

do que apenas a inflamação ou o reconhecimento de padrões microbianos ou do hospedeiro, 

pois envolve efeitos em tecidos endoteliais e microcirculação, imunidade primária e 

secundária, coagulação, tecidos parenquimatosos e distúrbios neurológicos que afetam 

diretamente as células e os neurônios da micróglia (LEVI; SCHULTZ; VAN DER POLL, 

2013; WHITE et al., 2013; DEUTSCHMAN; TRACEY, 2014; OPAL; VAN DER POLL, 

2015). Desse modo, apesar do aumento dramático do conhecimento sobre a sepse, suas 

origens, progressão e resolução (recuperação ou morte), a capacidade de intervir e de alterar a 

trajetória da doença tem sido apenas parcialmente bem-sucedida (HOTCHKISS et al., 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23625756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schultz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23625756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Poll%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23625756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Poll%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23625756
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A sepse é um desafio para os cientistas e para o mundo moderno, não existindo 

atualmente um tratamento específico (BHAN et al., 2016). Os resultados do uso de agentes 

imunomoduladores, até o momento, têm sido desapontadores e nenhum biomarcador pode 

definitivamente diagnosticar a sepse ou prever seu desfecho clínico (HOTCHKISS et al., 

2016). A melhora dos resultados na sepse é mais comumente atribuída ao reconhecimento 

precoce e melhor adesão às terapias de suporte, como ressuscitação hídrica, administração 

rápida de antibióticos eficazes, bem como melhorias no tratamento de pacientes gravemente 

enfermos, como ventilação pulmonar protetora, uso criterioso de hemoderivados e estratégias 

para reduzir infecções nosocomiais (LEVY et al., 2015; GOTTS; MATTHAY, 2016). 

 

2.2 Modelos experimentais de sepse 

Estudos pré-clínicos em animais são obrigatórios antes que novos tratamentos possam 

ser testados em ensaios clínicos (ZINGARELLI et al., 2019). Entretanto, quando comparado 

com outros estados inflamatórios, a complexidade da sepse tem dificultado o 

desenvolvimento de modelos animais fidedignos (OSUCHOWSKI et al., 2018), o que, 

somado à falta de padronização, limita a pesquisa com animais, reduzindo as oportunidades 

de identificar e testar novas terapias (OSUCHOWSKI; THIEMERMANN; REMICK, 2017; 

REMICK et al., 2019). Por exemplo, é inadequado fazer comparações entre a natureza 

complexa da condição humana e um modelo homogêneo de endotoxemia em única linhagem 

genética de camundongo (OSUCHOWSKI et al., 2014; TAKAO; MIYAKAWA, 2015). Além 

disso, experimentos de pré-tratamento para sepse se traduzem mal em pacientes humanos, que 

não têm a oportunidade da terapia clínica antes de desenvolver uma infecção com risco de 

vida (DEITCH et al., 1998; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). 

Dentre os vários modelos experimentais de sepse murina, os mais comumente usados 

incluem o modelo de endotoxemia, que consiste na injeção de lipopolissacarídeo purificado 

(LPS), geralmente intraperitoneal, injeção bacteriana intraperitoneal ou intravenosa e a 

indução de peritonite polimicrobiana, por meio de ligação e punção do ceco (CLP) (LEWIS; 

BILLIAR; ROSENGART, 2016; GONG; WEN, 2019). O modelo de endotoxemia, embora 

simples de aprender e conveniente de executar, possui limitações inerentes, pois é 

essencialmente um modelo de intoxicação, e não um verdadeiro estado séptico; não há fonte 

microbiana para a liberação contínua de LPS, e o lipopolissacarídeo é um componente único 

dos padrões moleculares associados a patógenos complexos (PAMPs) liberados por 

organismos gram-negativos, negligenciando as interações hospedeiro-patógeno de organismos 
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Gram-positivos e sepse polimicrobiana (LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). Quando 

comparada à sepse humana, a endotoxemia resulta em altas concentrações plasmáticas de 

citocinas inflamatórias, que atingem um pico mais cedo e valores maiores e demonstram uma 

resolução mais rápida (RITTIRSCH; HOESEL; WARD, 2007; CHEN; STANOJCIC; 

JESCHKE, 2014; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). Para a injeção bacteriana, 

intraperitoneal ou intravenosa, utiliza-se comumente Escherichia coli ou Staphylococcus sp. 

para induzir a sepse por Gram-negativo e Gram-positivo, respectivamente. Porém, são 

necessários inóculos grandes, pela incapacidade da maioria das cepas de se multiplicar in 

vivo, e as respostas de citocinas observadas são semelhantes aos modelos de injeção de LPS 

(DEITCH et al., 1998; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). Além disso, a magnitude da 

resposta do hospedeiro observada nesses modelos depende da via de administração das 

bactérias (CHEN; STANOJCIC; JESCHKE, 2014), e não imita a condição séptica humana, 

pois não há um fluxo constante de bactérias (POLI-DE-FIGUEIREDO et al., 2008). 

O modelo CLP tem sido amplamente utilizado há vários anos para estudar a 

fisiopatologia da sepse (DEJAGER et al., 2011) e testar diferentes terapias para melhorar a 

sobrevida (REMICK et al., 2019). Em comparação com outros modelos, fornece melhor 

representação da complexidade da sepse humana e envolve a combinação de três insultos: 

trauma tecidual devido à laparotomia, necrose causada por ligadura do ceco e infecção 

causada pelo vazamento da flora microbiana no peritônio (LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 

2016). A CLP satisfaz muitos dos critérios essenciais de um bom modelo de sepse: um 

procedimento simples, natureza polimicrobiana com foco infeccioso localizado e produtos 

bacterianos liberados na periferia que levam à septicemia (DEJAGER et al., 2011). O insulto 

infeccioso resultante da realização do procedimento CLP pode ser modulado e as fontes de 

variabilidade incluem, mas não se limitam ao comprimento das lesões associadas, o tamanho 

e o número de punções criadas, a quantidade de fezes extravasada da cecotomia, o uso de 

antibióticos e, em caso afirmativo, qual medicamento e regime, o tempo e o volume de 

ressuscitação de fluidos após a CLP, a habilidade cirúrgica individual de cada operador em 

relação ao tempo de operação e a quantidade de trauma tecidual (HUBBARD et al., 2005). 

Além disso, os focos de infecção são facilmente envolvidos pelo omento e pelo tecido 

circundante (SONG; ZOU; CAO, 2018). Consequentemente, todos esses fatores afetam o 

prognóstico dos camundongos e pode levar a diferentes interpretações dos resultados (RUIZ 

et al., 2016; SONG; ZOU; CAO, 2018). 
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Em consideração à definição revisada para sepse clínica e choque séptico (Sepsis-3), 

uma Conferência Wiggers-Bernard foi realizada em Viena, em maio de 2017, para propor 

diretrizes padronizadas sobre modelagem pré-clínica de sepse (OSUCHOWSKI et al., 2018; 

ZINGARELLI et al., 2019). Dentre as diversas recomendações, as intervenções terapêuticas 

devem ser iniciadas após o insulto séptico, mimetizando os cuidados clínicos, com tratamento 

randomizado e cego, quando viável, e o seguimento da sobrevida deve refletir razoavelmente 

o curso clínico temporal do modelo de sepse. Além disso, com relação aos tipos de infecção, o 

desafio com LPS não foi considerado um modelo apropriado para indução da sepse e os 

micro-organismos usados em modelos animais devem reproduzir preferencialmente aqueles 

comumente encontrados na sepse humana, enquanto que os antimicrobianos devem ser 

escolhidos com base no modelo e no patógeno provável/conhecido, com administração que 

simula a prática clínica e início após o estabelecimento da sepse (OSUCHOWSKI et al., 

2018). Deste modo, comparado com uma injeção de lipopolissacarídeo ou de bactérias vivas, 

o modelo de perfuração e ligadura cecal apresenta características de melhor relevância clínica 

e menor custo (SONG; ZOU; CAO, 2018). Embora não reflitam inteiramente a complexidade 

clínica, os modelos animais continuam sendo uma abordagem valiosa para o desenvolvimento 

de novas estratégias terapêuticas (RUIZ et al., 2016). 

 

2.3 Resposta imune durante a sepse 

A sepse é reconhecida por envolver a ativação precoce de respostas pró e anti-

inflamatórias (HOTCHKISS; MONNERET; PAYEN, 2013), cuja magnitude depende do 

patógeno causador, incluindo carga microbiana e virulência, local da infecção, tempo 

decorrido desde o início da infecção e fatores do hospedeiro, cuja heterogeneidade clínica e 

biológica, como composição genética, sexo, idade, raça, comorbidades, medicamentos, lesões 

concomitantes (incluindo cirurgia), acrescentam ainda mais complexidade à síndrome 

(ISKANDER et al., 2013; KWAN et al., 2013; WIERSINGA et al., 2014; SINGER et al., 

2016). Adicionalmente, também ocorrem grandes modificações nas vias não imunológicas, 

como cardiovascular, neuronal, autonômica, hormonal, bioenergética, metabólica e de 

coagulação, todos com significado prognóstico (SINGER et al., 2004; ANGUS; VAN DER 

POLL, 2013; DEUTSCHMAN; TRACEY, 2014). Pode ser originada por infecções por 

fungos, bactérias ou vírus, sendo a infecção bacteriana a causa mais comum (VINCENT et al., 

2013). Em crianças a sepse é mais comumente causada por bactérias Gram-negativas ou 

Gram-positivas, embora a prevalência relativa desses patógenos varie de acordo com a idade, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monneret%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24232462
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região geográfica, localização do início da sepse (comunidade x nosocomial) e outros fatores 

do paciente (WEISS et al., 2020).  

A invasão por um patógeno causa uma resposta imediata do organismo atacado via 

imunidade inata (STIEL; MEZIANI; HELMS, 2018). Esse reconhecimento do microrganismo 

invasor ocorre por meio de estruturas expressas em sua superfície, denominadas de padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs, pathogen-associated molecular patterns), em 

particular lipopolissacarídeos (LPS), bem como padrões moleculares associados a danos 

(DAMPs), sinais endógenos expressos após contato com o patógeno (moléculas liberadas de 

células hospedeiras danificadas, incluindo ATP, DNA mitocondrial, entre outras) (TANG et 

al., 2013; GOTTS; MATTHAY, 2016). Os PAMPs e DAMPs são reconhecidos por 

receptores transmembrana específicos, os receptores de reconhecimento de padrão (PRRs, 

pattern recognition receptors), incluindo TLRs (Toll-like receptors), expressos na superfície 

de células imunes, como macrófagos, células apresentadoras de antígenos (APCs) ou 

linfócitos, levando à liberação de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e recrutamento de 

leucócitos no local da inflamação (KUMAR; BOT, 2013; JIN et al., 2019). 

A ativação simultânea de vários TLRs é necessária para a reprogramação de células 

imunes ao fenótipo pró-inflamatório (TING TAN et al., 2013). Assim, é iniciada a transcrição 

de vários genes, entre eles os de citocinas associadas à inflamação, incluindo o fator de 

necrose tumoral-α (TNF- α), Interleucina 1 (IL-1), IL-12, IL-18 e Interferons do tipo 1 (IFNs). 

Esses mediadores levam a produção e liberação de outras citocinas pró-inflamatórias 

(interferon β, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-1, etc.) e quimiocinas, uma família de pequenas citocinas, 

que recrutam outras células circulantes, notadamente os neutrófilos, que posteriormente 

migram por quimiotaxia (LUSTER, 1998; SÔNEGO et al., 2016; HOTCHKISS et al., 2016; 

STIEL; MEZIANI; HELMS, 2018). IL-6 e TNF-α contribuem para a gravidade da sepse, 

sendo importantes indicadores de gravidade e prognóstico (VOSS et al., 2016; 

PRAUCHNER, 2017; SONG; ZOU; CAO, 2018). 

A resposta inflamatória das citocinas atinge o controle rápido de infecções menores e 

localizadas. No entanto, quando a resposta excede certo limiar, ocorre lesão sistêmica 

(GOTTS; MATTHAY, 2016). Logo, de maneira geral, podemos dizer que a sepse produz 

duas respostas inflamatórias: uma local, que tem a função de controlar o microrganismo, e 

outra sistêmica, que é consequência da exacerbação da resposta inflamatória local e 

responsável pela maioria das alterações fisiopatológicas da sepse, como as lesões teciduais e 
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disfunções de órgãos, observadas tanto em pacientes como em modelos experimentais de 

sepse (DINARELLO, 1997; STEARNS-KUROSAWA et al., 2011). 

 

2.4 Papel dos neutrófilos na sepse  

Os neutrófilos são leucócitos altamente diferenciados que se formam e amadurecem na 

medula óssea antes de serem liberados na corrente sanguinea (SÔNEGO et al., 2016; STIEL; 

MEZIANI; HELMS, 2018). Essas células estão associadas à resposta imune inata, sendo 

recrutadas para o local da infecção em resposta aos mediadores quimiotáticos, onde 

desempenham papéis antimicrobianos (MANTOVANI et al., 2011; KOLACZKOWSKA; 

KUBES, 2013). A presença de neutrófilos no local da infecção é essencial para o controle da 

carga bacteriana e fúngica e evitar a disseminação sistêmica da infecção (ERMERT; 

ZYCHLINSKY; URBAN, 2009; LEE et al., 2017). Estudos experimentais e clínicos 

demostraram que a deficiência destes leucócitos aumenta a suceptibilidade a infecções 

fúngicas e bacterianas (BROWN et al., 2006; BOUMA et al., 2010; NESHER; ROLSTON, 

2014; SWAMYDAS et al., 2016). 

A atividade antimicrobiana dos neutrófilos inclui o reconhecimento de patógenos 

invasores e componentes microbianos por meio de receptores que reconhecem padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMP) ou padrões moleculares associados a danos 

(DAMP), levando à liberação de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e ao recrutamento 

de leucócitos no local da infecção (SÔNEGO et al., 2016; SHEN et al., 2017; JIN et al., 

2019). Uma vez que os neutrófilos alcançam o foco da infecção durante a sepse, eles 

eliminam microrganismos por fagocitose e produção de substâncias antimicrobianas, como 

enzimas proteolíticas, ROS e espécies reativas de nitrogênio que degradam os patógenos 

internalizados (NAUSEEF; BORREGAARD, 2014; BHAN et al., 2016; SPILLER et al., 

2019). Também são capazes de liberar o conteúdo de seus núcleos na forma de uma malha de 

fragmentos de DNA e nucleossomas modificados, que suportam enzimas como 

mieloperoxidase (MPO) e elastase neutrofílica (NE). Estas estruturas, chamadas armadilhas 

extracelulares de neutrófilos (NETs), fagocitam e matam microorganismos invasores para 

evitar sua disseminação, apresentando função antimicrobiana e antifúngica (BRINKMANN et 

al., 2004; URBAN et al., 2006; SÔNEGO et al., 2016; STIEL; MEZIANI; HELMS, 2018). 

Todas essas funções efetoras dos neutrófilos são influenciadas pela sepse (SHEN et al., 2017). 

A migração de neutrófilos para o local da infecção é fundamental para o controle do 

patógeno (BHAN et al., 2016), e as quimiocinas são uma família de pequenas citocinas que 
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desempenham um papel importante no recrutamento destas células (SÔNEGO et al., 2016). 

Em condições fisiológicas, os neutrófilos expressam os receptores CXCR1 e CXCR2, dois 

receptores para IL-8 que não existem em roedores (STIEL; MEZIANI; HELMS, 2018). 

Dados de estudos anteriores sugerem que durante a sepse letal experimental, há falha na 

migração de neutrófilos para o foco da infecção, que está correlacionada a depuração 

bacteriana deficiente e alta taxa de mortalidade (BENJAMIM et al., 2002; ALVES-FILHO et 

al., 2006; SPILLER et al., 2019). Por exemplo, neutrófilos isolados de pacientes sépticos 

mostram redução na expressão de CXCR2 e diminuição da quimiotaxia em IL-8, comparado 

com neutrófilos isolados de indivíduos saudáveis (LERMAN; KIM, 2015; BHAN et al., 

2016). Uma explicação é que concentrações elevadas de citocinas pró-inflamatórias 

circulantes no início da sepse aumentam os níveis de óxido nítrico induzido (NOi) 

(RAYMOND et al., 2018) que, por sua vez, prejudica a migração de neutrófilos para o foco 

de infecção por diversos mecanismos, incluindo redução da adesão, rolagem e quimiotaxia, 

diminuindo a expressão de selectinas e receptores quimiotáticos (ALVES-FILHO; SPILLER; 

CUNHA, 2010; ZHANG et al., 2016; SPILLER et al., 2019).  

Entretanto, além do papel protetor, os neutrófilos podem ser prejudiciais e induzir 

danos secundários aos órgãos durante a sepse. Demonstrou-se que a resposta inflamatória 

sistêmica leva à ativação de neutrófilos circulantes sequestrados em leitos capilares, ocluindo 

o lúmen e induzindo isquemia tecidual (BROWN et al., 2006). Adicionalmente, a sepse pode 

induzir uma “desregulação” da migração de neutrófilos que se acumulam em órgãos vitais, 

como pulmão, rim e fígado (RIOS-SANTOS et al., 2007). Este fenômeno resulta em redução 

da capacidade do hospedeiro controlar a infecção e aumenta o dano tecidual, com o 

desenvolvimento de disfunção orgânica (SOUTO et al., 2011; CÓLON et al., 2019). Além 

disso, citocinas e mediadores pró-inflamatórios secretados por neutrófilos alteram o perfil de 

membrana das células vasculares, em particular das células endoteliais, contribuindo para 

disfunção celular e coagulopatia séptica (BROWN et al., 2006, FANG et al., 2015). 

Evidências mostraram que as redes extracelulares de neutrófilos (NETs), liberadas para 

degradar fatores de virulência e matar bactérias, também foram implicadas na patogênese da 

disfunção orgânica (KHANDPUR et al., 2013; WONG et al., 2015; MERZA et al., 2015; 

CÓLON et al., 2019). Recentemente, também foi demonstrado que pacientes pediátricos com 

sepse exibem concentrações mais elevadas de NETs plasmáticas do que pacientes adultos e 

seus níveis se correlacionam diretamente com a gravidade da doença (CÓLON et al., 2019). 

Mais estudos são necessários para a compreeensão dos fatores envolvidos no dano tecidual, 
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objetivando o desenvolvimento de tratamentos que durante a sepse auxiliem no aumento das 

taxas de sobrevida. 

 

2.5 Disfunção de órgãos na sepse 

O desenvolvimento da disfunção orgânica é o evento clínico mais importante durante a 

sepse, uma vez que está diretamente relacionado à mortalidade e morbidade, pois mesmo em 

grau leve, quando se suspeita de infecção, está associado à mortalidade intra-hospitalar 

superior a 10% (SINGER et al., 2016). Embora a nova definição Sepse-3 capte esse conceito, 

centralizando a essência clínica da sepse no desenvolvimento de "disfunção orgânica fatal 

causada por resposta desregulada do hospedeiro à infecção" (SINGER et al., 2016), a 

compreensão dos mecanismos pelos quais a sepse induz  disfunção orgânica permanece 

incompleta, e essa lacuna de conhecimento não é trivial, pois a mortalidade continua muito 

alta e as opções terapêuticas são limitadas e inespecíficas (POOL; GOMEZ; KELLUM, 

2018). 

  Seis tipos de disfunção de órgãos predominam na sepse: cardiovascular, renal, 

pulmonar, hematológica, neurológica e hepática (HOTCHKISS et al., 2016). O coração é um 

dos órgãos-alvo mais vulneráveis (ZAKY et al., 2014; AN et al., 2016; LIU et al., 2019), 

sendo a lesão miocárdica frequentemente observada, com prevalência de até 40% na sepse 

(ZANOTTI-CAVAZZONI; HOLLEMBERG, 2009). A disfunção renal também é um 

fenótipo patológico importante durante a sepse e, na prática clínica, a lesão renal aguda é 

diagnosticada principalmente pela concentração de creatinina, que pode refletir parcialmente a 

taxa de filtração glomerular em função da eliminação do soluto pelo rim (LI et al., 2018). O 

sistema hepático não é tão frequentemente afetado quanto os rins, mas os pacientes sépticos 

com envolvimento hepático têm mortalidade muito alta (ANGUS et al., 2001; CRACIUN et 

al., 2014). Além disso, lesão hepática tem sido observada no modelo de sepse por CLP 

(DEUTSCHMAN et al., 2006; CRACIUN et al., 2014) e no cenário clínico, concentração 

elevada de TGP indica dano hepatocelular agudo e de TGO reflete o grau de lesão das células 

hepáticas, sendo as aminotransferases os índices mais comuns de dano hepatocelular (DOI et 

al., 2009; LI et al., 2018).   

 Atualmente, a disfunção orgânica não pode ser identificada com a precisão necessária 

para criar um padrão-ouro diagnóstico de sepse semelhante ao existente para outras doenças.  

Na ausência de tal padrão, critérios clínicos devem ser usados para construir modelos 

preditivos para sepse (COOPERSMITH et al., 2018). Os escores Sequential Organ Failure 
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Assessment (SOFA) e o quick SOFA (qSOFA) são sistemas de pontuação que usam dados 

clínicos como substitutos para a disfunção orgânica (FERREIRA et al., 2001). Pouco se sabe, 

no entanto, sobre a patobiologia da disfunção em sistemas orgânicos individuais que está 

associada a esses resultados. A identificação clínica baseia-se amplamente em substitutos (por 

exemplo, creatinina sérica, bilirrubina sérica, pressão arterial, escala de coma de Glasgow, 

contagem de plaquetas, frequência respiratória) (COOPERSMITH et al., 2018).  

As definições do Sepse-3 propuseram operacionalizar a detecção de disfunção de 

órgãos como um aumento no SOFA em 2 ou mais pontos, e esse critério foi escolhido com 

base em análises demonstrando que era altamente preditivo de mortalidade hospitalar em 

pacientes com suspeita de infecção (RHEE et al., 2019). No entanto, essa mudança na 

definição de sepse é aplicada apenas à população adulta neste momento (KAWASAKI, 2017). 

Porém, embora o escore SOFA não tenha sido projetado para faixas etárias pediátricas, vários 

estudos recentes demonstraram, em princípio, a viabilidade de aplicar os critérios baseados no 

Sepsis-3 a faixas etárias pediátricas (MATICS; SANCHEZ-PINTO, 2017; SCHLAPBACH et 

al., 2018). Por outro lado, o desempenho do qSOFA na identificação de pacientes com 

disfunção orgânica foi ruim e pode não ter valor clínico suficiente para ser recomendado 

como ferramenta de triagem para faixas etárias pediátricas na Unidade de Terapia Intensiva 

(SCHLAPBACH et al., 2018). Atualmente, o sistema de pontuação frequentemente usado em 

pacientes pediátricos é o escore Pediatric Logistic Organ Dysfunction (PELOD), 

desenvolvido pela primeira vez em 1999, e modificado para o escore PELOD-2, que permite 

avaliar a gravidade da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos com boa validade 

(LETEURTRE et al., 2013), consistindo em 10 variáveis que representam 5 disfunções de 

órgãos. Um escore PELOD-2 alto se correlaciona com número maior de falências de órgãos e 

taxa de mortalidade (DEWI et al., 2019).  

Nos últimos anos, novos conceitos mudaram a compreensão do que significa 

disfunção orgânica no contexto da doença crítica. O primeiro é que os órgãos podem 

desenvolver disfunção durante a sepse na ausência de redução da oferta de oxigênio 

(LANGENBERG et al., 2006; PROWLE et al., 2009), sugerindo que a hipóxia tecidual pode 

não ser um mecanismo isolado, o que explica por que os esforços terapêuticos direcionados à 

perfusão podem resultar em melhora apenas parcial ou ausente (PROCESS 

INVESTIGATORS, 2014). Em segundo, pode ocorrer na ausência de morte celular 

significativa, sugerindo que a disfunção não se deve apenas a danos estruturais, mas a uma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ProCESS%20Investigators%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ProCESS%20Investigators%5BCorporate%20Author%5D
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paralisação das atividades celulares comuns (HOTCHKISS et al., 1999; LEROLLE et al., 

2010; TAKASU et al., 2013).  

O aumento da autofagia, ou seja, a digestão celular de componentes desnecessários ou 

disfuncionais, tem sido observado em múltiplos órgãos durante os estágios iniciais da sepse 

experimental (WATANABE et al., 2009; CARCHMAN et al., 2011; HSIAO et al., 2012) e 

documentada em humanos (WATANABE et al., 2009), ocorrendo em resposta à inflamação 

mediada pelo receptor do tipo Toll 4 (TLR-4) (WALTZ et al., 2011), estresse oxidativo 

(FRANK et al., 2012), e despolarização da membrana mitocondrial causada por 

desacoplamento da produção de ATP pela cadeia transportadora de elétrons (GREEN; 

GALLUZZI; KROEMER, 2011). Nesse contexto, a inibição induzida pela sepse nos 

complexos da cadeia transportadora de elétrons pode servir como um mecanismo de 

sinalização para ativar a autofagia (POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018). Além disso, a 

superativação da apoptose é uma característica patológica importante do dano tecidual durante 

a sepse (MENG et al., 2018; YANG, C. et al., 2019). No entanto, o mecanismo específico 

subjacente ao dano tecidual e à apoptose excessiva das células ainda precisa ser elucidado. 

Adicionalmente, o efeito da sepse na respiração mitocondrial e em complexos específicos da 

cadeia transportadora de elétrons foi documentado em modelos animais  e de sepse humana, 

com redução significativa da atividade complexo I e IV da cadeia transportadora de elétrons 

em biópsias de músculo esquelético de pacientes graves, e nos modelos de sepse em fígado de 

roedores, sugerindo que isso seja mecanismo potencialmente universal (BREALEY et al., 

2002, 2004; POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018).  

Entretanto, séries de autópsias mostram relativamente pouca morte celular fora dos 

tecidos linfáticos, mesmo no choque séptico letal e na disfunção de múltiplos órgãos 

(TAKASU et al., 2013). Além disso, no tocante à disfunção metabólica celular, as proteínas 

mitocondriais e o DNA são danificados por altos níveis de ROS, e pacientes com sepse têm 

mitocôndrias danificadas e disfuncionais (BREALEY et al., 2002; TAKASU et al., 2013). 

Adicionalmente, há uma redução generalizada no gasto de energia no nível celular e muitas 

células viáveis reduzem o desempenho de funções especializadas (GARCIA-ALVAREZ; 

MARIK; BELLOMO, 2014; GOTTS; MATTHAY, 2016). Isto conduz ou exacerba a lesão 

renal aguda, a depressão miocárdica, a disfunção hepática, a encefalopatia, a lesão pulmonar 

aguda com o aumento da permeabilidade endotelial e epitelial do pulmão às proteínas e a 

diminuição das funções de barreira e transporte do trato gastrointestinal (DEUTSCHMAN; 

TRACEY, 2014; GOTTS; MATTHAY, 2016).  
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Hochachka e Guppy propuseram que as células expostas a condições hipóxicas 

persistentes respondiam diminuindo a demanda de oxigênio (HOCHACHKA; GUPPY, 

1987). Essa regulação negativa do metabolismo celular na sepse precoce é proposta para ser 

adaptativa, com o objetivo de redefinir o consumo de energia para limitar a lesão adicional, 

manter o balanço energético, prevenir danos no DNA e preservar a composição celular 

(SINGER et al., 2004; BREALEY et al., 2004; POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018). Portanto, 

a perda transitória da função parece ser um mecanismo adaptativo celular que pode explicar a 

disfunção orgânica precoce em resposta à sepse (POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018). 

Vários ensaios experimentais e humanos demonstraram que alterações 

microcirculatórias são frequentes na sepse (VINCENT; DE BACKER, 2005), e a perfusão 

microvascular reduzida tem sido implicada na disfunção orgânica e falência de múltiplos 

órgãos associada à sepse. Os mecanismos precisos subjacentes à disfunção microvascular 

permanecem obscuros, mas existem dados experimentais consideráveis que mostram fluxo 

microcirculatório reduzido, particularmente de pequenos vasos, e aumento da heterogeneidade 

da distribuição do fluxo sanguíneo (DE BACKER et al., 2014). Dentre os mecanismos 

conhecidos que levam à disfunção microcirculatória incluem-se os padrões moleculares 

associados a danos e patógenos (DAMPs e PAMPs), estresse oxidativo e a produção alterada 

de óxido nítrico. Como resultado, o desnudamento do glicocálice altera o gradiente 

coloidosmótico entre o lúmen capilar e a área rica em proteínas protegida pela camada de 

glicocálice, levando ao aumento do extravasamento capilar e da adesão de plaquetas e 

neutrófilos (GÓMEZ; KELLUM, 2016). Tais mecanismos giram em torno da perda da 

autorregulação secundária à lesão de células endoteliais e alteração da comunicação celular 

endotelial retrógrada (TYML et al., 2001); comprometimento da deformidade das hemácias 

(KATZ et al., 1999) e aumento da viscosidade sanguínea (ASTIZ et al., 1995); ativação 

plaquetária; adesão e rolagem de leucócitos; e ativação dos sistemas de coagulação e 

complemento (DE BACKER et al., 2011; POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018).  

 O óxido nítrico (NO) também pode contribuir para a disfunção microcirculatória, pois 

a sepse é caracterizada por aumento global na produção de NO; no entanto, a expressão de um 

dos principais catalisadores da produção de NO, a isoforma indutível da Oxido Nítrico Sintase 

(iNOS), é distribuída heterogeneamente (CUNHA et al., 1994). Essa distribuição pode ser 

semelhante aos padrões de fluxo heterogêneo característicos da disfunção microvascular 

séptica (POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018), presumivelmente desacoplando a oferta de 

oxigênio da demanda e, assim, tornando a entrega de oxigênio e nutrientes menos eficiente 
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(GOLDMAN; BATEMAN; ELLIS, 2006). Além do risco de hipóxia, a diminuição da 

velocidade do fluxo sanguíneo local pode estar associada à amplificação do sinal de 

inflamação. Em um modelo de CLP murino, observou-se aumento de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e de espécies reativas de nitrogênio (RNS) em até 4 horas após a exposição 

ao patógeno e, predominantemente, em áreas de fluxo sanguíneo reduzido ou ausente 

(WANG et al., 2012; POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018). 

Assim, a disfunção orgânica na sepse é agora reconhecida por envolver múltiplas 

respostas à inflamação, incluindo disfunção endotelial e microvascular, desregulação 

imunológica e autônoma, e reprogramação metabólica celular (POOL; GOMEZ; KELLUM, 

2018). Entretanto, mais estudos são necessários para entender os fatores envolvidos no 

aumento do dano tecidual e encontrar estratégias que permitam reduzir este efeito negativo, 

aumentando as taxas de sobrevida durante a sepse. 

 

2.6 Estresse oxidativo durante a sepse 

Nos dias de hoje, é amplamente aceito que o insulto infeccioso causado pela invasão 

de tecidos estéreis por patógenos representa apenas o início da sepse, enquanto o processo que 

leva à síndrome da sepse é subsequentemente mantido por uma cascata de mecanismos 

inflamatórios e oxidativos que, uma vez ativados, agem independentemente da presença dos 

próprios patógenos (BAJCETIC; SPASIC; SPASOJEVIC, 2014; POGGI; DANI, 2018). A 

estreita associação entre a resposta ao estresse oxidativo e a inflamação tem recebido 

crescente atenção nos últimos anos, e os efeitos da inflamação na função mitocondrial levam 

ao aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), que por sua vez, causam 

danos aos tecidos através da ativação do estresse oxidativo e amplificam ainda mais o 

processo inflamatório (DEJAGER et al., 2011; ANTHONYMUTHU; KIM-CAMPBELL; 

BAYIR, 2017; YANG, C. et al., 2019). 

A sepse altera drasticamente a bioenergética e/ou o metabolismo (ARULKUMARAN 

et al., 2016; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016), pois aumenta a taxa metabólica, como 

refletido no consumo de oxigênio e na utilização geral do substrato (GIOVANNINI et al., 

1983). Além disso, foi demonstrada redução da atividade nos complexos I, III, IV e ATP 

sintase da cadeia transportadora de elétrons (BREALEY et al., 2002; LEVY; DEUTCHMAN, 

2007). Adicionalmente, sabe-se que a sepse altera a preferência do substrato, com diminuição 

na utilização de glicose (intolerância à glicose) em relação a gordura e proteína (STONER et 

al., 1983; WHITE et al., 1987; COOPERSMITH et al., 2018). Como resultado, pacientes 
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sépticos tendem a ser hiperglicêmicos. Em estágios posteriores, a oxidação de ácidos graxos 

também pode ser prejudicada, como refletido nos níveis séricos elevados de lipoproteínas, 

ácidos graxos livres e triglicerídeos. A glicólise é preferida à fosforilação oxidativa, apesar da 

disponibilidade adequada de oxigênio (“glicólise aeróbica”, às vezes chamada de Efeito 

Warburg) (YANG et al., 2014; SRIVASTAVA; MANNAM, 2015; SCHMOCH et al., 2017; 

COOPERSMITH et al., 2018). 

O estresse oxidativo refere-se ao desequilíbrio entre oxidação e antioxidação, 

resultando na produção excessiva de ROS (YANG C. et al., 2019). As mitocôndrias 

produzem mais de 90% da energia celular do corpo na forma de ATP via fosforilação 

oxidativa (GALLEY, 2010) e representam uma importante fonte de ROS intracelular através 

da redução incompleta de oxigênio pela cadeia transportadora de elétrons (MURPHY, 2009; 

WEISS; DEUTSCHMAN, 2014). Na sepse, a fosforilação oxidativa desacoplada e a 

sobrecarga da proteção antioxidante são mecanismos que levam ao aumento das ROS 

(GALLEY, 2010; VON DESSAUER et al., 2011), que reagem com componentes celulares 

críticos como proteínas, ácidos nucléicos e lipídios (BAR-OR et al., 2015; TSIKAS, 2017). 

Deste processo resulta a disfunção mitocondrial com perda do potencial da membrana interna, 

inibição da cadeia transportadora de elétrons e consequente depleção de ATP, aumento dos 

níveis de lactato e liberação de proteínas pró-apoptóticas (PRAUCHNER, 2017), cujos danos 

acumulados podem impedir a função celular (WEISS; DEUTSCHMAN, 2014). Assim, nos 

últimos anos, ficou mais claro que a disfunção das mitocôndrias e os déficits energéticos das 

células estão relacionados à falência de órgãos e aos piores resultados de pacientes sépticos 

(PRAUCHNER, 2017; POGGI; DANI, 2018). 

Em 2014 Chouchani et al. publicaram um relatório sobre o mecanismo de isquemia-

reperfusão, concluindo que condições hipóxicas induzem alteração mitocondrial no complexo 

II, também conhecido como succinato desidrogenase, e a reperfusão leva a uma explosão de 

succinato, resultando na geração de muitos radicais livres. Essas são exatamente as condições 

que imitam a isquemia (sepse) e reperfusão (tratamento com oxigênio e ventilação mecânica) 

que levam à produção maciça de espécies reativas de oxigênio no modelo de roedor 

mencionado acima (CHOUCHANI et al., 2014; BAR-OR et al., 2015). Além disso, existem 

evidências de que a sepse leva ao acúmulo de succinato (TANNAHILL et al., 2013). 

Como as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio têm meia-vida muito curta, a 

demonstração da formação de radicais livres é extremamente difícil. Portanto, as medidas de 

estresse oxidativo têm-se baseado na quantificação de subprodutos da oxidação de 
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macromoléculas (WEISS; DEUTSCHMAN, 2014). O malondialdeído (MDA) é um dos 

subprodutos da oxidação de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), responsável pela 

formação de ROS e pela extensão do dano oxidativo (HAILESELASSIE et al., 2017; YANG, 

C. et al., 2019), estando entre as espécies tóxicas que podem perturbar a estrutura e a função 

das proteínas (SLATTER et al., 1999). Formado durante a degradação dos fosfolipídios da 

membrana celular (WEISS; DEUTSCHMAN, 2014) é um biomarcador amplamente aceito do 

estresse oxidativo, a saber, da peroxidação lipídica (TSIKAS, 2017; YANG, Z. et al., 2019). 

Lorente et al. demonstraram níveis séricos de MDA significativamente mais altos em 

pacientes sépticos não sobreviventes do que nos sobreviventes, independentemente do local 

de infecção, tipo de microrganismo ou sistema de órgãos disfuncional, sugerindo que a 

peroxidação lipídica era atribuível à resposta geral do hospedeiro, em vez de uma reação 

patogênica ou específica do órgão (LORENTE et al., 2013; WEISS; DEUTSCHMAN, 2014). 

A ocorrência do estresse oxidativo na sepse está bem documentada, sendo justificado 

tentar reduzir seus efeitos deletérios aumentando os antioxidantes nesses pacientes (BAR-OR 

et al., 2015). Como as mitocôndrias disfuncionais são o principal fator de comprometimento 

de órgãos durante a sepse (POGGI; DANI, 2018), o tratamento antioxidante direcionado às 

mitocôndrias parece promissor. Entretanto, mais estudos são necessários para identificar 

agentes úteis e padronizar o tratamento antioxidante. 

 

2.7 Lactato 

O lactato sanguíneo é um metabólito da glicólise que pode ser utilizado para produção 

de energia por mitocôndrias locais ou distantes (piruvato e depois pelo ciclo de Krebs) ou 

como substrato da gliconeogênese (ciclo de Cori) (SUETRONG; WALLEY, 2016; LI et al., 

2018). Sob condições fisiológicas, o lactato é produzido a uma taxa notavelmente alta, de 

aproximadamente 1,5 mol por dia, principalmente no músculo esquelético, pele, cérebro, 

intestino e eritrócitos, não sendo simplesmente um produto residual que indica metabolismo 

anaeróbico (LEVY, 2006; SUETRONG; WALLEY, 2016). É metabolizado pelo fígado (cerca 

de 60%), rins (cerca de 30%) e outros órgãos (LEVY, 2006; VINCENT et al., 2016; 

SUETRONG; WALLEY, 2016).  

A glicólise é uma via que normalmente acontece em condições anaeróbicas e é 

relativamente ineficiente na produção de ATP, pois produz duas moléculas de ATP a partir de 

uma molécula de glicose (ARTS et al., 2017). No entanto, é uma via rápida para geração de 

energia e pode ser potencializada por meio de estímulos, como ligantes de TLR ou citocinas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suetrong%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26378980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walley%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26378980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suetrong%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26378980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walley%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26378980
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(YANG et al., 2014; BHAN et al., 2016; CHENG et al., 2016; ARTS et al., 2017). A glicólise 

metaboliza glicose em piruvato, que é catalisado pela fosfofrutoquinase na via Ebden-

Meyerhof (BAR-EVEN et al., 2012). O metabolismo adicional do piruvato segue uma das 

duas rotas. Primeiro, sob condições aeróbicas, é convertido nas mitocôndrias pelo piruvato 

desidrogenase em acetil coenzima A, que entra no ciclo do ácido tricarboxílico (Krebs), 

permitindo a geração de 38 moléculas de ATP para cada molécula de glicose. A segunda via 

para o piruvato é a conversão para ou a partir de lactato no citosol representada pela reação: 

piruvato + NADH + H + ← → lactato + NAD + (LEVY, 2006; KRAUT; MADIAS, 2014). 

Quando não há oxigênio suficiente, o ciclo de Krebs não pode metabolizar piruvato, portanto, 

é gerado lactato. É importante ressaltar que em pacientes com sepse, o aumento do fluxo 

glicolítico que excede a capacidade oxidativa das mitocôndrias resulta em aumento da 

produção de piruvato e, portanto, produção de lactato (SUETRONG; WALLEY, 2016).  

O aumento da concentração de lactato sanguíneo (hiperlactatemia) e acidose láctica 

são comuns em pacientes com sepse ou choque séptico e tem sido tradicionalmente 

interpretado como marcador de hipóxia tecidual (KIM, Y. et al., 2013; GARCIA-ALVAREZ; 

MARIK; BELLOMO, 2014; FILHO et al., 2016; SUETRONG; WALLEY, 2016; ZHAI et 

al., 2018). Na sepse, os processos inflamatórios endoteliais resultam em disfunção 

microcirculatória, de modo que o fornecimento regional e microrregional de oxigênio não é 

compatível com a demanda, gerando lactato. Além disso, a doença crítica geralmente causa 

uma alteração metabólica na fosforilação oxidativa mitocondrial para a glicólise aeróbica que 

está associada à produção de lactato (mesmo em tecidos com oxigenação adequada), 

disfunção de múltiplos órgãos e resultados desfavoráveis (SUETRONG; WALLEY, 2016; 

VINCENT et al., 2016). 

Deste modo, a formação de lactato durante a sepse não está totalmente relacionada à 

hipóxia tecidual ou reversível aumentando a oferta de oxigênio (SUETRONG; WALLEY, 

2016; BROOKS, 2018). Essa visão é muito simplificada e não leva em consideração as várias 

alterações metabólicas no contexto da sepse que podem contribuir para a elevação do lactato 

na ausência de hipóxia tecidual ou em adição a esta, como aumento do fluxo glicolítico, 

atividade da bomba de Na-K estimulada por catecolamina, disfunção mitocondrial e 

alterações na atividade da piruvato desidrogenase (CASSERLY et al., 2015; VINCENT et al., 

2016; SUETRONG; WALLEY, 2016). Além disso, os pulmões podem produzir lactato 

durante lesão pulmonar aguda sem hipóxia tecidual e os leucócitos também geram lactato 

durante a fagocitose ou quando ativados na sepse (SUETRONG; WALLEY, 2016).  
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Adicionalmente, embora a redução da depuração hepática de lactato não ocorra em 

todos os pacientes sépticos, isso se torna uma questão importante quando há disfunção 

hepática preexistente ou nova (REVELLY et al., 2005; MICHAELI et al., 2012; 

SUETRONG; WALLEY, 2016). Logo, os níveis elevados de lactato podem ser o resultado de 

aumento de produção, eliminação reduzida ou ambos (VINCENT et al., 2016). 

As definições mais recentes de sepse e choque séptico (Sepsis-3) enfatizam a 

importância do lactato em refletir a gravidade e a identificação precoce da sepse em humanos 

(SINGER et al., 2016). Além disso, a combinação de hiperlactatemia com hipotensão 

resistente a fluidos identifica um grupo com mortalidade particularmente alta e, portanto, 

fornece um identificador mais robusto do conceito fisiológico e epidemiológico de choque 

séptico do que qualquer um dos critérios isoladamente (SINGER et al., 2016). Pesquisas 

apontam o lactato como um dos melhores preditores da gravidade na sepse pediátrica 

(SCOTT et al., 2017; SCOTT; KEMPE; BAJAJ, 2017; SCHLAPBACH; KISSOON, 2018), e  

sugere-se que os níveis séricos deste metabólito estão associados à mortalidade no choque 

séptico, mesmo na ausência de hipotensão (CASSERLY et al., 2015). Desta forma, a medida 

do lactato é frequentemente incorporada no manejo clínico da doença crítica, particularmente 

em casos de sepse e choque séptico, para avaliar a gravidade da doença, a resposta ao 

tratamento e o prognóstico (SUETRONG; WALLEY, 2016; NOLT et al., 2018).  

Assim, considerando que a riboflavina demonstrou atividade anti-inflamatória em 

modelos experimentais de inflamação local e sistêmica (TOYOSAWA et al., 2004a, 2004b; 

KODAMA et al., 2005), é plausível se pensar que também possa contribuir para redução do 

lactato durante a sepse. No entanto, as causas da hiperlactatemia no contexto da sepse ainda 

não estão completamente elucidadas e a disfunção microcirculatória resultante da inflamação 

endotelial representa apenas parte do processo. 

 

2.8 Considerações gerais sobre a Riboflavina 

A riboflavina (vitamina B2) foi isolada pela primeira vez a partir do soro do leite no 

final da década de 1870 como o pigmento amarelado chamado lactocromo e, estruturalmente 

estabelecida como riboflavina, na década de 1930 (PINTO; ZEMPLENI et al., 2016). É uma 

vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo vitamínico B, sintetizada por plantas, 

leveduras e bactérias, mas não por mamíferos, sendo adquirida a partir de fontes alimentares 

como leite, carne, peixe, ovos, vegetais de cor verde escuro e algumas bactérias da microbiota 

intestinal (POWERS, 2003; YOSHII et al., 2019).  
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Suas formas biologicamente ativas mais importantes são a flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD) e a flavina mononucleotídeo (FMN), que atuam como cofatores de 

desidrogenases, redutases e oxidases, participando de uma série de processos celulares 

envolvendo metabolismo oxidativo de carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos, sinalização 

celular e ativação de outras vitaminas do complexo B, notadamente folato e vitamina B6. 

Além disso, em estado reduzido, pode doar elétrons ao complexo II da cadeia transportadora 

de elétrons, sendo essencial para a geração de energia na célula aeróbica, através da 

fosforilação oxidativa (POWERS; CORFE; NAKANO, 2012; SCHRAMM et al., 2014; 

PINTO; ZEMPLENI, 2016).  

A riboflavina não convertida em FMN ou FAD é excretada pelos rins, resultando em 

urina de cor amarela, e as taxas de secreção tubular renal aumentam de forma linear com 

doses crescentes (CHASTAIN; MCCORMICK, 1987; PINTO; ZEMPLENI, 2016). Embora 

relativamente estável, é facilmente degradada pela luz (PEECHAKARA; GUPTA, 2019). É 

considerada uma vitamina bem tolerada, barata e segura, pois efeitos tóxicos ou adversos da 

ingestão de doses elevadas da riboflavina não foram relatados até o momento 

(GALLAGHER, 2012; SAID; ROSS, 2013; SHERWOOD; GOLDMAN, 2014).  

As vitaminas são micronutrientes que têm efeitos fisiológicos em várias respostas 

biológicas, incluindo a imunidade do hospedeiro (YOSHII et al., 2019). A deficiência de 

riboflavina está associada a queilite angular, fissuras labiais, diminuição na absorção de ferro 

e mobilização da ferritina dos tecidos, com consequente anemia, retardo de crescimento, 

déficits de atenção e habilidades motoras, desordens neuromusculares, neurológicas e câncer 

(NICHOLS et al., 2013; SCHRAMM et al., 2014; MAHABADI; BHUSAL; BANKS, 2019). 

Atualmente, é utilizada para prevenção de ampla gama de doenças como catarata, anemia, 

hipertensão, enxaqueca em adultos e para tratamento da progressão de distúrbios da córnea, 

como ceratocone e glaucoma (PINTO; ZEMPLENI, 2016; THAKUR et al., 2017; 

MAHABADI; BHUSAL, 2019). 

Em vários modelos experimentais relacionados à lesão por isquemia-reperfusão, a 

administração de riboflavina resultou em diminuição da agressão tecidual em consequência do 

estresse oxidativo (BETZ et al., 1994; SEEKAMP; HULTQUIST; TILL, 1999; SANCHES et 

al., 2014). A riboflavina pode atuar como antioxidante contra o estresse oxidativo, a 

peroxidação lipídica e, especialmente, na lesão oxidativa de reperfusão. Os mecanismos pelos 

quais ela protege o organismo contra o estresse oxidativo podem ser atribuídos ao ciclo redox 

da glutationa e também a outros possíveis mecanismos, como a conversão de riboflavina 
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reduzida à forma oxidada. Além disso, como a FAD é um substrato essencial à cadeia de 

transporte de elétrons, a administração de riboflavina poderia estimular a fosforilação 

oxidativa e a produção de ATP. No entanto, a maioria das investigações nesta área se limita a 

estudos experimentais e, por conseguinte, novas investigações devem examinar o efeito de 

riboflavina através de estudos observacionais e de intervenção em humanos (ASHOORI; 

SAEDISOMEOLIA, 2014). 

De acordo com relatos prévios, a vitamina B2 aumentou a resistência do hospedeiro à 

infecção (ARAKI et al., 1995), estimulou as funções de neutrófilos (OSAME; ARAKI; 

KIMURA, 1995) e aumentou a função dos macrófagos quando administrada profilaticamente 

(KIMURA; SUZUKI; ARAKI, 1996). Esses achados levantaram a possibilidade de a 

vitamina B2 melhorar a inflamação e a regulação do sistema imune do hospedeiro na sepse, 

embora seus efeitos terapêuticos ainda não estejam estabelecidos (TOYOSAWA et al., 

2004a).  

Adicionalmente, alguns estudos demonstraram atividade anti-inflamatória da 

riboflavina em modelos experimentais de inflamação local e sistêmica. A administração 

endovenosa de riboflavina aumentou significativamente as taxas de sobrevida e reduziu os 

níveis plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β, IL-6, INF-γ e MIP-2, e de 

óxido nítrico (NO) em modelo experimental de sepse murina induzida por toxina ou por 

infecção bacteriana (TOYOSAWA et al., 2004a, 2004b). Estudo semelhante, empregando 

protocolo de sepse letal induzida por lipopolissacáride (LPS) de E. coli, demonstrou redução 

das concentrações plasmáticas e pulmonares das citocinas IL-6 e MIP-2, dos níveis 

plasmáticos de NO e da quantidade da enzima óxido nítrico sintetase induzida (iNOS) no 

fígado de camundongos tratados com riboflavina endovenosa em comparação ao grupo 

controle (KODAMA, et al., 2005). Além disso, um estudo utilizando camundongos 

deficientes em riboflavina quinase (RFK), responsável pela conversão da riboflavina em 

FNM, resultou em redução da produção de ROS, através do primer da NADPH oxidade 2, por 

neutrófilos e macrófagos, indispensáveis para a inativação de micro-organismos fagocitados e 

consequente defesa do hospedeiro contra a infecção por Listeria monocytogenes in vitro e in 

vivo (SCHRAMM et al., 2014; YOSHII et al., 2019).  

No entanto, os papéis imunológicos da vitamina B2 no controle da imunidade do 

hospedeiro ainda não são completamente compreendidos, sendo necessários novos estudos 

para elucidação. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Atualmente o tratamento da sepse permanece inespecífico e de suporte 

(COOPERSMITH et al., 2018). Contudo, apesar do uso de antibióticos de amplo espectro, 

muitos pacientes sucumbem em virtude de disfunção orgânica (MEDZHITOV, 2013; 

HOTCHKISS et al., 2016). Sabe-se que a má utilização do oxigênio pela cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial na sepse leva a acentuado estresse oxidativo que, 

associado à resposta inflamatória excessiva, causa disfunção mitocondrial, morte celular e, 

consequentemente, falência de múltiplos órgãos (POOL; GOMEZ; KELLUM, 2018).  

 Considerando que o estresse oxidativo tem sido implicado na patogênese da disfunção 

orgânica induzida pela sepse (WEISS; DEUTSCHMAN, 2014) e, tendo como alvo principal a 

disfunção mitocondrial dentro do complexo processo da sepse, substâncias que atuem 

especificamente nas mitocôndrias poderiam ser benéficas, como antioxidantes e estimuladores 

da fosforilação oxidativa, como a riboflavina.  

Assim, como têm sido relatados benefícios antioxidantes da riboflavina em vários 

modelos experimentais relacionados à lesão por isquemia-reperfusão, em que a administração 

desta droga resultou em diminuição da agressão tecidual em consequência do estresse 

oxidativo (BETZ et al., 1994; SEEKAMP; HULTQUIST; TILL, 1999; SANCHES et al., 

2014), bem como atividade anti-inflamatória em estudos experimentais de inflamação 

sistêmica (TOYOSAWA et al., 2004a, 2004b; KODAMA et al., 2005), este estudo propõe a 

avaliação dos possíveis benefícios desta vitamina relativamente barata e não tóxica  sobre o 

estresse oxidativo, a lesão mitocondrial, a disfunção de órgãos, a resposta inflamatória e a 

mortalidade, utilizando modelo experimental de sepse induzida por CLP em camundongos.  
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4 HIPÓTESE 

 

 Nossa hipótese é de que a administração de riboflavina a camundongos sépticos reduz 

a disfunção orgânica e a mortalidade, comparada com placebo. 
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5 OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve por objetivo primário avaliar se a administração de riboflavina 

a camundongos com sepse induzida pela CLP reduz a mortalidade, comparada com placebo. 

Os objetivos secundários incluíram avaliar se a riboflavina reduz a disfunção orgânica e se 

apresenta efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e de redução da carga bacteriana nos 

animais sépticos. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Desenho do estudo: estudo de experimentação animal 

 

6.1 Animais Experimentais 

Foram utilizados em todos os experimentos camundongos isogênicos das linhagens 

C57BL/6 (Wild type, WT), machos, de 6 a 8 semanas, pesando entre 18 e 25g, provenientes 

do biotério da USP-Ribeirão Preto, e mantidos sob condições de temperatura entre 23 e 25ºC, 

ciclos claro/escuro controlados de 12 horas e com livre acesso a ração e água. Todos os 

procedimentos foram conduzidos de acordo com as normas aprovadas pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, São Paulo, 

Brasil (Protocolo nº 009/2016). 

 

6.2 Protocolos experimentais  

 

6.2.1 Modelo de sepse polimicrobiana 

Para indução da sepse polimicrobiana foi utilizado o modelo experimental de sepse 

induzida pela CLP, originalmente descrita por Baker e colaboradores (BAKER et al., 1983), 

com algumas modificações (FERREIRA et al., 2014). Resumidamente, os camundongos 

foram anestesiados com cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg), por via intraperitoneal 

(i. p.) e realizada uma incisão mediana de aproximadamente 1 cm no abdômen a fim de expor 

o ceco. Este foi ligado com um fio de algodão, abaixo da válvula ileocecal, onde foram feitas 

duas perfurações com agulha 18G estéril para induzir a sepse letal, isto é, com 100% de 

mortalidade (FERREIRA et al., 2014). Em seguida, o ceco foi pressionado sutilmente para 

promover a saída de fezes pelas perfurações e recolocado no abdômen, sendo a incisão 

suturada. Logo após, todos os camundongos receberam injeção de 1 ml de salina por via 

subcutânea para evitar desidratação e foram mantidos sob aquecimento com auxílio de uma 

lâmpada incandescente até o término do efeito do anestésico. 
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6.2.2 Grupos de camundongos, tratamento com riboflavina e coleta de sangue e lavado 

peritoneal para análise 

 

Para realização dos experimentos, os camundongos C57BL/6 foram alocados 

aleatoriamente em três grupos: grupo controle, grupo de estudo e naive. Os animais dos 

grupos controle e de estudo foram submetidos à CLP e, para diminuir a mortalidade de 100% 

observada no modelo experimental de sepse, conforme descrito no item 6.2.1, todos os 

animais foram tratados pela via i. p. com antibiótico Ertapenem sódico (Laboratório de 

Pesquisa Merck, Whitehouse Station, NJ) na dose de 30 mg/Kg em volume de 200 uL de 

solução salina 0,9%. A administração foi realizada a partir da 6a hora após a cirurgia (dia 0), 

em dose única (NASCIMENTO et al., 2010) (Figura 1).  

Os camundongos do grupo de estudo, além da antibioticoterapia, receberam 6 horas 

após a CLP a droga riboflavina (riboflavina 5’ monofosfato de sódio) (Sigma-Aldrich 

Laboratories) na dose de 20 mg/Kg em um volume de 200 uL de solução salina 0,9%, via 

plexo venoso retro-ocular, uma única vez, sob anestesia inalatória com isoflurano a 2% em 

todos os experimentos. Nos experimentos 1, 2, 3, 5 e 6 (Figura 2) os camundongos do grupo 

controle receberam somente o antibiótico, 6 horas após indução da CLP. Entretanto, para 

retirar o viés de somente o grupo de estudo ser submetido à anestesia inalatória no referido 

período, pois como qualquer outro medicamento, o isoflurano pode não ser isento de efeitos 

colaterais e estudos anteriores observaram reduções nos marcadores séricos de inflamação 

com anestésicos voláteis (LEWIS et al., 2016), os camundongos do grupo controle nos 

experimentos 4 e 7 (Figura 2) também foram anestesiados com isoflurano a 2% e receberam 

200 uL de solução salina 0,9% via plexo venoso retro-ocular, porém sem a riboflavina.  

O grupo naive (controle não operado), igualmente alocado de forma aleatória, não 

recebeu antibiótico nem a droga em estudo, a riboflavina, sendo apenas eutanasiado conforme 

descrito no item 6.5, juntamente com o grupo de estudo e o grupo controle, para coleta de 

sangue e do lavado peritoneal visando a quantificação de bactérias, dosagem de citocinas e 

determinação da migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal. Este grupo foi utilizado 

para confirmação do desenvolvimento da sepse nos grupos submetidos à CLP, pois estudos 

prévios realizados no laboratório de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto confirmaram a sepse 12h após a CLP pela presença de bacteremia e elevação dos níveis 

séricos de citocinas inflamatórias (NASCIMENTO et al., 2010). Optamos por utilizar o grupo 

naive como controle do procedimento, pois foi demonstrado que, pelo menos em protocolos 
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envolvendo indução da sepse por CLP, não há diferença na resposta inflamatória e imune 

entre camundongos naive e falso operados (sham) (NASCIMENTO et al., 2010). 

Com exceção dos experimentos de sobrevida (experimentos 6 e 7) (Figura 2), nos 

demais, os camundongos foram eutanasiados 12 horas após a CLP para a coleta de sangue e 

lavado peritoneal. A CLP usada em modelos de roedores tem limitações comuns à maioria 

dos pequenos modelos animais, e a principal delas é a incapacidade de obter amostras de 

sangue em série durante longos períodos de tempo para testes que consomem volumes 

substanciais (HUBBARD et al., 2005). Deste modo, foram realizados vários experimentos e 

no fluxograma do estudo (Figura 2) a metodologia acima descrita foi resumida e as análises 

realizadas em cada experimento, especificadas. 

As diretrizes para estudos pré-clínicos de sepse publicada em 2018 preconizam que os 

antimicrobianos devam ser escolhidos com base no modelo e no patógeno 

provável/conhecido, e iniciados após o estabelecimento da sepse (OSUCHOWSKI et al., 

2018), para evitar a morte de todos os camundongos, pela falha do controle bacteriano. Dessa 

forma, utilizamos em nosso estudo, 6 horas após a CLP, o ertapenem, um antibiótico β-

lactâmico de amplo espectro com propriedade bactericida, desenvolvido para o tratamento 

antimicrobiano de primeira linha para infecções intra-abdominais (El-GAMAL et al., 2017). 

A escolha do antibiótico se baseou no fato de que o modelo de CLP induz a sepse 

polimicrobiana, com a presença de flora Gram positiva e Gram negativa do ceco, incluindo 

bactérias aeróbicas e anaeróbicas (por exemplo, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Enterococcus sp., Bacteroides fragilis, entre outras) (HUBBARD et al., 2005). Embora a 

duração da antibioticoterapia tenha variado muito nos diversos estudos baseados no modelo 

de CLP, praticamente todos usaram um antibiótico à base de carbapenêmico (ISKANDER et 

al., 2016). 
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Figura 1. Esquema dos grupos de camundongos, tempo de tratamento e coleta de materiais 

para análise. 

 

6.3 Preparo de Soluções 

Solução tamponada fosfatada (PBS) – solução mãe 10X (pH 7,4) 

Cloreto de Sódio-------------------------------------------- 80 g 

Cloreto de Potássio ----------------------------------------2 g 

Fosfato de Potássio monobásico ---------------------- 2 g 

Fosfato de Sódio dibásico heptahidratado ----------16,86 g 

Água mili-Q----------------------------------------------------1000 mL 

 

Anestésico à base de quetamina e xilasina 

Quetamina 10% --------------------------------- 6 mL 
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Xilasina 6% --------------------------------------- 3,6 mL 

Solução de NaCl 0,9% ------------------------50,4 mL 

 

6.4 Determinação de migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal 

A migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal foi avaliada 12 horas após a 

indução da sepse. Para isso, os camundongos foram eutanasiados, a pele do abdômen foi 

aberta com uma incisão mediana, sem lesar a musculatura, e a cavidade peritoneal foi lavada 

com 2 mL de tampão PBS contendo EDTA (1nM). A partir do lavado peritoneal, foram feitas 

as contagens total e diferencial. A contagem total de leucócitos foi realizada utilizando uma 

câmera de Neubauer. Para a contagem diferencial foram utilizadas alíquotas do lavado 

peritoneal, as quais foram centrifugadas a 500 rpm por 7 minutos (Cytospin 3; SHANDON®), 

sendo as células posteriormente fixadas em lâminas de vidro e, em seguida, coradas com 

corante Panótico Rápido, de acordo com as indicações do fabricante (Merz e Dade). As 

lâminas foram examinadas em microscópio óptico com objetiva de imersão em óleo (aumento 

de 1000 vezes). Foram contadas 100 células por lâmina, diferenciando-se dois tipos celulares: 

neutrófilos e mononucleares. Em seguida, a porcentagem de cada tipo celular foi relacionada 

ao número de leucócitos encontrados na contagem total. Os resultados foram expressos como 

número de neutrófilos presentes no lavado peritoneal x106/cavidade.  

 

6.5 Quantificação de bactérias no sangue e no lavado peritoneal 

Para a quantificação do número de bactérias no sangue e no lavado peritoneal os 

camundongos foram eutanasiados com uma dose letal de anestésico, 12 horas após a indução 

da sepse. Uma alíquota de aproximadamente 50 L de sangue foi coletada por meio do plexo 

ocular em tubo contendo 10 L de heparina (10 U/mL), e cerca de 10 L de sangue foi 

semeada no meio Agar Mueller Hinton (Difco Laboratories, Detroit, Michigan) com diluição 

1:10 e sem diluições, experimento 1, 2 e 4, respectivamente (Figura 2). Para avaliar a 

quantidade de bactérias no foco da infecção, o peritônio foi lavado com 2 mL de tampão PBS 

contendo 1 mM de EDTA (Sigma, St Louis, MO USA). Todo o procedimento foi realizado 

em condições estéreis. O lavado peritoneal foi então diluído em PBS estéril e 10 L dessa 

solução semeada em placas de Petri contendo meio Agar Mueller Hinton. Após a semeadura, 

as placas foram incubadas por 18 horas a 37ºC e o número de unidades formadoras de 

colônias (CFU) foi quantificado. Os resultados foram expressos como Log de CFU/mL. 
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6.6 Quantificação de citocinas 

As quantificações de IL- 6, quimiocina derivada de queratinócitos (KC), TNF- α 

(eBioscience Inc., San Diego, CA, USA), e proteína inflamatória de macrófagos-2 (MIP-2) 

(R&D Systems, Inc. Mckinley Place NE, Minneapolis, USA) foram realizadas no soro e no 

lavado peritoneal dos animais sépticos 12 horas após a CLP. A quantificação dos níveis destas 

citocinas foi realizada por meio de ensaio imunoenzimático (ELISA), conforme descrito pelo 

fabricante. Os resultados das quantificações de IL-6, KC e MIP-2 foram expressos em ng/mL, 

e o TNF- α em pg/mL. 

 

6.7 Dosagem de lactato 

As concentrações de lactato foram quantificadas no plasma de camundongos sépticos 

utilizando o Kit de Lactato (Bioclin, Belo Horizonte, Brasil), de acordo com as 

recomendações do fabricante. O método para determinação do Lactato foi o Teste UV 

enzimático, no qual a Lactato Desidrogenase (LDH) catalisa a oxidação do L-Lactato a 

Piruvato, com consequente redução do NAD+ a NADH. A concentração de L-Lactato é 

medida pelo aumento da absorbância a 340 nm, a partir da formação de NADH. Os resultados 

foram expressos em mg/dL de plasma. 

 

6.8 Determinação dos parâmetros bioquímicos 

A disfunção renal foi avaliada por meio das concentrações de ureia e creatinina, a 

disfunção cardíaca, pela concentração da isoenzima creatinina quinase-MB (CK-MB) e a 

disfunção hepática, pelas concentrações das enzimas transaminase glutâmico oxalacética 

(TGO) e transaminase glutâmico pirúvica (TGP). Para a determinação das concentrações 

séricas dos marcadores bioquímicos de disfunção orgânica, os camundongos sépticos foram 

eutanasiados 12 horas após a CLP e o sangue coletado por meio do plexo ocular. Em seguida, 

o material foi centrifugado por 2 minutos a 10000 g, o soro coletado e armazenado a -20ºC. 

As concentrações de TGO, TGP, CK-MB e ureia foram determinadas no soro por meio de um 

kit analítico (Labtest, Lagoa Santa, Brasil), e a creatinina no soro pelo método colorimétrico 

pelo Kit analítico (Bioclin, Belo Horizonte, Brasil), seguindo as orientações do fabricante. Os 

resultados foram expressos em U/mL de soro para TGO, TGP, em U/L de soro para CK-MB, 

e em mg/dL de soro para creatinina e ureia. 
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6.9 Determinação da concentração de malondialdeído (MDA)   

 Utilizamos a peroxidação lipídica como parâmetro de medida indireta do estresse 

oxidativo aos lipídios no soro. O ensaio baseia-se no princípio da espectrofotometria, onde o 

ácido tiobarbitúrico reage com aldeídos resultantes da peroxidação lipídica, gerando espécies 

quantificáveis em leitura no espectrofotômetro (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979).  

 Para a determinação das concentrações das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), os camundongos sépticos foram eutanasiados e o sangue coletado por meio do 

plexo ocular 12 horas após a CLP. Em seguida, o material foi centrifugado por 2 minutos a 

10000 g, o soro coletado e armazenado a -20ºC. Foram misturados 100 µL de soro às soluções 

de dodecil sulfato de sódio (SDS, 8,1%), ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,6% e tampão de ácido 

acético (ácido acético glacial 15% + ácido clorídrico 4,5%; pH 3,5, corrigido com hidróxido 

de sódio em micropérolas) em tubos de vidro. Após agitação, os tubos foram incubados em 

banho-maria a 95°C por uma hora. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 3500 rpm por 

10 minutos. O sobrenadante foi coletado e a leitura dos produtos da reação gerados foi 

realizada em espectrofotômetro com comprimento de onda de emissão a 532 nm. A 

quantificação das amostras foi feita com base no cálculo por meio da equação da reta obtida 

por curva padrão com concentrações conhecidas e crescentes de MDA. Os resultados foram 

expressos em mmol/L. 

 

6.10 Determinação da taxa de sobrevida de camundongos submetidos à sepse e tratados 

com antibioticoterapia ou antibioticoterapia e riboflavina 

 Para a determinação da taxa de sobrevivência, após serem submetidos ao 

procedimento de CLP, conforme descrito anteriormente no item 6.2.1, os camundongos foram 

tratados com ertapenem ou ertapenem e riboflavina (riboflavina 5´-monofosfato de sódio) 

(Sigma-Aldrich Laboratories) 6 horas após a cirurgia. Os camundongos foram mantidos sob 

condições de temperatura entre 23 e 25ºC, ciclos claro/escuro de 12 horas e com livre acesso a 

ração e água. O número de camundongos mortos foi atualizado de 12 em 12 horas e utilizado 

para a construção do gráfico de sobrevida. No final de 7 dias, os camundongos que 

sobreviveram foram eutanasiados. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohkawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=36810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohishi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=36810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yagi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=36810
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Figura 2. Fluxograma do estudo e experimentos realizados. Legenda: CLP, ligadura e punção 

do ceco; Cr, creatinina; Ur, ureia; CK-MB, Creatine quinase-MB; TGO, transaminase 

glutâmico oxalacética; TGP, transaminase glutâmico pirúvica; IL-6, interleucina 6; TNF- α, 

fator de necrose tumoral alfa; KC, quimiocina derivada de queratinócitos ; MIP-2, proteína 

inflamatória de macrófagos-2; MDA, malondialdeído. 
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6.11 Análise estatística 

Os dados foram expressos em média, desvio padrão, mediana, variação e intervalo 

interquartil. Para comparação das médias entre os grupos, foram ajustados modelos de 

regressões lineares sob abordagem Bayesiana, obtendo-se estimativas de diferenças entre as 

médias e intervalos de credibilidade 95% (ICr95%). Foi realizada análise de sobrevida pelo 

método de Kaplan-Meier, e as diferenças estatísticas entre as curvas foram avaliadas 

utilizando o teste log-rank. Para a realização das análises estatísticas supracitadas foi utilizado 

o software OpenBUGS e o pacote JAGS do software R 3.5.1. O número amostral foi 

representado na legenda de cada figura, variando de 4 a 7 animais. 
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7 Resultados 

 

7.1 Quantificação de bactérias no sangue  

O crescimento bacteriano no sangue ocorreu nos grupos de camundongos submetidos 

ao procedimento de CLP em comparação aos naives nos experimentos 2 e 4 (Figuras 3B e 3C, 

respectivamente). Entretanto, no experimento 1 (Figura 3A), onde houve a diluição do sangue 

precedendo a semeadura, não identificamos crescimento de bactérias na maioria dos 

camundongos. Na comparação da carga bacteriana entre os grupos submetidos à CLP, não 

houve diferença significante em nenhum dos experimentos (Figura 3 e Tabelas 1 e 2). Assim, 

neste modelo de indução de sepse não observamos redução da proliferação bacteriana nos 

animais tratados com riboflavina.  

 

Tabela 1 - Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo e 

máximo da quantificação de bactérias no sangue (Log10 UFC/mL) dos camundongos 

C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) nos grupos controle (G1) e 

tratados com riboflavina (G2). 

    

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo 

EXPERIMENTO 2 

G1 6 4,48 0,65 3,72 3,96 4,39 5,18 5,24 

G2 6 3,36 1,66 0 3,65 3,94 4,27 4,33 

EXPERIMENTO 4 

G1 7 1,19 1,11 0 0 2,0 2,0 2,3 

G2 7 2,01 1,44 0 0 2,3 3,04 3,56 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), N= 

número de observações 

Tabela 2 – Comparação da quantificação de bactérias no sangue (Log10 UFC/mL) dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os 

grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). 
 

EXPERIMENTO Comparações Diferença 

entre médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

1 G1-G2 * * * 

2 G1-G2 1,12 -0,34 2,87 

4 G1-G2 -0,81 -2,34 0,64 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), LI= 

limite inferior, LS= limite superior, ICr= intervalo de credibilidade, , * = não foi possível realizar a análise dos 

dados, pois um grupo é todo formado por observações iguais a zero.  
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A                                              B                                                C 

  
 

Figura 3. Representação da quantificação de bactérias no sangue dos camundongos C57BL/6 

WT naive e dos grupos submetidos à CLP. (A) experimento 1 com n= 4 a 5, (B) experimento 

2 com n= 5 e (C) experimento 4 n= 7 camundongos/grupo; três experimentos independentes. 

 

7.2. Quantificação de bactérias no lavado peritoneal  

 Foi observado crescimento bacteriano no lavado peritoneal de todos os camundongos 

dos grupos submetidos à CLP nos experimentos 1 e 4 (Figura 4A e 4C, respectivamente). 

Contudo, no experimento 2, onde realizou-se uma maior diluição antes da semeadura, não 

houve crescimento bacteriano em alguns camundongos no local considerado foco da infecção 

(Figura 4B). Na comparação da carga bacteriana entre os grupos submetidos à CLP, não 

houve diferença significante nos três experimentos independentes (Figura 4 e Tabelas 3 e 4). 

Logo, não observamos redução da proliferação bacteriana nos animais tratados com 

riboflavina. 

 

Tabela 3 - Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo e 

máximo da quantificação de bactérias no lavado peritoneal (Log10 UFC/mL) dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) nos grupos 

controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). 

 

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo 

EXPERIMENTO 1 

G1 5 3,9 2,24 0 4 4,7 5 5,66 

G2 5 5,8 0,79 4,84 5,50 5,8 5,92 7,02 

EXPERIMENTO 2 

G1 6 3,17 3,51 0 0 2,80 5,99 7,29 

G2 6 4,32 3,45 0 1,37 5,63 6,60 7,81 

EXPERIMENTO 4 
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G1 7 5,81 0,35 5,30 5,45 5,87 6,17 6,27 

G2 7 5,72 1,01 4,30 4,48 5,76 6,70 6,86 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), N= 

número de observações. 

 

Tabela 4 - Comparação da quantificação de bactérias no lavado peritoneal (Log10 UFC/mL) 

dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os 

grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). 

 

EXPERIMENTO Comparações Diferença 

entre médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

1 G1-G2 1,98 -0,55 4,50 

2 G1-G2 1,20 -3,37 5,61 

4 G1-G2 0,08 -0,9 0,85 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), LI= 

limite inferior, LS= limite superior, ICr= intervalo de credibilidade.  

 

   
 

         A                                               B                                                   C 

 

Figura 4. Representação da quantificação de bactérias no lavado peritoneal dos camundongos 

C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP. (A) experimento 1 com n= 4 a 5, (B) 

experimento 2 com n= 5 a 6 e (C) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo; três 

experimentos independentes. 

 

7.3 Migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal 

 Para avaliar a migração de neutrófilos no local da infecção foi quantificado o número 

total de neutrófilos na cavidade peritoneal, após contagem diferencial, nos camundongos 

tratados conforme Figura 2. Ocorreu a migração de neutrófilos nos grupos submetidos à CLP 

em comparação ao grupo naive nos três experimentos (Figura 5). Não houve diferença 

significante na comparação entre os grupos submetidos à CLP (grupo controle versus grupo 

tratado com riboflavina) em nenhum dos experimentos (Figura 5 e Tabela 6).  
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Tabela 5 - Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo e 

máximo da quantificação de neutrófilos (número neutrófilos x 106) na cavidade peritoneal dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) nos grupos 

controle (G1) e tratados com riboflavina (G2).  
     

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo 

EXPERIMENTO 1 

G1 4 0 0 0 0 0 0 0 

G2 5 

5 

0,8 0,56 0,15 0,584 0,7 1,02 1,67 

G3 1,7 1,62 0,34 0,512 0,7 2,89 3,91 

EXPERIMENTO 2 

G1 5 0 0 0 0 0 0 0 

G2 6 

6 

14,28 8,32 5,74 11,27 12,29 13,69 30,24 

G3 17,99 6,46 9,84 15,01 17,18 19,60 29,03 

EXPERIMENTO 4 

G1 7 

7 

7 

0,10 0,07 0,03 0,04 0,10 0,14 0,24 

G2 7,45 2,75 2,57 6,30 7,27 9,81 10,91 

G3 5,86 2,49 1,35 4,99 5,93 7,43 9,45 

Legenda: G1=naive, G2= Grupo controle (CLP+ertapenem), G3= Grupo de estudo 

(CLP+ertapenem+riboflavina), N= número de observações. 

 

Tabela 6 – Comparação da quantificação de neutrófilos (número neutrófilos x 106) na 

cavidade peritoneal dos camundongos C57BL/6 WT entre os grupos naive (G1), controle 

(G2) e tratados com riboflavina (G3), 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP). 

 

Comparações Diferença entre 

médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

EXPERIMENTO 1 

G1-G2 

G1-G3 

G2-G3 

* *  * 

* *  * 

0,84 -0,95  2,7 

EXPERIMENTO 2 

G1-G2 

G1-G3 

G2-G3 

* *  * 

* *  * 

3,8 -5,98  13,25 

EXPERIMENTO 4 

G1-G2 

G1-G3 

G2-G3 

-7,3 -0,974  -5,04 

-5,72 -8,2  -3,37 

1,57 -0,74  4,26 

Legenda: G1= naive, G2= Grupo controle (CLP+ertapenem), G3= Grupo de estudo 

(CLP+ertapenem+riboflavina), LI= limite inferior, LS= limite superior, ICr= intervalo de credibilidade, * = não 

foi possível realizar a análise dos dados, pois um grupo é todo formado por observações iguais a zero. Os 

intervalos que contém diferença “significativa” entre os grupos, foram marcados em negrito. 
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     A                                                    B                                                C 

 
 

Figura 5. Representação do número de neutrófilos na cavidade peritoneal dos camundongos 

C57BL/6 WT naive e dos grupos submetidos à CLP. (A) experimento 1 com n= 4 a 5, (B) 

experimento 2 com n= 5 a 6 e (C) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo; três 

experimentos independentes. 

 

7.4. Avaliação da liberação sistêmica de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas 

 A quantificação das concentrações séricas das citocinas pró-inflamatórias IL-6, TNF-

α, KC e MIP-2 apresentaram elevação nos grupos submetidos à CLP, em comparação aos 

naives, nos dois experimentos independentes (Figuras 6, 7, 8 e 9). Não foi possível realizar a 

análise dos dados para IL-6 e TNF-α no experimento 4, pois o grupo naive é todo formado por 

observações iguais a zero (Tabelas 7 e 8). A comparação entre os camundongos dos grupos de 

estudo e controle, 12 horas após serem submetidos à CLP, não mostrou diferença significante 

das concentrações de citocinas em nenhum dos experimentos realizados (Figuras 6, 7, 8 e 9 e 

Tabela 8). Assim, neste modelo experimental de indução da sepse, o tratamento com 

riboflavina 6 horas após o procedimento não promoveu efeito anti-inflamatório sistêmico, 

considerando as citocinas analisadas.  

Tabela 7 – Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo das concentrações séricas de interleucinas IL-6 (ng/mL) e TNF- α (pg/mL), e 

quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos C57BL/6 WT dos grupos naive 

(G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP). 

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo Grupo 

EXPERIMENTO 1 

 

G1 

 

4 

IL-6 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 

TNF- α 9,41 2,99 25,77 7,00 9,75 11,82 12,36 

KC 0 0 0 0 0 0,01 0,01 

  IL-6 2,27 2,75 0,52 0,68 1,48 1,54 7,12 
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G2 5 TNF- α 42,32 23,42 2,68 46,52 47,50 49,74 65,18 

KC 0,94 0,61 0,32 0,35 0,96 1,39 1,67 

 

G3 

 

5 

IL-6 16,14 33,27 0,08 0,77 1,85 2,39 75,64 

TNF- α 30,44 41,80 0 0 0 71,74 80,47 

KC 1,34 0,74 0,61 0,83 1,01 2,04 2,22 

EXPERIMENTO 4 

 

G1 

 

7 

IL-6 0 0 0 0 0 0 0 

TNF- α 0 0 0 0 0 0 0 

KC 0,02 0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

MIP-2 0,01 0,01 0 0 0 0,01 0,01 

 

G2 

 

7 

IL-6 0,74 0,40 0,26 0,34 0,85 1,13 1,28 

TNF- α 14,97 19,88 0 4,94 6,88 18,02 58,12 

KC 1,10 0,08 1,02 1,02 1,11 1,17 1,19 

MIP-2 0,49 0,28 0,12 0,22 0,40 0,79 0,82 

 

G3 

 

7 

IL-6 0,78 0,27 0,42 0,44 0,81 1,07 1,08 

TNF- α 56,85 69,01 0 0 44,47 77,61 200,00 

KC 1,14 0,11 0,99 1,04 1,15 1,24 1,28 

MIP-2 0,84 0,59 0,13 0,29 0,96 1,23 1,73 

Legenda: G1= naive, G2= Grupo controle (CLP+ertapenem), G3= Grupo de estudo 

(CLP+ertapenem+riboflavina), IL-6 = interleucina 6, TNF- α = fator de necrose tumoral α, KC = Quimiocina 

derivada de queratinócitos, MIP-2 = proteína inflamatória de macrófagos-2, N= número de observações. 

 

Tabela 8 – Comparação das concentrações séricas de interleucinas IL-6 (ng/mL) e TNF- α 

(pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos C57BL/6 WT entre 

os grupos naive (G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 horas após a ligadura e perfuração 

do ceco (CLP). 

Variável Comparações Diferença entre 

médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

EXPERIMENTO 1 

IL-6 soro G1-G2 -2,45 -34,14 28,95 

G1-G3 -16,18 -43,66 12,88 

G2-G3 -13,72 -41,49 15,36 

TNF- α soro G1-G2 -33,21 -78,26 11,02 

G1-G3 -20,66 -61,98 26,54 

G2-G3 12,54 -25,81 52,72 

KC soro G1-G2 -0,93 -1,74 -0,12 

G1-G3 -1,33 -2,19 -0,47 

G2-G3 -0,4 -1,19 0,38 

EXPERIMENTO 4 

IL-6 soro G1-G2 * * * 

G1-G3 * * * 

G2-G3 0,03 -0,35 0,44 
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TNF- α soro G1-G2 * * * 

G1-G3 * * * 

G2-G3 41,51 -15,7 99,05 

KC soro G1-G2 -1,08 -1,16 -0,99 

G1-G3 -1,12 -1,2 -1,03 

G2-G3 -0,04 -0,13 0,05 

MIP-2 soro G1-G2 -0,48 -0,91 -0,04 

G1-G3 -0,84 -1,24 -0,42 

G2-G3 -0,35 -0,84 0,06 

Legenda: G1= naive, G2= Grupo controle (CLP+ertapenem), G3= Grupo de Estudo 

(CLP+ertapenem+riboflavina), IL-6 = interleucina 6, TNF- α = fator de necrose tumoral α, KC = Quimiocina 

derivada de queratinócitos, MIP-2 = proteína inflamatória de macrófagos-2, LI= limite inferior, LS= limite 

superior, ICr= intervalo de credibilidade, * = não foi possível realizar a análise dos dados, pois um grupo é todo 

formado por observações iguais a zero. Os intervalos que contém diferença “significativa” entre os grupos, 

foram marcados em negrito. 

                   

            A                                                    B 

 

Figura 6. Representação da concentração sérica da interleucina (IL) 6 nos camundongos 

C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com riboflavina. (A) 

experimento 1 com n= 4 a 5 e (B) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo, 2 

experimentos independentes.    
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                        A                                                            B 

 

Figura 7. Representação da concentração sérica de fator de necrose tumoral (TNF) α nos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com 

riboflavina. (A) experimento 1 com n= 4 a 5 e (B) experimento 4 com n= 7 

camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.    
 

 

                            A                                                           B 

 

Figura 8. Representação da concentração sérica da quimiocina derivada de queratinócito (KC) 

nos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com 

riboflavina. (A) experimento 1 com n= 4 a 5 e (B) experimento 4 com n= 7 

camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.    
 



65 
 

 

 

Figura 9. Representação da concentração sérica da quimiocina proteína inflamatória de 

macrófagos (MIP)-2 nos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos 

controle e tratados com riboflavina. N= 7 camundongos/grupo, 1 experimento. 
 

 

 

7.5. Avaliação da liberação peritoneal de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas 

De forma semelhante ao que ocorreu com relação à análise da liberação sistêmica de 

citocinas pró-inflamatórias, a quantificação das concentrações das citocinas pró-inflamatórias 

IL-6, TNF-α, KC e MIP-2 no lavado peritoneal mostrou elevação nos grupos submetidos à 

CLP, em comparação aos naives, nos 2 experimentos independentes (Figuras 10, 11, 12 e 13). 

Não foi possível realizar a análise dos dados, pois o grupo naive é todo formado por 

observações iguais a zero. A comparação entre os grupos de camundongos 12 horas após 

serem submetidos à CLP não mostrou diferença significante das concentrações de citocinas 

em nenhum dos experimentos realizados (Figuras 10,11, 12 e 13, e Tabela 10). Não 

observamos, portanto, redução da inflamação no local da infecção, neste modelo de sepse 

experimental, nos animais tratados com riboflavina. 
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Tabela 9 – Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo das concentrações no lavado peritoneal de interleucinas IL-6 (ng/mL) e TNF- α 

(pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos C57BL/6 WT dos 

grupos naive (G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 horas após a ligadura e perfuração do 

ceco (CLP). 

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo Grupo 

EXPERIMENTO 1 

 

G1 

 

4 

IL-6 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,08 0,12 

TNF- α 0 0 0 0 0 0 0 

KC 0 0 0 0 0 0,01 0,01 

 

G2 

 

5 

IL-6 6,14 5,63 0,94 2,06 3,31 11,25 13,13 

TNF- α 12,45 6,88 2,26 8,53 15,66 17,35 18,43 

KC 0,31 0,26 0,05 0,12 0,24 0,51 0,65 

 

G3 

 

5 

IL-6 11,53 11,01 1,29 2,83 12,07 12,54 28,93 

TNF- α 24,15 33,47 0 0 0 52,97 67,76 

KC 0,43 0,37 0,10 0,15 0,37 0,50 1,01 

EXPERIMENTO 4 

 

G1 

 

7 

IL-6 0 0 0 0 0 0 0 

TNF- α 0 0 0 0 0 0 0 

KC 0 0 0 0 0 0 0 

MIP-2 0 0 0 0 0 0 0 

 

G2 

 

7 

IL-6 1,37 0,19 1,10 1,24 1,35 1,46 1,70 

TNF- α 101,31 69,97 33,34 53,38 71,48 140,81 239,37 

KC 1,30 0,17 1,01 1,17 1,32 1,39 1,53 

MIP-2 1,38 0,19 1,06 1,22 1,43 1,50 1,62 

 

G3 

 

7 

IL-6 1,40 0,22 1,00 1,24 1,46 1,60 1,60 

TNF- α 112,49 93,35 24,43 44,47 95,15 156,68 297,57 

KC 1,36 0,14 1,23 1,24 1,29 1,50 1,55 

MIP-2 1,40 0,35 0,95 1,05 1,57 1,70 1,82 

Legenda: G1= naive, G2= Grupo controle (CLP+ertapenem), G3= Grupo de Estudo 

(CLP+ertapenem+riboflavina), IL-6 = interleucina 6, TNF- α = fator de necrose tumoral α, KC = Quimiocina 

derivada de queratinócitos, MIP-2 = proteína inflamatória de macrófagos-2, N= número de observações. 
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Tabela 10 – Comparação das concentrações no lavado peritoneal de interleucinas IL-6 

(ng/mL) e TNF- α (pg/mL), e quimiocinas KC (ng/mL) e MIP-2 (ng/mL) nos camundongos 

C57BL/6 WT entre os grupos naive (G1), controle (G2) e riboflavina (G3), 12 horas após a 

ligadura e perfuração do ceco (CLP). 

Variável Comparações Diferença 

entre médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

EXPERIMENTO 1 

IL-6  G1-G2 -6,02 -16,97 4,47 

G1-G3 -11,32 -21,84 -0,25 

G2-G3 -5,3 -15,62 5,74 

TNF- α  G1-G2 * * * 

G1-G3 * * * 

G2-G3 10,8 -27,44 46,74 

KC  G1-G2 -0,31 -0,69 0,11 

G1-G3 -0,43 -0,84 -0,03 

G2-G3 -0,12 -0,5 0,25 

EXPERIMENTO 4 

IL-6  G1-G2 * * * 

G1-G3 * * * 

G2-G3 0,04 -0,19 0,27 

TNF- α G1-G2 * * * 

G1-G3 * * * 

G2-G3 13,05 -79,77 104,9 

KC G1-G2 -1,3 -1,44 -1,16 

G1-G3 -1,36 -1,49 -1,22 

G2-G3 -6,38 -0,2 0,08 

MIP-2 G1-G2 * * * 

G1-G3 * * * 

G2-G3 0,03 -0,31 0,37 

Legenda: G1= naive, G2= Grupo controle (CLP+ertapenem), G3= Grupo de Estudo 

(CLP+ertapenem+riboflavina), IL-6 = interleucina 6, TNF- α = fator de necrose tumoral α, KC = Quimiocina 

derivada de queratinócitos, MIP-2 = proteína inflamatória de macrófagos-2, LI= limite inferior, LS= limite 

superior, ICr= intervalo de credibilidade, * = não foi possível realizar a análise dos dados, pois um grupo é todo 

formado por observações iguais a zero. Os intervalos que contém diferença “significativa” entre os grupos, 

foram marcados em negrito. 
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                         A                                                          B 

 

Figura 10. Representação da concentração da interleucina (IL) 6 no lavado peritoneal dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com 

riboflavina. (A) experimento 1 com n= 4 a 5 e (B) experimento 4 com n= 7 

camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.    
 

 

                             A                                                   B 

 

Figura 11. Representação da concentração de fator de necrose tumoral (TNF) α no lavado 

peritoneal dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e 

tratados com riboflavina. (A) experimento 1 com n= 4 a 5 e (B) experimento 4 com n= 7 

camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.    
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                     A                                                              B 

 

Figura 12. Representação da concentração de quimiocina derivada de queratinócitos (KC) no 

lavado peritoneal dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e 

tratados com riboflavina. (A) experimento 1 com n= 4 a 5 e (B) experimento 4 com n= 7 

camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.    
 

 

 

Figura 13. Representação da concentração de quimiocina proteína inflamatória de macrófagos 

(MIP)-2 no lavado peritoneal dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos 

grupos controle e tratados com riboflavina. N = 7 camundongos/grupo, 1 experimento.  
 

 

 



70 
 

7.6. Avaliação dos marcadores de disfunção orgânica 

 Para avaliação da disfunção orgânica nos camundongos C57BL/6 WT submetidos à 

CLP e tratados, foram analisadas as concentrações séricas de ureia e creatinina para disfunção 

renal, enzimas transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica 

(TGP) para disfunção hepática e da isoenzima creatinina quinase-MB (CK-MB) como 

marcador de disfunção cardíaca. Com relação aos marcadores de disfunção hepática, a 

concentração sérica de TGO não apresentou diferença significante na comparação entre os 

grupos de animais sépticos nos dois experimentos realizados (Figura 14 e Tabelas 11 e 12). 

Entretanto, na comparação entre os grupos, houve redução significante da concentração sérica 

de TGP no grupo dos animais sépticos tratados com riboflavina (Figura15A e Tabelas 11 e 

12), mas que não se confirmou em um segundo experimento, em que não ocorreu diferença 

significante entre os grupos (Figura15B e Tabelas 11 e 12). 

 

Tabela 11 – Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo das concentrações séricas dos marcadores de disfunção orgânica TGO (U/mL), 

TGP (U/mL), CK-MB (U/L), creatinina (mg/dL) e ureia (mg/dL) nos camundongos C57BL/6 

WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) nos grupos controle (G1) e tratados 

com riboflavina (G2). 

 

Grupo N Variável Média DP Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

EXPERIMENTO 3 

 

 

G1 

 

 

6 

TGO 176,1 61,00 87,74 136,84 184,64 228,51 235,71 

TGP 30,8 3,37 26,40 28,36 31,29 32,75 35,20 

CK-MB 104,3 20,90 83,99 90,09 96,18 118,54 135,47 

Creatinina 4,19 1,48 3,19 3,54 3,74 3,79 7,18 

Ureia 106,7 28,66 63,84 87,92 115,36 126,84 136,64 

 

 

G2 

 

 

6 

TGO 176,7 45,64 116,55 149,94 168,93 216,39 230,47 

TGP 24,28 3,12 20,53 21,76 24,44 27,13 27,38 

CK-MB 130,9 32,77 100,25 107,02 123,28 143,60 186,95 

Creatinina 5,30 2,59 3,39 3,61 3,79 7,18 8,97 

Ureia 133,6 43,57 73,92 105,28 134,40 166,04 187,04 

EXPERIMENTO 4 

 

 

G1 

 

 

7 

TGO 53,33 5,88 43,50 46,40 56,20 57,50 57,80 

TGP 28,58 12,06 15,36 19,99 23,57 33,69 51,50 

CK-MB 110,0 24,68 66,44 88,73 115,14 133,30 135,37 

Creatinina 0,58 0,40 0,12 0,21 0,46 1,06 1,09 

Ureia 112,4 37,64 74,40 79,20 91,60 160,80 162,80 

 

 

 

 

TGO 56,66 5,18 47,60 53,90 56,70 60,20 63,40 

TGP 26,19 6,52 19,72 20,69 23,39 34,39 34,83 
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G2 7 CK-MB 202,8 78,08 108,13 134,13 191,91 283,52 325,21 

Creatinina 1,17 0,57 0,54 0,82 0,93 1,65 2,20 

Ureia 177,9 63,07 99,20 119,60 191,60 232,40 270,80 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de Estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), TGO = 

Transaminase glutâmico-oxalacética, TGP = Transaminase glutâmico pirúvica, CK-MB= fração MB da creatino 

quinase, N= número de observações, DP= desvio padrão, Q1= quartil inferior, Q3= quartil superior. 

 

Tabela 12 – Comparação das concentrações séricas dos marcadores de disfunção orgânica 

TGO (U/mL), TGP (U/mL), CK-MB (U/L), creatinina (mg/dL) e ureia (mg/dL) nos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os 

grupos controle (G1) e tratados com riboflavina (G2). 

Variável Comparações Diferença 

entre médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

EXPERIMENTO 3 

TGO G1-G2 0,55 -53,3 54,4 

TGP G1-G2 -6,58 -11,25 -1,98 

CK-MB G1-G2 26,08 -11,22 62,96 

Creatinina G1-G2 1,04 -3,22 5,28 

Ureia G1-G2 26,31 -11,08 63,29 

EXPERIMENTO 4 

TGO G1-G2 -3,24 -10,72 3,98 

TGP G1-G2 2,31 -6,57 11,47 

CK-MB G1-G2 -89,44 -145,1 -30,14 

Creatinina G1-G2 -0,59 -1,14 -0,01 

Ureia G1-G2 -64,98 -114,74 -15,14 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de Estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), TGO = 

Transaminase glutâmico oxalacética, TGP = Transaminase glutâmico pirúvica, CK-MB= fração MB da creatino 

quinase, LI= limite inferior, LS= limite superior, ICr= intervalo de credibilidade. Os intervalos que contém 

diferença “significativa” entre os grupos, foram marcados em negrito. 
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                     A                                                                B 

 

Figura 14. Representação da concentração sérica de transaminase glutâmico oxaloacética 

(TGO) nos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados 

com riboflavina. (A) experimento 3 com n= 6 e (B) experimento 4 com n= 7 

camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.    

 
 

                 A                                                           B 

 

Figura 15. Representação da concentração sérica de transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) 

nos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com 

riboflavina. (A) experimento 3 com n= 6 e (B) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo, 

2 experimentos independentes. * = diferença significante entre os grupos.         
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 Com relação à avaliação da disfunção cardíaca, a concentração sérica de CK-MB não 

apresentou variação significante na comparação entre os grupos no primeiro experimento 

(Figura 16A e Tabelas 11 e 12). Porém, no segundo experimento, houve elevação significante 

da CK-MB no grupo dos animais sépticos tratados com riboflavina (Figura 16B e Tabelas 11 

e 12). 

                 

 

                 A                                                                B 

 

Figura 16. Representação da concentração sérica da fração MB da creatino quinase (CK-MB) 

nos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com 

riboflavina. (A) experimento 3 com n= 6 e (B) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo, 

2 experimentos independentes. * = diferença significante entre os grupos.     
 

  

 

 De forma semelhante ao ocorrido na comparação entre os grupos de animais sépticos 

para análise da CK-MB, as concentrações séricas de creatinina e ureia não apresentaram 

diferença significante na comparação entre os grupos no primeiro experimento (Tabelas 11 e 

12 e Figuras 17A e 18A, respectivamente), mas no segundo, houve elevação destes 

marcadores de disfunção renal no grupo dos animais submetidos à CLP que receberam 

tratamento com riboflavina (Figuras 17B e 18B e Tabelas 11 e 12). 
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             A                                                                B 

 

Figura 17. Representação da concentração sérica de creatinina nos camundongos C57BL/6 

WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com riboflavina. (A) experimento 3 

com n= 6 e (B) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo, 2 experimentos independentes.     
* = diferença significante entre os grupos. 
 

 

 

             A                                                                   B 

 

Figura 18. Representação da concentração sérica de ureia nos camundongos C57BL/6 WT 12 

horas após a CLP nos grupos controle e tratados com riboflavina. (A) experimento 3 com n= 

6 e (B) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo, 2 experimentos independentes. * = 

diferença significante entre os grupos.      
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7.7. Avaliação das concentrações plasmáticas de lactato 

 A concentração plasmática de lactato dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a 

CLP não apresentou diferença significante na comparação entre os grupos nos experimentos 

realizados (Tabelas 13 e 14 e Figura 19). Deste modo, não houve redução das concentrações 

de lactato nos animais sépticos tratados com riboflavina, neste modelo experimental. 

 

Tabela 13 – Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo da concentração plasmática de lactato (mg/dL) nos camundongos C57BL/6 WT 12 

horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) nos grupos controle (G1) e tratados com 

riboflavina (G2). 
 

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo 

EXPERIMENTO 3 

G1 6 

6 

26,94 3,56 20,91 25,34 28,18 29,43 30,15 

G2 28,18 3,96 23,94 24,92 27,88 30,49 34,09 

EXPERIMENTO 4 

G1 7 

7 

40,24 11,17 25,49 29,22 45,39 47,25 55,96 

G2 46,54 9,02 35,44 38,86 47,25 56,27 58,45 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de Estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), N= 

número de observações. 

            
Tabela 14 – Comparação das concentrações plasmáticas de lactato (mg/dL) nos camundongos 

C57BL/6 WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os grupos controle 

(G1) e tratados com riboflavina (G2). 

Experimento Comparações Diferença entre 

médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

3 G1-G2 1,28 -3,21 5,95 

4 G1-G2 -6,34 -16,3 3,97 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), LI= 

limite inferior, LS= limite superior, ICr= intervalo de credibilidade.  
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     A                                                                       B 

 

Figura 19. Representação da concentração plasmática de lactato nos camundongos C57BL/6 

WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com riboflavina. (A) experimento 3 

com n= 6 e (B) experimento 4 com n= 7 camundongos/grupo; dois experimentos 

independentes. 

     

7. 8. Avaliação do estresse oxidativo 

 A avaliação do estresse oxidativo aos lipídeos no soro dos camundongos C57BL/6 WT 

submetidos à CLP foi realizada por meio da quantificação da concentração de MDA. Na 

comparação entre os grupos, os valores das concentrações de MDA 12 horas após o 

procedimento cirúrgico não apresentaram diferença significante no experimento realizado 

(Figura 20 e Tabelas 15 e 16). Assim, não observamos redução do dano oxidativo aos lipídeos 

nos animais tratados com riboflavina, neste modelo de sepse induzida por CLP. 
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Tabela 15 – Média, desvio padrão, quartil inferior, mediana, quartil superior e valores mínimo 

e máximo dos níveis de MDA no soro (mmol/L) dos camundongos C57BL/6 WT 12 horas 

após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) nos grupos controle (G1) e tratados com 

riboflavina (G2). 
 

Grupo N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Quartil 

Inferior 

Mediana Quartil 

Superior 

Máximo 

EXPERIMENTO 5 

G1 5 

5 

4,59 0,85 3,30 4,26 4,92 4,98 5,51 

G2 5,20 0,73 4,34 4,63 5,36 5,51 6,18 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), N= 

número de observações, MDA = malondialdeído. 

            
Tabela 16 – Comparação dos níveis de MDA (mmol/L) no soro dos camundongos C57BL/6 

WT 12 horas após a ligadura e perfuração do ceco (CLP) entre os grupos controle (G1) e 

tratados com riboflavina (G2). 

 

Experimento Comparações Diferença entre 

médias 

LI ICr 95% LS ICr 95% 

5 G1-G2 0,64 -1,25 2,53 

Legenda: G1= Grupo controle (CLP+ertapenem), G2= Grupo de estudo (CLP+ertapenem+riboflavina), LI= 

limite inferior, LS= limite superior, ICr= intervalo de credibilidade, MDA = malondialdeído. 

 

 

Figura 20. Representação da concentração de malondialdeído (MDA) no soro dos 

camundongos C57BL/6 WT 12 horas após a CLP nos grupos controle e tratados com 

riboflavina. N= 5 camundongos/grupo, 1 experimento.   
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7.9. Avaliação da sobrevida 

Foi realizada análise de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier, e as diferenças 

estatísticas entre as curvas foram avaliadas utilizando o teste log-rank. Os animais foram 

tratados conforme descrito no fluxograma 1, monitorados duas vezes por dia e a sobrevida 

avaliada durante 7 dias nos dois experimentos independentes. Houve um aumento da 

mortalidade dos animais sépticos que receberam tratamento com riboflavina em comparação 

com o grupo controle no primeiro experimento (Log-rank p= 0,01) (Figura 21A). Entretanto, 

não observamos diferença significante da mortalidade na comparação entre os grupos de 

animais sépticos no segundo experimento (Log-rank p= 0,8) (Figura 21B). 

 

 

        A                                                                          B 

 

Figura 21. Representação das curvas de Kaplan-Meier para sobrevida dos camundongos 

C57BL/6 submetidos à CLP. Os animais foram tratados conforme descrito no fluxograma 1 

(experimentos 6 e 7), monitorados duas vezes por dia e a sobrevida avaliada durante 7 dias. 

(A) n= 5 camundongos/grupo e (B) n= 7 camundongos/grupo. Diferenças estatísticas entre as 

curvas avaliadas utilizando o Teste Log-rank. (A) * p= 0,01 e (B) p=0,8. 
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8 Discussão 

A sepse é uma das principais causas de morbidade, mortalidade e utilização de 

serviços de saúde por crianças em todo o mundo (WEISS et al., 2020). Apesar da crescente 

compreensão de seus mecanismos fisiopatológicos complexos, permanecem lacunas 

significativas no conhecimento e não há tratamento específico para a sepse (COOPERSMITH 

et al., 2018). Assim, no presente estudo, foi utilizado um modelo experimental de ligadura e 

perfuração do ceco em camundongos isogênicos das linhagens C57BL/6 (Wild type, WT), 

com o objetivo de avaliar se a administração de riboflavina a camundongos sépticos resultaria 

em redução da mortalidade, da disfunção orgânica e da carga bacteriana, bem como seus 

potenciais efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. A análise da sobrevida mostrou que os 

animais sépticos que receberam tratamento com riboflavina tiveram mortalidade maior ou 

semelhante em relação ao grupo controle, nos dois experimentos realizados. Além disso, o 

tratamento com riboflavina não reduziu ou até mesmo promoveu incremento das 

concentrações de alguns marcadores de disfunção orgânica como a CK-MB, a ureia e a 

creatinina, nos animais sépticos. Efeitos anti-inflamatórios da riboflavina também não foram 

observados, pois não houve diferença significativa nas concentrações das citocinas IL-6, 

TNF-α, KC e MIP-2 no lavado peritoneal e no sangue, nem no padrão de migração de 

neutrófilos para a cavidade peritoneal e no crescimento bacteriano local e sistêmico, na 

comparação entre os grupos. Além disso, não foram observados efeitos antioxidantes da 

riboflavina, já que também não houve diferença entre os grupos na quantificação de MDA, 

utilizada para avaliação do estresse oxidativo aos lipídeos, ou na concentração plasmática de 

lactato. Assim como em estudos prévios realizados no Laboratório de Farmacologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (NASCIMENTO et al., 2010), nossos resultados 

mostram que houve o desenvolvimento da sepse 12 horas após o procedimento cirúrgico ao 

comprovarmos o crescimento bacteriano no sangue e o aumento das concentrações séricas das 

citocinas inflamatórias TNF-α e IL-6, assim como das quimiocinas KC e MIP-2 nos 

camundongos submetidos a CLP em comparação aos camundongos naive. Com relação à 

avaliação da carga bacteriana, não houve em nosso estudo redução do número de UFC no 

sangue nem no lavado peritoneal dos camundongos submetidos à CLP que receberam 

tratamento com riboflavina 6 horas após o procedimento, em comparação aos animais 

sépticos do grupo controle. Adicionalmente, não observamos crescimento bacteriano no 

sangue de alguns camundongos nos experimentos realizados, o que pode ser explicado pelo 
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fato de que culturas positivas podem ser detectadas em apenas 42,2% dos camundongos 

submetidos à CLP (ZHAI et al., 2018). Nossos achados destoam de uma publicação anterior 

na qual Toyosawa et al. (2004) mostraram uma redução significativa do número de bactérias 

no sangue de camundongos que receberam bolus de riboflavina na dose de 20mg/Kg 24 horas 

antes da inoculação endovenosa da bactéria Escherichia coli (TOYOSAWA et al., 2004b). 

Entretanto, sabe-se que estudos baseados em injeção bacteriana intraperitoneal ou intravenosa 

necessitam de grandes inóculos devido à incapacidade da maioria das cepas de se multiplicar 

in vivo e para superar as defesas do hospedeiro, que eliminam eficientemente baixas doses de 

bactérias (DEITCH, 1998, 2005; CHEN; STANOJCIC; JESCHKE, 2014; LEWIS; BILLIAR; 

ROSENGART, 2016). Os críticos do modelo de injeção bacteriana observam que, como a 

endotoxemia, ele não imita a condição séptica humana, onde geralmente há um reservatório 

contínuo para liberação de bactérias (WICHTERMAN; BAUE; CHAUDRY, 1980; DEITCH 

et al., 1998; POLI-DE-FIGUEIREDO et al., 2008; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). 

Neste sentido, o modelo baseado na CLP mostra-se mais adequado, apesar de também 

apresentar limitações, pois imita a perfuração clínica de apendicite ou de diverticulite, sendo 

clinicamente mais relevante que os modelos mais simples de sepse por injeção bacteriana em 

bolus (SONG et al., 2013; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016; BASTARACHE; 

MATTHAY, 2013).  

No presente estudo optamos por realizar a contagem de neutrófilos no lavado 

peritoneal, pois estas células representam a primeira linha de defesa do hospedeiro através do 

recrutamento rápido para os locais de infecção, onde fagocitam os agentes patogênicos e 

produzem mediadores microbicidas, incluindo os radicais livres, apresentando papel 

primordial no controle da proliferação bacteriana local e de sua disseminação sistêmica 

(ERMERT; ZYCHLINSKY; URBAN, 2009; BHAN et al., 2016; NOURSHARGH; 

RENSHAW; IMHOF, 2016; SHEN et al., 2017; CÓLON et al., 2019). Assim, já foi 

demonstrado que em camundongos submetidos à sepse não grave, o alto número de 

neutrófilos emigrados para o foco de infecção está associado à redução da carga bacteriana 

(BENJAMIM; FERREIRA; CUNHA, 2000; BENJAMIM et al., 2002; CROSARA-

ALBERTO et al., 2002; ALVES-FILHO et al., 2006; SPILLER et al., 2019). Assim, nossos 

resultados referentes ao crescimento bacteriano local e sistêmico estão de acordo com o 

padrão de migração de neutrófilos, no qual também não observamos diferença significante na 

comparação entre o grupo controle e os camundongos sépticos tratados com riboflavina. 
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Spiller et al. (2019) demonstraram que os neutrófilos de camundongos submetidos à 

sepse letal têm uma regulação negativa do receptor de quimiocinas CXCR2, o que 

compromete a rolagem, adesão e migração in vivo, bem como a resposta quimiotática aos 

agonistas CXCR2 in vitro. Da mesma forma, os neutrófilos circulantes obtidos de pacientes 

com sepse exibem menor atividade quimiotáxica do que os neutrófilos de voluntários 

saudáveis (TAVARES-MURTA et al., 2002; CHISHTI et al., 2004; ARRAES et al., 2006; 

RAYMOND et al., 2018). É importante ressaltar que a falha na migração de neutrófilos não é 

causada pela deficiência na produção de fatores quimiotáticos, uma vez que a carga bacteriana 

maciça é seguida por concentrações aumentadas de citocinas quimiotáticas e quimiocinas no 

foco da infecção (BENJAMIM; FERREIRA; CUNHA, 2000; BENJAMIM et al., 2002; 

CROSARA-ALBERTO et al., 2002; ALVES-FILHO et al., 2006; SPILLER et al., 2019). 

Uma explicação para a diminuição observada nas habilidades de migração de neutrófilos é 

que concentrações elevadas de citocinas pró-inflamatórias circulantes no início da sepse 

aumentam os níveis de óxido nítrico induzido, o que pode diminuir a adesão e a 

transmigração de neutrófilos para locais inflamatórios (ALVES-FILHO; SPILLER; CUNHA, 

2010; ZHANG et al., 2016). Assim, há evidências na literatura de que a resposta inflamatória 

sistêmica é o principal mecanismo de falha na migração de neutrófilos na sepse, que por sua 

vez se correlaciona a uma depuração bacteriana deficiente e alta taxa de mortalidade 

(ALVES-FILHO et al., 2006; RIOS-SANTOS et al., 2007; ALVES-FILHO et al., 2009; 

SPILLER et al., 2019). O desenvolvimento da resposta inflamatória é muitas vezes 

indispensável para combater a infecção com sucesso, no entanto, quando exacerbada, tem um 

efeito prejudicial no organismo, causando dano tecidual, disfunção de múltiplos órgãos e 

eventualmente, a morte (DEJAGER et al., 2011; PARK et al., 2016; SÔNEGO et al., 2016). 

Portanto, uma terapia ótima deve bloquear a superativação do sistema imunológico, mas não 

impedir a eliminação do patógeno. 

Diante do exposto, para avaliar se o tratamento com riboflavina promoveria uma ação 

anti-inflamatória, com consequente redução dos danos gerados pela resposta desregulada do 

sistema imune durante a sepse, realizamos a quantificação das citocinas pró-infamatórias IL-6 

e TNF-α e das quimiocinas KC e MIP-2 no soro e no lavado peritoneal dos camundongos 

sépticos eutanasiados 12 horas após a CLP. Observamos que as concentrações dos mediadores 

inflamatórios foram semelhantes entre os grupos tanto no soro quanto no lavado peritoneal, 

ou seja, a riboflavina não promoveu ação anti-inflamatória local ou sistêmica. Esse achado 

está de acordo com o padrão de migração de neutrófilos do presente estudo, pois as 
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quimiocinas KC e MIP-2 desempenham um papel importante no recrutamento de neutrófilos 

para o local da infecção, sendo consideradas homólogas funcionais da IL-8 em camundongos 

(LUSTER, 1998; SÔNEGO et al., 2016; WU et al., 2016; DAVID et al., 2017). Realizamos a 

quantificação da concentração sérica da MIP-2 e não apenas no lavado peritoneal, pois 

existem evidências na literatura de que esta quimiocina, em modelo murino de peritonite 

séptica, apresenta aumento expressivo no soro, lavado peritoneal e homogenato de pulmão em 

comparação com outras quimiocinas (WALLEY et al., 1997).  

Em termos de efeito anti-inflamatório, portanto, a riboflavina não promoveu os 

mesmos benefícios observados em estudos prévios, baseados em modelo de choque 

endotóxico induzido por LPS (Escherichia coli) (TOYOSAWA et al., 2004a, 2004b; 

KODAMA et al., 2005). Toyosawa et al (2004) demonstraram redução nas concentrações de 

IL-6, TNF-α e MIP-2 no plasma dos camundongos 12 horas após administração de LPS no 

grupo tratado com riboflavina na dose de 20mg/Kg 6 horas após a injeção (TOYOSAWA et 

al., 2004a). Seguindo a mesma metodologia, Kodama et al (2005) também observaram 

redução nas concentrações plasmáticas de IL-6 e MIP-2 9 e 12 horas após administração de 

LPS no grupo tratado com riboflavina. Essa discrepância aparente nos resultados pode ser 

decorrente das diferenças importantes inerentes aos modelos experimentais, no nível 

molecular (LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). Estudos anteriores comparando 

modelos de sepse induzida por CLP e por injeção de LPS mostram que as citocinas 

inflamatórias, como IL-6 e TNF-α, e as quimiocinas KC e MIP-2 têm perfis temporais 

diferentes, ou seja, as citocinas atingem o pico mais cedo, em maiores concentrações e por 

períodos mais curtos na endotoxemia. Portanto, a resposta inflamatória após injeção de LPS 

tem caráter robusto e transitório, muito diferente da liberação mais suave e prolongada das 

citocinas em modelos de CLP (REMICK et al., 2000; REMICK; WARD, 2005; MERA et al., 

2011; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016; LIBERT et al., 2019). Na inoculação de 

bactérias, as respostas observadas de citocinas são mais semelhantes aos modelos de injeção 

de LPS (DEITCH et al., 1998). Além disso, a magnitude da resposta do hospedeiro observada 

nesses modelos depende da via de administração das bactérias, com a via intraperitoneal 

mostrando respostas inflamatórias atenuadas em comparação com a via intravenosa (CHEN; 

STANOJCIC; JESCHKE, 2014; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). Pacientes com 

sepse apresentam elevação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF-α, com valores 

mais baixos e curso mais prolongado em comparação com a endotoxemia, que se caracteriza 

pela elevação acentuada e rápida dessas citocinas. Assim, embora esses modelos possam 
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mimetizar de alguma forma o processo de sepse, eles não reproduzem a complexidade clínica 

completa e a heterogeneidade intrínseca dos pacientes (DEJAGER et al., 2011). Há evidências 

que demonstram claramente que a administração de LPS não deve ser aceita como um modelo 

relevante de sepse, dadas as muitas diferenças entre o fenótipo de sepse e aquele induzido 

pela injeção de LPS (LIBERT et al., 2019). 

Acreditamos que a escolha do intervalo de tempo de 12 horas para coleta dos materiais 

para análise da resposta inflamatória seja adequada, pois Li et al. (2018) demonstraram que as 

concentrações plasmáticas das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-α, e da quimiocina 

MIP-2 aumentaram significativamente nos camundongos 8h após a CLP, evoluindo com 

redução posterior, mas às 48 horas ainda permaneciam superiores às concentrações 

observadas  às 0 h (LI et al., 2018). Segundo Gong e Wen (2019), após a indução da peritonite 

por CLP, citocinas/quimiocinas inflamatórias como IL-10, TNF-α, CCL2 e CCL3 são 

rapidamente induzidas na cavidade peritoneal (resposta local), sangue e órgãos periféricos 

(resposta sistêmica) em 4 horas, com pico em 24 horas, retornando três dias depois às 

concentrações basais, indicando o final da fase aguda da sepse (GONG; WEN, 2019). 

Adicionalmente, de acordo com relatos anteriores, os camundongos submetidos à CLP 

parecem normais por aproximadamente 10 horas e começam a mostrar sinais clínicos de sepse 

cerca de 12 horas após o procedimento (ZHAI et al., 2018). Em pacientes sépticos, as 

concentrações circulantes de IL-6, IL-8 e TNF-α apresentaram pico em menos de 12 horas e 

estavam significativamente aumentadas em três momentos (< 12 horas, 4 dias e 14 dias após a 

sepse) em comparação com indivíduos saudáveis (RAYMOND et al., 2018).  

Sanches et al. (2014) mostraram que a riboflavina exerce potentes efeitos 

antioxidantes e anti-inflamatórios no fígado isquêmico, protegendo as células do parênquima 

hepático contra lesões de isquemia-reperfusão. Assim, considerando que a administração de 

oxigênio faz parte do tratamento de pacientes sépticos e que existem evidências de que a 

sepse leva ao acúmulo de succinato, uma assinatura metabólica universal da isquemia, esta se 

torna uma condição que imita o mecanismo de isquemia-reperfusão (TANNAHILL et al., 

2013; CHOUCHANI et al., 2014). Entretanto, observamos uma redução significante da 

concentração sérica de TGP no grupo dos animais sépticos tratados com riboflavina somente 

em um dos experimentos, o que não se confirmou posteriormente e as concentrações séricas 

de TGO foram semelhantes entre os grupos em ambos os experimentos. 

Também não houve diferença significativa das concentrações de ureia, creatinina e da 

isoenzima CK-MB na comparação entre os grupos no primeiro experimento. Entretanto, 
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observamos elevação significativa destes biomarcadores no grupo de animais sépticos 

tratados com riboflavina em um segundo experimento. Acreditamos que essa discrepância 

possa ter sido influenciada pelos diferentes graus de gravidade da sepse que podem ser 

induzidos pela CLP (DEJAGER et al., 2011). Além disso, uma diferença metodológica entre 

os dois experimentos foi a utilização do isoflurano a 2% em um deles para infusão da 

riboflavina ou do placebo, 6 horas após a CLP, e como qualquer outro medicamento, o 

isoflurano não é isento de efeitos colaterais. Embora alguns grupos observaram proteção 

contra lesões renais e hepáticas com o uso de anestésicos voláteis (LEE et al., 2007; 

HERRMANN et al., 2013; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016), no presente estudo 

observamos concentrações mais elevadas de ureia e creatinina no experimento em que os 

camundongos foram submetidos à anestesia com isoflurano. 

Apesar de a disfunção orgânica constituir ponto crucial na fisiopatologia da sepse, por 

contribuir para sua alta taxa de mortalidade, ainda não há em estudos pré-clínicos painel 

validado e padronizado de marcadores semelhantes ao SOFA, e muitos dos artigos mais 

citados sobre sepse baseados em estudos de modelos animais não realizaram avaliação da 

disfunção orgânica, o que dificulta a comparabilidade dos estudos (LIBERT et al., 2019). No 

presente estudo, as concentrações dos marcadores de disfunção orgânica foram avaliadas 12 

horas após a CLP, pois a disfunção orgânica ocorre geralmente de 6 a 12 horas após a indução 

da sepse, sendo causada, principalmente, pela resposta inflamatória sistêmica (ANGUS; VAN 

DER POLL, 2013; RHODES et al., 2017; SONG; ZOU; CAO, 2018). Estudos prévios 

mostram que seria possível detectar alterações 12 horas após a indução da sepse com este 

modelo experimental. Li et al. (2018) analisaram o padrão da disfunção hepática e renal ao 

longo das horas, por meio de testes bioquímicos no sangue, em modelo de sepse induzida por 

CLP. Com relação à função hepática, tanto a TGO quanto a TGP aumentaram 

significativamente 8 horas após a CLP e mantiveram-se elevadas durante todo o período de 

observação (48 h). De forma semelhante, observou-se aumento das concentrações séricas de 

ureia e creatinina 8 horas após a CLP, com concentrações significativamente mais elevadas 

após 16 h e retorno gradual ao normal, 48 horas após o procedimento cirúrgico (LI et al., 

2018). Adicionalmente, Liu et al. mostraram aumento significativo das concentrações séricas 

de CK-MB no grupo CLP em comparação com o grupo sham 12 horas após a indução da 

sepse, utilizando modelo experimental semelhante ao utilizado em nosso estudo (LIU et al., 

2019).  
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Embora o sistema imunológico do hospedeiro tenha ações geralmente benéficas, 

resposta imune excessiva e desregulada pode causar lesões graves e contribuir para a falência 

de órgãos (ROSSAINT; ZARBOCK, 2015). Assim, considerando que a resposta inflamatória 

é um dos mecanismos que contribuem para a lesão orgânica (STELING et al., 2013; 

DELLINGER, 2013; GARCIA-ALVAREZ; MARIK; BELLOMO, 2014), o fato de o 

tratamento com riboflavina não ter resultado em redução das concentrações de mediadores 

pró-inflamatórios nos camundongos sépticos poderia justificar, em parte, a ausência de 

melhora da maioria dos marcadores de disfunção orgânica. 

Tem sido consistentemente demonstrado que, durante a sepse, a insuficiência 

energética celular relacionada à disfunção mitocondrial, decorrente do estresse oxidativo, está 

associada a um pior prognóstico nos pacientes graves (BREALEY et al., 2002; 

SVISTUNENKO et al., 2006; CARRÉ et al., 2010; KOZLOV et al., 2011; SINGER, 2014), e 

a melhoria da biogênese da mitocôndria melhora a sobrevida dos pacientes (CARRÉ et al., 

2010). Em condições normais, as mitocôndrias são protegidas dos danos causados pelas ROS 

por vários sistemas antioxidantes que interagem entre si.  No entanto, quando a proteção 

antioxidante é sobrecarregada, o estresse oxidativo inicia danos aos ácidos nucleicos, 

proteínas e lipídios nas mitocôndrias, resultando na perda da função enzimática na cadeia 

transportadora de elétrons e, eventualmente, disfunção mitocondrial e prejuízo na produção de 

ATP (JAMES; MURPHY, 2002; TURRENS, 2003; GALLEY, 2010). Como a quantificação 

direta in vivo de ROS é difícil em virtude de sua instabilidade química e meia-vida muito 

curta, as medidas de estresse oxidativo têm-se baseado na quantificação de subprodutos da 

oxidação de macromoléculas (MANSO et al., 2013; WEISS; DEUTSCHMAN, 2014). Neste 

sentido, a peroxidação lipídica é utilizada como parâmetro de medida indireta do estresse 

oxidativo aos lipídios no plasma (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). Assim, optamos por 

realizar a quantificação do MDA, um produto final formado durante a degradação dos 

fosfolipídios da membrana celular em decorrência do estresse oxidativo, usado amplamente 

como biomarcador da oxidação lipídica há mais de 30 anos (LORENTE et al., 2013; 

TSIKAS, 2017). Contudo, não observamos redução dos níveis de MDA nos animais sépticos 

que receberam riboflavina, sugerindo que este medicamento não promoveu o efeito 

antioxidante esperado. Uma possível explicação seria o fato de que o medicamento possa não 

ter atingido as mitocôndrias na quantidade suficiente para promover algum benefício, visto 

que o efeito desejado de um medicamento ou gene direcionado às mitocôndrias pode ser 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohkawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=36810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohishi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=36810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yagi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=36810
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alcançado apenas se a molécula bioativa for absorvida pelo órgão ou célula alvo ou por ambos 

e se acumular no local subcelular desejado (neste caso, as mitocôndrias) (GALLEY, 2010).  

Sabemos que, juntamente com a inflamação, o estresse oxidativo está envolvido nas 

vias ativadas durante a sepse que levam à disfunção orgânica e à morte. Em recém-nascidos 

sépticos, há aumento significativo das concentrações circulantes de TNF-α e MDA, em 

comparação com controles saudáveis (SEEMA et al., 1999; BATRA et al., 2000; POGGI; 

DANI, 2018). Além disso, o estresse oxidativo na mitocôndria parece desempenhar um papel 

na redução da capacidade respiratória dos tecidos gravemente afetados, pelo desacoplamento 

parcial da fosforilação oxidativa mitocondrial, levando a baixos níveis de ATP  intracelular e 

a concentrações aumentadas de lactato (CROUSER, 2002, 2004; CARRÉ et al., 2010; 

PRAUCHNER, 2017). Considerando essa relação entre resposta inflamatória, estresse 

oxidativo e concentrações de lactato na sepse, observamos que, no presente estudo, o 

tratamento com riboflavina não resultou em redução dos mediadores pró-inflamatórios nem 

do estresse oxidativo, pela análise da peroxidação lipídica e também não houve redução das 

concentrações de lactato nos animais sépticos. 

Na sepse, a elevação das concentrações de lactato é um reflexo da disfunção celular, 

embora se reconheça que vários fatores como metabolismo anaeróbico na hipoperfusão 

tecidual, respiração aeróbica prejudicada, glicólise aeróbica acelerada e redução da depuração 

hepática, também contribuem (SCOTT et al., 2017; ZHAI et al., 2018). Adicionalmente, uma 

característica da sepse é o início precoce da disfunção microcirculatória, que surge como parte 

da resposta inflamatória sistêmica, gerando aumento concomitante das concentrações de 

lactato com a diminuição da perfusão tecidual (BAKKER, 2016; SUETRONG; WALLEY, 

2016; ZHAI et al., 2018).  

Nesse contexto, o lactato sérico é tipicamente usado para avaliar a gravidade da 

doença, a resposta ao tratamento e o prognóstico (SUETRONG; WALLEY, 2016). As 

diretrizes recentes da Sepsis-3 recomendam que a persistência de lactato sérico acima de 2 

mmol/L, apesar da ressuscitação hídrica adequada, seja incluída como um novo critério 

quando se define clinicamente o choque séptico (SINGER et al., 2016). Essa recomendação 

baseia-se no reconhecimento de que há correlação fortemente positiva entre as concentrações 

de lactato e a gravidade e a morbimortalidade da doença no contexto da sepse (NICHOL et 

al., 2010; RISHU et al., 2013; NOLT et al., 2018). Assim, como a medida das concentrações 

de lactato é frequentemente incorporada no manejo clínico da doença crítica, particularmente 

em casos de sepse e choque séptico (NOLT et al., 2018), optamos por realizar a quantificação 
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da concentração plasmática do lactato para avaliar se o uso da riboflavina promoveria sua 

redução nos animais sépticos. A coleta de sangue para análise foi realizada 12 horas após a 

CLP, pois estudos anteriores mostraram que o lactato sanguíneo aumenta no estágio inicial e 

depois diminui em modelos animais e humanos (SOLLER et al., 2015; LI et al., 2018). Essas 

alterações na cinética do lactato sanguíneo foram claramente significativas após 6 horas em 

muitos estudos e após 12 horas na maioria (VINCENT et al., 2016). Entretanto, de acordo 

com nossos resultados, os camundongos sépticos tratados com riboflavina não apresentaram 

redução das concentrações plasmáticas de lactato em comparação ao grupo controle.  

No presente estudo, realizamos 2 experimentos independentes de sobrevida para 

avaliar se a riboflavina promove redução da mortalidade nos camundongos submetidos à 

CLP. Porém, observamos que houve um aumento da mortalidade dos animais sépticos que 

receberam tratamento com riboflavina em comparação com o grupo controle no primeiro 

experimento e não houve diferença entre os grupos no segundo. Ou seja, o tratamento com 

riboflavina não resultou em melhora da sobrevida ou aumentou a mortalidade dos 

camundongos sépticos, o que está de acordo com os achados dos marcadores de disfunção 

orgânica, discutidos anteriormente. Contudo, devemos ponderar que o aumento da 

mortalidade pode ter sido secundário a diferenças na gravidade da sepse induzida pelo modelo 

de CLP e ao pequeno número de observações do experimento. Estes resultados divergem de 

estudos anteriores, em que Toyosawa e colaboradores demonstraram aumento da sobrevida 

em camundongos que foram tratados com riboflavina sob a forma de bolus ou infusão 

contínua após indução de choque endotóxico por LPS (Escherichia coli), ou como pré-

tratamento, 24 horas antes da infecção induzida por infusão da bactéria  Escherichia coli, não 

havendo relato de uso de antibiótico na metodologia dos estudos (TOYOSAWA et al., 2004a, 

2004b). Entretanto, devemos ser cautelosos ao comparar pesquisas realizadas a partir de 

metodologias muito diferentes. Em 2017, foi realizada a conferência Wiggers-Bernard que 

propôs as diretrizes definidas como “Minimum quality threshold in pre-clinical sepsis 

studies” (OSUCHOWSKI et al., 2018), recomendando, dentre outras orientações, que as 

intervenções terapêuticas devam ser iniciadas após o insulto séptico, replicando os cuidados 

clínicos, com tratamento randomizado e cego, quando viável. Também preconiza que o 

seguimento da sobrevida deve refletir razoavelmente o curso clínico temporal do modelo de 

sepse e, com relação aos tipos de infecção, que a injeção de LPS não é um modelo apropriado 

para replicação da sepse humana (OSUCHOWSKI et al., 2018). Deste modo, o contraste entre 

os resultados apresentados e os estudos que obtiveram resultados favoráveis com o uso da 
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riboflavina (TOYOSAWA et al., 2004a, 2004b; KODAMA et al., 2005) provavelmente 

ocorreu pelo fato de o choque endotóxico induzido por LPS e a injeção de bactérias serem 

considerados modelos que não contemplam a complexidade da sepse (RUIZ et al., 2016; 

SONG; ZOU; CAO, 2018).  

O modelo CLP é considerado o padrão-ouro para estudos de sepse, mimetizando o 

curso clínico da sepse intra-abdominal (STARR et al., 2014; SONG; ZOU; CAO, 2018). 

Contudo, ainda há alguns problemas difíceis de serem resolvidos e que afetam o prognóstico 

dos camundongos, como volume de fezes que vaza para a cavidade abdominal, e o fato de os 

focos de infecção serem facilmente envolvidos pelo omento e pelo tecido circundante 

(MAIER et al., 2004; POLI-DE-FIGUEIREDO et al., 2008; SONG; ZOU; CAO, 2018). 

Embora os procedimentos cirúrgicos padronizados sejam realizados para facilitar um 

resultado consistente de CLP, um efeito individual variável pode ser observado mesmo em 

animais que inicialmente recebem insultos idênticos (RAVEN, 2012). Pesquisa realizada por 

Zhai et al. (2018) mostrou que 40% dos animais exibiram apenas um pequeno distúrbio 

fisiológico e a autópsia confirmou a formação de abscesso intra-abdominal localizado que foi 

bem tolerado pelos camundongos. De fato, estudos mostram que certa proporção de animais 

submetidos a insultos de CLP isolou com sucesso a área infectada pela formação de abscesso 

local, raramente desenvolvendo sepse e sobrevivendo em longo prazo (KIM, H. et al., 2013; 

WANG et al., 2015; ZHAI et al., 2018). No entanto, não sabemos se esta foi uma das 

justificativas para a diferença de resultados entre os experimentos do presente estudo, pois 

não realizamos necropsia dos camundongos.  

Algumas limitações potenciais deste trabalho incluem o fato de o estudo, apesar de 

aleatorizado, não ter sido cego. Além disso, contamos com o modelo de CLP porque 

mimetiza as respostas inflamatórias, hemodinâmicas e metabólicas observadas na sepse 

humana originária do compartimento abdominal. No entanto, a variabilidade inerente persiste 

neste modelo devido a diferenças incontroláveis em animais e operadores. As fontes de 

variabilidade incluem, mas não se limitam ao comprimento das lesões associadas, o tamanho 

e o número de punções criadas, a quantidade de fezes extravasadas da cecotomia, a escolha 

anestésica, a inclusão de antibióticos e, em caso afirmativo, qual medicamento e regime, o 

tempo e volume de ressuscitação de fluidos após a CLP, a habilidade cirúrgica individual de 

cada operador em relação ao tempo de operação e a quantidade de trauma tecidual 

(HUBBARD et al., 2005; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016). Além disso, a CLP não 

pode garantir um vazamento constante do conteúdo fecal (GONNERT et al., 2011). Outra 
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questão foi o uso de intervalos de tempo fixos após o insulto séptico para a administração do 

antibiótico e da terapia em teste, no caso a riboflavina. Adicionalmente, realizamos a coleta de 

material para análises de crescimento bacteriano, citocinas inflamatórias, marcadores de 

disfunção orgânica, lactato e MDA apenas em um ponto de tempo de 12 horas após o 

procedimento cirúrgico. Isso é problemático, já que os seres humanos não têm a mesma 

magnitude de resposta nem o mesmo tempo de resposta imune ao insulto séptico, mesmo que 

a intensidade do insulto seja mantida constante (REMICK et al., 2002; RITTIRSCH; 

HOESEL; WARD, 2007; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 2016; LEWIS et al., 2016).  

 Apesar das possíveis limitações acima referidas e de o tratamento com riboflavina, no 

modelo de sepse induzida por CLP, não ter mostrado os benefícios esperados e, em alguns 

experimentos, ter se apresentado inclusive prejudicial, a importância do presente estudo reside 

no fato de termos mostrado que o uso da riboflavina na sepse não promove as melhorias 

relatadas em outros estudos baseados em modelos de LPS e injeção de bactérias. Essas 

diferenças também já ocorreram, por exemplo, em ensaios clínicos de inibidores do TNF-α, 

que inicialmente mostraram uma proteção impressionante e, portanto, uma grande promessa 

terapêutica quando testados em modelos murinos de LPS. Infelizmente, estudos clínicos 

posteriores em humanos falharam em mostrar qualquer benefício na taxa de mortalidade, o 

que poderia ter sido previsto a partir de modelos murinos de sepse induzida por CLP, que 

demonstraram, similarmente, redução da sobrevida (REMICK et al., 1995; REMICK; 

WARD, 2005; RITTIRSCH; HOESEL; WARD, 2007; LEWIS; BILLIAR; ROSENGART, 

2016). 
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9 Conclusão 

 

O presente estudo mostra que o uso de riboflavina associada ao tratamento 

antimicrobiano não reduziu a mortalidade em modelo experimental de sepse induzida por 

CLP. Além disso, o tratamento com riboflavina não reduziu ou até mesmo promoveu aumento 

das concentrações de alguns marcadores de disfunção orgânica como a CK-MB, a ureia e a 

creatinina, e não foram observados efeitos anti-inflamatórios nem antioxidantes da riboflavina 

nos animais sépticos.  
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