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Resumo
DUARTE, A. Participação da via PI3K/AKT na produção de óxido nítrico
por macrófagos peritoneais. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.
A imunidade inata é responsável pela resposta inicial aos microrganismos, uma
vez que impede, controla ou elimina a infecção. Esse sistema consiste em
barreiras epiteliais, proteínas plasmáticas e células circulantes e teciduais.
Dentre esses componentes, os macrófagos possuem grande importância,
sendo capazes de controlar e eliminar agentes patogênicos através da
fagocitose e produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. A ativação
de PRRs por constituintes oriundos dos patógenos em macrófagos
desencadeia eventos da resposta imune inata, ativados por diversas vias de
sinalização intracelular. A via das PI3Ks é conhecida por regular várias funções
nas células, como a regulação do ciclo celular, migração e produção de
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. O NO é um mediador central na
imunidade inata que, após estímulos inflamatórios, é produzido em altas
quantidades através da iNOS. Macrófagos deficientes em PI3K produzem
menos NO e apresentam prejudicado controle da infecção quando infectados
por T. cruzi. O objetivo do presente trabalho foi investigar o papel da via PI3K
na produção de NO por macrófagos peritoneais estimulados com LPS. Os
macrófagos empregados no estudo, WT e PI3K-/-, possuem o mesmo fenótipo.
Observamos que macrófagos PI3K-/- possuem uma menor produção de NO e
expressam menos iNOS. A reduzida expressão de iNOS, após estímulo com
LPS, é também observada quando macrófagos WT são tratados com inibidores
seletivos da PI3K e AKT. Além disso, demonstramos que, concomitantemente
à menor expressão da iNOS, ocorre deficiência na fosforilação da AKT e
diminuição da ativação do fator de transcrição NF-kB, sugerindo que a PI3K
participa da ativação do NF-kB. Foi observado ainda que o tratamento com
PTX também diminui a expressão da iNOS. No entanto, macrófagos PAFR -/expostos ao LPS presentam maior expressão da iNOS, enquanto os
macrófagos CCR2-/- apresentam menor expressão dessa enzima nessas
condições. Para investigar a implicação da via PI3K “in vivo” foi administrado
LPS i.v., como modelo de choque endotoxemico, no qual observamos maior
sobrevida em animais PI3K-/- comparado aos animais WT e menores níveis de
nitrito no soro. Nossos dados sugerem que a enzima PI3K é crítica para
expressão de iNOS e produção de NO pelos macrófagos, possivelmente
através da ativação do receptor CCR2, estando envolvida na fisiopatologia do
choque induzido por LPS.
Palavras-chave: PI3K; NO; iNOS;NF-kB.
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Abstract
Duarte, A. The participation of PI3K/AKT signaling on the production of
nitric oxide by peritoneal macrophages. Thesis (Master) – Department of
Basic and Applied Immunology of the School of Medicine of Ribeirao Preto –
University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, SP.
Innate immunity is the initial response to microorganisms, since it prevents,
controls and eliminates infection. This system consists in epithelial barriers,
plasma proteins and circulating and tissue cells. Among these components,
macrophages have great importance, being capable of control and eliminate
pathogen agents through phagocytosis and production of reactive oxygen and
nitrogen species. Activation of PRRs by pathogens constituents in
macrophages triggers events of the innate immune response, activated by
various intracellular signaling pathways. PI3Ks’ pathway is known to regulate
several functions in the cell, such as regulation of the cell cycle, migration and
production of reactive oxygen and nitrogen species. NO is a central mediator in
innate immunity, which after inflammatory stimuli, is produced in high levels by
iNOS. PI3K-deficient macrophages produce less NO and exhibit impaired
control of infection when infected by T. cruzi. The aim of the present study is to
investigate the role of PI3K pathway in NO production by LPS-estimulated
peritoneal macrophages. The macrophages used in this study, WT and PI3K- / , have the same phenotype. We observed that PI3K- / - macrophages have a
lower NO production and express less iNOS. The low expression of iNOS after
stimulation with LPS was also observed in WT macrophages treated with
selective inhibitors of PI3K and AKT. Furthermore, we demonstrate that, along
to lower iNOS expression, there is deficiency in AKT phosphorylation and
decreased activation of the transcription factor NF-kB, suggesting that PI3K
participates of the NF-kB activation. It was also observed that PTX treatment
has decreased iNOS expression. However, LPS-exposed PFAR-/- macrophages
present greater expression of iNOS, while CCR2 -/- macrophage exhibit lower
expression of this enzyme under these conditions. To investigate involvement of
the PI3K pathway has "in vivo",LPS was administered i.v., as an endotoxic
model, in which we observed a higher survival in PI3K- / - animals compared to
WT animals and lower nitrite levels in serum. Our data suggest that PI3K
enzyme is critical to iNOS expression and NO production by macrophages,
possibly through activation of the CCR2 receptor, being involved in the LPSinduced shock pathophysiology.

Keywords: PI3K; NO; iNOS;NF-kB.
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1. Introdução

A imunidade inata é a resposta inicial aos microrganismos, a qual
impede, controla ou elimina infecções. Esse sistema é composto por barreiras
epiteliais, proteínas plasmáticas, células circulantes e residentes em tecidos.
Dentre os componentes da imunidade inata, os macrófagos possuem grande
importância, pois são capazes de controlar e eliminar agentes patogênicos
através da fagocitose e produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio,
que lhes conferem capacidade microbicida (Revisado por Akira, Uematsu, &
Takeuchi, 2006). Durante infecções, padrões moleculares associados à
patógenos (PAMPs, do inglês pathogen-associated molecular patterns) são
reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão (PRRs, do inglês
pattern recognition receptors) expressos em células da imunidade inata dando
início a uma cascata de sinalização, que leva à ativação de fatores de
transcrição, como o fator nuclear kappa B (NF-kB, do inglês nuclear factor
kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) (Revisado por Oeckinghaus,
Hayden, & Ghosh, 2011). Os fatores de transcrição, juntamente com moléculas
pré-formadas, controlam a produção de citocinas e quimiocinas, moléculas de
adesão, substâncias relacionadas com a regulação do ciclo de vida das células
e proteínas de fase aguda (Revisado por Medzhitov, 2008; Zanoni & Granucci,
2012).
Em infecções bacterianas, dentre os principais receptores envolvidos no
reconhecimento de PAMPs está a família dos receptores toll-like (TLRs, do
inglês toll-like receptors) (Martinon & Tschopp, 2005). Além disso, entre os
PAMPs bacterianos, destacam-se o acido lipoteicóico (LTA, do inglês
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lipotheicoic acid) e peptidoglicanas, os quais são derivados de bactérias grampositivas (exotoxinas); e o lipopolissacarídeo (LPS), derivado de bactérias
gram-negativas (endotoxinas) (Revisado por Opal, 2007). Nesse sentido,
considerando o grande espectro de doenças causadas por bactérias, estudos
relativos às vias de sinalização desencadeadas por PAMPs derivados das
mesmas

são

de

fundamental

importância

para

a

compreensão

dos

mecanismos envolvidos no processo inflamatório por elas desencadeado.
Estruturalmente, o LPS, principal componente da membrana externa de
bactérias gram-negativas, é um lipídeo conjugado a carboidratos que pode
induzir uma potente resposta imune contra a infecção bacteriana. Contudo,
este efeito defensivo pode levar à resposta inflamatória sistêmica, como o
choque séptico. Semelhante a outros PAMPs, o LPS também é reconhecido
por um PRR altamente expresso na membrana plasmática de células
fagocíticas, o TLR4.
A ativação do NF-kB desencadeada pela ligação ao TLR4 (Revisado
por Carmody & Chen, 2007; Kawai & Akira, 2006), induz a transcrição de
inúmeros genes inflamatórios e consequente produção de mediadores, como o
fator de necrose tumoral (TNF, do inglês tumoral necrosis factor), interleucina-1
(IL-1), interleucina-6 (IL-6), fator de ativação plaquetária (PAF, do inglês
platelet-activating factor), entre outros (Jean-Baptiste, 2007; Sherwood &
Toliver-Kinsky, 2004). Além disso, a ativação de NF-kB leva à transcrição da
isoforma induzida da enzima óxido nítrico sintase (NOS, do inglês nitric oxide
synthase), a iNOS, potente indutora da produção do gás microbicida, o óxido
nítrico (NO, do inglês nitric oxide) (Kleinert, Euchenhofer, Ihrig-Biedert, &
Forstermann, 1996).
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A geração de NO é uma característica de muitas células do sistema
imunológico tais como células dendríticas, células natural killer, mastócitos,
monócitos, macrófagos, células micrógliais, células de Kupffer, eosinófilos e
neutrófilos, bem como células pertencentes a outros sistemas (Bogdan, 2001).
A enzima NOS catalisa a produção NO através do precursor L-arginina,
consumindo também nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato (NADPH, do
inglês nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) e gás oxigênio (O2)
(Palmer & Moncada, 1989). Três isoformas de NOS foram descritas, a
endotelial (eNOS, do inglês endothelial NOS) e a neuronal (nNOS, do inglês
neuronal NOS), as quais são constitutivas e ativadas pelo aumento de íons
cálcio (Ca2+) intracelular, e a iNOS, cuja ativação é independente do Ca 2+
intracelular e pouco sensível à auto-inibição pelo NO (Revisado por Hobbs,
Higgs, & Moncada, 1999). O NO atua principalmente através da ativação da
guanilato ciclase (GC) solúvel, que produz monofosfato cíclico de guanosina
(cGMP, do inglês cyclic guanosine monophosphate) (Revisado por Alderton,
Cooper, & Knowles, 2001).
A produção de NO é importante e desejável durante o processo
inflamatório, uma vez que promove vasodilatação e é essencial para atividade
microbicida dos fagócitos. No entanto sua produção demasiada pode levar a
danos teciduais locais e, em situações mais graves, sistêmicos. A indução da
iNOS é observada em vários modelos de doenças inflamatórias como sepse,
choque séptico, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal entre outras
(Grabowski et al., 1996; Kubes & McCafferty, 2000; Reade & Young, 2003). Na
endotoxemia a iNOS é induzida em uma variedade de tecidos como
mecanismo de defesa do hospedeiro, dirigido para limitar a lesão tecidual e a
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infecção. Nessa situação existe uma intensa expressão da iNOS, o que leva a
produção de altas concentrações de NO por longos períodos, resultando em
danos sistêmicos (Revisado por Titheradge, 1999a).
A iNOS é regulada positivamente ou negativamente pelo contato célulacélula (via moléculas de co-estimulação), citocinas, complexos imune, produtos
microbianos e virais (MacMicking, Xie, & Nathan, 1997). Durante processos
inflamatórios, as primeiras células que detectam as alterações na homeostase
tecidual e produzem NO através de iNOS são os macrófagos (Revisado por
Xaus et al., 2001).

1.1 Macrófagos

Os macrófagos são células pertencentes ao sistema fagocítico
mononuclear, originados a partir de um progenitor mielóide, compartilhado
também por granulócitos. Ao deixarem a medula óssea, são liberados no
sangue periférico, onde circulam por vários dias como monócitos e
posteriormente migrarão para os tecidos e se diferenciarão em macrófagos
(van Furth, 1985; Volkman & Gowans, 1965). Tais células são essenciais para
as funções efetoras do sistema imune e destacam-se por sua importância na
fagocitose e destruição de microrganismos, apresentação de antígenos para
linfócitos T, remoção de células apoptóticas, resolução de processos
inflamatórios, angiogênese, reparo e remodelamento tissular (Revisado por
Biswas & Mantovani, 2010).
Os macrófagos compreendem uma população heterogênea de células
com características morfofuncionais distintas (Liu, Xia, Gong, & Zhao, 2006)
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importantes para a diversidade e flexibilidade de respostas imune inata e
adaptativa a todos os tipos de estímulos. O microambiente de desenvolvimento
do macrófago influencia nessa heterogeneidade (Biswas & Mantovani, 2010;
Gordon, 2003; Gordon & Martinez, 2010; Gordon & Taylor, 2005). Estas células
podem ser fenotipicamente, polarizadas em dois estágios distintos: o
macrófago M1 (ou ativados classicamente) e o macrófago M2 (ou tipo II,
ativados alternativamente) (Gordon & Taylor, 2005; Mantovani et al., 2004).
Os macrófagos ativados classicamente na presença de IFN-γ, produzido
por células Th1 e células NK, e lipopolissacarídeo (LPS) são classificados M1.
Estas células são caracterizadas por sua capacidade de produzir níveis
elevados de citocinas pró-inflamatórias, como IL-12, IL-6 e TNF-α; espécies
reativas de oxigênio e nitrogênio; NO, pela elevada expressão de iNOS; MHC
de classe II; e moléculas co-estimulatórias,

eficientes na apresentação de

antígenos e atividade microbicida ou tumoricida (Biswas & Mantovani, 2010).
Essas células também são capazes de induzir o recrutamento e/ou polarização
de uma resposta Th1 através da produção de IL-12, CXCL9 e CXCL10
(Mantovani et al., 2004). Por outro lado, citocinas como IL-4 e IL-13 podem
ativar alternativamente os macrófagos para o perfil M2 (Stein, Keshav, Harris, &
Gordon, 1992), levando-os a produzir IL-10 e TGF-β; expressar grandes
quantidades de arginase 1, receptor de manose (CD206), fator de transcrição
C/EBPβ; e participar no remodelamento tecidual (Biswas & Mantovani, 2010;
Martinez-Pomares, 2012; Ruffell et al., 2009).
A ativação de macrófagos via receptores tipos TLR leva à ativação de
distintas vias de sinalização, incluindo as iniciadas por fosfatidilinositol 3-
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quinase (PI3K, do inglês phosphatidylinositol 3-kinase) (Brown, Wang,
Hajishengallis, & Martin, 2011)

1.2 Sinalização via fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K)

As PI3Ks são enzimas de grande importância na resposta imune
ativadas por estímulos extracelulares, tais enzimas foram inicialmente
identificadas por sua atividade associada a várias oncoproteínas, receptores de
fatores de crescimento e eventos associados ao ciclo de vida celular (Utermark
et al., 2012; Wymann & Pirola, 1998).
As enzimas PI3Ks catalisam a transferência do grupo -fosfato do ATP
para a posição D-3 do anel inositol de fosfatidilinositóis, que são constituintes
das membranas celulares (Revisado por Hazeki, Nigorikawa, & Hazeki, 2007).
Como produto principal dessa fosforilação tem-se o fosfatidilinositol 3,4,5
trifosfato (PIP3) (Revisado por Koyasu, 2003), que é utilizado como plataforma
para o recrutamento seletivo de proteínas que apresentam um domínio
homólogo à pleckstrina (PH), que ao se ligarem ao PIP3 tornam-se ativadas
(Revisado por Burgering & Coffer, 1995; Cantley, 2002). Essas interações
levam a sinalizações intracelulares subsequente, sendo uma das mais
importantes a interação a outra quinase, a proteína quinase B (PKB, do inglês
protein kinase B), também denominada AKT, a sua ativação ocorre mediante
fosforilações

em

resíduos

de

treonina

(Thr 308)

pela

enzima

PDK1

(Phosphoinositide-dependent kinase-1) e nos resíduos de serina (Ser 473) pelo
alvo da rapamicina em mamíferos (mTORC2, do inglês mamalian target of
rapamicin complex) (Alessi et al., 1996).
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A primeira proteína descrita como alvo para a proteína quinase AKT foi a
glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3, do inglês glycogen synthase kinase 3),
uma importante enzima envolvida no metabolismo do glicogênio (Cross, Alessi,
Cohen, Andjelkovich, & Hemmings, 1995). Atualmente, várias outras proteínas
foram descritas como alvos de fosforilação e ativação pela AKT, entre elas
eNOS (Fulton et al., 1999) e IKK (Ozes et al., 1999).
Existem múltiplas isoformas de PI3K, porém o alvo do presente estudo é
a classe IB, composta por uma única isoforma, a PI3K (p110), que pode estar
ligada à proteína adaptadora p101 ou p84p87 (Suire et al., 2005). As PI3K
são geralmente ativadas por receptores acoplados a proteínas G (GPCRs, do
inglês G protein coupled receptors), como receptores de quimiocinas (figura 1)
(Stephens et al., 1994).

Figura 1: Ativação da PI3K. A PI3K, ativada pelas subunidades β de GPCRs,
fosforila o lipídio de membrana PIP2 dando origem ao PIP3 que exerce a função de
plataforma para recrutar AKT, ativando vias de sinalização subsequentes. Desse modo
PI3K exerce seus efeitos celulares. Figura adaptada de Rommel, Camps ET AL.
(2007).
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Inibidores da PI3K têm sido sugeridos como novos anti-inflamatórios,
pois essa via de sinalização apresenta múltiplas funções nas células imunes
(Cantley, 2002; Hirsch, Ciraolo, Ghigo, & Costa, 2008; Rommel, Camps, & Ji,
2007). Após indução de endotoxemia, camundongos deficientes de PI3K
apresentam menor lesão, edema pulmonar, recrutamento de neutrófilos e
concentrações de moléculas inflamatórias (Yum et al., 2001). Similarmente, foi
demonstrado que além de menor lesão pulmonar, a deficiência da via da PI3K
também reduz a fosforilação da subunidade inibitória do NF-kB (IkB, do inglês
inhibitory subunit kB), e translocação de NF-kB para o núcleo em extratos
pulmonares (Kim et al., 2012),

o que sugere

o envolvimento da via

PI3K/IκB/NFκB em resposta ao LPS.

1.3 Fator de transcrição nuclear κB (NF-kB)

O fator de transcrição NF-κB é descrito principalmente por sua
capacidade de regular a transcrição gênica de enzimas, citocinas, moléculas de
adesão e outras moléculas em diversas células e sistemas (Revisado por Li &
Verma, 2002). Em células em repouso, encontra-se no citoplasma ligado à IkB
(Revisado por Li & Verma, 2002). Essa ligação forma um complexo que impede
que o NF-kB dirija-se para o núcleo, e se ligue a regiões específicas dos
genes-alvo e promova a transcrição gênica e tradução de proteínas (Revisado
por Li & Verma, 2002).
A ativação do NF-kB ocorre geralmente por duas vias, uma denominada
clássica e outra denominada alternativa (Revisado por Karin & Greten, 2005)
(figura 2). A via clássica envolve a ativação do complexo formado pelas
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subunidades p65 (que possui o domínio de ativação da transcrição), p50 (que
possui o domínio de ligação ao DNA) e IκB (que mantém o complexo
inativado). Os principais ativadores desta via são citocinas pró-inflamatórias e
componentes da parede bacteriana que, ao agirem sobre seus receptores
específicos, ativam a quinase do IkB (IKK, do inglês IkB kinase), que por sua
vês fosforila o IkB, resultando na sua dissociação do complexo p65/p50 e
subsequente ubiquitinação degradação proteossomal. A partir deste momento,
o dímero p65/p50 está livre para sofrer translocação para o núcleo da célula, se
ligar em regiões específicas do DNA e induzir da transcrição gênica (Revisado
por Karin & Greten, 2005). A via alternativa envolve o complexo formado pelas
subunidades RelB (que possui o domínio de ativação da transcrição) e p100.
Esta via é ativada pelo conjunto de receptores da família do TNF, que incluem
receptores de linfotoxina  (LTR, do inglês Lymphotoxin  Receptor), fator
ativador de células B (BAFF, do inglês B cell-activating fator receptor), receptor
ativador do NF-kB (RANK, do inglês receptor activator of NF-kB) e ligante de
CD40, quando ativos, induzem à ativação da IKK que, por sua vez, fosforila a
subunidade p100. Este é o sinal para a fosforilação de p100 a p52, que passa a
exibir seu domínio de ligação ao DNA, permitindo a translocação nuclear e
atividade transcricional do heterodímero RelB-p52 (Karin & Greten, 2005).
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Figura 2: Vias clássica e alternativa de ativação do NFkB. A ativação do fator de
transcrição NFkB pela via clássica é induzida por citocinas e produtos da parede
microbiana que ativam IKK, esse fosforila IkB o que culminam na translocação do
dímero p50-p65 para o núcleo. A via alternativa é ativada por linfotoxinas as quais
agem no complexo p100-RelB, fosforilando p100 e tornado o dímero apto a
translocando-o para o núcleo. Figura adaptada de Luo, Kamata ET AL.(2005).

A cascata de sinalização do NF-kB interage com várias vias paralelas,
incluindo as iniciadas por PI3K. Recentemente, foi descrito que a ativação de
AKT pela PI3K ativa diretamente IKK, que consequentemente leva à
translocação de NF-kB para o núcleo. (Bai, Ueno, & Vogt, 2009b). Sendo o NFkB essencial para a expressão do gene da iNOS e produção de óxido nítrico, a
PI3K pode estar envolvida produção de NO por macrófagos. Em um estudo
prévio de nosso laboratório, foi demonstrado que macrófagos derivados de
células da medula óssea de animais deficientes em PI3K produzem menos
NO quando infectados por Trypanosoma cruzi e, consequentemente, controlam
menos a infecção. Estes resultados sugerem um papel importante da via PI3K
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para a função microbicida de macrófagos. No entanto, os mecanismos
envolvidos nesta atividade da PI3K ainda não foram elucidados. Diante do
exposto, o presente trabalho investiga a participação da via da PI3K na
produção de NO por macrófagos, focando nos mecanismos moleculares
envolvidos nesse efeito.
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2.Objetivos
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2.1 Objetivo geral

O objetivo do presente trabalho foi investigar o papel da via PI3K/AKT
na produção de óxido nítrico por macrófagos peritoneais.

2.2 Objetivos específicos



Avaliar a produção de óxido nítrico e expressão da iNOS em
macrófagos peritoneais derivados de animais WT e deficientes
para PI3K estimulados com LPS



Avaliar os mecanismos moleculares envolvidos na participação da
PI3K/AKT na produção de óxido nítrico por macrófagos
peritoneais focando na analise da via do NF-kB.



Avaliar a participação da PI3K no desenvolvimento do choque
endotóxico.
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3.Material e Métodos
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3.1 Animais

Foram utilizados camundongos machos C57/BL6 selvagens (WT, do
inglês wild type) (20–30 g) e camundongos machos Balb C WT (20–30 g),
provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo, Campus de
Ribeirão Preto (USP-RP). Ainda foram utilizados camundongos machos (20–30
g) geneticamente modificados, deficientes para da enzima PI3K (PI3K-/-,
linhagem C57/BL6), deficientes de receptor de PAF (PAFR -/-, linhagem Balb C)
e deficientes de CCR2 (CCR2-/-, linhagem C57/BL6), provenientes do Centro de
Criação de Camundongos Especiais da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP-RP).
Os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com as
normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(Processo n 090/2012).

3.2 Isolamento e cultura de macrófagos

Para isolamento dos macrófagos, os camundongos PI3K-/-, PAFR-/-,
CCR2-/- e WT receberam uma injeção intraperitoneal contendo 3 mL de
tioglicolato a 3%. Após três dias, as células foram coletadas por meio de
lavagem da cavidade peritoneal com 3 mL de RPMI estéril. Em seguida o
lavado foi centrifugado a 4°C 1000 g por 5 minutos e resuspendido em meio
RPMI suplementado com 10% de soro bovino fetal, glutamina, hepes e
penicilina G.
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As

células coletadas

foram então

quantificadas

em contador

automático (Coulter® Ac T; Coulter Corporation, Miami, Florida, USA) e o
número expresso em 106 células por mL.
As células foram cultivadas em placas de 96 poços 3 x 105 células/poço
em 200 μL de RPMI suplementado, para quantificação de ureia e nitrito e para
a realização da técnica de western blotting e ELISA as células foram cultivadas
em placas de 12 poços 1

x

107 células/poço em 2000 μL RPMI e mantidas em

atmosfera de 5% CO2 à 37 oC. 12 horas após o cultivo foi adicionado ou não
LPS (especificações ver tabela abaixo) (1, 3, 10, 30, 100 ou 300 ng/mL) por 6,
12, 24 ou 48 horas de cultura, sendo que as células dos animais WT foram
também tratadas com inibidor de AKT (inibidor de AKT IV), inibidor da PI3K
(AS605240) e toxina pertussis (PTX) (especificações ver tabela abaixo).
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Droga

Fabricante

Veiculo

Concentração

AS605240 (inibidor
Calbiochem DMSO 2%

100 nM

Calbiochem DMSO 2%

100 nM

da PI3K)

Inibidor de AKT IV

1, 3, 10, 30, 100 ou 300
ng/mL em cultura.
LPS

Sigma

Salina
5, 10 ou 15 mg/Kg
indução endotoxemia.

Toxina Pertussis

Sigma

Salina

500ng/mL
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3.3 Dosagem de nitrito

Para mensurar a produção de nitrito in vitro foi utilizado sobrenadante
de cultura de macrófagos peritoneais WT e PI3K-/- estimulado com LPS por 48
horas, já para analise in vivo foi utilizado amostra de plasma de camundongos
WT e PI3K-/- obtidas a partir do sangue coletado 10 horas após administração
de LPS (i.v.), 50 μL de plasma foi incubado a 37°C por 18 horas com 50 μL de
coquetel contendo a enzima nitrato redutase. Para estimar a produção de NO
do plasma previamente tratado e do sobrenadante de cultura foi utilizada a
reação de Griess. Resumidamente, 50 µL da amostra (sobrenadante de cultura
ou plasma pós-tratamento) foram adicionados a 50 µL de reagente de Griess.
Em seguida a absorbância foi determinada em leitor de microplacas (Spectra
Max-250, Molecular Devices) a 540 nm. Os resultados expressos em µM foram
determinados por comparação com uma curva-padrão feita com nitrito de sódio
(NaNO2) com concentração variando de 200 a 0,78 µM.

3.4 Dosagem de Ureia

A quantificação da produção de ureia foi realizada a partir do
sobrenadante de cultura através do uso de kits analíticos (Labtest,) conforme
recomendações do fabricante. As absorbâncias foram determinadas em leitor
de ELISA (Spectra Max-250, Molecular Devices), no comprimento de onda de
600 nm.
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3.5 Quantificação de citocina

A dosagem de TNF-α e MCP1 no sobrenadante de cultura foi realizada
pelo método imunoenzimático (ELISA). Em resumo, placas de 96 poços foram
cobertas com 50 µL/poço do anticorpo específico para TNF-α e MCP1
(Pharmigen, San Diego, CA, USA.). Este anticorpo foi diluído em solução de
ligação pH 9,0 e incubados por 18 - 24 horas, a 4 ºC. As placas então foram
lavadas por três vezes com PBS/Tween-20 (0,05% Sigma). As ligações não
específicas foram bloqueadas com 100 µL de PBS/BSA 1% por (120 min) em
temperatura ambiente. As amostras e o padrão (curva padrão) contendo as
concentrações para a citocina foram colocados nas placas (50 µL) e incubados
por 18 - 24 horas a 4ºC. Após esse período, as placas foram lavadas com
PBS/Tween e 50 µL dos anticorpos biotinilados específicos contra a citocina de
interesse foram adicionados. Após uma hora, as placas foram lavadas com
PBS/Tween e o conjugado avidina-peroxidase, na diluição de 1:5000,
adicionado a cada poço. Após 30 minutos de incubação, as placas foram
lavadas

com

PBS/Tween

e

100

µL

do

substrato

OPD

(o-

fenilenediaminadihidrocloreto; Sigma). As placas então foram incubadas por
(15 a 20 min) em temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 50 µL
de H2SO4 (1 M) e a densidade óptica medida a 490 nm em espectrofotômetro
(Spectra Max-250, Molecular Devices). Os resultados foram expressos em
picogramas/mL.
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3.6 Análises da expressão proteica por Western Blotting

3.6.1 Preparação das Amostras das Culturas de macrófagos: Extração das
Proteínas.

Após as diferentes estimulações, os macrófagos foram lisados em
tampão de lise constituído de RIPA Buffer® (sigma Aldrich) e inibidores de
protease. O lisado foi centrifugado a 13000 g durante 15 minutos a 4 oC. Uma
alíquota do sobrenadante foi separado para dosagem de proteínas pelo método
colorimétrico Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit (Pierce, Rockford,
IL,USA).

3.6.2 Eletroforese e ImunoBlotting

Amostras foram desnaturadas a 100

o

C durante 4 minutos. Em

seguida, as amostras foram aplicadas (50 μg por grupo) em gel de
poliacrilamida (1,5 mm de espessura) na presença de SDS (SDS-PAGE) para
separação

por

eletroforese,

utilizando-se

o

sistema

Mini-Protean

II

Eletrophoresis Cell (Bio-Rad Laboratories, Hercules CA, USA).Inicialmente,
pelo período de 30 minutos a corrida foi realizada sob voltagem de 80V, após
esse período, a voltagem foi alterada para 100V. Para esse processo foi
utilizado o tampão Tris-HCl 25 nM, pH 8,3, glicina 192 mM e SDS 0,1%. As
proteínas separadas por SDS-PAGE foram transferidas para membranas de
nitrocelulose 0,2 μm (Bio Rad-Transfer Pack), utilizando-se o sistema de
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transferência Trans-Blot turbo-Tranfer System. Após a transferência as
membranas foram coradas com Ponceau 0,5% em ácido tricloroacético 3%
para certificação de que houve transferência das proteínas. Em seguida, as
membranas foram lavadas em água deionizada e o bloqueio dos sítios
antigênicos inespecíficos foi realizado pela incubação das membranas por 2
horas à temperatura ambiente em solução tampão salina tris e Tween 20 (TBST) contendo 5% de leite desnatado (molico) e 0,1% sob agitação continua.
Após o bloqueio, as membranas foram lavadas três vezes com TBS-T por cinco
minutos. Em seguida foram incubadas “overnight” em solução TBS-T contendo
5% de leite, onde foram adicionado os anticorpos de interesse. Após a
incubação com o anticorpo primário, as membranas foram lavadas 3 vezes por
5 minutos com TBS-T e em seguida incubadas com anticorpo conjugado à
peroxidase, por uma hora, a temperatura ambiente. Após esta incubação, as
membranas foram novamente lavadas três vezes com TBS-T por cinco
minutos. Para a revelação as membranas foram incubadas com uma mistura
de reagentes do kit de quimioluminescência (ECL Western Blotting Systems,
GE Healthcare) como descrito no manual de instruções. As membranas foram
reveladas no aparelho (Molecular Imager® ChemiDocTMXRS+ Bio Rad).
Após a revelação, as membranas foram recuperadas pela incubação
das mesmas por 30 minutos a 50 oC em tampão Tris-HCl 62,5 mM pH 6,7
contendo 2% de SDS e mercaptoetanol 100 mM. O procedimento de blot foi
repetido, agora utilizando anticorpo anti-β-actina (1:10000).
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Anticorpos utilizados
Ac especifico para:

Fabricante

Concentração

Ac secundário

AKT

Cell signaling

1:200

Rabbit

AKT-F

Cell signaling

1:500

Rabbit

Arg 1

RD

0,25 µg/mL

Sheep

C/EBP-β

Santa Cruz

1:10000

Rabbit

IkBα

Santa Cruz

1:1000

Rabbit

iNOS

Sigma

1:10000

Rabbit

NF-kB (p65)

Santa Cruz

1:250

Rabbit

3.7 Análises por citometria de fluxo

A análise de citometria de fluxo (FACS, do inglês Fluorescence
activated cell sorting) foi feita com macrófagos peritoneais, o volume de células
foi ajustada à 1 X 106 células e adicionado 2mL de tampão de FACS (PBS 1x,
20 mM de Glicose e 0,5% de BSA), as amostras foram centrifugadas a 400g
por 10 minutos á 4 °C, desprezado o sobrenadante. Em seguida, foram
adicionados às amostras 1µl dos anticorpos monoclonais de interesse, sendo
incubadas por 30 minutos a 4° C. Posteriormente, as células foram lavadas
com 2 ml do tampão de FACS e ressuspensas em 80 μl de PBS-Formol a 1%.
A fluorescência foi analisada no aparelho FACSCanto II .
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Ac especifico para:

Fabricante

Concentração

CD11b

eBioscience

0,5 mg/mL

CD206

AbDSerotec

0,25 mg/mL

F4/80

eBioscience

0,5 mg/mL

3.8 Indução do quadro de endotoxemia

O choque endotoxêmico foi induzido através da injeção intravenosa de
LPS de membrana de Escherichia coli (sorotipo 026:B6, Sigma Chemical Co.,
St Louis, EUA ), dissolvido em solução salina estéril, na doses de 5, 10 e 15
mg/kg de peso corpóreo. Para a obtenção das curvas de sobrevida, os animais
foram observados durante três dias após injeção de LPS, o número de
camundongos sobreviventes foi anotado a cada 6 horas e expresso em
porcentagem.
3.9 Análises estatísticas

Resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) de
4-6 amostras por grupo. Para análise estatística das curvas de sobrevida foi
utilizado o teste Mantel-Cox logrank. A análise dos resultados dos demais
resultados foi feita pelo teste de análise de variância (ANOVA ONE–WAY)
seguido de Teste Bonferroni com o auxílio do programa GraphPad Prism
(GraphPad Software). O nível de significância foi de P<0.05.
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4.Resultados
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4.1 Resultados

4.1 A via da PI3K participa da produção de NO, mas não de TNF-α, em
macrófagos estimulados com LPS

O primeiro passo deste trabalho foi avaliar a participação da via da
PI3K na produção de NO por macrófagos peritoneais ativados com LPS. Para
isso, macrófagos peritoneais em cultura derivados de animais WT e PI3K-/foram incubados com diferentes concentrações (1, 3, 10, 30, 100 e 300 ng/mL)
do estímulo. Após 48 horas, a quantidade de nitrito foi determinada no
sobrenadante da cultura pela reação de Griess (Green et al., 1981). De
maneira interessante, a produção de nitrito por macrófagos PI3K-/- foi
significantemente menor após ativação com 30, 100 e 300 ng/mL de LPS
quando comparados aos macrófagos WT (Figura 3). A partir desse resultado a
concentração de 100 ng/mL de LPS foi selecionada para os próximos
experimentos. Ao contrário do que observado para a produção de NO, a
produção de TNF- por estes macrófagos não diferiu entre os grupos WT e
PI3K-/- (Figura 4).
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Figura 3: Participação da via PI3K na produção de óxido nítrico por macrófagos
peritoneais estimulados com LPS. Macrófagos (5x105células/poço) obtidos da
cavidade peritoneal de camundongos WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 96
poços. Os macrófagos foram estimulados com LPS em diferentes concentrações. A
concentração de nitrito foi avaliada no sobrenadante após 48 horas de estímulo por
meio da reação de Griess. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de
Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M (***P<0,001; n=4, representativo de
3 experimentos)
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Figura 4: A via da PI3K não influencia a produção de TNF-α por macrófagos
peritoneais estimulados com LPS. Macrófagos (5x105células/poço) obtidos da
cavidade peritoneal de camundongos WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 96
poços. Os macrófagos foram estimulados ou não com 100 ng/mL LPS por 6, 12 e 24
horas. A concentração de TNF- no sobrenadante foi realizada pelo método de ELISA.
Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos
pela média ± E.P.M (n=6, representativo de 3 experimentos)
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4.2 Macrófagos peritoneais de animais WT e deficientes da PI3K
possuem características fenotípicas similares

Com o intuito de verificar se os macrófagos peritoneais derivados de
animais WT e PI3K-/- possuem características quantitativas e fenotípicas
similares, foi feita a caracterização dessas células através da avaliação da
expressão dos marcadores superficiais de macrófagos F4/80, CD11b e o
marcadores especifico de macrófagos M2, o CD206. Também foi analisada a
expressão de proteínas normalmente expressas em macrófagos M2, C/EBP,
arginase; e iNOS, que é marcador para macrófagos M1. A expressão dos
marcadores celulares foi determinada por FACS e a expressão de proteínas
pela técnica de western blotting. Através da marcação para F4/80 e CD11b,
encontramos que dentre as células totais extraídas da cavidade peritoneal de
camundongos WT e PI3K-/- a proporção de células CD11b+/F4/80+ é similar
em ambos os grupos (figura 5), mostrando assim que a PI3K não influencia na
porcentagem de macrófagos peritoneais. Sabendo que a proporção de
macrófagos não se altera nos dois grupos, investigamos se esses macrófagos
poderiam apresentar características fenotípicas diferentes. Neste sentido, foi
observado que a porcentagem de macrófagos expressando CD206 foi
semelhante em ambos os grupos (figura 6). Além disso, a expressão de
arginase 1 e C/EBP não difere entre os grupos e ambos não apresentam
expressão de iNOS (Figura 7). Estes resultados sugerem a grosso modo que
os macrófagos derivados de animais WT e PI3K-/- apresentam características
quantitativas e qualitativas semelhantes, não sendo estes fatores responsáveis
pela diminuição da produção de NO.
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Figura 5: Quantificação das células peritoneais de camundongos WT e PI3K-/-.
Macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de camundongos WT e PI3K-/-, foram
marcados com anticorpos específicos e foi analisada a fluorescência por citometria de
fluxo comparando a porcentagem de celullas F4/80, CD11b em macrófagos de
camundongos WT e PI3K-/-. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de
Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M (n=4)
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Figura 6: Fenotipagem das células peritoneais de camundongos WT e PI3K-/induzidas pelo tioglicolato. Macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de
camundongos WT e PI3K-/-, foram marcados com anticorpos específicos e foi
analisada a fluorescência por citometria de fluxo comparando porcentagem de células
CD206 dentro da população de F4/80, CD11b em macrófagos de camundongos WT e
PI3K-/-. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão
expressos pela média ± E.P.M (n=4)
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Figura 7: A expressão de iNOS, ARG 1, C/EBPβ não diferem em macrófagos
peritoneais de camundongos WT e PI3K. Macrófagos obtidos da cavidade
peritoneal de camundongos WT e PI3K-/-. A partir das proteínas extraídas realizou-se
western blot para quantificação da iNOS, ARG 1 e C/EBPβ. A: bandas representativas
do western blotting B: gráficos referentes às imagens acima. Os resultados foram
analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M
(n=4)
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4.3 A via PI3K participa da indução de expressão de iNOS em
macrófagos estimulados com LPS

Nosso próximo passo foi determinar se a falha na produção de nitrito nos
macrófagos PI3K-/- estimulados com LPS seria devido a redução na expressão
da enzima iNOS. Para isso determinamos inicialmente o tempo em que ocorre
a maior expressão da enzima em macrófagos WT estimulados com 100 ng/mL
de LPS. Foi observado que o melhor período seria o de 24 horas após a
estimulação (Figura 8A). Quando comparada a expressão de iNOS entre
macrófagos WT e PI3K-/-, foi observado uma diminuição significativa na
expressão de iNOS em macrófagos PI3K-/- estimulados com LPS quando
comparado ao grupo WT (Figura 8B).
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Figura 8: A PI3K influencia na expressão de iNOS em macrófagos estimulados
com LPS. Macrófagos (1x107células/poço) obtidos da cavidade peritoneal de
camundongos WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 12 poços. Os macrófagos
foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 6, 12 e 24 horas. A célula aderente foi
coletada com tampão específico. A partir das proteínas extraídas realizou-se western
blotting para quantificação da iNOS. A: obtenção do tempo de maior expressão de
iNOS. B: comparando a expressão de iNOS em macrófagos de camundongos WT e
PI3K-/- , 24 horas após estimulo ou não com LPS. Os resultados foram analisados por
ANOVA seguido de bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M (***P<0,001;
n=3).
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4.4 A PI3K não influencia na expressão da arginase 1 e produção de ureia
em macrófagos estimulados com LPS

A arginase e a iNOS são enzimas que compartilham o mesmo
substrato a L-arginina. Quando a arginase é ativada o produto final é ureia e
ornitina enquanto a ativação da iNOS resulta na produção de NO e L-citrulina
(MacMicking et al., 1997). Desse modo, avaliamos se macrófagos provenientes
do peritônio de animais PI3K-/- produzem menos NO por apresentarem maior
expressão de arginase. Para isso, inicialmente pela técnica de western blotting,
determinamos o tempo em que ocorre a maior expressão de arginase 1 em
macrófagos WT estimulados com 100ng/mL de LPS e não foi observado
diferença nos distintos tempos de estimulo (Figura 9A). Estipulamos então o
período o de 24 horas, para análise da expressão de arginase 1

e não

observamos diferença na expressão de arginase 1 em macrófagos PI3K-/após estimulo quando comparado ao WT (figura 9B).
Apesar de não diferir na expressão, a arginase, poderia estar mais
ativa em macrófagos PI3K, e sendo assim foi feita a dosagem da ureia, onde
podemos observar que a atividade em ambos os grupos era semelhante
(Figura 10).
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Figura 9: A PI3K não influencia na expressão de ARG 1 em macrófagos
estimulados com LPS. Macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de camundongos
WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 12 poços (1x10 7células/poço). Os
macrófagos foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 6, 12 e 24 horas. A célula
aderente foi coletada com tampão específico. A partir das proteínas extraídas realizouse western blot para quantificação da ARG 1. A: obtenção do tempo de maior
expressão de ARG 1. B: comparando a expressão de ARG 1 em macrófagos de
camundongos WT e PI3K-/- , 24 horas após estimulo ou não com LPS. Os resultados
foram analisados por ANOVA seguido de bonferrone e estão expressos pela média ±
E.P.M (n=3).
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Figura 10: A via PI3K não influencia na produção de ureia em macrófagos
estimulados com LPS. Macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de camundongos
WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 96 poços (5x10 5células/poço). Os
macrófagos foram estimulados com LPS em diferentes concentrações. A concentração
de ureia foi avaliada no sobrenadante após 48 horas de estimulo através do kit para
dosagem de ureia (labtest). Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de
bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M(n=4, representativo de 3
experimentos).
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4.5 O bloqueio farmacológico da PI3K e AKT diminui a expressão de
iNOS em macrófagos estimulados com LPS

Visto que observamos uma redução da expressão da iNOS nos
macrófagos peritoneais provenientes de camundongos PI3K-/-, avaliamos se o
bloqueio farmacológico da via poderia produzir o mesmo efeito em macrófagos
WT. Para isso a expressão da iNOS foi quantificada por western blotting, em
macrófagos de camundongos WT tratados com um inibidor seletivo da PI3K
(AS605240) ou da AKT (AKT IV) e posteriormente estimulados com 100 ng/ml
de LPS. Observamos que assim como acontece nos animais deficientes da
PI3K, a inibição farmacológica da via PI3K/AKT reduz a expressão de iNOS
em macrófagos WT, reforçando uma possível dependência da via para
expressão da enzima (figura 11).
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Figura 11: O bloqueio farmacológico da PI3K e AKT diminui a expressão de
iNOS em macrófagos estimulados com LPS. Macrófagos (1x107células/poço)
obtidos da cavidade peritoneal de camundongos WT, foram colocados em placas de
12 poços. Os macrófagos foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 24 horas
na presença de inibidor da PI3K (AS605240) ou inibidor da AKT (inibidor de AKT IV)
(10µM). A célula aderente foi coletada com tampão específico. A partir das proteínas
extraídas realizou-se western blotting para quantificação da iNOS. Os resultados foram
analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M
(***P<0,001; n=3).
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4.6 A fosforilação de AKT após estimulo com LPS é um evento
dependente da PI3K

Partimos então para a investigação dos mecanismos pelos quais a
ausência da PI3K estaria afetando a produção de NO. Tendo descartado a
participação

da

arginase

1

nesse

processo,

avaliamos

então

a

expressão/fosforilação de moléculas downstream à ativação de PI3K,
utilizando a técnica western blotting, iniciando pelo principal alvo dessa enzima,
AKT. Inicialmente determinamos o tempo em que ocorre a maior fosforilação
da AKT em macrófagos WT estimulados com 100 ng/mL de LPS e foi
observado o melhor período como sendo o de 12 horas (Figura 12A). A seguir
foi analisada a fosforilação de AKT em macrófagos WT e PI3K-/-, onde
observamos uma diminuição significativa na fosforilação de AKT em
macrófagos PI3K-/- após estímulo quando comparado ao WT (Figura 12B). Foi
observado que a presença ou não da PI3K não influencia na quantidade de
AKT total, porém, a fosforilação da proteína após estímulo com LPS parece ser
um evento dependente da PI3K e só ocorre na presença de tal enzima.
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Figura 12: A fosforilção de AKT após estimulo com LPS é um evento dependente
da PI3K. Macrófagos (1x107células/poço) obtidos da cavidade peritoneal de
camundongos WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 12 poços. Os macrófagos
foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 6, 12 e 24 horas. A célula aderente foi
coletada com tampão específico. A partir das proteínas extraídas realizou-se western
blotting para quantificação da AKT. A: obtenção do tempo de maior fosforilação da
AKT. B: comparando a expressão de AKT fosforilada em macrófagos de
camundongos WT e PI3K-/-, 12 horas após estimulo ou não com LPS. Os resultados
foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos pela média ±
E.P.M (*P<0,05; ** p<0,1; n=3)
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4.7 A PI3K influencia na expressão de IKBα em macrófagos estimulados
com LPS

Sendo o NF-kB uma importante via de indução da expressão de iNOS,
que tem como forma de ativação a via da PI3K, verificamos se a deficiência da
via PI3K estaria influenciando a via do NF-kB através da expressão da
proteína IkBα, proteína inibidora da atividade do NF-kB. Analisamos a
expressão de IkBα no lisado de cultura de macrófagos peritoneais de
camundongos WT e PI3K-/- na presença de estímulo com LPS. Notamos uma
redução na expressão de IkBα nos macrófagos de camundongos PI3K-estímulados com LPS (figura 13).
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Figura 13: A PI3K influencia a expressão de IkBα em macrófagos peritoneais
estimulados com LPS. Macrófagos (1x107células/poço) obtidos da cavidade
peritoneal de camundongos WT e PI3K-/-, foram colocados em placas de 12 poços.
Os macrófagos foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 12 horas. A célula
aderente foi coletada com tampão específico. A partir das proteínas extraídas realizouse western blotting para quantificação da IkBα. Comparando a expressão de IkBα em
macrófagos de camundongos WT e PI3K-/- , 12 horas após estimulo ou não com LPS.
Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos
pela média ± E.P.M (** p<0,1; n=3).
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4.8 A via da PI3K participa da ativação da via clássica do NF-kB

Para avaliarmos a ativação do NF-kB, a expressão da subunidade p65
foi quantificada no núcleo dos macrófagos após estimulo com LPS, a partir da
técnica de western blotting. Primeiramente foi feita uma curva temporal, apenas
com macrófagos provenientes de camundongos WT, onde determinamos o
tempo de maior expressão de p65 nuclear após estímulo com LPS 100ng/mL.
Observamos maior expressão após 12 horas de estimulo (figura 14A). Esse
período foi utilizado para avaliar a expressão de p65 nuclear em macrófagos de
animais WT e PI3K-/-, e verificamos que os macrófagos de camundongos
PI3K-/- apresentam menor expressão de p65 nuclear (Figura 14B), sugerindo
que PI3K-/- modula a expressão de iNOS por modular a via de NF-kB.
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Figura 14: A via da PI3K participa da ativação da via clássica do NF-kB.
Macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de camundongos WT e PI3K-/-, foram
colocados em placas de 12 poços (1x10 7células/poço). Os macrófagos foram
estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 6, 12 e 24 horas. A célula aderente foi
coletada com tampão específico, foi obtido o extrato celular. A partir das proteínas
nucleares realizou-se western blotting para quantificação da p65. A: obtenção do
tempo de maior expressão nuclear de p65. B: comparando a expressão de p65
nuclear em macrófagos de camundongos WT e PI3K-/-, 12 horas após estimulo ou
não com LPS. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e
estão expressos pela média ± E.P.M (** p<0,1; n=3).
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4.9 A toxina pertussis diminui a expressão da iNOS em macrófagos
peritoneais estimulados com LPS

Com intuito de verificar de que forma o LPS esta ativando a via PI3K,
e sabendo que sua ativação ocorre via GPCRs, utilizamos a PTX para verificar
a consequência da inibição dos GPCRs (G iα e G0α) na expressão de iNOS por
macrófagos estimulados com LPS. A PTX foi adicionada a cultura de
macrófagos peritoneais na concentração de 500 ng/mL e 10 minutos após foi
adicionado o LPS (100 ng/mL), após 24 horas as células foram coletadas e foi
analisada a expressão de iNOS por western blotting. Observamos que os
macrófagos incubados com PTX tem diminuição na expressão de iNOS quando
comparados com os macrófagos que receberam somente estímulo com LPS
(Figura 15), sugerindo que a ativação da PI3K via GPCRs esteja envolvida na
modulação da expressão da iNOS.
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Figura 15: A toxina pertussis diminui a expressão da iNOS em macrófagos
peritoneais estimulados com LPS. Macrófagos (1x107células/poço) obtidos da
cavidade peritoneal de camundongos WT, foram colocados em placas de 12 poços.
Os macrófagos foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por 24 horas na presença
de 500 ng/mL de PTX. A célula aderente foi coletada com tampão específico. A partir
das proteínas extraídas realizou-se western blotting para quantificação da iNOS.
Comparando a expressão da iNOS em macrófagos de camundongos WT na presença
ou não de TPX , 12 horas após estimulo ou não com LPS. Os resultados foram
analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M
(***P<0,001; n=3).
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4.10 Macrófagos de camundongos deficientes de receptor de PAF (PAFR)
possuem maior produção de NO e expressão de iNOS mas não diferem na
expressão de arginase 1 após estimulo com LPS

Com a finalidade de verificar se a ausência de sinalização de GPCRs
específicos afeta a sinalização via PI3K e consequente expressão de iNOS,
investigamos a produção de NO (Figura 16) expressão dessa enzima em
macrófagos provenientes de camundongos deficientes em PAFR (PAFR -/-)
após estímulo com LPS.

Foram utilizados macrófagos provenientes de

camundongos WT e PAFR-/- para a análise da expressão de iNOS. Foi
adicionado a cultura de macrófagos peritoneais 100 ng/mL LPS, e após 24
horas,

a

expressão

de

iNOS

foi

analisada

por

western

blotting.

Surpreendentemente, os macrófagos provenientes de PAFR -/- apresentaram
maior

expressão

de

iNOS

quando

comparado

aos

macrófagos dos

camundongos WT (Figura 17A). Já a expressão de arginase 1 não difere entre
os grupo (Figura 17B).

65

WT

Nitrito (M)

80

PAFR-/***

60
40
20
0

0

100
LPS (ng/ml)

Figura 16: O PAFR influencia na produção de óxido nítrico por macrófagos
peritoneais estimulados com LPS. Macrófagos (1x107células/poço) obtidos da
cavidade peritoneal de camundongos WT e PAFR -/- foram colocados em placas de
12poços. Os macrófagos foram estimulados com 100 ng/mL de LPS. A concentração
de nitrito foi avaliada no sobrenadante após 24 horas de estímulo por meio da reação
de Griess. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão
expressos pela média ± E.P.M (***P<0,001; n=3)
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Figura 17: O PAFR influencia a expressão de iNOS, mas não de arginase 1 em
macrófagos peritoneais estimulados com LPS. Macrófagos (1x107células/poço)
obtidos da cavidade peritoneal de camundongos WT e PAFR -/-, foram colocados em
placas de 12 poços. Os macrófagos foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por
24 horas. A célula aderente foi coletada com tampão específico. A partir das proteínas
extraídas realizou-se western blotting para quantificação da iNOS.e arginase 1
A:Comparando a expressão de iNOS em macrófagos de camundongos WT e PAFR -/-.
24 horas após estimulo ou não com LPS. B:Comparando a expressão de iNOS em
macrófagos de camundongos WT e PAFR-/-. 24 horas após estimulo ou não com. Os
resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone e estão expressos
pela média ± E.P.M (***P<0,001; n=3).
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4.11 Macrófagos de camundongos deficientes de CCR2 possuem menor
expressão de iNOS após estimulo com LPS

Assim como o PAFR, o CCR2 também é um GPCR e então
investigamos a expressão da iNOS em macrófagos provenientes de
camundongos deficientes em CCR2 (CCR2 -/-) após estimulo com LPS. Foi
adicionado a cultura de macrófagos peritoneais 100 ng/mL de LPS, e após 24
horas, foi analisada expressão de iNOS por western blotting. Os macrófagos
provenientes de camundongos CCR2-/- apresentaram menor expressão de
iNOS quando comparado aos macrófagos dos camundongos WT, sugerindo
que esse possa ser um dos receptores que esteja envolvido na ativação da via
PI3K (Figura 18). Foi quantificada a produção de MCP1 quimiocina ligante de
CCR2, na qual não foi observada diminuição na sua da quimiocina na ausência
da PI3K e do CCR2 (Figura 19).
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Figura 18: Macrófagos peritoneais de camundongos CCR2 -/- possuem menor
expressão de iNOS após estimulo com LPS. . Macrófagos (1x107células/poço)
obtidos da cavidade peritoneal de camundongos WT e CCR2 -/-, foram colocados em
placas de 12 poços. Os macrófagos foram estimulas ou não com 100 ng/mL LPS por
24 horas. A célula aderente foi coletada com tampão específico. A partir das proteínas
extraídas realizou-se western blotting para quantificação da iNOS. Comparando a
expressão de iNOS em macrófagos de camundongos WT e CCR2-/-. 24 horas após
estimulo ou não com LPS Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de
Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M (***P<0,001; n=3).
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Figura 19: A ausência via da PI3K ou CCR2 não influencia a produção de MCP1
por macrófagos peritoneais estimulados com LPS. Macrófagos (1x107células/poço)
obtidos da cavidade peritoneal de camundongos WT, CCR2 e PI3K-/-, foram
colocados em placas de 12 poços. Os macrófagos foram estimulados com 100 ng/mL
LPS por 24 horas. A concentração de MCP1 no sobrenadante foi realizada pelo
método de ELISA. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido de Bonferrone
e estão expressos pela média ± E.P.M (***P<0,001; n=3).
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4.12 O grupo de animais PI3K-/- apresenta maior sobrevida em quadro de
endotoxemia induzida por LPS

Uma vez que a expressão da iNOS e consequente produção de NO
tem um importante papel na fisiopatologia do choque endotóxico, avaliamos se
nossos achados in vitro poderiam ter alguma relevância em um modelo in vivo
dessa doença (Revisado por Titheradge, 1999a). Para avaliar a participação da
PI3K na evolução do choque endotóxico submetemos animais PI3K-/- a dose
letal de LPS (i.v.). Avaliamos a dose de LPS que resultaria na mortalidade de
100% (dose letal) dos animais WT, e foi realizada uma curva de sobrevida
utilizando 5, 10, 15 mg/Kg de LPS por animal. Foi observado que a dose de 15
mg/Kg i.v. seria mais adequada para indução de choque endotóxico letal
(Figura 17A). O próximo passo foi submeter os animais PI3K-/- e WT a dose
letal de LPS e proceder a analise de sobrevida. Foi observado maior sobrevida
em animais PI3K-/- (Figura 20B).
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Figura 20: Camundongos deficientes em PI3K são mais resistentes do que
animais WT em modelo de choque endotóxico. A: Foi administrado 5, 10 ou 15
mgKg de LPS i.v. em camundongos WT. Nas próximas 30 h após o estimulo, o
número de animais sobreviventes foi registrado a cada 12 horas. B: Foi administrado
15 mgKg de LPS i.v. em camundongos WT e PI3K. Observado durante 2 dias após
estimulo o número de animais sobreviventes foi registrado a cada 6 horas.Os
resultados foram expressos como porcentagem de sobrevida (grupo de 7 a 10
animais). Os resultados foram analisados por Mantel-Cox logrank. e estão expressos
pela média ± E.P.M (*P<0,05).
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4.13 Animais PI3K -/- produzem menos NO em quadro de endotoxemia
induzida por LPS

Para analisar a participação da PI3K na produção de NO in vivo, LPS
foi administrado na dose 15mgKg i.v, em camundongos WT e PI3K-/- e dez
horas após foi feita a coleta de sangue para processamento e obtenção do
plasma. Observamos que a produção de nitrito é significativamente menor em
animais PI3K-/- (figura 21)
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Figura 21: Animais PI3K-/- produzem menos NO em quadro de endotoxemia
induzida por LPS. LPS 15 mg/kg foi administrado i.v. em animais WT e PI3K-/-. A
concentração de nitrito foi avaliada no plasma, após 10 horas da administração de
LPS através da reação de Griess. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido
de Bonferrone e estão expressos pela média ± E.P.M (***P<0,001; n=6).
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5. Discussão
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5 Discussão

Os macrófagos são células pertencentes à imunidade inata que
participam da defesa contra infecções através da fagocitose e killing dos microorganismos, além disso, são essenciais para o reparo tecidual após respostas
inflamatórias. A ativação de receptores nas células da imunidade inata
desencadeia eventos dependentes de distintas vias de sinalização intracelular,
dentre as quais, destacam-se as dependentes da PI3K. Dados do nosso grupo
demonstram a participação da PI3K na produção de NO em macrófagos
infectados com T. cruzi (estudo não publicado). No entanto, os mecanismos
através dos quais a PI3K poderia influenciar a produção de NO não foram
elucidados. No presente trabalho, demonstramos que a via da PI3K possui
grande importância na produção de NO e expressão da iNOS em macrófagos
estimulados com LPS, o que pode ser resultante da participação da PI3K na
ativação do NF-kB. Ainda, demonstramos que a ativação da AKT deve
depender da estimulação do receptor CCR2 por um de seus ligantes, o MCP-1.
O NO é um dos principais mediadores da imunidade inata e sua
produção através da iNOS é desencadeada por diversos estímulos (Revisado
por Bogdan, Rollinghoff, & Diefenbach, 2000). Embora a função da PI3K na
síntese do NO e expressão de iNOS tenha sido extensivamente estudada
através do uso de drogas que inibem esse grupo de enzimas, os estudos
apresentam resultados conflitantes (Chen, Fisher, & Wang, 1998; Diaz-Guerra,
Castrillo, Martin-Sanz, & Bosca, 1999; Park, Lee, Hong, & Kim, 2002; Park,
Lee, Kang, Chung, & Kim, 1997). O primeiro estudo mostrou que macrófagos
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peritoneais estimulados com LPS, na presença do inibidor da PI3K wortmannin,
apresentam aumento na expressão de iNOS e produção de NO (Park et al.,
1997). Posteriormente, foi demonstrado que a produção de NO e expressão da
iNOS foi reduzida pela adição de um outro inibidor da PI3K, o LY294002, em
cultura de macrófagos RAW2647 estimulados com IFN e LPS (Park et al.,
2002). Outro estudo sugere que a PI3K regula negativamente a síntese de NO,
pois utilizando elevadas concentrações de wortmanin em macrófagos
RAW2647 ocorre aumento da produção de NO e expressão de iNOS por essas
células (Diaz-Guerra, Castrillo et al. 1999). Embora as drogas wortmannin e
LY294002 sejam conhecidas pela inibição das PI3Ks, as mesmas podem inibir,
também, outras quinases dependentes de ATP (Vlahos, Matter, Hui, & Brown,
1994; Wymann et al., 1996). Além disto, elas não apresentam seletividade
frente as diferentes isoformas de PI3Ks . De acordo com essas discrepâncias,
a utilização de camundongos deficientes para as distintas isoformas da família
PI3K é crítica para a determinação do papel dessas enzimas na síntese de NO.
No presente estudo avaliamos a produção de NO por macrófagos
peritoneais PI3K-/- e WT em resposta ao estímulo com LPS. Observamos que
macrófagos isolados de animais PI3K-/- apresentam menor produção de NO.
Concomitante às alterações na síntese de NO esperávamos alterações nos
níveis de TNF-α, uma vez que vias intracelulares comuns são responsáveis
pelo desencadeamento da produção de ambos os mediadores. Além disso, é
descrito na literatura a possível participação da PI3K na produção de TNF-α
(Xu et al., 2013). Biswas e Sodhi (2002) demonstraram que macrófagos
peritoneais tratados com wortmannin estimulados com MCP-1 produzem
menos TNF-α, o que sugere o envolvimento da PI3K na produção dessa
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citocina. Posteriormente, foi demonstrado que o tratamento com o PIK-75,
inibidor das isoformas PI3Kα e , em camundongos submetidos à colite
experimental, resulta na diminuição dos níveis de TNF-α (Dagia et al., 2010).
No presente estudo demonstramos que macrófagos peritoneais deficientes em
PI3K e estimulados com LPS não diferem dos selvagens em relação à
produção de TNF-α. Essas aparentes contradições podem ser atribuídas, em
parte, aos diferentes modelos e estímulos empregados e, também, ao fato de
os inibidores da PI3K não serem específicos para a PI3K, podendo agir nas
outras isoformas desse grupo de enzimas, e até mesmo sobre outras quinases.
A ausência da PI3K não modifica a migração e a polarização dos
macrófagos após estímulo com tioglicolato, uma vez que a quantidade de
macrófagos que migram para a cavidade peritoneal e a polarização dos
mesmos são similares entre os camundongos WT e PI3K-/-. Além disso,
observamos que após o estímulo com tioglicolato, macrófagos provenientes de
ambos os camundongos apresentam uma tendência a M2, com alta expressão
de arginase e CD206. Esses resultados sugerem que a administração de
tioglicolato é favorável para a polarização de macrófagos do perfil M2. O fato
de não haver diferenças tanto na migração dos macrófagos quanto em suas
características fenotípicas reforça a hipótese do envolvimento direto da PI3K
na expressão da iNOS e produção de NO. Nossos dados corroboram com os
estudos que defendem a relação positiva entre a ativação da PI3K e expressão
da iNOS no contexto inflamatório (Salh, Wagey, Marotta, Tao, & Pelech, 1998;
Xia et al., 2012).
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A produção de NO tem como principal substrato a L-arginina. A arginase
é uma enzima essencial ao ciclo da ureia, cuja reação também requer a
arginina. Desse modo, em condições de desequilíbrio do metabolismo celular,
pode haver a competição entre a arginase e a iNOS pela arginina (Mori &
Gotoh, 2004). Uma possível maior expressão da arginase na ausência de
PI3K poderia justificar o motivo pelo qual ocorre menor produção de NO.
Avaliamos a expressão de arginase nos macrófagos e níveis de ureia no
sobrenadante da cultura. Verificamos que tanto a expressão da enzima quanto
a quantidade de seu produto foram similares entre os macrófagos isolados de
animais PI3K-/- e WT. Portanto, pode-se sugerir que, no nosso modelo, o
declínio na produção de NO não seja por motivos indiretos como o possível
efeito competitivo pela arginina entre as enzimas arginase e iNOS.
Demonstramos que o estímulo com LPS resulta na ativação da AKT em
macrófagos WT, o que ocorre com intensidade significativamente menor nos
macrófagos PI3K-/-, indicando que a isoforma  das enzimas PI3Ks, é
essencial para a fosforilação de AKT, pelo menos nos tempos avaliados. Dados
da literatura descrevem a importância das PI3Ks na ativação da AKT, mas
estudos isolados com cada isoforma desse grupo de enzimas ainda não foram
apresentados (Burgering & Coffer, 1995).
A AKT é sugerida como reguladora da atividade do fator de transcrição
NF-kB através do aumento da atividade da IKK, que por sua vez fosforila a
subunidade inibitória do NF-kB, IkB, o que resulta na sua subsequente
degradação, possibilitando a migração do NF-kB ativo para o núcleo (Bai,
Ueno, & Vogt, 2009a). O NF-kB é um fator de transcrição crítico para a
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expressão da iNOS e produção de NO (Xie, Kashiwabara, & Nathan, 1994). A
quantificação de IkB correlaciona-se com a atividade nuclear do NF-kB, uma
vez que após degradação dessa proteína, o próprio NF-kB induz expressão do
gene responsável pela sua produção, restabelecendo os níveis citoplasmáticos
de IkB (Brown, Park, Kanno, Franzoso, & Siebenlist, 1993). Nesse sentido, com
a finalidade de investigar a dinâmica de ativação do NF-kB no nosso modelo,
avaliamos a expressão de IkB nos macrófagos WT e PI3K-/-. De fato, a
expressão de IkB nos macrófagos PI3K-/- mostrou-se reduzida, sugerindo que
a diminuição na expressão de IkB seja resultante da deficiência na ativação do
NF-kB nessas células. Esses resultados corroboram com os trabalhos que
descrevem a interação da cascata de sinalização do NF-kB com as vias
PI3K/AKT (Kane, Shapiro, Stokoe, & Weiss, 1999). No entanto, a participação
específica da PI3K na ativação do NF-kB ainda não foi descrita. Sugerimos,
com esses resultados, que a PI3K participa da regulação da produção de NO
através da iNOS por contribuir para a ativação do NF-kB.
É descrito na literatura que o LPS não ativa, diretamente, a PI3K. O
LPS é principalmente reconhecido via CD14 e TLR4, por outro lado, as vias
que resultam na ativação da PI3K são iniciadas após estímulo de GPCRs
(Peri, Piazza, Calabrese, Damore, & Cighetti, 2010; Stoyanov et al., 1995). Não
sendo a ativação de TLR uma via ativadora da PI3K, avaliamos se produtos
resultantes dessa via estariam promovendo a ativação da PI3K via GPCRs.
Utilizamos a PTX para promover o bloqueio dos GPCRs dos tipos G i e G0 em
macrófagos WT e observamos que essa toxina é capaz de inibir a expressão
de iNOS nessas células, confirmando que os GPCRs, e não TLR estão
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envolvidos na ativação da PI3K, e nos eventos subsequentes. Para
complementar esses dados, analisamos a expressão da iNOS e produção de
NO em macrófagos isolados de animais deficientes no receptor para PAF
(PAFR) que podem ser acoplados a proteína G do tipo G i, Gs e Gq.
Surpreendentemente, macrófagos derivados de animais deficientes do receptor
de PAF apresentam maior expressão de iNOS e produção de NO, excluindo
assim o papel deste receptor na ativação da via PI3K em nosso modelo. Pelo
fato de o PAFR ser também do tipo acoplado à Gq, uma vez que essa via
resulta na ativação da fosfolipase C (PLC, do inglês phospholipase C), que
consome PIP2 clivando-o em diacilglicerol (DAG, do inglês diacylglycerol) e
inositol trifosfato (IP3, do inglês inositol triphosphate) (Revisado por Szumilo &
Rahden-Staron, 2008), pode ser que a mesma seja desfavorável à ativação da
PI3K, pelo fato de o PIP2 ser também um substrato para PI3K. Portanto, com
a ausência do PAFR a via da PI3K pode estar mais ativa, pela maior
disponibilidade de PIP2, com consequente aumento da expressão de iNOS e
produção de NO. De fato, foi demonstrado que o PAF regula negativamente a
produção de NO em macrófagos peritoneais de animais submetidos à peritonite
(Steil, Garcia Rodriguez, Alonso, Crespo, & Bosca, 1995). No entanto,
contrários aos nossos dados estão os achados de Szabo et al (1993), que
demonstram que o PAF resulta na maior indução de NOS após administração
de LPS; e achados de Casals-Stenzel (1987), que mostram atenuação da
expressão da iNOS após administração de LPS com a utilização de
antagonista de PAFR. É válido ressaltar que esses resultados contraditórios
possam ter sido obtidos devido à utilização de distintos modelos. Podemos
afirmar ainda que em macrófagos isolados de animais PAFR

-/-

, o aumento da

80

expressão de iNOS e produção de NO não ocorrem por desequilíbrio na
expressão de arginase, pois essa enzima, após estímulo com LPS, encontra-se
similarmente expressa em macrófagos WT e PAFR -/-. Estudos estão sendo
realizados em nosso laboratório para analisar o papel do PAFR na modulação
da expressão da iNOS.
Desse modo, MCP1 produzida em resposta ao LPS poderiam estar
ativando PI3K via seus receptores. Para investigar essa hipótese, avaliamos a
expressão da iNOS em macrófagos isolados de camundongos CCR2 -/-, um
receptor altamente expresso na superfície de macrófagos (Kurihara, Warr, Loy,
& Bravo, 1997). Observamos uma diminuição na expressão de iNOS, indicando
que a ativação da PI3K possa ser resultante da ativação do CCR2 . De fato, foi
demonstrado que macrófagos peritoneais CCR2 -/- são deficientes na expressão
da iNOS após estimulo com LPS e INF (Gomes et al., 2013). Dados
contraditórios aos nossos resultados sugerem MCP1/CCR2 como protetores na
lesão pulmonar através da supressão da iNOS (Okuma et al., 2006). Sendo a
MCP1 uma quimiocina ligante para CCR2, avaliamos a produção da mesma
por macrófagos estimulados com LPS. Os macrófagos WT, CCR2 -/- e PI3K-/possuem aumento similar na produção dessa quimiocina em resposta ao LPS.
Nossos resultados sugerem que o MCP1 possa estar ativando o CCR2, o que
leva à ativação da PI3K, que por sua vez favorece a ativação do NF-kB,
levando às alterações na produção de NO.
O NO é um mediador importante na resposta inflamatória a infecções,
pois tem papel central na capacidade microbicida dos fagócitos; promove
vasodilatação local; previne a adesão plaquetária e leucocitária; e aumenta do
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fluxo sanguíneo na microcirculação. No entanto, em uma resposta inflamatória
sistêmica, a produção exagerada de NO pela ativação da iNOS contribui para
as características fisiopatológicas da sepse e do choque séptico. Embora seja
essencial para a atividade microbicida de células fagocíticas, o NO apresenta
papel deletério na migração dos neutrófilos ao foco infeccioso. Além disso, a
produção demasiada de NO é associada com as alterações hemodinâmicas e
disfunção miocárdica observadas durante a sepse (Fernandes & Assreuy,
2008; Titheradge, 1999b).
As

infecções

bacterianas

possuem

considerável

relevância

epidemiológica na sepse. A resposta inflamatória sistêmica às bactérias Gramnegativas ocorre predominantemente em resposta ao LPS. Devido a isso, uma
boa ferramenta para o estudo dessa resposta é a administração de LPS em
animais. Foi descrito, em modelo de sepse polimicrobiana, que o grupo de
animais deficientes em PI3K apresenta maior sobrevida, o que demonstra a
importância dessa enzima na fisiopatologia da sepse (Martin et al., 2010;
Titheradge, 1999a). No entanto, a participação dessa via na produção de NO
em modelo de sepse polimicrobiana não foi demonstrada pelos autores. Para
investigar o efeito da PI3K na produção de NO in vivo, submetemos os
animais PI3K-/- ao modelo de endotoxemia induzida pela administração de
LPS. Primeiramente, fizemos a análise de sobrevida. Observamos que o grupo
de animais PI3K-/- apresenta maior sobrevida ao choque endotóxico, o que
pode estar relacionada com a menor produção de NO. No entanto, foi
demonstrado que o grupo de animais deficientes para outra isoforma da
enzima, a PI3K, teve menor sobrevida após a administração de LPS (Aksoy et
al., 2012Aksoy et al., 2012). Essa aparente divergência de resultados pode ser
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explicada pela utilização de distintas isoformas da PI3K nos trabalhos citados
e, ainda, reforça a hipótese da função da PI3K na produção de NO. Para
confirmar o envolvimento do NO nesse fenômeno, avaliamos a produção de
NO nos animais PI3K-/- submetidos à endotoxemia. Observamos que, na
condição de deficiência em PI3K, não ocorre aumento nos níveis de NO como
observado no grupo WT. Acrescentamos que, devido ao fato de a produção de
NO durante a sepse e o choque séptico ocorrer sistemicamente por distintas
células e sistemas e, no nosso estudo, ter sido praticamente abolida pela
deficiência da PI3K após indução da endotoxemia, podemos sugerir que a
influência da PI3K na produção de NO ocorra em diversos tipos celulares, não
apenas em macrófagos.
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6. Conclusão
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6 Conclusão
Com base nos resultados apresentados, pode-se sugerir que a ativação
da via da PI3K/AKT esta envolvida na expressão de iNOS e produção de NO
por estimular a ativação da via do NF-kB em macrófagos peritoneais. Estes
resultados demonstram também que a participação da PI3K nesse processo
parece depender da ativação autocrina do receptor CCR2 por seu ligante MCP1 (Figura 22). Por fim, os resultados indicam que o bloqueio da via PI3K/AKT
possa ser um alvo interessante para o controle dos eventos fisiopatológicos
inflamatórios, como por exemplo, o choque séptico.

MCP1
TLR4

TRIF

MYD88

CCR2
Gα

 β
AKT

IKK
IkB
NF-KB

iNOS
NF-KB
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NO
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Figura 22: Esquema ilustrativo da ativação da via da PI3K em macrófagos peritoneais
estimulados por LPS. A ativação dos receptores TLR4 leva a produção precoce de
MCP-1(
via precoce), que agindo de forma autocrina sobre seu receptor CCR2,
leva a estimulação da via PI3K/AKT que por sua vez pode ativar a via NF-kB
resultando na síntese de iNOS e produção de NO (
via tardia).
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