
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

Papel dos receptores de TNF no 

desenvolvimento da imunossupressão pós-

sepse 

 

 

 

 

Paulo Henrique de Melo 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto-SP 

2013 



 

Paulo Henrique de Melo 

 

 

 

 

Papel dos receptores de TNF no desenvolvimento da 

imunossupressão pós-sepse 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa  de 

pós-graduação em Imunologia Básica e 

Aplicada da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 

 

 

Área de concentração: Imunologia Básica e Aplicada 

Orientador: Prof. José Carlos Farias Alves-Filho 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto-SP 

2013 



2013 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, 

PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Melo, Paulo Henrique 

Papel dos receptores de TNF no desenvolvimento da imunossupressão 

pós-sepse. Ribeirão Preto, 2013. 128 p; il.:30cm 

Dissertação de mestrado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Imunologia Básica e 

Aplicada. 

 

 

Orientador: Alves-Filho, José Carlos Farias. 

 

1. Sepse. 2. Imunossupressão. 3. Tregs. 4. TNFR1. 5. TNFR2 

 



Paulo Henrique de Melo 

 

Papel dos receptores de TNF no desenvolvimento da 

imunossupressão pós-sepse 

 

Dissertação apresentada ao Programa  de 

pós-graduação em Imunologia Básica e 

Aplicada da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 

Área de concentração: Imunologia Básica e 

Aplicada 

 

 

Aprovado em 17 de Abril de 2013 

 

Banca examinadora 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. José Carlos Alves-Filho 

FMRP-USP 

 

 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Vânia Luiza Deperon Bonato Martins 

FMRP-USP 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Reinaldo Salomão 

UNIFESP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho realizado no Laboratório de Inflamação e Dor do Departamento de 

Farmacologia e associado ao programa de Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, com auxílio financeiro do 

CNPq. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 

Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 
 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e 

broquel. 
 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, 

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 

Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.Porque tu, ó Senhor, és o 
meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. 

 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 

 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 
Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 

Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque 
conheceu o meu nome. 

 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. 
Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 

Salmo 91 

 

 

 

 

http://salmo91.net/


DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha amada família: 

Meus pais, Isbela e Cinézio 

Meus irmãos, Luiz e João 

Aos meus avós: Benedita, Alcides, Zezé e Joaquim 

Que apesar de não conhecerem de perto minha caminhada, 

estão sempre presentes com 

 enorme compreensão, paciência e amor. 

Obrigado por mostrarem minha essência e minhas raízes. 

Obrigado por tudo! 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela Fé, pela Coragem e pela Paz que levo dentro do meu coração! 

Ao meu orientador, Prof. José Carlos, pela exemplar orientação e pelos ensinamentos 
que possibilitaram meu crescimento pessoal, profissional e intelectual nestes dois anos 
de caminhada. 

Ao Prof. Fernando Cunha, pela oportunidade de integrar seu laboratório e pelo 
exemplo de dedicação à pesquisa e competência. 

Aos demais professores do LID, Sandra Fukada, Thiago Cunha e Sérgio Ferreira, pela 
convivência nestes dois anos. 

Aos professores, Vânia Bonato e Reinaldo Salomão, pelo atenção e disponibilidade em 
participar da minha banca examinadora. 

Aos meus queridos colaboradores, Daniele Nascimento e Raphael Ferreira, pela 
incondicional ajuda e apoio nos nosso longos experimentos, pelas discussões 
científicas e principalmente pela força e amizade. 

Aos queridos amigos e colegas: Alexandre Kanashiro, Andressa Duarte, Gabriela 
Tretin, Maurício Mota, Vanessa Borges, Walter Turato, Raphael (Panda) e Paula 
Barbim, pela ajuda em alguns experimentos realizados e principalmente pela amizade. 

Aos demais amigos e colegas do LID: Paula, Larissa, Rafael Poloni, Cristina, André, 
Danilo, Jhimmy, Dênis, João, Miriam, Alexandre, Guilherme, Adriana, Giovane, Maria 
Cláudia, Fabricio, Jaqueline, Rangel, Sílvia, Flávia, Daniel, Andreza, David, Kalil, Flávio, 
Morena, Andressa Freitas, Fabi e Fernanda (dupla), pelos maravilhosos momentos de 
discussão científica e descontração. 

Aos técnicos do Laboratório de Inflamação e Dor: Kátia, Giuliana, Diva, Sérgio, Ieda, 
Marco, Bruno e Talita, pelo apoio técnico e amizade. 

Aos funcionários dos biotéiros: Júlio, Rubinho, Dener, Edir, Eliana e Orlando, pela 
criação, distribuição e cuidado com os animais utilizados neste estudo. 



À Ana Cristina, secretária da pós-graduação, não apenas pela competência com que 
realiza seu trabalho e pelos anos de dedicação à nossa pós-graduação, como também 
pela amizade e ajuda incondicional. 

Aos queridos amigos, aos professores e técnicos do Programa de Imunologia, pelos 
bons momentos de aprendizado e diversão. 

Sem amigos a vida não tem o mesmo sabor, por isso agradeço também aos meus 
grandes amigos de toda uma vida, amo muito todos vocês! 

A toda minha grande família querida, meus pais (Cinézio e Isbela), meus irmãos (kal e 
JP), meus avós (Dita, Alcides, Zezé e Joaquim), minha tias (em especial à Angélica, 
Cristina e Léa), aos meus primos (especialmente a Letícia) e a querida Beth! 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Assistência (FAEPA) pela concessão dos recursos para a realização deste 
trabalho. 

A todos, que direta ou indiretamente, contribuíram para meu crescimento pessoal e 
profissional e para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Não basta saber ler que Eva viu a uva. 

 É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, 

 quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A matéria prima do educador  

não é o conhecimento, 

 é a pessoa humana que conhece,  

aprende e ensina” 

Madalena Freire 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


RESUMO 

 

MELO, P.H. Papel dos receptores de TNF no desenvolvimento da imunossupressão 

pós-sepse. 2013. 149 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

A sepse é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica decorrente de um processo 

infeccioso, a qual acarreta alta taxa de mortalidade. Relatos da literatura tem 

demonstrado que pacientes e animais de experimentação que sobrevivem à sepse 

desenvolvem quadro de imunossupressão tardia, o qual contribui com a maior 

sucetibilidade destes a infecções secundárias. Nosso grupo demonstrou que as células T 

reguladoras (Tregs) participam ativamente do desenvolvimento desta imunossupressão. 

O Fator de Necrose Tumoral (TNF) é uma citocina pleotrópica responsável por diversas 

funções durante a resposta inflamatória, apresentando dois receptores  responsáveis 

pelas suas atividades: o TNFR1 e o TNFR2. Foi demonstrando que o TNF exerce um 

importante papel na atividade de Tregs, induzindo a proliferação, estabilização do 

fenótipo e aumentando sua atividade imunossupressora, sugerindo que tais atividades 

sejam atribuidas ao TNFR2. Desta forma, nosso objetivo foi avaliar a participação dos 

receptores de TNF no desenvolvimento da imunossupressão pós-sepse. Para isso 

animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à sepse grave, induzida por CLP 

e tratados com um suporte básico (reposição hidríca e antibioticoterapia). Inicialmente 

avaliamos a participação dos receptores de TNF na fase aguda da sepse. Demonstramos 

que nesta fase os receptores de TNF, principalmente TNFR1, apresentam um papel 

prejudicial na migração de neutrófilos, no controle do processo infeccioso e nas lesões 

de orgãos decorrentes da sepse. Posteriormente, os animais sobreviventes foram 

infectados com um dose subletal de L. pneumophila i.n 15 dias após a CLP.  Avaliamos 

a participação dos receptores TNF na sucetibilidade à infecção secundária induzida por 

L. pneumophila em animais sobreviventes à sepse. Observamos que animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse são mais suscetíveis, ao passo que animais TNFR1/2
-/-

 

sobreviventes à sepse são resitentes à infecção secundária em relação aos animais WT 

sobreviventes à sepse. Avaliamos então, a expansão de Tregs no baço destes animais 

sobreviventes à sepse e, observamos que animais TNFR1
-/-

 apresentam aumento da 

expansão de Tregs, ao passo que os animais TNFR1/2
-/-

 não apresentaram expansão de 

Tregs comparados ao WT. Observamos também que as Tregs apresentam maior 

densidade de receptores de TNF do que as células T convencionais e, que durante a 

sepse ocorre aumento da densidade destes receptores nas Tregs. Sugerimos então que 

possivelmente o TNFR1 seja um regulador negativo, enquanto o TNFR2 possa assumir 

um papel na regulação positiva na expansão de Tregs após a sepse, durante o 

desenvolvimento da imunossupressão. 

Palavras-chave: Sepse, imunossupressão, Tregs, TNFR1 e TNFR2. 

 



ABSTRACT 

 

Melo, P.H. The role of TNF receptors in the development of sepsis-induced 

immunossupression. 2013. 149 f. Dissertation (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Sepsis is a systemic inflammatory response syndrome resulting from infectious process, 

resulting in high mortality rate. It has been shown that septic mice and patients that 

survived from sepsis develop a late immunosuppression, which contributes to greater 

susceptibility to these secondary infections. Our group has shown that regulatory T cells 

(Tregs) actively participate in the development of this immunosuppression. The Tumor 

Necrosis Factor (TNF) is pleiotropic cytokine responsible for several processes in the 

inflammatory response. Two receptors are responsible for the various activities of TNF: 

TNFR1 and TNFR2. It have shown that TNF plays an important role in the activity of 

Tregs, inducing proliferation, stabilization of phenotype and increasing their 

immunosuppressive activity. The authors also suggested that these activities are 

TNFR2-mediated. Thus, our objective was to evaluate the role of TNF receptors in the 

acute phase of sepsis and also in the development of immunosuppression post-sepsis. 

For that, TNFR1
-/ -,

 TNFR1/2
-/ -

 and WT mice were underwent to severe sepsis induced 

by CLP and treatment with basic support (hydration and antibiotics). Initially we 

evaluated the participation of TNF receptors in the acute phase of sepsis. We suggest 

that at this stage the TNF receptor, TNFR1 mainly exert a deleterious role in the 

migration of neutrophils in control of the infectious process and the tissue damage 

resulting from sepsis. In addition, the survivors from the septic event were intranasaly 

infected with L. pneumophila in the 15
th

 day after sepsis induction. We evaluated the 

participation of these receptors in susceptibility to secondary infection induced by L. 

pneumophila in survivors from sepsis. Comparing the animals that survived from sepsis, 

we observed that TNFR1/2
-/-

 , like WT mice, are not susceptible to the secondary 

infection, while TNFR1
-/- 

survivors are more susceptible to it. We also observed that 

TNFR1-/ - animals show increased expansion of Tregs in the spleen, different of 

TNFR1/2
-/-

 mice, that did not show expansion of Tregs compared to WT. We also 

observed Tregs have a higher density of receptors for TNF than conventional T cells, 

whereas during sepsis occurs increased expression of this receptor in Tregs. Altogether, 

the results suggest that TNFR1 is a negative regulator, whereas TNFR2 may play a role 

in the upregulation during expansion of Tregs, in development of sepsis-induced 

imunossupression.  

 

Keywords: Sepsis, immunosuppression, Tregs, TNFR1 and TNFR2. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.SEPSE  

  1.1.1. Considerações gerais 

Definida como uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) em 

decorrência de um processo infeccioso, a sepse representa um grande problema de 

saúde pública, pois é a principal causa, não coronarianas, de internações em unidades de 

terapia intensiva (UTI´s) e décima causa de morte nos EUA. A sepse está 

frequentemente associada a pneumonia, queimaduras de grande extensão, trauma, 

cirurgias e a doenças malignas (Bone et al., 1997; David, 2007). 

Dados americanos mostram que a incidência de sepse triplicou nos últimos anos, 

atingindo cerca de 25% de mortalidade. Na década passada, os EUA apresentaram cerca 

de 240 casos para cada 100.000 habitantes e os custos ultrapassavam $17 bilhões anuais 

(Angus and Wax, 2001; Martin et al., 2003; Kumar, et al., 2011). Já no Brasil, o BASES 

(Brazilian Sepsis Epidemiological Study) mostrou a incidência de 57 para cada 1000 

pacientes admitidos nas UTI´s, sendo a taxa de mortalidade de aproximadamente 34%. 

Os custos no Brasil variam em torno de R$ 17 bilhões anuais (Silva et al., 2004; 

Friedland, 2009). 

Os complexos eventos decorrentes da sepse, como a liberação sistêmica de 

mediadores proinflamatórios e de padrões moleculares associados aos micro-

organismos, podem acarretar importantes mudanças em diversos compartimentos 

celulares, resultando nas diferentes respostas de células, como leucócitos, frente aos 

diversos estímulos liberados durante a sepse, evento este referido por alguns autores 
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como reprogramação celular (Salomão et al., 2012). Os estímulos decorentes da sepse  

podem resultar na dessensibilização de receptores quimiotáticos nos neutrófios e na 

clivagem de moléculas endoteliais de adesão celular (Nakae et al., 1996; Rios-Santos, et 

al., 2007; Alves-Filho, 2008; Trevelin et al., 2012). Estes eventos contribuem para 

redução da migração de neutrófilos para o foco infeccioso. Os neutrófilos são fagócitos 

indispensáveis para controle inicial do processo infeccioso, sendo a falha de sua 

migração associada com perda do controle da infecção local, culminando na  

disseminação bacteriana e consequentemente na potencialização da resposta 

inflamatória sistêmica (Alves-Filho et al., 2010). 

As principais implicações da sepse grave são o choque séptico, caracterizado 

pela hipotensão e hipoperfusão tecidual, refratários às intervenções clínicas e a  

disfunção múltipla de orgãos representada por lesões teciduais graves em orgãos como 

pulmões, coração, rins e fígado (Bone et al., 1997; Dixon, 2004; Freitas et al., 2010; 

Seeley et al., 2012). 

 

1.1.2. Imunossupressão pós-sepse 

Apesar do aumento da incidência de sepse, medidas tomadas pela European 

Society of Intensive Care Medicine (ESICM), International Sepsis Forum (ISF) e 

Society of Critical Care Medicine, conhecidas como campanha de sobrevivência à sepse 

(Survival Sepsis Campaign), tem colaborado para a redução das taxas de mortalidade de 

pacientes com esta doença (Dellinger and Vincent, 2005). De fato, a taxa de mortalidade 

foi reduzida de 40% para cerca de 27% entre os anos de 2000 e 2007 (Kumar et al. 

2011). 
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 Estudos clínicos demonstram que após a recuperação da sepse grave, os 

pacientes desenvolvem quadro de imunossupressão, o qual tem como principal 

manifestação clínica o aumento da suscetibilidade à infecções oportunistas (Riedemann 

et al., 2003; Benjamim et al., 2005; Barichello et al., 2007; Wang et al., 2008). Dados 

recentes sobre a mortalidade na sepse mostram que existem picos de mortalidade em 

fases distintas da doença: Na fase I, também chamada de precoce, a mortalidade ocorre 

entre o 1° e o 5° dia, sendo intimamente relacionada com a bacteremia causada pelo 

mesmo agente etiológico da sepse. Porém, nas demais fases, fase II (6 a 15 dias) ou na 

fase III (16 a 150 dias), nas quais a bacteremia primária foi abolida, a mortalidade 

decorre após uma infecção secundária por micro-organismos oportunistas (Otto et al., 

2011). Além disso, também foi relatado que pacientes sobreviventes à sepse grave tem 

maior risco de adquirir um infecção secundária em até cinco anos após a alta hospitalar 

(Cuthberts et al., 2010).  

 Associado ao fato de que a sobrevida à sepse grave vêm aumentando e que os 

pacientes que sobrevivem a sepse tornam-se mais sucetíveis a infecções oportunistas, 

faz-se necessária a compreensão dos eventos que decorrem da sepse e que possam 

contribuir para o desenvolvimento de uma imunossupressão tardia. Neste sentido,  

Boomer e colaboradores (2011) demonstraram que células do baço de pacientes que 

morreram de sepse apresentam uma irresponsividade a diversos estímulos policlonais. 

Foi observada uma redução expressiva das células T CD4
+
 e CD8

+
 e de moléculas 

responsáveis pela apresentação do antígeno e ativação de linfócitos, como HLA-DR e 

CD80, além do aumento da expressão de móleculas como PD-1 (programmed cell death 

1) e seu ligante PD-L1. Desta forma, pacientes que morreram de sepse apresentaram 

disfunções nas células imunes não encontradas nos pacientes que morreram de causas 

não relacionadas (Boomer et al.,2011). Assim também, Brunialti e colaboradores (2006) 



5 
 

demonstraram que células dos sangue periférico de pacientes com sepse grave ou 

choque séptico apresentaram redução da produção de citocinas proinflamatórias após 

estimulação com LPS. 

Além disso, experimentalmente, foi demonstrado que animais que sobrevivem à 

sepse grave são suscetíveis às infecções secundárias causadas por diversos patógenos 

oportunistas como Pseudomonas aeruginosa  (Steinhauser et al., 1999; Muenzer et al., 

2010), Aspergillus fumigatus (Benjamim et al., 2003) e Legionella pneumophila 

(Nascimento et al., 2010). Além disso, camundongos sobreviventes à sepse grave 

apresentam redução na capacidade de montar uma resposta de hipersensibilidade tardia 

e comprometimento na resposta imune contra tumores (Venet et al., 2008; Cavassani et 

al., 2010; Nascimento et al., 2010).  Muitos dos estudos experimentais iniciais que 

demonstraram a suscetibilidade destes animais à infecções secundárias, apontaram um 

comprometimento na função de monócitos, neutrófilos, células dendríticas e linfócitos, 

além do aumento de citocinas imunorreguladoras, como a IL-10, no desenvolvimento 

deste comprometimento imune (Steinhauser et al., 1999; Flohe et al., 2006 Osuchowski 

et al., 2006). 

 Apesar de estabelecida a participação da IL-10 no processo de imunossupressão 

pós-sepse, este não é o único componente envolvido neste quadro complexo. Com base 

em conhecimentos prévios sobre as células T reguladoras (Tregs), Nascimento e 

colaboradores (2010) investigaram a participação destas células no desenvolvimento da 

imunossupressão após sepse grave. Foi demonstrado que na fase aguda da sepse ocorre 

o aumento de Tregs apenas no local da infecção, ao passo que em uma fase tardia, 15 

dias após a indução de sepse, estas células aumentam consideravelmente em orgãos 

linfóides periféricos (Nascimento et al., 2010). A principal implicação fisiopatológica 

do aumento de Tregs após a sepse foi  demonstrada pela redução da capacidade 



6 
 

proliferativa das células T CD4
+ 

convencionais. Nosso grupo demonstrou que animais 

sobreviventes à sepse apresentavam déficit da proliferação das células T CD4
+
, tanto in 

vivo quanto in vitro e, que este comprometido era abolido com o uso de anticorpos 

depletores de Tregs, os quais  contribuíram para melhora significativa da sobrevida após 

a infecção secundária (Nascimento et al. 2010, Nascimento, 2012).  

Além da participação ativa das Treg no desenvolvimento da imunossupressão 

pós-sepse (Cavassani et al.,2010; Nascimento et al., 2010), outras células e moléculas 

também estão intimamente relacionadas com a imunossupressão após a resolução da 

infecção primária. Pastille e colaboradores (2011) observaram que após a sepse 

polimicrobiana grave induzida por CLP, ocorrem disfunções nos precursores de células 

dendríticas (CD) da medula óssea, os quais irão repovoar tecidos linfóides e não 

linfóides. Estas CD disfuncionais são grandes produtoras de IL-10. Este é um defeito 

crônico que afeta a indução de uma resposta Th1 e suprime mecanismos efetores inatos 

e adaptativos (Pastille et al., 2011). 

Ainda, dados recentes do nosso grupo demonstram a participação da ativação 

alternativa de macrófagos na imunossupressão pós-sepse. Estes macrófagos, também 

referidos como M2, aumentam consideravelmente após a sepse e este fenômeno é 

dependente de citocinas como IL-33, IL-4 e IL-13. Estes macrófagos são eficientes em 

induzir a polarização de Tregs, assim como as Tregs são capazes de induzir a ativação 

alternativa destes macrófagos. Este pode ser um elo importante entre mudanças do 

sistema imune inato e adaptativo que ocorrem na sepse e favorecem o desenvolvimento 

da imunossupressão (Nascimento, 2012). 
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1.2. O FATOR DE NECROSE TUMORAL E SEUS RECEPTORES 

 

 1.2.1. Considerações gerais 

O fator de necrose tumoral  (TNF) foi identificado pelo pesquisador Lloyd Old, 

como um fator liberado por macrófagos e com capacidade de induzir citotoxicidade em 

linhagens celulares tumorais (Carswell et al., 1975).  O TNF (também conhecido com 

caquexina ou TNF-α) é um dos principais mediadores inflamatórios, responsável por 

respostas inflamatórias agudas. A síntese de TNF ocorre em diversas células 

(mastócitos, natural killers, linfócitos ativos e fagócitos mononucleares) por meio de 

estímulos, como padrões moleculares associados ao patógeno ou ao dano tecidual, bem 

como pela indução por outras citocinas proinflamatórias (Dinarello et al., 1997; Abbas, 

2010). O TNF é sintetizado como uma proteína transmembrana do tipo II (mTNF), 

constituida por 233 aminoácidos (26kDa), a qual forma um homotrímero estável na 

membrana celular. A liberação do TNF solúvel (sTNF) ocorre através da atividade 

proteolítica da enzima conversora de TNF (TACE ou ADAM17), a qual cliva o 

ectodomínio de mTNF, permitindo desta forma a liberação de um forma solúvel de 17 

kDa, a qual  forma um trímero estável de 51 kDa (Kriegler et al., 1988; Fischer et al., 

2010). Tanto a forma solúvel quanto a forma transmembrana são biologicamente ativas 

e podem atuar sob dois receptores: o TNFR1 e o TNFR2 (Hierro and Lazo, 2012). 

O TNFR1 (TNFRSF1A, CD120α ou p55) é expresso em quase todas as células 

do organismo e está relacionado com a ativação de diferentes complexos de sinalização. 

O complexo I  é importante para a ativação de fatores de transcrição como NF-κB e o 

AP-1, responsáveis pela transcrição de genes que culminam na produção de diversos 

mediadores inflamatórios (Gaur and Aggarwal, 2003; Rauert et al., 2009; Hierro and 
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Lazo, 2012). A ativação do TNFR1 também pode resultar na ativação do complexo II, 

responsável pelo recrutramente de proteínas adaptadoras associadas a domínios de 

morte, como TRADD (domínio de morte associado ao receptor de TNF) ou FADD 

(domínio de morte associado à Fas), os quais levam a ativação de caspases iniciadores e 

efetoras resultando em apoptose celular (Gaur and Aggarwal, 2003; Schliemann et al., 

2011), ou então, a ativação de proteínas como RIP-3 que resulta em necroptose (Duprez 

et al., 2012; Hierro and Lazo, 2012). 

A expressão de TNFR2 (p75) é restrita a subpopulações celulares do sistema 

imune e a pouquíssimas células de outros sistemas, como células endotelias e neurônios. 

Este receptor apresenta um domínio intracelular ligado a proteínas adaptadoras tipo 

TRAF (fator associado a receptor de TNF), os quais têm como principal mecanismo de 

transdução, a ativação de fatores de transcrição como NF-κB e AP-1, associados com 

respostas proliferativas, de sobrevivência e proinflamatórias (Faustman e Davis, 2010; 

Hierro and Lazo, 2012).  

Os receptores de TNF também podem ser ativados pela linfotoxina alfa (LT-α, 

também conhecida como TNF-β), a qual possui alto grau de homologia com TNF 

(Smith et al., 1994; Sriskandan et al., 1996). Os receptores de TNF podem ser clivados 

pela TACE, gerando formas solúveis dos receptores (sTNFR1 e sTNFR2), os quais tem 

a função de neutralizar o TNF na circulação (Van Zee et al., 1992; Kiesko et al., 2007).  
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Esquema 1: Complexos de sinalização ativados por TNFR1 (Hierro and Lazo, 2012) 

 

Esquema 2: Complexos de sinalização ativados por TNFR2 (Hierro and Lazo, 2012) 
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1.2.2. Envolvimento do TNF na sepse 

Além da sua função como uma importante citocina inflamatória, auxiliando no 

recrutamento de neutrófilos e demais fagócitos, bem como na potencialização dos seus 

mecanismos microbicidas para controle do processo infeccioso, o TNF também 

apresenta um outro lado. Quando liberado exacerbadamente, exerce funções endócrinas 

prejudiciais ao organismo.  

A alta concentração de TNF liberada durante a sepse leva a produção de 

prostaglandinas pelas células hipotalâmicas, causando febre; a indução da síntese de 

outras citocinas, como IL-6, que induz o aumento da síntese de proteínas de fase aguda 

pelos hepatócitos e o intenso catabolismo muscular, hepático e adiposo, acarretando na 

caquexia. Além disso, tais concentrações desta citocina inibem a contratibilidade do 

miocárdio e o tônus da musculatura lisa dos vasos, levando a queda acentuada e 

progressiva da pressão arterial, assim como a alteração de fatores de coagulação, 

culminando em coagulação intravascular disseminada (CIVD) (Balkwill et al., 1987; 

Tracey, 1992; Abbas et al., 2010). 

Alguns polimorfismos genéticos estão associados à gravidade da sepse e do 

choque séptico, dos quais muitos estão localizados no gene de TNF. Relatos da 

literatura mostram que pacientes que possuem altas concentrações de TNF durante a 

sepse apresentam polimorfismos em algumas regiões do gene de TNF, evento este 

relacionado com a  taxa de mortalidade destes pacientes (Kothari et al., 2013). No 

entanto, clinicamente, é conhecida a ineficiência da terapia de bloqueio de TNF em 

pacientes sépticos (Fisher Jr et al.,1996), desta forma o estudo da participação 
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indívidual dos seus receptores é fundamental para o entendimento da fisiopatologia da 

sepse. 

Secher e colaboradores (2009) demonstraram que animais TNF
-/-

, TNFR1
-/-

 e 

TNFR1/2
-/-

 apresentam aumento da sobrevida  durante a sepse induzida pela injeção de 

bactérias do conteúdo fecal. A maior sobrevida foi acompanhada pelo maior controle do 

processo infeccioso, bem como pela redução de citocinas sistêmicas e lesões teciduais. 

Este trabalho demonstrou que animais TNFR1/2
-/- 

sépticos apresentaram redução da 

dessensibilização de receptores quimiotáticos nos neutrófilos e consequemente aumento 

do clearance bacteriano (Secher et al., 2009).  Embora estabelecida a participação do 

TNF na fase aguda da sepse, nenhum trabalho relatou a importância deste mediador e 

dos seus receptores no desenvolvimento da imunossupresão pós-sepse. 

 

 1.3. CÉLULAS T REGULADORAS 

 

  1.3.1. Considerações gerais 

 As células T reguladoras (Tregs) são células CD4
+
 CD25

+
 com expressão única 

do fator de transcrição FoxP3 (forkhead box protein 3). São células fundamentais para o 

processo de tolerância periférica e podem ser classificadas de acordo com sua 

ontogenia. As Tregs originadas no timo a partir do processo de tolerância central são 

chamadas de Tregs naturais, deixando o timo como Tregs fenotipicamente completas, 

enquanto que as células T CD4
+
 naive que tem seu TCR ativado na presença de TGF-β 

em órgãos linfóides periféricos podem começar a expressar FoxP3, tornando-se Tregs 

induzidas. (Mills, 2004; Thornton et al., 2010; Liu et al., 2011). Para que uma célula 
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Treg possa exercer seu mecanismo supressor é necessária a ativação via TCR, porém 

uma vez ativa, estas células exercem seu mecanismo supressor independente do 

antígeno (Thornton e Shevachi, 2000). 

 Os mecanismo de ação das Tregs podem ser diretos, causando supressão direta 

das células T convencionais, ou indiretos, levando a supressão da apresentação do 

antígeno. Os mecanismos responsáveis pela supressão direta da célula alvo são: a 

liberação de IL-10, IL-35 e TGF-β que inibem diretamente as células T e as demais 

células mielóides; o consumo de IL-2 do microambiente, levando as demais células T à 

apoptose; a liberação de granzimas que causa apoptose da célula alvo; a liberação de  

monóxido de carbono (CO), o qual leva ao bloqueio da produção de IL-2 na células alvo 

(Thornton e Shevachi, 2000; Tone et al., 2003; Brusko et al., 2005, Shevach, 2009). 

Dentre os mecanismo reguladores indiretos, podemos citar alguns, como: a interação 

entre CTLA-4 das Tregs com B7 em células dendriticas, levando ao aumento de 

indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) nestas células e, conseqüentemente, a degradação 

do triptofano e a produção de metabólitos proapoptóticos; LAG-3 (CD223),  a qual 

possui grande afinidade pelo MHC de classe II, desta forma LAG-3 pode se ligar ao 

MHC-II durante a apresentação de antígenos e impedir a maturação das células 

dendríticas; outro mecanismo de ação das Tregs ocorre via CD39, devido a sua 

capacidade de induzir a inativação catalítica do ATP (mediador inflamatório importante 

para a maturação de células dendriticas); as Tregs também expressam Neuropilina-1 

(Nrp-1), a qual promove uma longa interação com células dendríticas imaturas, 

restringido desta forma o acesso a células T convencionais (Thornton e Shevachi, 2000; 

Tone et al., 2003; Brusko et al., 2005; Shevach, 2009). 
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 A expansão de Tregs representa um evento central para o desenvolvimento da 

imunossupressão pós-sepse (Nascimento et al., 2010). No entanto os mecanismo 

envolvidos com a expansão destas células após a sepse, permanecem desconhecidos. 

 

1.3.2. Envolvimento do TNF na expansão e função das Tregs 

O TNF foi considerado protótipo de citocina proinflamatória. Porém, atualmente 

tem-se demonstrado novas funções para esta citocina, principalmente quanto ao seu 

papel imunorregulador. Muitos fatores estão envolvidos com as novas funções 

atribuidas ao TNF, como o tempo de exposição ao estímulo, o estado da doença e o 

contexto no qual a doença ocorre (Chen e Oppenheim, 2010). 

 Chen  e colaboradores (2007) demonstraram que células T CD4
+
CD25

+
 possuem 

uma maior densidade de TNFR2 do que células T CD4
+
CD25

-
 e que esta relação não 

ocorre com o TNFR1. Ainda neste trabalho, foi demonstrado  in vitro que o TNF é 

capaz de aumentar a expressão de Foxp3 e de CD25 nas células T CD4
+
CD25

+
 e que 

isso não ocorre quando estas células são estímuladas com outras citocinas inflamatórias, 

como IL-1 e IL-6. Do mesmo modo, as Tregs expandidas com TNF apresentaram efeito 

supressor potencializado sob a proliferação de células CD4
+
CD25

-
. Assim TNF 

promoveu a expansão e o aumento da função de Tregs in vitro (Chen et al.,2007). 

 As Tregs oriundas de animais TNFR2
-/-

 apresentam uma capacidade supressora 

reduzida em relação àquelas provenientes de animais WT, demonstrando que 

possivelmente o TNFR2 seja o principal receptor envolvido com a atividade de TNF 

sob as Tregs (Chen et al., 2008; Chen et al., 2010). Do mesmo modo, as Tregs isoladas 

de um infiltrado tumoral apresentaram atividade supressora aumentada quando 
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expressavam TNFR2, contribuindo desta forma com a evasão imune do tumor (Chen et 

al,2008). O TNFR2 também assume um papel importante na estabilização do fenótipo 

de células CD4
+
FoxP3

+
 no ambiente inflamatório, já que estas células apresentam 

plasticidade frente a outros estímulos (Chen et al., 2013). Além do TNFR2, outros 

membros da super família de TNF (TNFRSF) também estão envolvidos com a atividade 

de Tregs. Hamano e colaboradores (2010) demonstraram que TNF aumenta a expressão 

de TNFR2, OX40 e 4-1BB nas Tregs, resultando na atenuação de uma resposta 

inflamatória exacerbada (Chen at al., 2008; Hamano et al., 2010). 

 No entanto, o TNFR2 também é um coestimulador de células T convencionais, 

importante para a ativação e proliferação destas células (Kim et al., 2004). Chen e 

colaboradores(2010) demonstraram que a expressão de TNFR2 nas células T 

convencionais permite a resistência destas células aos mecanismos reguladores das 

Tregs.  O efeito dual do TNF sob as células Tregs e as células T convencionais pode ser 

exemplificado pelo efeitos benéficos ou prejudiciais que o tratamento com anti-TNF 

apresenta em diferenças doenças autoimunes.  De fato é necessário um equilibrio entre a 

atividade de ambas as células para o restabelecimento da homeostase, o qual ainda 

permanece sob investigação (Chen et al., 2008). 

 Embora demonstrado o papel do TNFR2 na expansão e aumento da função 

supressora das Tregs, poucos trabalhos relatam um possível envolvimento do TNFR1 na 

regulação de Tregs. Assim, Chee e colaboradores (2011) demonstraram que a 

deficiência do TNFR1 está relacionado à resistência durante o desenvolvimento de 

diabetes autoimunes em camundongos NOD (Nonobese Diabetec), evento este 

associado ao aumento de Tregs, evidenciando uma possível participação do TNFR1 na 

regulação negativa da expansão destas células. 
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Sendo assim, eventos decorrentes da sepse ainda não totalmente esclarecidos são 

capazes de induzir a expansão de Tregs, as quais participam ativamente do 

desenvolvimento da imunossupressão tardia nos indvíduos sobreviventes a fase aguda 

da doença. Sabe-se que,  durante a fase aguda da sepse, ocorre um aumento da liberação 

sistêmica de TNF. Uma vez demonstrada a participação do TNF via TNFR2 na 

expansão e função de Tregs, seria esta uma via envolvida na expansão de Tregs, 

importante para o desenvolvimento da imunossupressão pós-sepse? De acordo com esta 

breve revisão da literatura, nossa hipótese foi que o TNF liberado sistêmicamente 

durante a sepse poderia atuar sobre seus receptores TNFR1 e TNFR2 nas Tregs, 

regulando assim sua expansão e, consequentemente, o desenvolvimento da 

imunussupressão pós-sepse. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GERAL: 

 Avaliar a participação do TNF e de seus receptores no desenvolvimento da 

imunossupressão induzida pela sepse. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Avaliar a participação dos receptores de TNF no desenvolvimento da inflamação 

sistêmica e da lesão de orgãos durante a fase aguda da sepse induzida pelo 

modelo de CLP 

 Investigar a participação dos receptores de TNF na sucetibilidade à infecção 

secundária nos animais sobreviventes à sepse (fase tardia após a sepse). 

 Investigar a participação da ativação dos receptores de TNF na expansão de 

Tregs durante e após a sepse. 

 Avaliar a fequência e a densidade dos receptores de TNF nas células Tregs e T 

convencionais durante e após a sepse.     

 Investigar a participação do TNF na proliferação e/ou diferenciação de Tregs. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS 

Para realização deste trabalho, foram utilizados camundongos isogênicos de 

linhagem C57/BL6 (wide type, WT) e camundongos deficientes para TNFR1 (Rothe et 

al., 1993) e para TNFR1 e TNFR2 (Erickson et al., 1994), machos e fêmeas com idade 

de 6 a 10 semanas. Os camundongos TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram obtidos da Jackson 

Laboratory (Bar Harbor, Estados Unidos) e gentilmente cedidos pelos professores João 

Santana (FMRP-USP) e Bernhard Ryffel  (University of Orléans), respectivamente. Os 

animais deficientes foram criados no Centro de criação de camundongos especiais do 

Departamento de Genética da FMRP-USP e, os camundongos WT foram criados no 

Serviço de biotério (Biotério Central – Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto-USP).  

Todos os animais para experimentação foram mantidos no biotério do Departamento de 

Farmacologia da FMRP-USP sob condições de temperatura de 23-25°C, ciclo de 

claro/escuro de 12h, com aceso livre a água e ração. 

Os protocolos experimentais realizados neste trabalho estão de acordo com os 

Princípios éticos de experimentação animal, adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CETEA) do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – USP (certificado n° 152/2011 de 31 de outubro de 2011) (Anexo). 

 

 

 

 

 

http://inem.cnrs-orleans.fr/en/equipe_BR_EN.php
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3.2. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

3.2.1. Participação dos receptores de TNF na fase aguda da sepse (Protocolo 1) 

 

3.2.2. Participação dos receptores de TNF na expansão de Tregs durante e após a 

sepse (Protocolo 2) 
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3.2.3. Participação dos receptores para TNF na resposta a infecção secundária 

após a sepse (Protocolo 3) 

 

 

3.3.  MODELO EXPERIMENTAL DE SEPSE POLIMICROBIANA 

O modelo experimental de sepse adotado no presente trabalho foi descrito por Baker 

(Baker et al., 1983), e consiste na ligadura e perfuração do ceco (CLP), o qual  mimetiza 

um quadro séptico grave. Este método sofreu algumas modificações como descritas 

abaixo. 

Os camundongos foram anestesiados com cetamina 6%/xilazina 2,5% via 

intraperitoneal (i.p.) na dose de 10 μl/g. Em seguida, os mesmos foram submetidos a 

laparotomia, com incisão de 1 cm na linha média do abdome. O ceco foi exposto e 

ligado com um fio de algodão abaixo da válvula íleo-cecal com subseqüente perfuração 

transversal com agulha estéril de 18G (1X18G) para induzir sepse grave (CLP) com 

100% de mortalidade. Após a perfuração, o ceco foi pressionado gentilmente para 

garantir a saída de fezes pela perfuração e recolocado no abdome, sendo a incisão 
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suturada. Imediatamente após a cirurgia, todos os animais receberam 1 ml de salina 

subcutânea para evitar desidratação, e foram colocados na presença da luz. Após a 

recuperação da anestesia, cerca de 40 minutos após a cirurgia, os animais foram levados 

ao biotério sob condições adequadas. 

Para diminuir a mortalidade de 100% observada no modelo experimental de sepse 

grave, segundo Benjamim e colaboradores (2003) e modificado por Nascimento (2010), 

os animais foram tratados via i.p. com antibiótico Ertapenem sódico (Laboratories 

Merck Sharp e Dohme – Chibret Mirabet Plant Riom) na dose de 30 mg/Kg. A 

administração foi realizada a partir da 6° h após a cirurgia e posteriormente em 

intervalos de 12 h até o quarto dia após CLP. O conjunto de intervenções como a 

reposição hídrica e a antibioticoterapia, nos referimos como o suporte básico. 

 

3.4. PREPARAÇÃO E INOCULAÇÃO DA BACTÉRIA Legionella pneumophila 

 

3.4.1. Bactéria 

L. pneumophila sorogrupo 1 foi utilizada neste estudo como ferramenta para 

avaliar a imunossupressão causada pela sepse. A cepa utilizada, (CR)1326 (selvagem), 

cresceu a 37°C por 48 horas em meio sólido (ágar) de extrato de levedura contendo 

carvão ativado (1 % de extrato de levedura; 1 % de ácido N-(2 acetoamido)-2-

aminoetanosulfônico (ACES), pH 6.9; 3.3mM L-cisteína; 0,33mM de Fe(NO)3; 1.5 % 

de ágar bacteriológico e 0.2 % de carvão ativado) (Zamboni et al., 2006). A leitura da 

D.O. a 600 nm das bactérias diluídas em PBS estéril foi utilizada para estimar a 

concentração da suspensão bacteriana. 

 



23 
 

3.4.2. Infecção in vivo 

 

Os animais foram anestesiados com injeção i.p. de ketamina e xilazina, e 

infectados via intranasal (i.n.) com 40µl da suspensão contendo 1x10
7
 L. pneumophila 

(Nascimento et al., 2010). 

 

 

3.5. ANÁLISE DA SOBREVIDA 

 

Os camundongos foram monitorados, a cada 12 h, durante 7 dias após a CLP e 

tratamento com suporte básico para avaliação da sobrevida durante a fase aguda da 

sepse. Os animais sobreviventes desta fase foram os objetos de estudo na fase tardia 

(Protocolo 2 e 3). A sobrevida dos animais infectados com  L. pneumophilla  foi 

avaliada a cada 12 horas por 7 dias. Ao final deste prazo, os animais foram eutanasiados 

de acordo com as normas sobre uso de animais de experimentação em laboratórios. Os 

resultados foram expressos em taxa (%) de sobrevida. 

 

3.6. AVALIAÇÃO DO ESCORE CLÍNICO 

 O escore clínico para os animais submetidos a CLP foi baseado em quatro 

parâmetros, os quais recebiam pontuações de 0 a 3 de acordo com os critérios avaliados: 

A- Aparência: pêlos normais (O), piloereção (1), piloereção e pêlos umidecidos (2), 

muco nos olhos (3). 

B- Frequência respiratória: normal (0), rápida (1), lenta (2), fraca e intermitente (3). 

C- Alterações de peso: perdas até 5% (0), 15% (2), 20% (2) e maiores que 20% (3) 
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D- Comportamento: normal, ágil e curioso (0), movimentos lentos (1), movimentos 

cambaleantes (2), deitados de lado (3). 

Avaliamos o escore clínico antes e a cada 12 horas após a CLP até o final da 

antibioticoterapia. A pontuação foi atribuida de acordo com os critérios para cada 

animal e a média aritmética foi atribuida para cada grupo ao final de cada tempo. 

Portanto, os resultados demonstram a média de cada grupo no tempo determinado. 

 

3.7. MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS PARA CAVIDADE PERITONEAL 

 

 A migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal foi determinada seis horas 

após a CLP, antes do início da antibioticoterapia. Os animais foram eutanasiados, a pele 

do abdômen aberta com uma incisão mediana sem lesar a musculatura. A cavidade 

peritoneal foi lavada com 3 mL de tampão PBS contendo EDTA (1mM). A partir do 

lavado peritoneal foram feitas contagens total e diferencial das células. 

 

3.7.1. Contagem total de leucócitos 

A contagem total foi realizada em contador automático de células (COULTER
®
 

AC T; Coulter Corporation, Miami, Florida, USA) e os valores expressos com número 

de células x 10
6
/mL. 

 

3.7.2. Contagem diferencial de leucócitos 

As lâminas para contagem diferencial foram preparadas por citocentrifugação 

(citospin; Shandon Lipshaw Inc, Pittsburgh, Pennsylvania, USA) de uma alíquota do 

lavado peritoneal (40µl) e coradas com o corante panótico rápido (LaborClin; Produtos 

para Laboratório Ltda, Pinhais, PR, Brasil). As células foram examinadas em 
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microscópio óptico através da objetiva de imersão em óleo (aumento de 1000 x), sendo 

contadas 100 células por lâmina, diferenciando-se dois tipos célulares: neutrófilos e 

macrófagos. A quantificação de cada tipo celular presente no lavado foi calculada pela 

porcentagem dessas células contadas nos esfregaços e pela quantidade de células totais 

obtidas na contagem total. Os resultados foram expressos como número de neutrófilos 

ou macrófagos x 10
6
 presentes no lavado peritoneal. 

 

3.8. QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS 

 

 3.8.1. Quantificação de bactérias durante a sepse 

 A quantificação de bactérias no sangue (bacteremia) e no lavado peritoneal (foco 

da infecção) nos camundongos submetidos à sepse, foi realizada 6, 24 e 48 horas após a 

CLP e tratamento com suporte básico. Os animais foram anestesiados, o sangue foi 

coletado por punção cardíaca e o lavado peritoneal por lavagem da cavidade peritoneal 

com PBS/EDTA. Todo o procedimento foi realizado sob condições estéreis. 10 μl do 

sangue com anticoagulante (sem diluições) ou 10ul do lavado peritoneal (diluído 10
-2

) 

foram semeados em placas de Petri contendo meio Agar Mueller Hinton (Difco 

Laboratories, Detroit, Mich). Após a semeadura, as placas foram incubadas por 24 h a 

37°C e o número de unidades formadoras de colônias (UFC) foi quantificado. Os 

resultados foram expressos em Log de UFC/ ml de amostra. 

 

 3.8.2 Quantificação de L. pneumophila  
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Para quantificação de bactérias presentes no baço e pulmão, os animais foram 

eutanasiados, o baço foi coletado, colocado em 500 μl de água deionizada estéril. No 

tecido pulmonar, a determinação do número de bactérias presentes, foi realizada sem 

perfusão dos animais com PBS, o pulmão  foi retirado e armazenado em 10 ml de água 

deionizada estéril. Esses órgãos serão homogeneizados com auxílio do Pollytron®. 

Foram, então, semeados 10 μl das amostras em placas de Petri contendo meio de 

crescimento para Legionella (Zamboni et al., 2006). As placas são incubadas por 4 dias 

a 37°C e o número de colônias contado.  Os resultados foram expressos como Log de 

UFC/ tecido. 

 

3.9. QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS POR ELISA 

As quantificações de IL-1β, IL-6 e TNF no soro e de IL-10 e TGF-β homogenato 

pulmonar foram realizadas com material coletado em diferentes tempos após a indução 

da sepse. A determinação dos níveis destas citocinas foi feita por método 

imunoenzimático (ELISA). Resumidamente, as placas de microtitulação (96 poços) 

foram recobertas com 50 l/ poço do anticorpo específico anti-IL-1β (RD), , anti-IL-6 

(BD), anti-IL-10 (eBioscience), anti-TGF-β (eBioscience), anti-TNF (RD) na 

concentração descrita pelo fabricante. Estes anticorpos foram diluídos em solução de 

ligação (coating buffer) e incubados por 18-24 horas a 4ºC. As placas foram lavadas por 

quatro vezes com PBS/Tween-20 (0.05 % Sigma). As ligações não-específicas foram 

bloqueadas com 200 μl de PBS contendo BSA 1 % (para kits da RD) ou 200 μl de PBS 

contendo soro bovino fetal inativado 10% (para kits BD e eBioscinece) durante 1 hora à 

37 °C.  As amostras e o padrão (curva-padrão) contendo as concentrações de IL-1β 

(5000 pg/ ml), IL-6 (4000 pg/ ml), IL-10 (5000 pg/ ml), TGF-β (8000 pg/ ml), TNF 
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(10000 pg/ml), foram colocados nas placas (50 μl) e incubados overnight a 4 ºC. Após 

esse período, as placas foram lavadas com PBS/Tween e 50 μl dos anticorpos 

biotinilados específicos para cada citocina foram adicionados nas concentrações 

descritas pelo fabricante. Após uma hora, as placas foram lavadas com PBS/Tween e o 

conjugado avidina-peroxidase, na diluição de 1/5000, foi adicionado a cada poço. A 

seguir, as placas foram incubadas por 45 min. Posteriormente, elas foram lavadas com 

PBS/Tween e TMB foi adicionado. A densidade óptica (DO) foi medida a 630 nm em 

espectrofotômetro (Spectra Max-250, Molecular Devices). A concentração de citocinas 

contidas nas amostras foi calculada a partir de uma curva padrão com 10 pontos obtidos 

por diluição seriada. Os resultados foram expressos em pg/ml. Os limites de detecção 

para estas citocinas foram: TNF: 1,333 a 0,001pg/ml, TGF-β: 1,485 a 0,009 pg/ml, IL-

10: 1,789 a 0,021 pg/ml, IL-6: 1,375 a 0,011 pg/ml e IL-1β: 1,259 a 0,008 pg/ml. 

 

3.10. ENSAIO DE MIELOPEROXIDASE 

 A quantificação do infiltrado de neutrófilos no pulmão dos animais submetidos a 

CLP e tratados com suporte básico foi determinado pelo ensaio da atividade da enzima 

mieloperoxidase (MPO),  no homogeneizado do pulmão obtido em diferentes tempos na 

fase aguda da sepse. Para isso, após a perfusão com salina, o pulmão de cada animal foi 

coletado e colocado em 200uL de tampão gelado (pH 4,7; NaCl 0,1M, NaPO
4
 0,02M e 

NaEDTA 0,012M) e posteriormente, homogeneizados com o auxilio de um triturador 

(Pollytron). O material homogeneizado foi em seguida centrifugado a 3.000 rpm por 15 

minutos a 4°C. Foi realizado então um choque hipotônico no sedimento celular (pellet) 

com 600uL de NaCl 0,2%, seguido de 600uL de solução de NaCl 1,6% e glicose 5%. 

Depois uma nova centrifugação foi realizada a 3000rpm por 15 minutos a 4°C. O pellet  

foi ressuspenso em tampão NaPO4 (pH 5.4) contendo 5% de brometo de 
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hexadeciltrimetilamonio(HTAB) e novamente homogeneizado. A seguir o 

homogeneizado centrifugado a 13.000 rpm por 15 minutos a 4°C. Após a centrifugação, 

3uL do sobrenadante foram colocados em placas de 96 poços para ensaio. Em cada 

poço foram adicionados 25uL de TMB (3,3`,3,3-tetrametilbenzidina 1,6mM) e a placa 

foi incubada por 5 minutos a 37°C. Logo após, 100uL de H202 (0,5mM) foram 

adicionados nos poços e a placa foi incubada por mais 5 minutos a 37°C. A seguir a 

reação foi interrompida com ácido sulfúrico 4M. A quantificação de neutrófilos foi feita 

a partir de uma curva padrão de neutrófilos (obtidos da cavidade peritoneal 6 horas após 

os camundongos serem injetados com carragenina), a qual foi diluída seriadamente em 

NaPO4 0,08M (1 x 10
5
 neutrófilos/poço/50uL). Foi determinada a absorbância em leitor 

de ELISA (Spectra Max 250) no comprimento de onda de 450nm. Resultados foram 

expressos como número de neutrófilos por 100mg de tecido. 

 

3.11 MARCADORES DE FUNÇÃO E LESÃO DE ÓRGÃOS 

 

 3.11.1. Determinação da atividade sérica de aminotransferase (AST) 

 Para avaliação da função hepática, foram realizadas dosagens de AST dos soros 

de animais naive e animais sépticos  6, 24, 48 e 72  horas após a indução da sepse. Para 

tanto foi utilizado o ensaio colorimétrico enzimático através do Kit transaminase AST / 

LABTEST Diagnóstica e a leitura da absorbância determinado em leito de ELISA 

(Spectra Max 250) no comprimento de onda de 505nm.. O soro de animais foi obtido 

através de centrifugação a 1000 x g por 10 minutos e processado conforme indicações 

do fabricante. Os valores foram expressos em U/ml. 
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 3.11.2. Determinação das concentrações de uréia sérica (BUN) 

 

Para avaliação da produção de uréia, foram realizadas dosagens no soro de 

animais sépticos (6,24,48 e 72 horas após CLP) e naive. Para tanto foi utilizado o ensaio 

colorimétrico enzimático por meio do Kit Uréia/ LABTEST Diagnóstica leitura da 

absorbância determinado em leito de ELISA (Spectra Max 250) no comprimento de 

onda de 600nm.. As amostras foram processadas conforme indicações do fabricante. Os 

valores foram expressos em mg/dL. 

 

 3.11.3. Determinação da atividade sérica de CK-MB 

 Para avaliação da lesão cardíaca, foram realizadas dosagens de CK-MB dos 

soros de animais naive e animais sépticos 6, 24, 48 e 72  horas após a CLP associada ao 

suporte básico. Para tanto foi utilizado o ensaio colorimétrico enzimático por meio do 

Kit CK-MB / LABTEST Diagnóstica e a leitura da absorbância determinado em leitor 

de ELISA (Spectra Max 250) no comprimento de onda de 340nm. O soro de animais foi 

obtido através de centrifugação a 1000 x g por 10 minutos e processado conforme 

indicações do fabricante. Os valores foram expressos em U/ L. 

 

 3.11.4. Determinação da concentração sérica de Endocan 

 As concentrações de Endocan foram dosadas no soro por ELISA (ver item 3.9).  

Mouse Endocan DuoSet (RD system) foi utilizado para quantificação de Endocan no 

soro dos animais naive e sépticos 6, 24, 48, 72 horas após CLP. Os valores foram 

expressos em pg/mL. 
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3.12.. PREPARAÇÃO DA SUSPENSÃO CELULAR 

 

Após os camundongos serem eutanasiados, o baço foi retirado, e colocado em 

tubo de propietileno de 15 ml (Falcon
®
) contendo 1 ml de meio RPMI 1640 incompleto. 

A seguir, os órgãos foram divulssionados em peneira de propietileno (Falcon
®

 - 

separador de células – 100 μm) com auxilio do êmbolo da seringa de 5 ml (Plastipak
®
), 

formando uma única suspensão celular. As hemácias foram lisadas por choque 

hiposmótico utilizando um tampão de lise e uma nova centrifugação foi realizada. 

Subseqüentemente, as células do baço foram ressuspensas em 3 ml, 1 ml e 2 ml de PBS 

cotendo 2% de soro bovino fetal inativado, respectivamente. As células foram contadas 

no contador automático (COULTER
®

 AC T; Coulter Corporation, Miami, Florida, 

USA). 

 

 

3.13. CITOMETRIA DE FLUXO 

  

 3.13.1. Análise da expressão de marcadores de Tregs 

 

As análises da expressão de alguns marcadores, no intuito de avaliar a presença 

da população de Tregs, foram realizados em células recuperadas do baço, de 

camundongos sépticos (CLP1d)  ou sobreviventes à sepse (CLP15d) ou hígidos. Sendo 

caracterizada a expressão dos seguintes marcadores: CD4
+
 e CD25

+
 e Foxp3

+
. 

Resumidamente, foi preparada uma suspensão de células de cada tecido 

individualmente como descrito no item 3.12. As células (1x10
6
 células/tubo) foram 

incubadas com 40 μl de Fc block (soro de coelho), bloqueador da porção Fc de 
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imunoglobulinas (anticorpo proveniente de sobrenadante de 14 hibridoma de anti-

CD16/ CD32), para evitar ligações inespecíficas, por 20 minutos a 4 ºC. Em seguida, 

foram adicionados com 1,0 μl (1,0 μg) de anticorpos CD4 Percp ou FITC e CD25 FITC 

ou PE por 30 minutos a 4ºC. Após a incubação, adiciona-se 300 μl de CITOFIX (puro) 

(kit Cytofix/Cytoperm – Pharmingen) (utilizado para fixar as células), por 20 minutos a 

temperatura ambiente e, posteriormente as amostras serão lavadas 2 vezes com 1 ml de 

Perm Wash (diluído 1:10 em PBS) (kit Cytofix/Cytoperm – Pharmingen), sendo 

centrifugadas a 400 g por 10 minutos. Após a lavagem, foram adicionados 1 μl (1 μg) 

de anticorpo monoclonal intracelular anti-Foxp3 conjugado a PE ou APC ou isotipo 

(obtidos da eBioscience) por 45 minutos a 4ºC. Posteriormente as amostras foram 

lavadas 2 vezes com 2 ml de PBS contendo 2% de soro bovino fetal, centrifugadas a 

400 g por 10 minutos e ressuspensas em 100 μl de solução de formaldeído a 1 % em 

PBS. Após estes procedimentos, as amostras foram adquiridas em FACScanto (BD 

Immunocytometry System, Franklin Lakes, NJ), utilizando os canais de fluorescência 1 

(FL1) para moléculas conjugadas a FITC; 2 (FL2) para moléculas conjugadas a PE e 4 

(FL4) para moléculas conjugadas a APC ou Alexa Fluor 647. As análises foram feitas 

usando o programa FCS Express V3 (DE NOVO SOFTWARE), o qual permitirá 

analisar todas as células adquiridas (30000 eventos/gate de células T CD4
+
/amostra), 

individualizadas por janelas (Gates) estabelecidas com base em parâmetros de tamanho 

(FSC) e granularidade (SSC) ou fluorescência (FL). Os resultados foram expressos 

como porcentagem da expressão de marcadores de Tregs (% de células CD25
+
FoxP3

+
 

dentro de uma população de linfócitos T CD4
+
). 

 

3.13.2. Análise da expressão dos receptores de TNF nas Tregs 
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 O procedimento segue os mesmos moldes do item 3.13.1.  Porém, neste caso 

além dos marcadores clássicos, utilizamos marcadores para receptores de TNF. Ao 

mesmo tempo em que anti-CD4 e anti-CD25 foram adicionados a suspensão celular, 

também adicionamos 1,0 μl (1,0 μg) de anticorpos anti-CD120a (TNFR1) APC ou anti-

CD120b (TNFR2) PE. Os demais procedimentos seguem assim como no item anterior, 

para marcação com anti-FoxP3 e a finalização do procedimento. 

 

3.14. ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS T CD4
+
 in vivo 

Para avaliação da proliferação in vivo, os animais sobreviventes a sepse (CLP15d) 

ou naive (controles)  foram infectados i.n. com L. pneumophila (1 x 10
7
/40 µl). No 1° e 

2° dia após a infecção, os animais foram tratados i.p. com 150mg/dose de BrdU (volume 

final de 200µl). No 3°dia após a infecção, foi preparada uma suspensão de células do 

baço (1,0x10
6
 células/tubo) com no item 3.12. O protocolo de marcação para anti-BrdU 

APC, 7-AAD PE e anti-CD4 FITC, utilizando o Kit BrdU APC (BD
®
), foram realizado 

conforme as especificações do fabricante. Os resultados foram expressos como 

porcentagem de células T CD4
+ 

7AAD
+ 

BrdU
+
.  

 

3.15. SEPARAÇÃO DE CÉLULAS T CD4
+ 

  A subpopulação de células T CD4
+
CD25

-
 do baço de camundongos C57/B6  

hígidos foram separadas utilizando um kit comercial proveniente da Miltenyi Biotec 

(Auburn, CA). Resumidamente, as células foram primeiramente marcadas com um 

coquetel de anticorpos monoclonais biotinilados específicos para camundongos: CD8, 

CD14, CD16, CD19, CD36, CD56, CD123, TCRγδ e, subseqüentemente a suspensão 

celular foi incubada com micro-beads cobertas com biotina. Após 15 minutos de 
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incubação, as células foram lavadas, 400 g por 10 minutos a 4-8 ºC e, a população CD4
-
 

(maior que 90 % pureza) foi separada magneticamente por MACS
®
-sorting através da 

seleção negativa em colunas adequadas ao número de células. 

 

3.16. CULTURA DE DIFERENCIAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DE Tregs 

 As células (WT e TNFR1/2
-/-

) separadas conforme item 3.15 foram utilizadas 

para a cultura de diferenciação de Tregs. A cultura foi procedida em placa de 96 poços 

de fundo chato. Inicialmente foi realizado um coating com anticorpos anti-CD3 (1ug/ul) 

e posteriormente 100 mil células colocadas em cada poço. Quatro poços foram feitos 

para cada grupo de estímulos. Realizamos um grupo controle, o qual continha apenas 

meio de cultura; outro grupo foi estimulado com IL-2 (10ng/ml) e o grupo controle 

positivo estimulado com IL-2 (10ng/ml) e TGF-β (30ng/mL). Os testes foram realizados 

com dois estímulos diferentes: um com IL-2(10ng/mL) mais TNF (10ng/ml) e outro 

com  IL-2(10ng/ml), TNF (10ng/ml) mais TGF-β (30ng/ml). Em todos os poços foram 

adicionados anticorpos anti-CD28 (1μg/ul). 

 As células T CD4
+
 (WT) também foram submetidas a cultura para avaliação da 

proliferação das células CD4
+
Foxp3

+
. Para isso foi utilizado : meio (controle) e estímulo 

com IL-2 (10ng/ml) ou IL-2 (10ng/ml) e TNF (10ng/ml). Todos os grupos foram 

acrescidos de anti-CD3 e anti-CD28. Em todos os poços utilizamos BrdU (10mM) para 

avaliação da proliferação celular. Após 96 horas de cultura, estas células foram 

marcadas com anti-CD4, anti-Foxp3 (como no item 3.13.1) e com anti-BrdU.  

 

3.17. PREPARO DAS SOLUÇÕES E REAGENTES 
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3.17.1. Solução de cetamina e xilazina 

Cetamina 10% (Agener União) ........................................................................1,25 mg/ml 

Xylazina 2% (Agener União) ..............................................................................0,5mg/ml 

Salina 0.9 % q.s.p ....................................................................................................100 ml 

A solução foi estocada à 4ºC. 

 

3.17.2. Solução de Tampão Salina-fosfato (PBS) 10X (Solução Mãe) 

Cloreto de Sódio (NaCl, Merck) ...................................................................................80g 

Cloreto de Potássio (KCl, Merck) .................................................................................2 g 

Fosfato de Sódio dibásico (Na2HPO4, Merck) .........................................................11,5 g 

Fosfato de Potássio monobásico (KH2PO4, Merck) ....................................................20 g 

Água deionizada Milli-Q q.s.p. .............................................................................1000 ml 

A solução foi estocada à 4ºC. 

 

3.17.3. PBS 1X: 

PBS10X ...................................................................................................................100 ml 

Água Milli-Q q.s.p. ..............................................................................................900 ml 

O pH foi ajustado para pH 7.2, a solução foi filtrada e estocada à 4°C. 

 

3.17.4. PBS/EDTA (1mM): 

PBS 1X q.s.p. ........................................................................................................100ml 

Etilenodiaminotetracético (EDTA, Merck) ...........................................................37,2 mg 

O pH foi ajustado para pH 7.2, a solução foi filtrada e estocada à 4°C. 

 

3.17.5. Corante Panótico Rápido (LaborClin) 

Panótico rápido n°1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0.1% - 1 minuto. 

Panótico rápido n°2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0.1% - 1minuto. 

Panótipo rápido n°3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0.1% - 1 minuto. 
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3.17.6. Meio Ágar Muller Hinton (M.M.H.): 

M.M.H. (Difco) ...........................................................................................................38 g 

Água Milli-Q q.s.p. .........................................................................................................1 l 

O meio foi autoclavado, plaqueado aproximadamente 22 ml por placa e estocado à 4°C. 

 

3.17.7. Meio RPMI incompleto 

Hepes (C8H18N2O4S, Sigma) .................................................................................2,38 g 

RPMI 1640 (Sigma) – 1 frasco ................................................................................10,4 g 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3, Vetec) .................................................................. 2,20 g 

Água de Milli-Q q.s.p. ...................................................................................................1 g 

O pH foi ajustado para pH 7.2, a solução foi filtrada e estocada à 4°C. 

 

3.17.8 Meio RPMI completo 

Soro Bovino Fetal inativado (SBF-I, Difco) .............................................................10 ml 

Estreptomicina (10mg/mL)/penicilina (10 unidades) (antibiótico, Sigma) .................1 ml 

F ungizona (antifúngico, Sigma) ..............................................................................120 l 

L--Gultamina (200mM, Sigma) ...............................................................................1,3 ml 

RPMI incompleto q.s.p. ...........................................................................................100 ml 

O pH foi ajustado para pH 7.2, a solução foi filtrada e estocada à 4°C. 

 

3.17.9. Tampão de citometria de fluxo (Tampão de FACS) 

Soro Bovino Fetal inativado (SBF-I, Difco) 2% .........................................................2 ml 

PBS 1X q.s.p. ..........................................................................................................100 ml 

A solução foi preparada no dia do uso e utilizada gelada. 

 

3.17.10. Tampão de lise 

Cloreto de amônio (NH4Cl, Merck) .........................................................................4,01 g 

EDTA (Labsynth) .....................................................................................................0,18 g 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3, Vetec) ...................................................................0,42 g 

Água de Milli-Q q.s.p. ...........................................................................................500 ml 
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O pH foi ajustado para pH 7.2, a solução foi filtrada e estocada à 4°C. 

 

3.17.11. Tampões utilizados para o ensaio de ELISA 

(A) Solução de ligação (coating buffer) pH 8.4 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3, Merk) ....................................................................4.2 g 

Água de Milli-Q q.s.p. ...........................................................................................500 ml 

 

(B.1) Tampão de bloqueio (para ELISA da companhia BD) 

Soro Bovino Fetal inativado (SBF-I, Difco) 10% .....................................................5   ml 

PBS 1X q.s.p. ..........................................................................................................50 ml 

 

(B.2) Tampão de bloqueio (para ELISA da companhia eBioscience e RD) 

Albumina derivada de soro bovino(BSA, Sigma) 0,1 % ............................................0,1 g 

PBS 1X q.s.p. ..........................................................................................................100 ml  

 

3.18. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

A sobrevida dos animais foi expressa como porcentagem de animais 

sobreviventes analisadas pelo teste Mantel-Cox logrank (X
2
, chi-squared), e as 

diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. A contagem de bactérias foi 

expressa como mediana do Log de UFC e analisada estatisticamente pelo teste Mann-

Whitney U. Os demais dados experimentais foram avaliados comparando-se a média 

dos valores encontrados, por análise de variância (one-way ANOVA) seguida de pós-

teste (Teste de Bonferroni, para comparações múltiplas) ou teste t de Student 

(comparações entre duas amostras) para amostras não pareadas. O número (n) de 

animais por grupo experimental está descrito nas figuras. Os resultados foram expressos 

como média ± erro padrão de média (EPM) e as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes para valores de p<0.05. 
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4 . RESULTADOS 

 

4.1. PERFIL CINÉTICO DA LIBERAÇÃO SISTÊMICA DE TNF DURANTE A 

SEPSE EXPERIMENTAL 

 

 Dados da literatura demonstram que durante a sepse ocorre aumento das 

concentrações séricas de TNF nas primeiras horas após início do processo infeccioso   

(Tracey et al., 1987; Creasey et al, 1991). Assim, o primeiro passo do trabalho foi 

determinar a cinética de produção sistêmica de TNF durante a sepse experimental. Para 

isso, animais selvagens (WT), TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

  foram submetidos à sepse grave 

induzida por CLP e tratados com um suporte básico (reposição hídrica e 

antibioticoterapia). Na 6ª, 24ª, 48ª, 72ª h e no 15° dia após CLP, o sangue foi coletado 

para  a dosagem de TNF no soro destes animais. Como a antibioticoterapia é iniciada 6 

h após a CLP, o primeiro grupo eutanasiado  não recebeu tal tratamento. Os resultados 

foram comparados aos dos grupos não submetidos à sepse (naive). 

 Como pode ser observado na figura 1A, ocorreu aumento da concentração sérica 

de TNF nos animais WT na 6ª h, sendo que o pico foi observado na 24ª h após a 

indução da sepse. Na 48ª h após a CLP, as concentrações séricas de TNF retornaram aos 

níveis basais.  O mesmo perfil cinético da produção sistêmica de TNF foi observado nos 

animais deficientes para os receptores de TNF. No entanto, os animais TNFR1/2
-/-

 

apresentaram concentrações séricas de TNF maiores que os animais WT e TNFR1
-/- 

nos 

tempos avaliados (Figura 1B). 
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Figura 1. Perfil cinético da liberação sistêmica de TNF durante a sepse 

experimental. Os animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/- 

(n=5) foram submetidos à sepse 

grave induzida por CLP e tratados com um suporte básico (reposição hídrica e 

antibioticoterapia). Nos tempos determinados durante a fase aguda da sepse (6, 24, 48 e 

72 h) e 15 dias após CLP, os animais foram eutanasiados e o sangue coletado para 

obtenção do soro. O TNF foi dosado por ELISA e os resultados expressos em pg/ml 

correspondem a três experimentos independentes. (A) Concentrações de TNF nos 

animais WT sépticos e naive. (B) Concentrações de TNF em animais WT, TNFR1
-/-

 e 

TNFR1/2
-/-

 submetidos à sepse e naive.*p<0,05 foi utilizado para demonstrar diferença 

entre os grupos naive e sépticos. 
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4.2. A DEFICIÊNCIA DOS RECEPTORES DE TNF CONFERE MAIOR 

RESISTÊNCIA À  SEPSE INDUZIDA POR CLP 

 

 O TNF participa da fisiopatologia da sepse e pode agir diretamente sob dois 

receptores, TNFR1 e TNFR2, os quais apresentam diferentes funções durante o 

processo inflamatório (Tracey e Cerami, 1994; Faustman e Davis, 2010). Nosso 

próximo passo foi avaliar a participação dos receptores de TNF na fase aguda da sepse 

grave induzida por CLP associada a um tratamento de suporte básico. Inicialmente 

avaliamos dois parâmetros: a sobrevida, avaliada a cada 12 h por sete dias; e o escore 

clínico (freqüência respiratória, mobilidade, aspecto/aparência e alteração do peso) 

avaliado a cada 12 h até o final da antibioticoterapia. Os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/- 

apresentaram uma taxa de sobrevida maior, aproximadamente 25%, em relação aos WT 

sépticos, porém não houve diferença entre os animais deficientes. Com relação ao 

escore clínico, os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 apresentaram melhora dos parâmetros 

avaliados em relação ao WT séptico.  

Assim como observado na avaliação da sobrevida, não encontramos diferenças 

significativas no escore clínico entre os animais deficientes (Figura 2A). Desta forma, 

os dados sugerem que o TNF exerce um papel prejudicial durante a sepse, sendo 

possivelmente o TNFR1 o principal receptor envolvido com este processo. 
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Figura 2: Animais deficientes para os receptores de TNF apresentam maior 

resistência após CLP. Animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-  

foram submetidos à sepse 

grave induzida por CLP e tratados com suporte básico (n=10 por grupo). (A) A 

sobrevida foi avaliada por 7 dias e os resultados foram expressos em % de sobrevida. 

As taxas de sobrevida dos animais TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 submetidos à sepse grave 

foram significativamente diferentes a dos animais WT. (B) O escore clínico (alterações 

de freqüência respiratória, comportamento/aparência, mobilidade e alterações de peso) 

foi avaliado nos mesmos grupos de animais durante o período de antibioticoterapia (até 

4° dia). Os escores clínico dos animais TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 submetidos à sepse foram 

significativamente diferentes dos animais WT.  Os resultados correspondem a três 

experimentos independentes. 
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4.3. A DEFICIÊNCIA DOS RECEPTORES DE TNF CONFERE MAIOR 

CONTROLE DO PROCESSO INFECCIOSO DURANTE A SEPSE GRAVE 

   

  Posteriormente, avaliamos a migração de neutrófilos para o local da infecção, 

evento este fundamental para o controle do processo infeccioso e, consequentemente, 

para a sobrevida dos animais sépticos (Alves-Filho et al., 2008). Os animais WT, 

TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram induzidos à CLP e, 6 h após, o lavado peritoneal foi 

coletado para contagem global e diferencial, estimando assim, o número de neutrófilos 

que migraram para o local da infecção. Os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 sépticos 

apresentaram maior número de neutrófilos no local da infecção quando comparado ao 

WT séptico. A quantidade de neutrófilos encontrada no peritôneo dos animais TNFR1
-/-

 

sépticos foi intermediária aos demais grupos, já os animais TNFR1/2
-/-

 sépticos 

apresentaram maior migração de neutrófilos quando comparada a migração encontrada 

nos animais WT e TNFR1
-/- 

sépticos (Figura 3A). Com isso, os dados sugerem que os 

receptores de TNF exercem um papel prejudicial no início da  migração de neutrófilos 

para o foco infeccioso.    

Uma vez que os animais deficientes para os receptores de TNF apresentaram 

maior migração de neutrófilos para o local da infecção, possivelmente o processo 

infeccioso também estaria melhor controlado nestes animais. Desta forma, avaliamos a 

carga bacteriana local e sistêmica 6, 24 e 48 h após CLP em animais tratados com 

suporte básico. Para isso, nestes tempos, os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 

sépticos foram eutanasiados para coleta do lavado peritoneal e sangue, sob condições 

estéreis. Estas amostras foram semeadas para avaliação do crescimento das UFC 

(unidades formadores de colônia). Um maior controle do crescimento bacteriano foi 

observado nos animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 no foco da infecção já na 6ª h após a 
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CLP, antes do início da antibioticoterapia, sendo que neste mesmo tempo não 

encontramos diferença na bacteremia entre os animais WT e deficientes. Na 24ª h após 

a CLP, os animais  TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 continuaram apresentando maior controle da 

infecção local, apresentando também um maior controle da bacteremia com relação ao 

grupo WT.  Na 48ª  h após a CLP, observamos que a carga bacteriana local encontrava-

se estável nos três grupos de animais, ao passo que a bacteremia foi controlada apenas 

nos animais TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 sépticos (figura 3A e 3B). Em nenhum tempo 

avaliado encontramos diferenças na carga bacteriana local e sistêmica entre os grupos 

de animais deficientes para os receptores de TNF. Deste modo, os dados sugerem que a 

ativação dos receptores de TNF durante a sepse grave pode  prejudicar o controle da 

infecção local e sistêmica. 
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Figura 3: Animais deficientes para os receptores de TNF apresentam maior 

controle do processo infeccioso durante a sepse grave. (A) Migração de Neutrófilos 

para cavidade peritoneal antes do início da antibioticoterapia (6 h após CLP) nos 

animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 submetidos à sepse grave. (B) e (C) Quantificação 

bacteriana local (cavidade peritoneal) e sistêmica (sangue), respectivamente, nos 

animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 6, 24 e 48 h após a CLP. O número total de 

bactérias foi estimado pelo cultivo em placas contento Agar Müeller-Hinton durante 24 

horas.
.
 Os resultados são expressos como Log de UFC/ml de amostra e foram analisados 

por teste de Kruskal-Walis seguido por Dunns. *p<0,05 comparado entre animais WT e 

deficientes. 
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4.4. OS RECEPTORES DE TNF SÃO IMPORTANTES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA INFLAMAÇÃO SISTÊMICA DURANTE A SEPSE 

INDUZIDA POR CLP      

 É estabelecido que durante a sepse ocorre uma resposta inflamatória sistêmica, a 

qual é responsável pela lesão de diversos tecidos e órgãos distantes do foco infeccioso. 

Um dos principais mediadores liberados em grande quantidade durante a sepse é o TNF, 

envolvido com a potencialização da resposta inflamatória (Laster, et al.,1988). 

Para avaliarmos a produção de mediadores inflamatórios durante a fase aguda da 

sepse (24h), nos animais deficientes para os receptores de TNF, dosamos IL-1β e IL-6 

sistêmicas. Foi observado, que os animais WT apresentam aumento da concentração de 

IL-1β sistêmicamente (figura 4A), ao passo que os animais deficientes para os 

receptores de TNF não apresentam este aumento 24 h após a indução da sepse. Os 

controles hígidos não apresentaram concentrações detectáveis de IL-6 no soro, ao passo 

que os animais WT sépticos apresentaram uma liberação exacerbada de IL-6 após CLP 

(figura 4B). Diferentemente, os animais deficientes para os receptores de TNF, não 

apresentaram aumento da concentração de IL-6 durante a sepse. Não foi observado 

diferença entre os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 sépticos quanto a dosagem sistêmica 

de IL-6 e IL-1β.  

O inflitrado neutrofilico em orgãos distantes do foco infeccioso é um evento 

comum durante a sepse (Baumann and Gauldie., 1994), sendo assim, um importante 

indicador da gravidade da inflamação sistêmica. Desta forma, quantificamos 

indiretamente o infiltrado neutrofilico pulmonar durante a sepse, por meio do ensaio de 

mieloperoxidase (MPO). O tecido pulmonar dos animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

  

foi coletado 6, 24 e 48 h após CLP. Os resultados demostraram um aumento do 

infiltrado de neutrófilos no pulmão na 6ª h em todos os grupos avaliados. No entanto, os 
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animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

  apresentam um infiltrado neutrofílico menor em relação 

aos WT sépticos . Na 24ª h após a CLP, o infiltrado de neutrófilos estava reduzido a 

níveis basais nos animais deficientes, porém o infiltrado permaneceu aumentado nos 

animais WT sépticos. Não foi observado aumento do infiltrado neutrofílico pulmonar 

em nenhum dos grupos avaliados na 48ª h após a CLP (figura 4C). Sugerimos assim que 

os receptores de TNF, principalmente TNFR1, estejam envolvidos com o 

desenvolvimento de uma resposta inflamatória sistêmcia durante a sepse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Figura 4: Os receptores de TNF são importantes para inflamação sistêmica 

durante a sepse grave. Os animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à 

sepse grave induzido por CLP e tratatdos com suporte básico. Após 24 horas, os 

mesmos foram eutanasiados e o sangue coletado para obtenção do soro. As citocinas 

foram dosadas por ELISA e os resultados expressos em pg/ml. (A) Concentrações de 

IL-1β no soro. (B) Concentrações de IL-6 no soro. (C) Após 6, 24 e 48h da CLP, o 

tecido pulomonar foi coletado para o ensaio de mieloperoxidase (MPO), utilizado como 

método indireto para avaliar o infiltrado neutrofilico. Os resultados são expressos como 

número de neutrófilos infiltrados no pulmão x 10
3
/mg tecido. *p<0,05 comparado entre 

animais WT e deficientes para os receptores de TNF. 
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4.5. OS RECEPTORES DE TNF SÃO IMPORTANTES PARA LESÃO DE 

ÓRGÃOS E TECIDOS DURANTE A SEPSE INDUZIDA POR CLP      

 

Durante a sepse, a reposta inflamatória sistêmica gerada pode lesar muitos 

orgãos e tecidos distantes do foco infeccioso, sendo os principais órgãos acometidos: 

pulmão, rim, coração e fígado (Bone et al., 1997). Para avaliar a participação dos 

receptores de TNF na lesão tecidual e na disfunção orgânica durante a sepse grave, 

animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à sepse induzida por CLP e 

tratados com um suporte básico. Ao final dos tempos determinados (6, 24, 48 e 72 h), os 

animais foram eutanasiados para coleta do sangue e obtenção do soro. Marcadores 

clássicos  foram utilizados para avaliar diretamente ou indiretamente o grau de lesão nos 

órgãos, frequentemente acometidos durante a sepse grave. A atividade da enzima 

creatinoquinase (Ck-MB) foi avaliada no soro para estimar o grau de lesão cardíaca. 

Não observamos em nenhum dos tempos avaliados o aumento da atividade desta 

enzima em ambos os grupos de animais deficientes, porém nos animais WT sépticos a 

atividade da Ck-MB aumentou consideravelmente na 6ª h após a indução da sepse, 

restabelecendo valores basais nos demais tempos avaliados (figura 5A). O grau de lesão 

hepática foi avaliada através da atividade da enzima aspartato aminotransferase (AST) 

no soro nos mesmos tempos referidos acima. Os animais WT sépticos apresentaram 

aumento progressivo a partir da  6ª h, com pico na 24ª h e queda na 48ª h, 

restabelecendo níveis basais na 72ª h após a CLP. Os animais deficientes para os 

receptores de TNF apresentaram um discreto aumento na 6ª e 24° h, reduzindo a níveis 

basais na 48° h após a CLP. Os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 sépticos
 

não 

apresentaram diferença entre si, apresentando respostas muito similares quanto ao grau 

de lesão hepática (figura 5B).,mk 
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Para avaliar indiretamente a lesão renal, realizamos a dosagem sérica de uréia 

(BUN, Blood urea nitrogen), um metabólito nitrogenado o qual é depurado pelos rins. 

Em uma lesão renal ocorrem falhas na depuração e, consequentemente, acúmulo deste 

metabólito na circulação, indicando a perda de função renal. Avaliamos as 

concentrações  no soro de animais naive e sépticos (6, 24, 48 e 72 h). Observamos que 

na 6ª h após CLP ocorreu um aumento similar das concentrações de uréia em todos os 

grupos avaliados. Já na 24ª  h após a CLP, os animais WT sépticos apresentaram 

concentração exacerbada de uréia, enquanto os grupos de animais deficientes 

apresentaram níveis normais deste metabólito sérico. Nos demais tempos avaliados as 

concentrações de uréia retomaram a normalidade em todos os grupos avaliados (figura 

5C). Para avaliar o grau de lesão endotelial renal e pulmonar, realizamos a dosagem de 

endocan no soro, por ELISA. O endocan ou ESM-1 (endothelial cell specific molecule-

1)  é um proteoglicano sulfatado secretado por células endoteliais do rim e do alvéolo 

pulmonar e tem sua expressão aumentada pelo TNF durante a sepse grave, sendo sua 

dosagem utilizada para indicar lesões renais e pulmonares durante esta doença 

(Scherpereel et al, 2006). Na 6° h após CLP não encontramos diferenças dos níveis de 

endocan no soro dos animais sépticos e naive. Já na 24° h,  as concentrações séricas 

estavam elevadas nos animais WT sépticos, ao passo que nos grupos de animais 

deficientes para os receptores de TNF os níveis permaneceram reduzidos. Neste 

parâmetro, todos os grupos experimentais apresentaram níveis basais na 48ª h após a 

CLP (figura 5D). Desta forma, sugerimos que a ativação dos receptores de TNF 

participa de modo direto ou indireto no desenvolvimento de lesões de órgãos durante a 

sepse, sendo que possivelmente o TNFR1 seja o principal receptor envolvido neste 

processo agudo, já que não encontramos diferença no grau de lesão nos diferentes 

órgãos avaliados entre animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 sépticos. 
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Figura 5. Os receptores de TNF são importantes para a lesão de órgãos e tecidos 

durante a sepse grave. Os animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à 

sepse grave induzida por CLP e tratados com suporte básico. Durante a fase aguda da 

sepse, em tempos determinados (6, 24, 48 e 72 h) os animais foram eutanasiados e a 

coleta do soro foi realizada para respectivas análises. (A) Como marcador de lesão 

cardíaca foi utilizado o ensaio de atividade enzimática da Ck-MB, realizado pelo 

método Cinético de Imunoinibição-IFCC e os resultados expressos em U/l. (B) A 

atividade da asparto aminotransferase (AST) foi avaliada para verificar o grau de lesão 

hepática, pelo método Reitman e Frankel, os resultados foram expressos em U/l. (C) 

Dosagem de Uréia no soro foi utilizada para demonstrar a perda de função renal durante 

a sepse. Foi realizada por método Colorimétrico Urease-Labtest, os resultado são 

expresso em mg/dl. (D) A dosagem de Endocan, realizado por ELISA, foi utlizada para 

estimar o grau de lesão do endotélio alveolar/renal e os resultados são expressos em 

pg/ml. *p<0,05 comparado entre animais WT e deficientes para os receptores de TNF. 
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4.6. TNFR1 É IMPORTANTE PARA RESISTÊNCIA À INFECÇÃO SUBLETAL 

INDUZIDA POR Legionella pneumophila 

 

O TNF é uma das primeiras citocinas inflamatórias liberadas para o controle de 

um processo infeccioso. Como o resultado anterior sugeriu, a ativação do TNFR1 é 

importante para o processo de lesão de tecidos durante uma resposta inflamatória 

sistêmica induzida por uma infecção polimicrobiana grave. Por outro lado, é conhecido 

que este receptor também é importante para uma atividade proinflamatória protetora 

(Pfeffer et al., 1993). Afim de comprovar a participação dos receptores de TNF em 

nosso modelo, investigamos a importância destes receptores durante a infecção causada 

por um única bactéria intracelular, Legionella pneumophila, a qual utilizamos 

posteriormente como modelo de infecção secundária. Para isso foi inoculado uma 

suspensão subletal desta bactéria (1 x 10
7
) por via intranasal em animais WT ,TNFR1

-/-  

e TNFR1/2
-/-

 hígidos e avaliamos a sobrevida por sete dias. 

 Como esperado, os animais WT não sucumbiram à infecção, porém os animais 

deficientes para os receptores de TNF apresentaram uma mortalidade de 50%, tanto 

aqueles TNFR1
-/-  

quanto os TNFR1/2
-/-

. Sugerimos que provavelmente TNFR1 seja o 

receptor de TNF mais importante na proteção à infecção por Legionella pneumophila.  
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Figura 6. Animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 apresentam maior suscetibilidade a 

infecção subletal por Legionella pneumophila. A. Os animais WT, TNFR1
-/- 

e 

TNFR1/2
-/- 

foram submetidos à infecção subletal com L. pneumophilla (1 x 10
7
 via 

intranasal). A sobrevida foi avaliada por 7 dias. A sobrevida foi significativamente 

diferente entre animais WT e deficientes, embora não houve diferença entre os animais 

TNFR1/2
-/-

 e TNFR1
-/-

. 
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4.7. DICOTOMIA DA RELAÇÃO RESISTÊNCIA/SUSCETIBILIDADE À 

INFECÇÃO SECUNDÁRIA ENTRE ANIMAIS DEFICIENTES PARA OS 

RECEPTORES DE TNF SOBREVIVENTES À SEPSE 

 Como os dados da literatura e os resultados anteriores sugerem, o TNF é 

importante para o controle de infecções, porém quando o processo infeccioso torna-se 

sistêmico causando a sepse grave, esta citocina passa então a exercer um papel 

prejudicial no controle da infecção e no surgimento de lesões teciduais. Estes dados 

também sugerem que o TNFR1 seja o principal receptor de TNF envolvido  com estes 

eventos. Desta forma, nosso próximo passo foi avaliar a importância dos receptores de 

TNF para imunossupressão desenvolvida nos animais sobreviventes à sepse. Para isso, 

os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à sepse grave induzida por 

CLP e tratados com suporte básico até o 4° dia. No 15° dia após da CLP, os animais 

sobreviventes e os hígidos (naive) foram submetidos à pneumonia subletal com através 

da inoculação com L. pneumophila (1 x 10
7
 via i.n). A sobrevida foi avaliada até o 7° 

dia e os resultados expressos em taxa (%) de sobrevida. 

  Como já demonstrado pelo nosso grupo, os animais WT naive infectados com 

L. pneumophila controlam a infecção e apresentam sobrevida de 100%, ao passo que os 

animais WT sobreviventes à sepse sucumbem à infecção e apresentam 100% de 

mortalidade até o 7° dia, evidenciando o estado de imunossupressão destes animais 

sobreviventes à sepse. Como também demonstrado na figura anterior, os animais 

TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 naive apresentaram uma suscetibilidade intrínseca à infecção 

com a L. pneumophila (50% sobrevida). Os animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse 

sucumbiram rapidamente à infecção secundária apresentando 100% de mortalidade até 

o 5° dia (figura 7A). Diferentemente, os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse 

apresentaram maior resistência à infecção secundária (40% de sobrevida), em relação 
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aos WT sobrevivente à sepse (figura 7B). A taxa de sobrevida frente à infecção 

secundária dos animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse foi similar ao seu respectivo 

grupo naive, sugerindo que possivelmente este grupo não desenvolva um estado de 

imunossupressão pós-sepse, ao contrário dos animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse. 

Os dados sugerem que diferentemente da fase aguda, os receptores de TNF tenham 

ações distintas na fase tardia após sepse e, que possivelmente a ativação de TNFR2 

tenha um efeito prejudicial nesta fase. 
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Figura 7. Animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse são mais resistentes à infecção 

secundária por L. pneumophila, ao passo que os TNFR1
-/-

 apresentam maior 

susceptibilidade. Os animais WT, TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse grave e 

naive foram infectados com uma dose subletal de L. pneumophilla (1 x 10
7
 via i.n.) 15 

dias após CLP (n=6) . A sobrevida foi avaliada de 12 h em 12 h por 7 dias e os 

resultados expressos em % sobrevida. (A) Sobrevida referente aos animais TNFR1
-/-

. 

(B) Sobrevida referente aos animais TNFR1/2
-/-

. A taxa de sobrevida foi 

significativamente diferente entre os grupos de animais sobreviventes à sepse avaliados. 

Os resultados correspondem a três experimentos independentes. 
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4.8. ANIMAIS TNFR1
-/-

 E TNFR1/2
-/-

 SOBREVIVENTES À SEPSE 

APRESENTAM DISTINTA CAPACIDADE DE CONTROLAR A INFECÇÃO 

SECUNDÁRIA 

 Os animais deficientes para os receptores de TNF apresentam simliar capacidade 

de controlar a infecção local e sistêmica durante a fase aguda da sepse (figura 3). 

Anteriormente foi observado que animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse são mais 

sucetíveis à infecção secundária, ao passo que os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à 

sepse apresentaram resistência frente a tal infecção com relação ao WT (Figura 7). Com 

base nestes dados, fomos avaliar a capacidade dos animais deficientes para os 

receptores de TNF em controlar a infecção secundária causada por L. pneumophila. Para 

isso, os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 naive e sobreviventes à sepse (15 dias após 

CLP) foram infectados com dose subletal de L. pneumophila (1 x 10
7
 via i.n.). Na 24ª h 

(figura 8A) ou 72ª h (figura 8B) após infecção com L. pnueumophila, os grupos foram 

eutanasiados, o pulmão e o baço coletados  para avaliação da carga bacteriana local e 

sistêmica, respectivamente. 

 Os órgãos foram macerados e semeados em ágar enriquecido para crescimento 

L. pneumophilla (Zamboni et al., 2006). Após 4 dias em estufa 37°C, as unidades 

formadoras de colônias (UFC) foram contadas e os resultados expressos em Log de 

UFC/órgão. Os animais WT sobreviventes à sepse apresentaram comprometimento no 

controle local e sistêmico da infecção secundária, em relação ao grupo WT naive em 

ambos os tempos avalidados (figura 8). Os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 naive 

possuem um comprometimento da capacidade de controlar a infecção por L. 

pneumophila quando comparados ao grupo WT naive, corroborando os resultados 

anteriores  (figura 6). 
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 Ainda, corroborando os dados encontrados na avaliação da sobrevida, a carga 

bacteriana local e sistêmica após a infecção secundária foi maior nos animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse quando comparada àquela encontrada nos animais WT 

sobreviventes à sepse, em ambos os tempos avaliados. Diferentemente, os animais 

TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse, apresentaram carga bacteriana local e sistêmica 

menor que os animais WT sobreviventes à sepse infectados. A carga bacteriana 

observada nos animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse foi comparável àquela 

encontrada no seu respectivo naive infectado.  Estes resultados foram observados em 

ambos os tempos avaliados. A avaliação realizada na 24ª h após a infecção secundária 

(figura 8B) apresentou perfil similar aos resultados encontrados na 72ª h após a infecção 

secundária. 

 Corroborando os dados de sobrevida (figura 7), sugerimos que os receptores de 

TNF  possam apresentar papéis antagônicos no controle da infecção secundária nos 

animais sobreviventes à sepse. Possivelmente, a ativação de TNFR2 seja prejudicial 

nesta fase tardia, ao passo que a ativação dos receptores TNFR1 possa auxiliar, de certa 

forma,  o controle desta infecção secundária. 
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Figura 8. Animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse apresentam maior controle  da 

infecção secundária, ao passo que os TNFR1
-/-

 apresentaram redução desta 

capacidade.  No 15ª dia após CLP e tratamento com suporte básico, os animais WT, 

TNFR1
-/- 

e TNFR1/2
-/- 

sobreviventes à sepse e naive foram infectados com dose 

subletal com L. pneumophila (1 x 10
7
 via i.n.) e a carga bacteriana (Log UFC de L. 

pneumophilla) foi avaliada no local (pulmão) e sistêmica (baço) 24 h (A) e 72 h (B) 

após inoculação.  Os resultados são expressos como log de UFC/órgão ( *p<0.05). Os 

resultados correspondem a somatória de dois a quatro experimentos independentes. 
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4.9. EXPANSÃO DE Tregs NA FASE AGUDA DA SEPSE INDEPENDE DOS 

RECEPTORES DE TNF 

 

 As células T reguladoras (Tregs) são fundamentais para homeostase do sistema 

imunológico, sendo capazes de suprimir a resposta de células T efetoras com potencial 

autorreativo ou não (Sheviac et al., 2007). Durante a sepse ocorre  intensa apoptose de 

linfócitos T  porém, as Tregs são células mais resistentes à morte celular na fase aguda 

da sepse (Venet et al., 2004). Desta forma, os dados demonstram  o aumento da 

frequência (número relativo) de Tregs durante a fase aguda da sepse experimental 

(Nascimento, et al. 2010). Assim, o próximo passo foi avaliar a participação dos 

receptores de TNF no aumento relativo de Tregs  durante a fase aguda da sepse grave. 

 Para isso os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à sepse 

grave induzida por CLP e tratados com suporte básico até a 24ª h, neste mesmo tempo 

os animais foram eutanasiados para coleta das células do baço. A citometria de fluxo foi 

procedida para marcação de células CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
, caracterizando Tregs. Os 

resultados demonstram que o aumento relativo da frequência de Tregs, encontrado na 

fase aguda da sepse, independe da ativação dos receptores de TNF pois, os três grupos 

de animais sépticos apresentaram aumento em relação aos seus respectivos controles 

naive (figura 9). Além disso,  não observarmos diferenças entre os animais WT, 

TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/- 

sépticos. 
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Figura 9. Aumento relativo de Tregs na fase aguda da sepse independe da ativação 

dos receptores de TNF. Os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à 

sepse grave induzida por CLP e tratados com suporte básico por 24 horas (CLP1d). Na 

24ª h os animais foram eutanasiados para coleta e processamento das células do baço. A 

citometria de fluxo foi realizada e a porcentagem de células do baço que expressam os 

marcadores de Tregs (CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
) apresentadas em Dot plot. A frequência e o 

número absoluto de Tregs foram apresentados em colunas. Os resultados correspondem 

às médias  EPM de 5 animais por grupo e são representativos de três experimentos 

independentes. *p< 0.05  
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4.10. OS RECEPTORES DE TNF PODEM REGULAR A EXPANSÃO DE Tregs 

NA FASE TARDIA APÓS A SEPSE 

 

 Nascimento e colaboradores (2010) demonstraram que animais sobreviventes à 

sepse grave apresentam aumento da frequência de Tregs, podendo este evento ser 

central no desenvolvimento da imunossupressão induzida pela sepse. Chen e 

colaboradores (2007) demonstram que, o TNF pode participar da expansão e do 

aumento da função supressora de Tregs via TNFR2. Desta forma, avaliamos a 

participação dos receptores de TNF na expansão de Tregs nos animais sobreviventes à 

sepse grave. Para isso, camundongos WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à 

sepse grave induzida por CLP e tratados com suporte básico até o 4° dia. Após 15 dias 

da indução da sepse grave, os animais sobreviventes foram eutanasiados e as células do 

baço coletadas para análise por citometria de fluxo. Descrevemos como Tregs as células 

CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
. 

 Os animais WT sobreviventes à sepse apresentaram aumento de Tregs no baço 

15 dias após CLP (±10%) em relação ao seu grupo naive (±5%). Os animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse apresentaram aumento da frequência de Tregs em relação ao seu 

naive (± 14% vs. 5%, respectivamente), porém este aumento (± 14%) foi mais 

expressivo que o encontrado no grupo WT (±10%). Já aqueles animais TNFR1/2
-/-

 

sobrevivente à sepse não apresentaram aumento de Tregs, assim como os demais grupos 

de animais sobreviventes, sendo sua frequência (±6%) similar ao seu  respectivo grupo 

naive (±5%) (figura 10). Desta forma, os dados sugerem que os receptores de TNF 

possuem a capacidade de regular a expansão de Tregs na fase tardia após a sepse, sendo 

este efeito possivelmente dependente da ativação de TNFR2.   
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Figura 10. Os receptores de TNF podem modular a expansão de Tregs após a sepse 

grave. Os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à sepse grave 

induzida por CLP e tratados com suporte básico por 4 dias. Após 15 dias da CLP 

(CLP15d), os animais foram eutanasiados para coleta do baço. A frequência e o número 

absoluto de células do baço que expressam os marcadores de Tregs (CD4
+
-

CD25
+
Foxp3

+
) foram apresentadas em colunas e a porcentagem de Tregs em Dot plots. 

Os resultados correspondem às médias  EPM de 5 animais por grupo e são 

representativos de três experimentos independentes. *p< 0.05 representa diferença entre 

animais naive e sobreviventes à sepse. 
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4.11. CITOCINAS IMUNORREGULADORAS NÃO ESTÃO AUMENTADAS 

EM ANIMAIS TNFR1/2
-/-

 SOBREVIVENTES À SEPSE 

 

 A IL-10 e o TGF-β são mediadores com potencial imunorregulador, sendo estas  

as principais citocinas produzidas pelas Tregs (Sheviac et al., 2009). Nosso grupo 

demostrou que animais WT sobreviventes à sepse apresentam aumento da citocinas 

imunorreguladoras no pulmão após a sepse (Nascimento et al., 2010). Os resultados 

anteriores sugerem que os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse são resistentes à 

infecção secundária, ao passo que os animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse são mais 

sucetíveis a tal infecção. Este fenômeno pode estar relacionado com a capacidade dos 

receptores de TNF de modular a expansão de Tregs após a sepse. 

Assim, avaliamos o perfil de IL-10 e TGF-β no pulmão dos animais deficientes 

para os recepotes de TNF após a sepse grave. Para isso os animais WT, TNFR1
-/-

 e 

TNFR1/2
-/-

 foram submetidos à sepse grave induzida por CLP e tratados com suporte 

básico até o 4° dia. No 15º dia após a indução da sepse, os animais foram eutanasiados e 

o tecido pulmonar coletado. Posteriormente, o tecido pulmonar foi macerado e o 

sobrenadante utilizado para realização de ELISA para IL-10 e TGF-β. Como esperado, 

houve aumento significativo destas citocinas no pulmão dos animais WT sobreviventes 

à sepse (Figura 11). Nos animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse, encontramos aumento 

de TGF-β, mas não de IL-10 no tecido pulmonar, em relação ao seu respectivo grupo 

naive. Já os animais TNFR1/2
-/- 

sobreviventes à sepse não apresentaram aumento de 

nenhuma das citocinas analisadas, corroborando nossos dados anteriores. 
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Figura 11. As Concentrações de TGF-β e IL-10 não aumentam no tecido pulmonar 

de animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse. No 15° dia após a CLP e tratamento 

com suporte básico, os animais WT, TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 foram eutanasiados e o 

tecido pulmonar coletado para dosagem de citocinas relacionadas ao perfil regulador 

por ELISA. (A) Concentrações de IL-10 (pg/100mg de pulmão) 15 dias após CLP. (B) 

Concentrações de TGF-β (pg/100mg de pulmão) 15 dias após CLP. Os resultados 

correspondem às médias  EPM de 5 animais por grupo e são representativos de dois 

experimentos independentes. *p< 0.05 representa diferença entre animais WT e 

deficientes para os receptores de TNF. 
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4.12. A SEPSE NÃO INDUZ REDUÇÃO DA CAPACIDADE PROLIFERATIVA 

DAS CÉLULAS T CD4
+
  NOS ANIMAIS TNFR1/2

-/-
 

 Animais sobreviventes à sepse possuem comprometimento da proliferação das 

células T CD4
+
, dado este que vem ao encontro dos resultados que demonstram o 

aumento da frequência de Tregs nesta mesma fase (Nascimento et al., 2010). Como os 

resultados anteriores demonstraram, os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse não 

apresentam aumento da frequência de Tregs na fase tardia.  Desta forma, avaliamos a 

capacidade proliferativa das células T CD4
+
 nos animais TNFR1/2

-/-
 sobreviventes à 

sepse. Para isso utilizamos incorporação de BrdU (5-bromo-2'-deoxiuridina) como 

método para avaliar a capacidade proliferativa in vivo destas células frente ao desafio 

com L. pneumophila. Neste experimento os animais WT e TNFR1/2
-/-

 foram submetidos 

à sepse grave induzida por CLP e tratados com suporte básico até 4° dia. No 15° dia 

após a CLP os animais sobreviventes à sepse e naive foram submetidos a uma infecção 

pulmonar subletal com L. pneumophila (1 x 10
7
 i.n.). No 16° e 17° dia os animais 

receberam uma injeção diária via i.p. de BrdU (150mg/camundongo/injeção). No 18° 

dia após CLP os animais foram eutanasiados, as células do baço coletadas e marcação 

para realização do FACS. 

 As células T CD4
+
 que proliferaram em resposta à infecção por L. pneumophila  

apresentam marcação para 7-AAD e BrdU, ou seja, as células que proliferaram no baço 

são CD4
+
7-AAD

+
BrdU

+
, segundo tal protocolo. Uma média de 35% das células T CD4

+
 

do baço dos animais WT proliferaram, três dias após a infecção com L. pneumophila, já 

os animais WT sobreviventes à sepse apresentam redução das células T CD4
+
 que 

proliferaram em resposta a mesma bactéria (±18%), confirmando os dados que 

demonstram o comprometimento da proliferação destas células após a sepse. Os 

animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse não apresentaram redução da capacidade 
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proliferativa das células T CD4
+ 

 (±17%) quando comparados ao seu grupo naive 

(±19%) (figura 12). Porém, os animais TNFR1/2
-/- 

naive apresentam um 

comprometimento intrínseco da proliferação destas células frente ao mesmo estímulo 

bacteriano. Estes resultados demonstram que a sepse não reduz a capacidade 

proliferativa de células T CD4
+
  nos animais TNFR1/2

-/-
. 
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Figura 12. Animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse não apresentam redução da 

capacidade proliferativa de células T CD4
+
 em relação ao grupo naive. Os 

camundongos WT e TNFR1/2
-/-

  foram submetidos à sepse grave induzida por CLP e 

tratados com suporte básico. No 15° dia após a CLP, os animais WT e TNFR1/2
-/-

 

foram infectados via i.n. com 1x10
7
 UFCs de L. pneumophila. Os camundongos 

receberam, no 16° e 17° dia, uma injeção diária via i.p. de BrdU (150mg/camundongo e 

por injeção). No 18° dia após a CLP, as células totais do baço foram marcadas como 

CD4
+
 7-AAD

+
 e BrdU

+
 e avaliadas a expressão de 7-AAD

+
 e BrdU

+
 na população de 

células T CD4
+
 por citometria de fluxo. Os dados foram apresentados em dot plot e em 

coluna. Os resultados correspondem às médias de 5 animais por grupo. *p< 0.05 

representa a diferença entre animais sépticos e naive. 
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4.13. AS Tregs APRESENTAM MAIOR DENSIDADE DE RECEPTORES DE 

TNF QUANDO COMPARADAS AS CÉLULAS T CONVENCIONAIS 

 

 Os receptores de TNF são distribuídos de forma diferente nos mais diversos 

órgãos e tecidos. O TNFR1 é expresso em todos os tipos celulares, ao passo que o 

TNFR2 é expresso principalmente em células hematopoéticas (Faustman e Davis, 

2010). Assim, nosso objetivo foi avaliar a distribuição dos receptores de TNF na 

superfície das Tregs (CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
) em relação as demais células T CD4

+
 

(CD4
+
Foxp3

-
), as quais nos referimos com células T convencionais (Tconv). As células 

do baço de animais WT naive foram utilizadas para a marcação de TNFR1 e TNFR2 

nas Tregs e Tconv, analisadas posteriormente por citometria de fluxo. 

 Foi observado que as Tregs apresentam maior densidade de TNFR1 (valor de 

MIF), cerca de quatro vez maior,  em relação as células T convencionais (figura 13A). 

Com relação ao TNFR2, também foi observada uma maior expressão nas Tregs do que 

em células T convencionais (cerca de nove vezes maior) (figura 13 B). Estes dados 

demonstram que, as Tregs apresentam maior densidade de receptores de TNF do que as 

células T convencionais, sendo que esta diferença é intensificada com relação ao 

TNFR2, o qual apresentou uma relação de expressão Tregs/Tconv maior que o valor 

observado para o TNFR1.  
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Figura 13.As Tregs apresentam maior densidade de receptores de TNF do que 

Tconv.(A) Citometria de fluxo para análise da expressão de TNFR2 (MIF – Mediana da 

Intensidade de Fluorescência) em células T CD4
+
 WT. (B) Citometria de fluxo para 

análise da expressão de TNFR1 (MIF – Mediana da Intensidade de Fluorescência) em 

células T CD4
+
  WT. Os dados estão expressos em histograma e em coluna. Os 

resultados correspondem às médias  de 5 animais por grupo e são representativos de três 

experimentos independentes. *p< 0.05. 
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4.14. DURANTE A SEPSE OCORRE AUMENTO DOS RECEPTORES DE TNF 

NA MEMBRANA DAS Tregs 

 

Os resultados anteriores sugerem que as Tregs possuem uma densidade maior de 

receptores de TNF do que células Tconv (figura 13). Chen et al. (2007) demonstraram o 

aumento da expressão de TNFR2 nas células T CD4
+
CD25

+
 e CD4

+
CD25

-
,
 
quando 

estimuladas com estímulos policlonais, sendo que o mesmo não foi observado com 

relação a expressão de TNFR1. Sendo assim, o próximo passo foi avaliar a expressão 

dos receptores de TNF, TNFR1 e TNFR2, na superfície de células Tregs e Tconv 

durante a fase aguda da sespe, fase na qual ocorre um aumento da concentrações séricas 

de TNF (figura 1A). Para isso, os animais WT foram submetidos à sepse grave induzida 

por CLP e tratados com suporte básico até a 24° h. Neste tempo os animais foram 

eutanasiados, as células do baço coletadas e a marcação para o TNFR1 ou TNFR2 

realizada nas células CD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 
ou CD4

+
Foxp3

-
  para análise por citometria de 

fluxo. 

Durante a fase aguda da sepse observamos um discreto aumento, porém 

significativo, do MIF para TNFR1 apenas nas Tregs e não nas Tconv (figura 14A). 

Observamos também um aumento significativo da expressão de TNFR2 na membrana 

de Tregs 24 h após a sepse, sugerindo que as modificações nestas células já ocorram na 

fase aguda da sepse. Também de acordo com os valores de MIF, não encontramos 

diferença na expressão de TNFR2 na membrana de Tconv 24 h após a sepse, sugerindo 

que as alterações da expressão destes receptores ocorram principalmente nas Tregs 

(figura 14B). 
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Sugerimos que os receptores de TNF estejam envolvidos com a regulação da 

expansão de células Tregs após a sepse (figura 10) e, que na fase inicial da sepse 

ocorram modificações nestas células, quanto ao padrão de expressão destes receptores 

(figura 14). Com base nestes dados, fomos avaliar a expressão dos receptores de TNF 

após a sepse. Para isso, os animais WT foram submetidos à sepse induzida por CLP e 

tratados com suporte básico até 4° dia. No 15° dia após a CLP, os animais foram 

eutanasiados e as células do baço coletados para realização da citometria de fluxo.  Para 

isso realizamos a marcação para TNFR1 ou TNFR2 em células CD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 
ou 

CD4
+
Foxp3

-
 (figura 15). Assim, como na fase aguda, os resultados mostraram aumento 

da densidade de TNFR1 apenas nas Tregs dos animais sobreviventes à sepse (figura 

15A). Do mesmo modo, encontramos aumento da densidade de TNFR2 nas Tregs, mas 

não em Tconv 15 dias após a sepse (figura 15 B).  Estes dados sugerem que o aumento 

da expressão dos receptores de TNF na membrana de Tregs possa ocorrer na fase aguda 

e permanecer até uma fase tardia, correlacionando este evento a uma possível regulação 

da expansão destas células na fase tardia após a sepse. 
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Figura 14. Densidade de receptores de TNF aumenta nas Tregs na fase aguda da 

sepse. Células do baço de animais WT submetidos à sepse foram coletadas 24 horas 

após CLP e suporte básico. Citometria de fluxo foi procedida para analisar o MIF de 

TNFR1 (A) ou de TNFR2 (B) nas Tregs (CD4
+
CD25

+
Foxp3

+)
 e Tconv (CD4

+
Foxp3

-
). 

Os dados representando os valores de MIF foram apresentados em histograma e em 

coluna. Os resultados correspondem às médias de 5 animais por grupo e são 

representativos de três experimentos independentes. *p< 0.05 representa diferença entre  

os grupos séptico e naive. 
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Figura 15. Aumento da densidade dos receptores de TNF nas Tregs induzido pela 

sepse permanece após a resolução da infecção.  Células do baço de animais WT 

sobreviventes a fase aguda da sepse foram coletadas 15 dias após CLP e tratamento com 

suporte básico. Citometria de fluxo foi procedida para a análise do MIF de TNFR1 (A) 

ou de TNFR2 (B) em Tregs (CD4
+
CD25

+
Foxp3

+)
 e Tconv (CD4

+
Foxp3

-
). Os dados 

foram expressos em histograma e em coluna representando os valores de MIF. Os 

resultados correspondem às médias  de 5 animais por grupo e são representativos de três 

experimentos independentes. *p< 0,05, representa a diferença entre os grupos de 

animais sobreviventes à sepse e naive. 
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4.15. A  DENSIDADE DE TNFR2 NÃO É MAIOR NAS Tregs TNFR1
-/- 

 

 Como demonstrado anteriormente, as células Tregs possuem densidade maior de 

TNFR2 do que as células T convencionais e, possivelmente, tal receptor está envolvido 

com a regulação positiva da expansão destas células. Demonstramos também que, os 

animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse apresentam uma maior frequência de Tregs no 

baço que a encontrada nos animais WT. Uma das  hipóteses seria que, esses animais 

poderiam apresentar maior expressão de TNFR2 na membrana, como defeito intrínseco 

devido a deficiência do TNFR1. Neste caso, com maior densidade de TNFR2, estas 

células apresentariam maior capacidade proliferativa. 

 Para testar nossa hipótese, realizamos citometria de fluxo para marcação de 

TNFR2 nas Tregs dos animais WT e TNFR1
-/-

 e observamos que as Tregs dos animais 

TNFR1
-/-

 não apresentaram maior densidade destes receptores, apresentando valores de 

MIF  similiares aos encontrados nas células oriundas de animais WT (figura 16). Desta 

forma, sugerimos que o aumento da frequência de Tregs nos animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse não ocorre por um possível aumento da expressão de TNFR2 nas 

Tregs destes animais. 
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Figura 16. Tregs TNFR1
-/-

 não apresentam maior densidade de TNFR2. As Tregs 

(CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
) oriundas do baço de animais  WT e TNFR1

-/-
 foram analisadas 

quanto a expressão de TNFR2. A citometria de fluxo foi realizada para análise da MIF 

de TNFR2 nas Tregs. Os dados estão expressos em histograma e em coluna. Os 

resultados correspondem às médias  EPM de 5 animais por grupo e são representativos 

de três experimentos independentes.  
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4.16. DURANTE A SEPSE NÃO OCORRE AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE 

Tregs TNFR1
+ 

 

Os resultados anteriores demonstram que as Tregs possuem maior densidade de 

TNFR1 do que as demais células T CD4
+
 e, que durante a sepse ocorre o aumento 

permanente de TNFR1 na membrana de Tregs. Deste modo, investigamos se durante a 

sepse também ocorre o aumento da frequência de Tregs TNFR1
+
. Os animais WT foram 

submetidos à sepse grave induzida por CLP e tratados com suporte básico por 24 horas. 

Ao final da 24ª h, os animais foram eutanasiados e as células do baço coletadas para 

avaliar a frequência de células CD4
+
CD25

+
TNFR1

+
Foxp3

+ 
por citometria de fluxo. O 

mesmo procedimento foi realizado 15 dias após a sepse, com os animais sobreviventes à 

sepse. Para isso inicialmente selecionamos uma população de células CD4
+
 Foxp3

+
 e a 

partir desta, analisamos a frequência de células CD25
+
TNFR1

+
 . 

  Não encontramos diferenças significativas entre o grupo de animais naive e 

sépticos (figura 17), o mesmo foi observado, 15 dias após a sepse, durante a fase tardia 

após a sepse(figura 18). Demonstramos que durante e após a sepse não ocorre aumento 

relativo da frequência de Tregs TNFR1
+ 

. 
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Figura 17. Frequência relativa de Tregs TNFR1
+
 na fase aguda da sepse. Na 24ª h 

após CLP e tratamento com suporte básico, os animais WT foram eutanasiados e o baço 

coletado. As células do baço foram analisadas por citometria de fluxo. Inicialmente uma 

gate (CD4
+
Foxp3

+
) foi selecionada e analisada quanto à frequência de células 

CD25
+
TNFR1

+
. Os resultados foram expressos em Dot plots e colunas com a % de 

células CD4
+
 CD25

+
TNFR1

+
Foxp3

+
. Os resultados correspondem às médias  EPM de 

5 animais por grupo e são representativos de três experimentos independentes.  
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Figura 18. Frequência relativa de Tregs TNFR1
+
 na fase tardia após a sepse. No 

15° dia após CLP e tratamento com suporte básico os animais WT foram eutanasiados e 

o baço coletado. As células do baço foram analisadas por citometria de fluxo. 

Inicialmente uma gate (CD4
+
Foxp3

+
) foi selecionada e analisada quanto à frequência de 

células CD25
+
TNFR1

+
. Os resultados foram expressos em Dot plots e colunas com a % 

de células CD4
+
 CD25

+
TNFR1

+
Foxp3

+
. Os resultados correspondem às médias  EPM 

de 5 animais por grupo e são representativos de três experimentos independentes.  
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4.17. DURANTE A SEPSE OCORRE AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE Tregs 

TNFR2
+
 

 

 Na fase aguda da sepse ocorre um aumento relativo da frequência de Tregs de 

modo independente de TNF (figura 9). A expansão de Tregs após a sepse parece ser 

dependente de TNFR2 (figura 10). No entanto, já na fase aguda da sepse ocorre o 

aumento da expressão deste receptor nas Tregs, fenômeno este que permanece 

tardiamente (figura 14B e 15A). 

 Avaliamos então, a frequência de Tregs que expressam TNFR2 na membrana 

durante a fase aguda da sepse. Para isso os animais WT e TNFR1
-/-

 foram submetidos à 

sepse grave e tratados com suporte básico. Após 24 h da CLP, os animais foram 

eutanasiados e as células do baço coletadas para citometria de fluxo. Inicialmente 

construímos uma gate para demarcação de células CD4
+
Foxp3

+
 e, posteriormente, 

dentro desta população celular analisamos a frequência de células CD25
+
TNFR2

+
, 

sendo que os resultados mostram a frequência de células CD4
+
CD25

+
TNFR2

+
Foxp3

+
. 

Observamos que ocorre um aumento da frequência relativa de Tregs TNFR2
+
 na fase 

aguda da sepse, tanto nos animais WT séptico quanto nos animais TNFR1
-/-

 sépticos 

(aumento aproximado de 10%) em relação aos seus respectivos controles naive. Porém, 

os animais TNFR1
-/-

  naive apresentaram uma maior frequência de Tregs TNFR2
+
 em 

relação aos animais WT naive (figura 19). 

 Também avaliamos a frequência destas mesmas células após a sepse. Para isso 

os animais WT e TNFR1
-/-

 foram submetidos à sepse grave. No 15° dia após CLP e 

tratamento com suporte básico, os animais sobreviventes foram eutanasiados e as 

células do baço coletadas para citometria de fluxo. O procedimento foi o mesmo 

utilizado no experimento anterior. Assim, como observamos anteriormente, os animais 
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TNFR1
-/-

 naive apresentaram maior frequência de Tregs TNFR2
+
 em relação ao WT, 

embora ambos os animais apresentassem aumento da frequência de Tregs TNFR2
+
 após 

a sepse (figura 20). 

 Deste modo, demonstramos que além do aumento da densidade de TNFR2 nas 

Tregs, também ocorre o aumento da frequência de Tregs que expressam TNFR2, tanto 

na fase aguda da sepse quanto na fase tardia após a sepse. 
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Figura 19. Aumento da frequência relativa de Tregs TNFR2
+
 na fase aguda da 

sepse. Após 24 horas da CLP e tratamento com suporte básico, as células do baço dos 

animais WT e TNFR1
-/-

 foram analisadas quanto à frequência de Tregs TNFR2
+
. 

Citometria de fluxo foi realizada, sendo uma gate CD4
+
Foxp3

+
 selecionada previamente 

e analisada quanto à frequência de células CD25
+
TNFR2

+
. Os resultados foram 

expressos em Dot plots e colunas com a % de células CD4
+
CD25

+
TNFR2

+
Foxp3

+
. Os 

resultados correspondem às médias  EPM de 5 animais por grupo e são representativos 

de três experimentos independentes. *p< 0.05 representa diferença entres os grupos 

naive e sépticos. 
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Figura 20. Aumento da frequência relativa de Tregs TNFR2
+
 após a sepse. Após 15 

dias da CLP e tratamento com suporte básico, as células do baço dos animais WT e 

TNFR1
-/-

 foram analisadas quanto à frequência de Tregs TNFR2
+
. Citometria de fluxo 

foi realizada, sendo que uma gate CD4
+
Foxp3

+
 foi selecionada previamente e analisada 

quanto à frequência de células CD25
+
TNFR2

+
. Os resultados foram apresentados em 

Dot plots e colunas com a % de células CD4
+
CD25

+
TNFR2

+
Foxp3

+
. Os resultados 

correspondem às médias  EPM de 5 animais por grupo e são representativos de três 

experimentos independentes. *p< 0.05 representa a diferença entre grupos naive e 

sobreviventes à sepse. 
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4.18. TNF INDUZ EXPANSÃO DE Tregs in vitro 

  

 Os experimentos anteriores demonstraram in vivo, em animais sobreviventes à 

sepse, que a expansão de Tregs envolve a participação dos receptores de TNF. Os 

resultados sugerem que a ativação de TNFR2 está envolvida na expansão tardia de 

Tregs nestes animais. 

 Com base nestes resultados, realizamos este experimento in vitro para 

comprovar a capacidade deste mediador proinflamatório clássico em expandir Tregs. 

Para isso, as células T CD4
+ 

totais foram isolados do baço de animais WT e TNFR1/2
-/-

. 

Todas as células foram cultivadas em placas de 96 poços (100 mil células/poço) com 

estímulos policlonais (anti-CD3 e anti-CD28) por 4 dias a 37°C a 5% CO2. Os seguintes 

estímulos foram realizados: apenas meio de cultura como controle; IL-2 (10ng/mL), 

como agente proliferativo; IL-2(10ng/mL) e TGF-β(30ng/mL), como controle positivo 

para diferenciação de Tregs; IL-2(10ng/mL) e TNF (10ng/mL), ou IL-2 (10ng/mL), 

TNF (10ng/mL) e TGF-β(20ng/mL), estes dois últimos como estímulos testes. 

Posteriormente realizamos a citometria de fluxo para marcação de células CD4
+
Foxp3

+
. 

 Estes resultados demonstram que, as células T CD4
+
 WT ou TNFR1/2-/- (figura 

21) apresentaram capacidade de diferenciação em células Tregs, pois o estímulo com 

IL-2 e TGF-β induziu o aumento de células FoxP3
+
. Quando as células T CD4

+
 WT 

foram estimuladas com IL-2 e TNF apresentaram aumento de frequência de células 

FoxP3
+ 

(22%), no entanto as células CD4
+
TNFR1/2

-/-
 estímuladas com IL-2 e TNF não 

apresentaram o mesmo efeito (8,8%), sugerindo que o TNF é importante para o 

aumento de células T CD4
+
FoxP3

+
. As células CD4

+
 (WT e TNFR1/2

-/-
) também foram 

estímuladas com IL-2, TGF-β e TNF, porém nenhum efeito sinérgico foi observado. 
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 Assim, o próximo passo foi investigar se o TNF está envolvido com a 

proliferação de Tregs. Para isso as células T CD4
+
 foram cultivadas com meio (RPMI), 

ou IL-2, ou  IL-2 e TNF. Todos os poços foram acrescido de BrdU (1mM), anti-CD3 e 

anti-CD28. Foi observado que cerca de 14% das células CD4
+
 que proliferaram são 

Foxp3
+
, ao passo que quando acrescido de TNF este valor aumentou para 21%. 

Corroborando os dados da literatura, podemos também sugerir que, o TNF é um 

importante estímulo para a proliferação de Tregs, induzindo o aumento de células T 

CD4
+
FoxP3

+
.
 
Embora ainda não saibamos se o TNF é capaz de induzir também a 

diferenciação destas células. 
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Figura 21. O  TNF leva ao aumento de células CD4
+
Foxp3

+
 in vitro. Células do baço 

de animais WT e TNFR1/2
-/-

 foram utilizadas para a separação de células CD4
+ 

por 

MACS. As células CD4
+ 

 foram cultivadas em placas de 96 poços (fundo chato) com 

estímulos policlonais de anti-CD3(4µg/ml, BD) e anti-CD28 (1µg/ml, BD)  por 4 dias a 

37°C a 5% CO2. RPMI completo (meio), IL-2 (10ng/mL), IL-2 (10ng/ml) e TGF-β 

(30ng/mL), IL-2 (10ng/ml) e TNF (10ng/mL), IL-2 (10ng/ml), TGF-β (10ng/ml) e TNF 

(10ng/ml). Resultados representativo de dois experimentos independentes. 



86 
 

 

Figura 22. Células CD4
+
Foxp3

+
 proliferam após estímulo com TNF. Células do 

baço de animais foram utilizadas para a separação de células CD4
+ 

por MACS. As 

células CD4
+ 

 foram cultivadas com BrdU (1mM) em placas de 96 poços (fundo chato) 

com estímulos policlonais de anti-CD3(4µg/ml, BD) e anti-CD28 (1µg/ml, BD)  por 4 

dias a 37°C a 5% CO2. RPMI completo (meio), IL-2 (10ng/mL), IL-2 (10ng/ml) e TNF 

(10ng/mL).  
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5. DISCUSSÃO 

 

 O TNF foi identificado originalmente devido a sua capacidade de causar necrose 

em células tumorais e caquexia durante infecções (Craswell et al., 1975; Tracey et al., 

1988).  Hoje, o TNF é considerado a citocina protótipo para os demais mediadores 

proinflamatórios, pois apresenta diversas funções bem caracterizadas durante a resposta 

inflamatória, mesmo em baixas concentrações, como a indução de móleculas de adesão, 

quimiocinas e outras citocinas, importantes para o recrutamento de fagócitos para o foco 

da inflamação. Além de induzir a liberação de outros mediadores, o TNF também é 

capaz de ativar fagócitos, potencializando seus mecanismos microbicidas, essenciais 

para a morte do patógeno e, consequentemente, para a resolução da infecção (Tracey 

and Cerami, 1993; Kaufmam, 1994; Abbas et al., 2010). 

Com o objetivo elucidar a participação dos receptores de TNF durante a fase 

aguda da sepse, utilizamos o modelo de CLP letal associada a um suporte básico, 

constituido de reposição hídrica e antibioticoterapia, o qual garante uma maior 

sobrevida para os animais WT. Todos os animais submetidos à sepse grave induzida por 

CLP e tratados com um suporte básico apresentaram aumento significativo das 

concentrações de TNF no soro, nas primeiras 24 h após a CLP. No entanto, os animais 

TNFR1/2
-/-

 sépticos apresentaram concentrações exacerbadas de TNF, sugerindo que 

estes animais possam apresentar alguma falha na regulação das concentrações desta 

citocina, possivelmente pela ausência dos receptores solúveis, importantes para 

neutralização do TNF (Kieszko et al., 2007). Assim como observado, Peschon e 

colaboradores (1998) demonstraram que a deficiência de ambos os receptores de TNF 

era reponsável pela exacerbação das concentrações sistêmicas de TNF após a indução 

da endotoxemia. 
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  Altas concentrações sistêmicas de TNF, levam a um participação endócrina 

desta citocina, a qual é prejudicial para diversos orgãos. Este evento é bem relatado em 

doenças nas quais ocorre a síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS), como a 

sepse (Tracey et al., 1987; McMasters et al., 1994). Nos quadros de SIRS que decorrem 

da ausência de infecções, como politraumatismo, pancreatite, queimaduras de grande 

extensão, fica evidente que o TNF desempenha um papel prejudicial, pois este mediador 

é capaz de potencializar a inflamação e, consequentemente, promover a lesão de  

diversos orgãos e tecidos, levando a um quadro conhecido como a síndrome da falência 

múltipla de órgãos (MODS) (Tracey and Cerami, 1994). Porém, durante a sepse, que 

por definição é uma SIRS decorrente de uma infecção, as funções do TNF são duais e 

contraditórias, pois se por um lado o TNF está envolvido na lesão de orgãos, o mesmo é 

importante para o desenvolvimento de uma resposta imune para o controle do processo 

infeccioso (Tracey and Cerami, 1994). Desta forma, qual seria o papel do TNF no 

resultado geral no desenvolvimento e progressão da sepse? Prejudicial ou protetor? 

Tendo em vista o papel prejudicial do TNF do desenvolvimento da SIRS e 

MODS, diversos estudos clínicos foram realizados durante a década de 90, utilizando 

anticorpos neutralizantes ou receptores solúveis para bloqueio desta citocina. 

Infelizmente, alguns estudos clínicos demonstraram baixa ou nenhuma eficiência 

(Abraham et al.,1997), ao passo que outros demonstraram aumento da mortalidade após 

bloqueio de TNF (Fisher et al., 1996). Algumas explicações foram dadas para o 

insucesso da terapia com anti-TNF, apontando principalmente a falta de critério para a 

seleção dos pacientes nestes estudos, como a seleção pela idade, caracteristícas 

genéticas, tempo de doença e pelo tipo de infecção (Reinhart and Karzai, 2001).  Uma 

outra possível explicação para o insucesso clínico da terapia anti-TNF na sepse seria o 

fato que esta citocina é principalmente liberada na fase aguda da sepse, exercendo suas 
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funções rapidamente e retornando aos níveis basais posteriormente (Van Zee et al., 

1992). De fato, diferentemente do ocorrido com os estudos clínicos, o tratamento de 

babuínos com anticorpos anti-TNF foi eficiente em reduzir as disfunções orgânicas e 

aumentar a sobrevida dos animais quando administrado 30 minutos após o início da 

indução de sepse experimental por injeção intravenosa de E. coli (Hinshaw et al., 1990). 

Além disso, Secher e colaboradores (2009) demonstraram que animais TNFR1/2
-/-

 

apresentam um aumento da sobrevida após a sepse induzida pela inoculação bacteriana. 

Ainda, surpreendemente, os animais deficientes para os receptores de TNF 

apresentaram aumento considerável do controle do crescimento bacteriano e da 

migração de neutrófilos para o foco infeccioso, funções estas clássicamente executadas 

pelo mesmo mediador. Então, qual seria a explicação para este evento paradoxal? Na 

sepse ocorre um rápido e momentâneo aumento  de TNF na circulação levando a 

dessensibilização de receptores quimiotáticos, como CXCR2, o qual esta associado à 

redução da migração de fagócitos circulantes para o foco infeccioso, mesmo frente a 

estimulos quimiotáticos, fenômeno este revertido nos animais deficientes para os 

receptores de TNF (Secher et al., 2009). Assim, segundo Tracey e Cerami (1992), os 

efeitos sistêmicos prejudiciais do TNF sobrepõem suas ações inflamatórias protetoras 

locais durante a sepse,  sendo a ausência da atividade deste mediador protegeu os 

animais infectados da disseminação bacteriana e, consequentemente, da inflamação 

sistêmica (Tracey and Cerami, 1992; Secher et al., 2009). 

 Embora a participação dos receptores de TNF na sepse induzida pela inoculação 

bacteriana tenha sido investigada, ainda não está claro a participação indívidual de cada 

receptor de TNF durante a fase aguda da sepse. Secher e colaboradores (2009) 

observaram que animais TNF
-/- 

ou TNFR1
-/-

 apresentaram sobrevida de 70% a 80% 

após uma inoculação bacteriana letal (100% de mortalidade dos animais WT), ao passo 
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que os animais TNFR1/2
-/-

 apresentaram sobrevida de 100%. Os autores sugeriram que 

exista uma cooperação entre ambos os receptores de TNF na fisiopatologia da sepse 

aguda, sem esclarecer como este evento poderia ocorrer e qual a razão para as diferentes 

respostas entre os animais TNF
-/-

 e os TNFR1/2
-/-

. Peschon e colaboradores (1998) 

demonstraram que os receptores de TNF possuem funções distintas durante uma 

resposta inflamatória. Antes deste estudo, era sugerido que a ativação de TNFR1 era a 

principal responsável pelos efeitos proinflamatórios de TNF e que a atividade de 

TNFR2 era apenas complementar (Ostade et al., 1993; Tartaglia et al., 1993; Barbara et 

al.,1994). A atividade de TNFR2 era restrita somente à proliferação de timócitos e à 

ativação linfocitária (Erickson et al., 1994). No entanto, posteriormente, Peschon e 

colaboradores (1998) demonstraram que animais TNFR1
-/-

 são sucetíveis à infecção por 

Listeria monocytogenes, ao passo que animais TNFR2
-/-

 são igualmente resistentes 

como os animais WT. Diferentemente, os animais TNFR1
-/-

 apresentam menor 

sensibilidade a endotoxemia, já os animais TNFR2
-/-

 apresentam maior sensibilidade a 

endotoxina. Desta forma, foi sugerido que o TNFR1 é importante para proteção contra 

bactérias intracelulares, ao passo que TNFR2 poderia modular negativamente uma 

reposta inflamatória sistêmica (Peschon et al., 1998). 

 A avaliação da sobrevida dos animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 submetidos a sepse 

grave induzida por CLP e tratados com suporte básico, mostrou que ambos os grupos de 

animais deficientes apresentaram uma sobrevida cerca de 25% maior em relação ao 

WT. Porém, não houve diferença na sobrevida entre os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

, 

os quais apresentaram sobrevida de aproximadamente 70%. Para complementar os 

dados de sobrevida, o escore clínico foi avaliado, baseado nas alterações dos parâmetros 

clínicos apresentadas durante o quadro séptico. Novamente, os animais TNFR1
-/-

 e 

TNFR1/2
-/-

 apresentaram melhor resposta em relação ao WT, embora não tenha sido 
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observada nenhuma diferença entre os animais deficientes. Posteriormente, 

demonstramos que os animais deficientes para os receptores de TNF apresentam maior 

capacidade de controlar o processo infeccioso local e sistêmico durante a fase aguda da 

sepse. No início da infecção (6 h), os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 igualmente 

apresentaram maior controle da infecção local, o que refletiu no maior controle da 

infecção sistêmica nos tempos avaliados posteriormente. Como bem descrito pelo nosso 

grupo, a  rápida migração de neutrófilos para o foco infeccioso é um processo chave 

para o controle da infecção e, consequentemente, para o  prognóstico da sepse (Rios-

Santos et al., 2007; Alves-Filho et al, 2008). De modo geral, os animais deficientes para 

os receptores de TNF apresentaram maior recrutamento de neutrófilos para o local da 

infecção em relação ao WT, embora os animais TNFR1/2
-/-

 sépticos tenham apresentado 

maior recrutamento de neutrófilos quando comparados aos animais TNFR1
-/-

 sépticos. 

Apesar dos animais deficientes para os receptores de TNF apresentarem diferentes 

perfis de migração de neutrófilos para o foco infeccioso no início da sepse, esta 

diferença não alterou os resultados encontrados na carga bacteriana, sugerindo que 

possivelmente a migração de neutrófilos observada nos animais TNFR1
-/-

 foi suficiente 

para  eficiência do controle da infecção durante a sepse. Assim, sugerimos que embora o 

TNFR2 juntamente com TNFR1 possa participar da regulação da migração de 

neutrófilos, os efeitos desencadados pelo TNFR1 parecem ser mais relevantes para o 

deficit do controle da infecção.  

Os receptores de TNF são importantes para a produção de citocinas 

proinflamatórias sistêmicas e para lesão orgânica decorrente da sepse grave (Tracey and 

Cerami, 1994). Inicialmente observamos que animais deficientes para os receptores de 

TNF não apresentaram aumento das concentrações de IL-6 e IL-1β na 24° h após CLP. 

Os resultados dos marcadores de lesão e função orgânica sugeriram que os animais 
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TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 apresentam proteção cardíaca, hepática, pulmonar e renal 

durante a fase aguda da sepse em relação aos animais WT. Os animais TNFR1
-/-

 e 

TNFR1/2
-/-

 sépticos não apresentaram diferenças entre si quanto a produção sistêmica 

de citocinas inflamatórias e de marcadores de lesão e função orgânica, sugerindo assim, 

que a ativação do TNFR1 seja importante para a produção sistêmica de citocinas 

proinflamatórias e para a lesão tecidual. De modo geral, os nossos resultados sugerem 

que o TNFR1 possivelmente seja o principal responsável pelas ações prejudiciais do 

TNF durante a fase aguda da sepse. Corroborando os nossos dados, Welborn e 

colaboradores (1996) demonstraram através da inoculação de proteínas mutantes 

ligantes de TNFR1 ou de TNFR2, que eventos desencadeados pelo TNF, como o 

choque, a inflamação e a necrose também eram desencadeados pela inoculação de 

proteínas ligantes de TNFR1, ao passo que a inoculação de proteínas ligantes de TNFR2 

não foi capaz de promover tais eventos. Além disso, outros trabalhos sugerem que o 

principal receptor de TNF responsável pelas respostas agudas do processo inflamatório 

seja o TNFR1 (Pfeffer et al., 1993; Welborn et al., 1996; Peschon et al., 1998).  

Os receptores de TNF são diferentemente distribuidos no organismo, sendo que 

o TNFR1 apresenta distribuição ubiquitária, ao passo que o TNFR2 é expresso 

principalmente em leucócitos. Também é estabelecido que ambos os receptores de TNF 

ativam vias proinflamatórias, no entanto, cada um deles ativam outras vias de 

sinalização particulares, sendo o TNFR1 envolvido com vias de morte celular e o 

TNFR2 ligado a vias de proliferação e sobrevivência (Faustam and Davis, 2010). 

Nossos resultados confirmam e complementam a literatura sobre a participação dos 

receptores de TNF na fase aguda da sepse, assim com Secher e colaboradores (2009), 

demonstramos o papel destes receptores na fase aguda da sepse e nos supreendemos 

com baixa relevância da participação do TNFR2 desenvolvimento da inflamação 
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sistêmica, já que este receptor é majoritariamente expresso em leucóticos, os quais são 

fundamentais para o controle da infecção e para gênese da inflamação. Assim, inferimos 

que o TNFR1 por apresentar uma distribuição ampla e a ligação com vias de morte 

celular, poderia ser o principal receptor de TNF responsável pela inflamação sistêmica e  

lesões orgânicas decorrente da sepse. 

Posteriormente avaliamos a participação dos receptores de TNF na infecção 

subletal (100% sobrevida no animal WT) monobacteriana, induzida pela bactéria 

intracelular Legionella pneumophila. Observamos que tanto os animais TNFR1
-/-

  

quanto os TNFR1/2
-/-

 infectados com L. pneumophila apresentaram sobrevida de cerca 

de 50%, demonstrando  possível sucetibilidade intrínsica destes animais à infecção por 

esta bactéria intracelular. Conhecida a importância de TNF na proteção contra diversos 

micro-organismos intra ou extracelulares (Rhote et al., 1993; Fujita et al. 2008), a maior 

sucetibilidade dos animais deficientes para os receptores de TNF  infectados com L. 

pneumophila  não  é surpreendente. Porém, não encontramos diferença na sobrevida e 

na carga bacteriana entre ambos os animais deficientes, sugerindo que TNFR1 seja o 

principal receptor de TNF envolvido com o processo inflamatório protetor contra L. 

pneumophila. 

 Desta forma, o TNFR1 representa o principal receptor de TNF envolvido com as 

respostas inflamatórias agudas, mediando a proteção em infecções locais, bem como  

lesões nas infecções sistêmicas. Por outro lado, assim como demonstrado por outros 

trabalhos, o TNFR2 parece não estar diretamente envolvido com estes eventos (Pfeffer 

et al., 1993; Burres et al., 1996; Peschon et al., 1998; Kim et al., 2006). Muitos dados da 

literatura demonstram a participação dos receptores de TNF na fase aguda da sepse, 

corroborando os nossos resultados anteriores. No entanto, não existem relatos que 

demonstram a participação destes receptores no densenvolvimento da imunossupressão 
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induzida pela sepse. Desta forma, investigamos a participação destes receptores em uma 

fase tardia após a sepse.  Nesta fase, os animais sobreviventes à sepse não apresentam 

mais resquícios da infecção primária, porém são mais sucetíveis à uma infecção 

oportunista ou ao desenvolvimento tumores (Venet et al., 2008; Cavassani et al., 2010; 

Nascimento et al., 2010). O estado de imunossupressão dos animais na fase tardia após 

a sepse foi avaliado por meio de um modelo de infecção secundária, que consiste em 

uma pneumonia subletal, a qual não causa mortalidade em animais WT hígidos, porém 

é capaz induzir mortalidade de 100% em animais WT sobreviventes à sepse 

(Nascimento et al., 2010). A gravidade da fase aguda da sepse está direta e 

proporcionalmente relacionada ao desenvolvimento da imunossupressão, uma vez que 

um estímulo infeccioso subletal não é capaz de desencadear uma imunossupressão 

tardia (Nascimento et al. 2010).  

Os animais TNFR1
-/-

 e TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse foram infectados com 

uma baixa dose de L. pneumophila. Observamos que os animais TNFR1
-/-

 sobreviventes 

à sepse apresentaram 100% de mortalidade no 5° dia após a infecção secundária, 

sucumbindo antes que animais WT (mortalidade 100% no 7° dia), embora ambos os 

grupos mantivessem uma relação inversa durante a fase aguda da sepse. Corroborando a 

sobrevida, a avaliação da carga bacteriana mostrou que os animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse apresentaram maiores quantidades de UFC de L. pneumophila 

tanto local quanto sistêmica, em relação àquelas observadas nos grupos TNFR1
-/-

 naive 

e WT sobreviventes à sepse infectados, demonstrando que estes animais apresentaram 

maior sucetibilidade à infecção secundária.  

 Embora os animais TNFR1
-/-

 sobreviventes à sepse apresentassem maior 

sucetibilidade à infecção secundária, o mesmo não ocorreu com os animais TNFR1/2
-/-

 

sobreviventes à sepse. Os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse quando infectados 
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com L. pneumophila apresentaram uma sobrevida de cerca de 40% até o 7° dia após a 

infecção, sobrevida esta similar à encontrada nos animais TNFR1/2
-/-

 naive infectados 

L. pneumophila. Do mesmo modo, animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse não 

apresentaram aumento da carga bacteriana quando comparados ao seu respectivo grupo 

naive infectado. Desta forma, os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse não 

desenvolvam um estado de imunossupressão pós-sepse. Assim, procuramos investigar 

quais mecanismos poderiam contribuir com esta relação dicotômica de 

resistência/suceptibilidade à infecção secundária entre os animais deficientes para os 

receptores de TNF. 

 Nosso grupo demonstrou que a expansão de Tregs é um evento central no 

desenvolvimento da imunossupressão pós-sepse e, consequentemente, para a 

suscetibilidade à infecções secundárias (Nascimento et al., 2010). A expansão de Tregs 

ocorre nos dias subsequentes a recuperação da sepse, com aumento detectável no 15° 

dia após a sepse. Uma vez que estas células são depletadas, os animais sobreviventes à 

sepse são capazes de recuperar a homeostasia do sistema imune e controlar a infecção 

secundária. Nos últimos anos, o grupo do Prof. Oppenheim vêm demonstrando a 

capacidade do TNF, juntamente com a IL-2, de ativar Tregs resultando em proliferação, 

aumento da expressão de FoxP3, aumento da atividade supressora e estabilização do 

fenótipo de Tregs em um ambiente inflamatório. Estes trabalhos demonstram que o 

principal receptor de TNF expresso nas Tregs humanas e murinas é o TNFR2, o qual é 

encontrado em cerca de 40% das Tregs e esta associado com uma maior atividade 

supressora destas células (Chen et al., 2007; Chen e Oppenheim, 2010; Chen et al., 

2013).  

 Também foi demonstrado que os efeitos imunorreguladores de TNF dependem 

do estímulo prolongado desta citocina sob as Tregs TNFR2
+ 

(Chen et al, 2007). Durante 
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a sepse, ocorre intensa liberação sistêmica de TNF nas primeiras 24 horas. Deste modo 

investigamos a participação dos receptores de TNF na expansão de Tregs durante e após 

a sepse. Nascimento e colaboradores (2010) demonstraram que 24 horas após a sepse 

ocorre um aumento relativo da população de Tregs no baço, como reflexo da intensa 

apoptose dos demais linfócitos T CD4
+
. Inicialmente, avaliamos a importância dos 

receptores de TNF sobre as Tregs durante a fase aguda da sepse, fase na qual as 

concentrações de TNF são altas. Não foi observada diferenças quanto ao aumento 

relativo do número de Tregs entre os animais deficientes para os receptores de TNF e 

WT  24 h após a sepse. Deste modo sugerimos que os receptores de TNF não participam 

deste fenômeno durante a fase aguda da sepse. 

 Por outro lado, como bem estabelecido, 15 dias após a sepse ocorre a expansão 

relativa e absoluta de Tregs no baço dos animais WT sobreviventes. Interessantemente, 

observamos um aumento da expansão de Tregs no baço dos animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse, com valores maiores que os encontrados nos animais WT. Ao 

passo que, nos animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse, a expansão de Tregs foi 

completamente abolida, sendo similar aos níveis de Tregs encontrados nos grupos 

naive.  Assim, os receptores de TNF parecem assumir diferentes funções na expansão 

de Tregs durante o desenvolvimento do quadro de imunossupressão pós-sepse. A 

ausência de TNFR1 confere uma maior expansão de Tregs após a sepse, sendo que tal 

receptor poderia, desta forma, assumir um papel na regulação negativa da expansão 

destas células. No entanto, a ausência de TNFR1 e TNFR2 impede expansão de Tregs 

após a sepse, sendo que, de acordo com os resultados anteriores e os dados da literatura 

(Chen e Oppenheim, 2010), sugerimos que TNFR2 poderia assumir um papel na 

regulação positiva da expansão de Tregs. Assim, levando em consideração os dados da 

literatura que demonstram a importância das Tregs na imunossupresão pós-sepse (Venet 
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et al., 2008; Nascimento et al., 2010), inferimos que os animais TNFR1
-/- 

sobreviventes 

à sepse apresentaram maior sucetibilidade à infecção secundária por apresentarem maior 

quantidade de Tregs. Diferentemente dos animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse, que 

possivelmente não desenvolvem imunossupressão por não apresentarem expansão de 

Tregs após a sepse. 

A atividade reguladora positiva do TNF sob as Tregs via TNFR2 foi 

demonstrada por experimentos tanto “in vivo” em doenças autoimunes e no choque 

endotóxico, quanto “in vitro”, nos quais TNF é capaz de induzir expansão e aumento da 

função supressoras nestas células (Chen et al, 2007, Chen et al., 2008, Chen et al., 2010 

e Chen et al., 2013). Corroborando estes dados, demonstramos que esta citocina é capaz 

de expandir células TCD4
+
FoxP3

+ 
in vitro, uma vez que TNF associado a IL-2 induziu 

um aumento desta população celular, sendo este efeito abolido nas células TNFR1/2
-/-

. 

Desta forma TNF apresentou maior capacidade que o controle positivo em expandir 

Tregs, também demonstramos que diferenciação de Tregs pelo TGF- β independe dos 

receptores de TNF. Mas ainda nos perguntamos se o TNF é capaz induzir foi apenas 

proliferação ou diferenciação destas células. Posteriormente observamos, que após 

estimulação com TNF parte das células Foxp3
+
 proliferaram, embora ainda não 

podemos excluir a participação do TNF na diferenciação destas células. 

Independentemente da capacidade do TNF de expandir e/ou diferenciar Tregs, 

sugerimos que este estímulo proinflamatório clássico seja capaz de  induzir o aumento 

de células FoxP3
+
. Partindo da idéia que a principal função das Tregs é a manutenção da 

homeostasia, impedindo assim a exacerbação de um processo inflamatório (Venet et al., 

2008; Sheviach et al., 2009), o TNF poderia desta forma induzir um feedback negativo 

da inflamação, por meio da expansão de Tregs. 
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 Por outro lado, a atividade reguladora negativa do TNF sob as Tregs também 

tem sido relatada, principalmente com o advento das terapias anti-TNF nas doenças 

autoimunes (Ehrenstein et al., 2004). Recentemente, Nie e colaboradores (2013) 

demonstraram que a fosforilação de FoxP3 é um evento essencial para função 

supressora das Tregs, sendo a fosforilação de FoxP3 reduzida em Tregs de pacientes 

com artrite reumatóide. Estes pesquisadores observaram que o TNF induz o aumento da 

expressão e da atividade enzimática da proteína fosfatase 1 (PP1) nas Tregs, a qual 

desfosforila a região do FoxP3 responsável pela ligação ao DNA, implicando o TNF 

como regulador negativo das Tregs. Assim, o uso de anti-TNF reduziu a expressão de 

PP1, restaurando os níveis de FoxP3 fosforilado e, consequentemente, na função 

supressora das Tregs (Nie et al., 2013). Este estudo contrasta com os dados reportados 

pelo grupo do Prof. Oppenheim e com os nossos presentes resultados. Neste sentido, é 

importante destacar que a participação dos receptores de TNF não foi investigada nos 

estudo de Nie e colaboradores (2013), fato que poderia explicar a aparente contradição 

do papel do TNF na regulação das Tregs.  

De fato, Chee e colaboradores (2011) demonstraram que animais NOD 

(nonobese diabetic) TNFR1
-/-

 não desenvolvem diabetes devido ao aumento do número 

de Tregs encontrado em orgãos linfóides secundários, o qual contribui para a 

manutenção da tolerância imunológica. Ainda neste trabalho, sugere-se que o TNF 

regule negativamente as Tregs via TNFR1, levando à quebra da homeostasia, a 

destruição das ilhotas pancreáticas e, consequentemente, ao desenvolvimento do 

diabetes tipo I. (Chee et al., 2011; Thomas et al., 2012). Além disso, Eugster e 

colaboradores (1999), utilizando o modelo de encefalomielite autoimune experimental 

(EAE), demonstraram que animais TNFR1
-/-

 apresentam redução da inflamação e da 

desmielinização, ao passo que animais TNFR2
-/-

 apresentam intensa inflamação 
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desmielinizante e maior gravidade da doença. Apesar de não terem demonstrado os 

mecanismos envolvidos neste fenômeno, acreditamos que a participação dos receptores 

de TNF na regulação da expansão de Tregs possam estar envolvidos nas diferentes 

resposta destes animais durante a EAE. Desta forma, sugerimos que ocorra um balanço 

entre a ativação de TNFR1 e TNFR2 nas Tregs, para que um equilibrio homeostático do 

número destas células no organismo seja alcançado. Possivelmente, quando uma ou 

outra via estiver favorecida ocorrerá o predomínio da atividade reguladora positiva de 

TNFR2 ou reguladora negativa de TNFR1. No entanto, os conhecimentos que cercam a 

regulação da atividade e da quantidade dos receptores de TNF nas Tregs permanecem 

desconhecidos. 

Uma questão interessante é que os animais deficientes para TNFR1 

apresentaram maior expansão de Tregs na fase tardia após a sepse. Nossos resultados 

sugerem que o TNFR2 parece ser um receptor importante para a proliferação de Tregs. 

Desta forma, levantamos uma questão: seria possível que os animais TNFR1
-/-

 

apresentassem uma maior expansão de Tregs devido a um mecanismo de regulação 

genética, pelo qual estes animais expressariam uma maior densidade de TNFR2 nas 

Tregs? Para isso analisamos os valores de MIF para TNFR2 nas Tregs WT e nas Tregs 

TNFR1
-/-

. Não encontramos diferença na expressão TNFR2 nas Tregs TNFR1
-/-

, 

sugerindo que não seja este o mecanismo responsável por este fenômeno. 

 Um dado intrigante foi observado nos animais WT e TNFR1
-/- 

sobreviventes à 

sepse que apresentavam expansão de Tregs, os quais também apresentaram 

concentrações aumentadas de IL-10 e/ou TGF-β no pulmão após a sepse. Mas o que 

mais nos intriga é que o aumento de Tregs foi detectado no baço, qual seria então a 

razão para o aumento destas citocinas no pulmão em um período no qual não há mais 

lesão tecidual? Nosso grupo demonstrou que após a sepse ocorre ativação alternativa de 
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macrófagos, com expressivo aumento da frequência de macrófagos M2 em diferentes 

tecidos linfóides ou não linfóides, como possível reflexo do reparo tecidual das lesões 

decorrentes da sepse. Este evento foi dependente de citocinas como a IL-4, IL-13 e IL-

33, contribuindo desta forma para o aumento de IL-10 e TGF-β no pulmão dos animais 

sobreviventes à sepse (Nascimento, 2012). Relatos da literatura mostram que Tregs 

podem ser induzidas na presença de outras células, como os macrófagos M2 (Weber et 

al., 2007), bem como estes macrófagos podem ser induzido por Tregs (Biswas e 

Mantovani, 2010). Assim, a cooperação entre estes tipos celulares contribuem para 

amplificação da produção de citocinas imunorreguladoras, como IL-10 e TGF-β, uma 

vez que ausência da expansão de Tregs poderia contribuir para falha na  liberação destas 

citocinas no pulmão dos animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à sepse. 

 Relatos da literatura demostram que a disfunção imune induzida pela sepse 

também está associada com a disfunção das células T CD4
+
 tanto fase aguda (Scumpia 

et al., 2007) quanto tardia após a sepse
 
(Nascimento et al., 2010). As células T CD4

+
, 

provenientes de animais ou pacientes sépticos, apresentam deficit da capacidade 

proliferativa  após estimulação in vivo e in vitro (Heidecke et al., 1999; Scumpia et al., 

2007). Diversas explicações foram sugeridas para este fenômeno, sendo que a primeira 

apontava a intensa apoptose de linfócitos que ocorre durante a fase aguda da sepse
 

(Hotchkiss et al., 2005). Porém, nosso grupo demonstrou que no 15° dia após a sepse 

não ocorre a intensa apoptose observada na fase aguda (Nascimento et al., 2010). 

Explicações epigenéticas também foram sugeridas com relação ao comprometimento 

imune, já que foram observadas metilações em histonas nos linfócitos T CD4
+
 que 

poderiam levar a repressão da função destas células no 14° dia após a sepse (Carson et 

al., 2010; Carson et al., 2011). Outra explicação para este comprometimento linfocitário 

é que durante a sepse ocorre a liberação de diversas citocinas proinflamatórias, radicais 
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livres e metabólitos que poderiam levar a redução  da expressão da cadeia do CD3ζ em 

células T (Otsuji et al., 1996; Isomaki et al., 2001; Scumpia et al., 2007), acarretando 

em  uma provável disfunção do receptor de células T (TCR). 

No entanto, acreditamos que a expansão de Tregs seja a principal responsável 

pelo comprometimento das células T CD4
+ 

nesta fase tardia. As Tregs são potentes 

supressoras da proliferação e função das células T (Shevach, 2009; Shevach, 2011) e 

apresentam uma capacidade aumentada de supressão destas células na fase incial e 

tardia da sepse ( Scumpia et al., 2006; Cavassani et al., 2010). Além disso, a depleção 

de Tregs in vivo durante a sepse, pelo tratamento com anti-GITR, reverteu o 

comprometimento da proliferação das células TCD4
+
 e aumentou a resistência à 

infecção secundária (Nascimento et al., 2010). Os animais TNFR1/2
-/-

 sobreviventes à 

sepse não apresentaram redução da capacidade proliferativa das células T CD4
+
 in vivo 

após a infecção com L. pneumophila quando comparados ao seu grupo naive. Porém os 

animais TNFR1/2
-/-

 naive quando infectados com L. pneumophila apresentaram 

reduzida capacidade proliferativa destes linfócitos. Uma das explicações para este 

fenômeno é que TNFR2 apresenta funções de coestimulação, aumentando a resposta de 

células T convencionais aos sinais mediados por TCR (Kim et al., 2001; Kim et al., 

2004; Kim et al., 2006). Segundo Kim e colaboradores (2006) as células T TNFR2
-/-

 

apresentam defeitos na ativação, na proliferação e na diferenciação, quando submetidas 

à diversos estímulos específicos ou policlonais. Demonstramos assim, que a sepse não 

altera a capacidade proliferativa das células T CD4
+
 nos animais TNFR1/2

-/-
 

sobreviventes, embora a resposta proliferativa destes animais em condições basais já 

esteja comprometida. 

Uma vez estabelecida a participação dos receptores de TNF na expansão de 

Tregs decorrentes da sepse e suas implicações com a imunossupressão, investigamos a 
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expressão destes receptores nestas células. Observamos que as Tregs 

(CD4
+
CD25

+
FoxP3

+
) apresentaram maior expressão de ambos os receptores de TNF 

quando comparadas as células T convencionais (CD4
+
FoxP3

-
).  Os valores de MIF para 

TNFR2 nas Tregs foi maior que o encontrado para TNFR1. Corroborando os nossos 

resultados, Chen e colaboradores (2007) demonstraram que células CD4
+
CD25

+
 

apresentam maior densidade de TNFR2 do que células CD4
+
CD25

-
. Os autores também 

observaram que a densidade de TNFR2 era maior do que a de TNFR1 nas células 

CD4
+
CD25

+
. Assim, sugerimos que a população clássica de Tregs, ou seja 

CD4
+
CD25

+
FoxP3

+
, apresentam maiores densidades dos receptores de TNF, sendo  o 

TNFR2 mais expresso que o TNFR1 nestas células. 

 Relatos da literatura demonstram que quando as células T CD4
+
CD25

+
 são 

estímuladas com TNF e/ou estímulos policlonais ocorre o aumento da expressão dos 

genes de alguns membros da superfamília de TNF, como TNFR2, OX-40 e 4-1BB, bem 

como o aumento da densidade dos mesmos na membrana destas células (Chen et al., 

2007; Hamano et al., 2010). Um evento altamente complexo como a sepse proporciona 

grandes mudanças na expressão de vários genes e, consequentemente, na produção de 

diversas proteínas, como mediadores inflamatórios, enzimas, moléculas de adesão e 

receptores (Bosmann and Ward, 2012). Apartir desta etapa do trabalho, avaliamos as 

possívies mudanças quantitativas na expressão dos receptores de TNF que podem 

ocorrer durante e após a sepse nas células T CD4
+
, reguladoras ou não. 

Observamos que na fase aguda da sepse ocorre o aumento da densidade de 

TNFR2 nas Tregs, sendo que este aumento também foi observado nas Tregs 15 dias 

após a sepse. Diferentemente do que foi observado nas Tregs, não encontramos aumento 

da densidade de TNFR2 nas células T convencionais durante e após a sepse. Sugerimos 

desta forma, que as mudanças decorrentes da sepse possam alterar a expressão de 
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TNFR2 nas Tregs, as quais possivelmente contribuem para a expansão destas células 

em uma fase tardia. Com relação ao TNFR1, não observamos aumento da densidade 

deste receptor nas células T convencionais, tanto na fase aguda quanto na fase tardia da 

sepse. Já nas Tregs, o aumento da densidade de TNFR1 foi observado tanto na fase 

aguda, quanto na fase tardia após a sepse. Embora não observada a participação dos 

receptores de TNF com o aumento da frequência de Tregs na fase aguda da sepse, é 

possível que o fenônemo de regulação da expansão tardia das Tregs tenha origem ainda 

na fase aguda da sepse. Os complexos estímulos decorrentes da sepse foram capazes de 

induzir alterações quantitativas de ambos os receptores de TNF nas Tregs. Ainda não 

sabemos quais as implicações fisiopatológicas deste fenômeno. Porém, de acordo com 

os dados anteriores, sugerimos que este aumento da densidade dos receptores de TNF 

esteja relacionado com a maior necessidade de regulação da expansão destas células 

após a sepse. Para isso, melhores investigações precisam ser realizadas. 

Nosso próximo passo foi avaliar as alterações causadas pela sepse na frequência 

de Tregs que expressam receptores de TNF. A frequência de Tregs TNFR1
+
 não 

aumentou na fase aguda e na fase tardia após a sepse. De fato, Chen e colaboradores 

(2007) demonstraram que as Tregs expandidas após um estímulo policlonal são 

preferencialmente as Tregs que expressam TNFR2. Em condições homeostáticas, cerca 

de 30% a 40% das Tregs dos orgãos linfóides periféricos murinos apresentam alta 

densidade de TNFR2, enquanto menos que 10% das células T convencionais 

apresentam alta densidade TNFR2 (Chen et al., 2008; Hamano et al., 2010). Deste 

modo, avaliamos as mudanças quantitativas provocadas pela sepse na população de 

Tregs TNFR2
+
  nos animais WT e TNFR1

-/-
. Observamos que os animais WT e TNFR1

-

/-
 apresentaram um aumento da frequência de Tregs TNFR2

+
, tanto na fase aguda 

quanto na fase tardia após a sepse. Interessantemente, os animais TNFR1
-/-
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apresentaram maior frequência destas células quando comparados aos animais WT em 

todas as condições experimentais. Uma vez que o receptor TNFR2 é importante para 

atividade proliferativa das Tregs. A maior frequência de Tregs TNFR2
+
 poderia ser uma 

das explicações para a maior expansão de Tregs encontradas nos animais TNFR1
-/-

 

sobreviventes à sepse. Porém para que esta conclusão seja tomada é necessária uma 

melhor investigação. 

Ao longo deste trabalho sugerimos que os receptores de TNF possam regular 

antagônicamente a expansão de Tregs decorrente da sepse. Chen e colaboradores (2012) 

demonstraram que animais TNFR2
-/-

 apresentam fisiológicamente redução da população 

de células CD4
+
FoxP3

+
 tanto no timo quanto em orgãos linfoídes periféricos. Foi 

demonstrado também que quando as células CD4
+
FoxP3

+
TNFR2

-/-
 eram transferidas 

para um ambiente inflamatório, a capacidade de recuperação destas células, 

posteriormente, era menor em relação à células CD4
+
FoxP3

+
TNFR2

+/+
. Para tal 

fenômeno, o autor ressaltou a importância de TNFR2 para estabilização do fenótipo de 

Tregs (Chen et al., 2012). De acordo com nossos resultados, sugerimos que TNFR1 seja 

um regulador negativo da expansão de Tregs, sendo que seus efeitos possam ser 

contrabalanceados pelo TNFR2. A deficiência de TNFR2 impediria a regulação positiva 

da expansão de Tregs, permitindo desta forma a não expansão  desta população celular. 

Do mesmo modo sugerimos que animais deficientes de TNFR1 apresentam maior 

expansão de Tregs após a sepse em virtude da falta da regulação negativa. Para que uma 

conclusão mais refinada sobre a participação dos receptores de TNF na 

imunossupressão pós-sepse seja tomada, um importante objeto de estudo seria o animal 

TNFR2
-/-

, porém não possuímos estes animais nos biotérios disponíveis. 

Embora nossos resultados tenham avançado no entendimento dos mecanismo 

envolvidos no desenvolvimento da imunossupressão pós-sepse, colocando o papel dos 
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receptores de TNF, em particular o TNFR2, na expansão de Tregs, muitas questões 

ainda permanecem sem respostas. Uma vez que a expansão de Tregs, regulada pelos 

receptores de TNF, ocorre em uma fase tardia após a sepse, na qual não mais 

detectamos TNF na circulação, quem seria o possível ligante responsável pela ativação 

dos receptores de TNF? Os principais ligantes dos receptores de TNF são TNF solúvel 

(sTNF), o TNF transmembranico (mTNF) e as linfotoxinas, LT-α e LT-β. Todos estes 

ligantes são capazes de ativar os receptores de TNF de diferente modos. O TNFR1 

apresenta maior atividade frente ao sTNF e mTNF, sendo que é frequentemente ativado 

pelo sTNF, já o TNFR2  apresenta ligação preferencial ao mTNF (Remouchamps et al., 

2011; Cabal-Hierro and Lazo, 2012). Grell e colaboradores (1995) demonstraram que a 

ligação do mTNF ocorre preferencialmente ao TNFR2. Nosso grupo demonstrou que 

após a sepse ocorre o aumento da ativação alternativa de macrófagos e, 

consequentemente, um aumento da  frequência macrófagos M2 em diversos órgãos 

linfóides ou não (Nascimento, 2012). Ogawa e colaboradores (2012) demonstraram que 

macrófagos ativados alternativamente por IL-4 e IL-33 apresentam aumento da 

densidade de mTNF, sendo incapazes de liberar o sTNF. Desta forma, o mTNF também 

é um importante candidato à ligante responsável pelas atividades reguladoras dos 

receptores de TNF sob as Tregs. Ainda, as linfotoxinas apresentam afinidades 

semelhantes frente aos dois receptores (Remouchamps et al., 2011). As linfotoxinas são 

importantes ligantes do TNFR2 (Chan et al., 2000). Chen e colaboradores (2012) 

demonstraram que animais TNFR2
-/-

 apresentam redução de Tregs, sendo que o mesmo 

fenômeno não foi observado em animais TNF
-/-

 ou LTα/β
-/-

. Porém animais 

TNF/LTα/LTβ
-/-

 apresentaram redução das Tregs no timo e nos orgãos linfóides 

periféricos, assim como os animais TNFR2
-/-

. Demonstrando desta forma, a importância 

das linfotoxinas na ativação e função deste receptor nas Tregs. Sriskandan e 
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colaboradores (1996) demonstraram aumento da LT-α durante a fase aguda da sepse, 

porém nenhum trabalho relata a presença destes mediadores em uma fase mais tardia. O 

fato é que não podemos excluir as linfotoxinas como mediador da regulação tardia da 

expansão de Tregs. Para isso futuras investigações precisam ser realizadas. 

Em conjunto, os nossos resultados obtidos permitem-nos concluir que os 

receptores de TNF são fundamentais para a resolução de um processo infeccioso 

subletal, ao passo que durante a resposta inflamatória sistêmica eles passam a exercer 

um papel deletério, comprometendo a migração de neutrófilos, permitindo a 

disseminação bacteriana e levando a lesões teciduais. Nossos dados sugerem que o 

principal receptor envolvido com estes processos seja o TNFR1. Por outro lado, nossos 

resultados indicam que os receptores de TNF possuem papéis antagônicos durante a 

expansão de Tregs observada na fase tardia após a sepse, sendo que, possivelmente, o 

TNFR2 apresente um papel na regulação positiva destas células, ao passo que o TNFR1 

possa exercer um papel como regulador negativo. Por fim, demonstramos que a sepse 

induz alterações na expressão dos receptores de TNF nas Tregs, sugerindo que estes 

efeitos podem acarretar consequências tardias na regulação da expansão destas células, 

influenciando diretamente no desenvolvimento da imunossupressão pós-sepse, embora 

ainda não tenhamos identificado o ligante responsável por tal fenômeno. 
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Esquema 3: Resumo dos fenômenos observados. Durante a sepse ocorre uma 

liberação exacerbada de vários mediadores inflamatórios, inclusive TNF, que podem 

modular positivamente a expressão dos receptores de TNF nas Tregs. Essas alterações 

agudas podem ser reflexo de uma necessidade de regulação da expansão destas células. 

Sugerimos então, que o TNFR1 apresente uma capacidade reguladora negativa sob a 

expansão destas células, ao passo que o TNFR2 poderia exercer uma papel na regulação 

positiva deste processo. Essas ações antagônicas dos receptores de TNF na regulação da 

expansão de Tregs após a sepse podem determinar o grau de expansão de Tregs na fase 

tardia, e consequentemente, o grau de sucetibilidade à infecções secundárias 

(imunossupressão pós-sepse).  
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6. CONCLUSÃO 

 

 Concluimos que, a atividade dos receptores de TNF possa regular a expansão de 

Tregs durante o desenvolvimento da imunossupressão induzida pela sepse. Os 

receptores de TNF apresentam papéis antagônicos neste processo, uma vez que, o 

TNFR1 possa agir como regulador negativo e o TNFR2 como regulador positivo, 

durante a  expansão de Tregs após a sepse. 
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