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PIÑEROS, A. R. SOCS1: um regulador negativo da reprogramação metabólica e
da inflamação sistêmica durante a sepse experimental. 2017, 147F. Tese
(Doutorado) – Departamento de Imunologia Básica e Aplicada. Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
Sepsis é uma disfunção de órgãos causada por uma resposta desregulada do
hospedeiro em decorrência de uma infecção e que eventualmente leva a morte. A
identificação de moléculas que minimizem este processo pode fornecer alvos
terapêuticos para prevenir a falência de órgãos durante a sepse. O supressor de
sinalização de citocinas 1 (SOCS1) é conhecido por regular negativamente a
sinalização de receptores de citocinas e de receptores do tipo Toll (TLRs). No entanto,
os alvos celulares e mecanismos moleculares envolvidos nas ações de SOCS1 durante
a sepse são desconhecidos. Para determinar o papel de SOCS1 durante a sepse
polimicrobiana, camundongos C57BL/6 foram tratados com um peptídeo inibidor do
domínio KIR (kinase inhibitor region) do SOCS1 (iKIR) e submetidos à CLP (ligação e
perfusão do ceco). O tratamento com iKIR aumentou a mortalidade, a carga bacteriana
e a produção de citocinas inflamatórias induzida pela CLP. Além disso, observou-se
que animais deficientes de SOCS1 nas células mielóides (SOCS1Δmyel) também tiveram
aumento na carga bacteriana e na produção de citocinas proinflamatórias, quando
comparados com camundongos SOCS1fl. O aumento na susceptibilidade a sepse foi
acompanhado pelo aumento da via glicolítica nas células peritoneias e no pulmão
desses animais. Assim, foi observado aumento da produção de ácido láctico e da
expressão de enzimas glicolíticas como hexoquinase-1 (Hk1), lactato desidrogenase A
(Ldha) e o transportador de glicose 1 (Glut-1) em camundongos sépticos tratados com
iKIR ou SOCS1Δmyel. A expressão desses genes da via glicolítica foi dependente da via
de ativação STAT3/HIF-1α. O tratamento com 2-deoxiglicose (inibidor da via glicolítica)
diminuiu a susceptibilidade à sepse em camundongos tratados com iKIR. Estes
resultados indicam um papel até agora desconhecido de SOCS1, como um regulador
de reprogramação metabólica que reduz a resposta inflamatória exacerbada e o dano
de órgãos durante a sepse.
Palavras chave: 1. Sepse. 2. Socs1. 3. STAT3. 4. Metabolismo da glicose. 5.
Macrófagos. 6. Resposta inflamatória exacerbada.
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Abstract
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PIÑEROS, A. R. SOCS1: negative regulator of metabolic reprogramming and
systemic inflammation during experimental sepsis. 2017, 147F. Tese
(Doutorado) – Department of Basic and Applied Immunology. Medical School of
Ribeirão Preto. University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host
response to infection. Identification of pleiotropic molecular brakes might provide
therapeutic targets to prevent organ failure during sepsis. Suppressor of cytokine
signaling 1 (SOCS1) is known to negatively regulate signaling by cytokine and Tolllike receptors (TLRs). However, the cellular targets and molecular mechanisms
involved in SOCS1 actions during sepsis are unknown. To address this in a cecal
ligation puncture (CLP) model of sepsis, we treated C57BL/6 mice with an
antagonist peptide (iKIR) that blocks the kinase inhibitory region (KIR) domain of
SOCS1 and prevents its actions. iKIR treatment increased mortality, bacterial
burden and inflammatory cytokine production induced after CLP. We also found that
myeloid cell-specific SOCS1 deletion (SOCS1Δmyel) rendered mice more susceptible
to sepsis, shown by higher bacterial loads and inflammatory cytokines than SOCS1fl
littermate control mice. O aumento na susceptibilidade a sepse foi acompanhado
pelo aumento da via glicolítica nas células peritoneias e pulmão desses animais.
These effects were accompanied by increase of glycolysis function in peritoneal
cells and lung of SOCS1Δmyel. Thus, it was observed increased expression of the
glycolytic enzymes, hexoquinase-1 (Hk1), lactate dehydrogenase A (Ldha), and
glucose transporter 1 (Glut-1) in iKIR-treated or SOCS1Δmyel septic mice. These
events were dependent on the activation of STAT3/HIF-1α pathway. Blocking
glycolysis with 2-deoxyglucose ameliorated the increased susceptibility to sepsis in
iKIR-treated CLP mice. Together, we unveiled a heretofore unknown role of SOCS1
as a regulator of metabolic reprograming that reduces overwhelming inflammatory
response and organ damage during sepsis.
Keywords: 1. Sepsis. 2. Socs1. 3. STAT3. 4. Glycolysis metabolism. 5. Macrophages. 6.
Exacerbated inflammatory response.
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1. Introdução
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1.1.

Definições consenso de sepse
A sepse é definida como uma disfunção de órgãos causada por uma resposta

desregulada do hospedeiro a infecção e que pode levar a morte (Singer et al.,
2016). A conferência de 2016 entre a Society of Critical Care Medicine e o European
Society of Intensive Care Medicine estabeleceram novas definições de sepse,
fornecendo parâmetros fisiológicos detalhados para categorizar o paciente com
sepse (Singer et al., 2016). O uso desses termos auxiliaria médicos e
pesquisadores

no

rápido

diagnóstico

e

tratamento

dos

pacientes,

no

desenvolvimento de terapias, assim como na geração de reportes epidemiológicos
más precisos de incidência e mortalidade da sepse. Segue algumas definições
consenso estabelecidas (Singer et al., 2016):

1.1.1. Disfunção de órgãos: Definida como um aumento sequencial na falha de
órgãos (Sequential [Sepsis-related] organ failure assesment, SOFA),
associado com infecção e com mortalidade maior de 10%.

1.1.2. Choque séptico: Definida como um subconjunto de sepse associado com
anormalidades metabólicas, celulares, circulatórias que geram um alto
risco de mortalidade, comparado com pacientes somente com sepse.
Pacientes com choque séptico requerem do uso de vasopressores e
apresentam uma taxa de mortalidade maior que 40%.

1.2.

Considerações gerais sobre sepse
A sepse pode ser orginada por infecções por fungos, bactérias ou vírus,

sendo a infecção bacteriana a causa mais comum (Vincent et al., 2013). De acordo
com um estudo realizado por Beale e colaboradores, de 12.881 pacientes com
sepse, 41,4% dos casos foram causados por infecção com bactéria Gram-negativa,
32,4% por Gram-positiva e 8,7% por fungos (Beale et al., 2009; Bhan et al., 2016).
Sendo que as principais causas da infecção foram de origem abdominal, urinário
ou sanguíneo (Beale et al., 2009; Bhan et al., 2016). Na América do Norte são
reportados 700.000 casos de sepse a cada ano, com uma taxa de mortalidade de
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20 a 50%, dependendo da gravidade da sepse (Jawad et al., 2012; Dellinger, 2013;
Deutschman e Tracey, 2014). No Brasil, considerado um país de renda média, a
taxa de mortalidade associada a sepse aumentou de 9,77% a 16,46%, entre 2002
e 2010 (Taniguchi et al., 2014). No entanto, o número de casos de sepse no país é
desconhecido (Ilas, 2015; Fleischmann et al., 2016). A sepse representa um dos
maiores custos no sistema de saúde pública, com gastos no valor de 16,7 bilhões
de dólares por ano (Taniguchi et al., 2014). A sepse é um desafio para os cientistas
e para o mundo moderno, e a necessidade de conhecimento dos mecanismos
envolvidos na patología precisam ser elucidados.
Atualmente não existe um tratamento efetivo para tratar sepse (Bhan et al.,
2016), no entanto, nos estados iniciais, os pacientes são tratados com antibióticos,
estimuladores imunes e antitoxinas para eliminar a infecção existente (Bernard e
Bernard, 2012; Bhan et al., 2016). Com a progressão da doença, os pacientes são
tratados com anti-inflamatórios, anticoagulantes, antioxidantes ou antagonistas de
citocinas proinflamatórias (Bernard e Bernard, 2012). Apesar do tratamento com
antibióticos de amplo espectro, os pacientes sucumbem pela disfunção multipla de
órgãos, gerada pela excessiva inflamação (Medzhitov, 2013; Hotchkiss, 2016).
Existem seis tipos comuns de disfunção observadas na sepse: neurológica
(alteração do status mental), pulmonar (hipoxemia), cardiovascular (choque), renal
(oligúria e aumento da concentração de creatinina), hematológica (diminuição na
contagem de plaquetas) e hepática (Hiperbilirrubinemia) (Hotchkiss, 2016).
Atualmente existe um score clínico conhecido como SOFA (Sequential [Sepsisrelated] Organ Failure Assessment), o qual representa a disfunção de órgãos
observada na sepse (Singer et al., 2016). Os principais órgãos afetados durante a
sepse são o pulmão e o rim (Ricci et al., 2011; Figueiredo et al., 2013; Hotchkiss,
2016). Raios X do pulmão de pacientes com sepse, por exemplo, mostram derrame
pleural que gera dano na captação de oxigênio e na eliminação de CO2 (Hotchkiss,
2016). Estudos prévios também demonstram que a falha na recuperação da função
renal em pacientes sépticos pode ser letal (Ricci et al., 2011; White et al., 2013).
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Assim, mais estudos são necessários para encontrar estratégias que permitam
reduzir o efeito negativo da resposta inflamatória no tecido do hospedeiro.
1.3.

Resposta immune durante a sepse: participação das células mieloides
As

células

do

sistema

imune

expressam

vários

receptores

de

reconhecimento padrão (PRRs), como receptores do tipo Toll (TLR), receptores do
tipo RIG (RLRs), e receptores de complemento, entre outros (Rittirsch et al., 2008;
Bhan et al., 2016; Hotchkiss, 2016). Esses receptores são ativados por padrões
moleculares associados a patógenos (PAMPs) e padrões moleculares associados
ao dano (DAMPs) (Bhan et al., 2016; Hotchkiss, 2016). A ativação conjunta de
PRRs resulta na fosforilação e ativação de vários fatores de transcrição, tais como:
proteína quinase ativada por mitógeno (MAPKs), Janus kinase (JAKs), transdutores
de sinal e ativadores de transcrição (STAT) e, o factor nuclear-κB (NF- κB) (Bhan
et al., 2016; Hotchkiss, 2016). Em conjunto, a ativação desses fatores resulta na
produção de citocinas próinflamatórias como fator de necrose tumoral-α (TNF-α),
interleucina-1β (IL-1β) e, IL-6, assim como na produção de quimiocinas que
regulam a migração de neutrófilos como, a quimiocina ligante 2 (motivo C-X-C) ou
CXCL2 e/ou CXCL1, também conhecida como KC (Sônego et al., 2016). A ativação
dessas vias inflamatórias leva a mudanças no endotélio vascular de um estado
natural anticoagulante para um estado procoagulante (Levi e Van Der Poll, 2010;
Parikh, 2013). Esse estado procoagulante está caracterizado pela deposição de
fibrina, formação de neutrophil extracellular trap e dano endotelial (Aird, 2003; Levi
e Van Der Poll, 2010; Hotchkiss, 2016).
Durante a sepse, a exposição prolongada a DAMPs e PAMPs leva a uma
excessiva estimulação das células do sistema imune, resultando na produção
exacerbada de citocinas proinflamatórias. Dessa forma, uma resposta que deveria
ser protetora e de defesa contra o patógeno, se transforma em uma resposta
descontrolada que leva ao dano tecidual e eventualmente, a morte do hospedeiro
(Rittirsch, 2008).
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1.3.1. Macrófagos: papel durante a resposta imune na sepse
Os macrófagos são os sentinelas do sistema imune e são fundamentais no
reconhecimento de produtos microbianos durante a sepse (Nathan e Ding, 2010;
Bhan et al., 2016). Na fase inicial da sepse, macrófagos produzem TNF e IL-1β em
resposta à ativação de PRRs (Nathan e Ding, 2010; Bhan et al., 2016). A produção
de TNF é importante para a ativação autócrina e de outros tipos celulares, como
neutrófilos e células endoteliais (Bhan et al., 2016). A ativação celular permite a
produção de citocinas proinflamatórias, tais como TNF, IL-6, IL-1β, IL-8, IL-12
(Schulte et al., 2013), assim como a produção de componentes microbicidas, como
espécies reativas do óxigênio (ROS), lisozimas e proteínas catiónicas (Schulte et
al., 2013; Bhan et al., 2016). Em conjunto, esses produtos celulares atuam
controlando o crescimento do microorganismo (Schulte et al., 2013). No entanto, a
liberação desses mediadores inflamatórios por parte dos macrófagos também
contribui com a exacerbação da resposta inflamatória e a falência múltipla de
órgãos observada na sepse (Kopydlowski et al., 1999).
Além da produção de mediadores proinflamatórios, os macrófagos
também participam da fase anti-inflamatória observada na sepse (Ellaban et al.,
2004). Durante a sepse, a exposição prolongada ou excessiva a endotoxinas como
o lipopolisacarídeo (LPS), leva aos macrófagos a um estado não responssivo,
quando estimulados novamente com LPS (Cavaillon e Adib-Conquy, 2006). Esse
estado é conhecido como tolêrancia a endotoxina e é caracterizado pela diminuição
na produção de citocinas e quimiocinas proinflamatórias e aumento na produção
de IL-10 e IL-1RA (Cavaillon e Adib-Conquy, 2006; Porta et al., 2009). Após a
inflamação, a ativação dessa resposta anti-inflamatória é importante para a
restauração da homeostase do tecido (Ellaban et al., 2004; Cavaillon e AdibConquy, 2006). No entanto, um estado prolongado de tolerância leva ao
desenvolvimento do quadro de imunosupressão observado na sepse, o qual
aumenta a susceptibilidade a infecções oportunistas (Ellaban et al., 2004;
Nascimento et al., 2010). Embora, os macrófagos são fundamentais durante a
resposta imune na sepse, mais estudos são necessários para elucidar quais os
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fatores que levam a uma produção exacerbada de mediadores inflamatórios
durante a sepse.

1.3.2. O papel dos neutrófilos durante a sepse
Os neutrófilos são leucócitos formados na médula óssea e são liberados na
forma madura no sangue (Sônego et al., 2016). Essas células são cruciais na
fagocitose de microrganismos e são recrutadas para o sítio da infecção em resposta
a mediadores quimiotáticos (Bhan et al., 2016). Os neutrófilos possuem um
poderoso arsenal de substâncias microbicidas como enzimas proteolíticas, ROS e
espécies reativas do nitrogênio que degradam os patógenos internalizados
(Mantovani et al., 2011; Nauseef e Borregaard, 2014). Esses leucócitos são
fundamentais no controle da infecção bacteriana ou por fungos (Ermert et al., 2009),
e como demonstrado por Robertson e colaboradores, camundongos tratados com
anticorpo para depletar neutrófilos foram mais susceptivéis à infecção com
Staphylococcus aureus e apresentaram uma menor taxa de sobrevida (Robertson
et al., 2008). Estudos experimentais e clínicos também demonstraram que a
deficiência de neutrófilos aumenta a suceptibilidade a infecções fúngicas e
bacterianas (Brown et al., 2006; Bouma et al., 2010; Nesher e Rolston, 2014;
Swamydas et al., 2016).
A migração de neutrófilos para o local da infecção é fundamental para o
controle do patógeno (Freitas et al., 2009; Spiller et al., 2011; Bhan et al., 2016).
Estudos anteriores demonstraram que o recrutamento de neutrófilos para o local
da infecção é mediado, principalmente, por CXCR2/CXCL2 ou CXCL1 (Zhang et
al., 1994; Mantovani et al., 2006; Kobayashi, 2008; Jin et al., 2014), no entanto,
sabe-se que os neutrófilos circulantes de camundongos submetidos a sepse grave
apresentam aumento na internalização do receptor CXCR2 (Rios-Santos et al.,
2007; Alves-Filho et al., 2010). Essa internalização do receptor é induzida pela
prolongada ou repetida exposição a ligantes de TLRs que leva a falha na migração
de neutrófilos para o local da infecção (Arraes et al., 2006; Rios-Santos et al., 2007;
Alves-Filho et al., 2009; Trevelin et al., 2012). Dessa forma, a ausência de
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neutrófilos no local inicial da infecção leva ao aumento no crescimento e a
dispersão sistêmica da bactéria (Alves-Filho et al., 2008).
Além do seu papel protetor durante a sepse, os neutrófilos também podem
apresentar funções deletérias. A resposta inflamatória sistêmica gerada na sepse
induz ativação de neutrófilos na circulação que podem ocluir o lúmen e induzir
isquemia (Brown et al., 2006; Rittirsch et al., 2008). Além disso, durante a sepse,
os neutrófilos podem migrar para órgãos vitais e produzir enzimas de ação lítica e
citocinas porinflamatórias que levam ao dano tecidual e a disfunção de órgãos
(Zhang et al., 1994; Brown et al., 2006; Rittirsch et al., 2008; Sônego et al., 2016).
CCR2 é um receptor de quimiocina presente nos neutrófilos, que medeia o
processo de migração dessas células para órgaõs vitais (Souto et al., 2011).
Estudos prévios no nosso grupo demonstraram que neutrófilos de pacientes e de
camundongos com sepse apresentaram um aumento na expressão do receptor
CCR2 (Speyer et al., 2004; Souto et al., 2011). Além disso, foi demonstrado que
existe uma correlação positiva entre a expressão de CCR2 em neutrófilos de
pacientes e a gravidade da sepse (Souto et al., 2011). Assim, o bloqueio
farmacológico do CCR2 diminuiu o dano tecidual e aumentou a taxa de sobrevida
em animais submetidos a sepse grave (Souto et al., 2011). Mais estudos são
necessários para entender quais os fatores envolvidos no aumento do dano
tecidual, com o objetivo de aumentar as taxas de sobrevida durante a sepse.

1.4.

Considerações gerais sobre SOCS1
Como mencionado anteriormente a resposta imune durante a sepse envolve

a ativação de vários receptores como TLRs e receptores de citocinas, que por sua
vez leva a ativação de fatores de transcrição como STAT1, STAT3 e NF-κB. Esses
fatores induzem a expressão do supressor da sinalização de citocinas 1 (SOCS1),
o qual é uma proteína que regula negativamente a ativação dessas vias
proinflamatórias (Esquema 1) (Fujimoto e Naka, 2010; Sachithanandan et al.,
2011; Takahashi et al., 2011; Ahmed et al., 2015). O SOCS1 tem três domínios
funcionais: região inibidora quinase (KIR), domínio SH2 (Src homologia 2) e o
SOCS box (Esquema 2) (Ahmed et al., 2015). Cada domínio do SOCS1 tem
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atividade inibitória ou de ligação à proteínas alvo e/ou recrutamento do complexo
ubiquitina-proteassoma para degradação da proteína alvo de inibição. O domínio
KIR do SOCS1 funciona como um pseudo substrato que inibe a ativação de STAT1
e STAT3 mediada pela Janus quinase 2 (JAK2) (Esquema 1). O KIR inibe a
ativação das moléculas STATs, através de duas vias: inibindo a autofosforilação da
JAK2, ou inibindo a fosforilação dos STATs mediada pela JAK2 (Takahashi et al.,
2011; Ahmed et al., 2015). Por outro lado, o domínio SH2 liga-se diretamente ao
loop de ativação da JAK2 bloqueando assim a ativação de STATs (Trengove e
Ward, 2013; Ahmed et al., 2015). Já o domínio SOCS box atua em conjunto com
proteínas da via ubiquitina-proteassoma para a degradação de proteínas alvo, entre
eles a JAK2. Assim, o SOCS box recruta as proteínas elongina B, C e a Cullin5,
que são fundamentais para a formação do complexo E3 ubiquitina ligase (Esquema
2) (Mansell et al., 2006; Fujimoto e Naka, 2010; Ahmed et al., 2015).

A expressão de SOCS1 é induzida por vários mediadores inflamatórios
como TNF, IL-6 e IFN-γ (Naka et al., 1997; Song e Shuai, 1998; Morita et al., 2000),
assim como pelos ligantes de TLR, tais como LPS e CpG (Esquema 1) (Mostecki
et al., 2005; Yoshimura et al., 2007). No entanto, SOCS1 atua como um feedback
negativo regulando as vias de ativação induzidas por esses mediadores
inflamatórios. Assim, a via de NF-κB é inibida por ligação e degradação da
subunidade p65 por meio do sistema ubiquitina-proteassoma (Ryo et al., 2003). No
entanto, SOCS1 também pode bloquear a fosforilação de p65 dependente de MAL
(gene de resposta primária de diferenciação mielóide 88 - MyD88), inibindo, dessa
forma, a ativação do NF-κB (Mansell et al., 2006). Outros estudos também
demonstraram que SOCS1 inibe a expressão de MyD88 e impede a ativação de
NF-κB mediada por TLR e IL-1R (Serezani et al., 2011). Em resumo, SOCS1 é um
potente regulador negativo da ativação de vias inflamatórias.
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Esquema 1. Vias de sinalização reguladas por SOCS1.
A resposta imune durante a sepse envolve a ativação de vários receptores como
TLRs e receptores de citocinas, que por sua vez levam a ativação de fatores de
transcrição como STAT1, STAT3 e NF-κB. Esses fatores induzem a expressão do
supressor da sinalização de citocinas 1 (SOCS1), o qual é uma proteína que regula
negativamente a ativação dessas vias proinflamatórias (Figura modificada de
Nature Reviews Immunology, Volume 3, 2003, doi:10.1038/nri1226).
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Esquema 2. Estrutura de SOCS1. (A) SOCS1 tem três domínios: domínio KIR,
SH2 e SOCS box.

1.4.1. SOCS1 e doenças inflamatórias
SOCS1 tem um papel essencial na modulação da resposta imune. Estudos
iniciais em camundongos deficientes de Socs1 (Socs1-/-) demonstraram que esses
animais desenvolvem uma doença autoimune mediada por células T que é letal nas
primeiras três semanas de vida (Naka et al., 1998; Starr et al., 1998). Estudos
posteriores demonstraram que o desenvolvimento dessa condição autoimune é
mediada por IFN-γ, pois camundongos duplo knockout, IFN-γ-/- Socs1-/- ou tratados
com anticorpo anti-IFNγ, não desenvolvem a doença (Alexander et al., 1999;
Metcalf et al., 2002).
Estudos clínicos também demonstraram a importância de SOCS1 na
regulação da resposta imunológica, pois foi observado que a expressão de SOCS1
é reduzida em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, colite ulcerativa e artrite
(Isomäki et al., 2007; Ramírez-Vélez et al., 2012; Pathak et al., 2015). Modelos
experimentais de doenças inflamatórias como artrite e inflamação pulmonar
também tem demonstrado uma relação inversa entre a expressão de SOCS1 e a
exacerbação da doença (Egan et al., 2003; Nakashima et al., 2008).
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Estudos in vitro, utilizando macrófagos e células dendríticas, tem
demonstrado que a deficiência de SOCS1 leva ao aumento da produção de
citocinas proinflamatórias em resposta a ligantes de TLR (Kinjyo et al., 2002;
Hanada et al., 2003). A importância de SOCS1 na regulação da resposta
inflamatória foi também observada em modelo experimental de choque endotóxico,
no qual camundongos deficientes de Socs1 foram mais susceptíveis ao choque
induzido por LPS, apresentando maior necrose no rim e uma elevada taxa de
mortalidade, em relação aos animais WT (Kinjyo et al., 2002). Esse aumento da
suceptibilidade foi associado com um aumento na produção de citocinas
proinflamatórias e uma diminuição na tolerância a endotoxina (Kinjyo et al., 2002;
Nakagawa et al., 2002; Fujimoto e Naka, 2010). No entanto, o papel e os
mecanismos subjacentes à regulação de SOCS1 na sepse polimicrobiana ainda
precisam ser estudados.
1.5.

Metabolismo da glicose
Sinais do microambiente regulam a atividade metabólica da célula para

compensar suas necessidades energéticas (O'neill et al., 2016). Assim, durante os
processos de crescimento, proliferação ou mesmo durante o estado de repouso,
diferentes vias metabólicas são ativadas para adequação às novas funções
celulares. Existem seis vias metabólicas que são cruciais para a sobrevida e
crescimento celular: via glicolítica, ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA), pentoses
fosfato, oxidação de ácidos graxos, síntese de ácidos graxos e a via dos
aminoácidos (O'neill et al., 2016).
A via glicolítica ou glicólise é o processo que transforma a glicose em
piruvato (Galván-Peña e O'neill, 2014) (Esquema 3). A glicólise fornece ATP
(adenosina trifosfato) para a célula e outros intermediários para o funcionamento
de outras vias metabólicas como o ciclo TCA e as pentoses fosfato (O'neill et al.,
2016). O processo começa com a captação de glicose extracelular, através de
transportadores presentes na superfície celular como o transportador de glicose 1
(Glut1) (Freemerman et al., 2014; Galván-Peña e O'neill, 2014) (Esquema 3).
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Existem várias enzimas que são fundamentais para continuar o processo, como a
Hexoquinase (HK), piruvato quinase M2 (PKM2) e a lactato deidrogenase A
(LDHA), entre outras (Galván-Peña e O'neill, 2014; Arts et al., 2017). A HK-1 é a
primeira enzima da via que fosforila a glicose em glicose-6-fosfato, para evitar sua
saída da célula (Wilson, 2003). A PKM2 catalisa a conversão de fosfoenolpiruvato
(PEP) em piruvato (Luo e Semenza, 2012). A Ldha, por sua vez, reduz o piruvato
em lactato, evitando assim a entrada do piruvato no TCA (Kelly e O'neill, 2015).
Finalmente, o transportador de lactato, MCT4, transporta o lactato para o exterior
da célula, evitando seu acúmulo intracelular (Jamal Uddin et al., 2016).
A glicólise é uma via que normalmente acontece em condições anaeróbicas
e é relativamente ineficiente na produção de ATP. Enquanto a glicólise produz 2
moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose, o ciclo de TCA produz 36
moléculas de ATP a partir de uma de glicose (Arts et al., 2017). No entanto, a
glicólise é uma via rápida de gerar energia e pode ser potencializada por meio de
estímulos como ligantes de TLR ou citocinas (Yang et al., 2014; Bhan et al., 2016;
Cheng et al., 2016; Arts et al., 2017). Além disso, a glicólise é fundamental para a
geração de intermediários de vias anabólicas que favorecem a proliferação celular
e a geração de cofactores de enzimas, como o NADH (O'neill et al., 2016; Arts et
al., 2017).
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Esquema 3. Via glicolítica.
A glicose extracelular é transportada para o interior da célula através de
transportadores presentes na superfície celular como o transportador de glicose 1
(Glut1). Uma vez no inteior da célula, a glicose é fosforilada pela HK para formar
glicose-6-bifosfato, a qual pode continuar na via glicolítica ou ser direccionada,
como substrato, para a via das pentoses fosfato. Várias enzimas glicolíticas
medeiam o metabolismo da glicose-6-fosfato até a formação de piruvato. Durante
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esse processo são produzidas 2 moléculas de ATP e NADH que será utilizado em
vias anabólicas. O piruvato pode continuar no TCA na mitocondria ou ser
metabolizado pela LDHA para formar lactato, o qual é exportado através do
transportador de lactato, MCT4.
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1.5.1. Glicólise e macrófagos
Recentes estudos tem mostrado que o fenótipo e o estado de ativação das
células do sistema imune está correlacionado com um perfil metabólico específico
(Dang et al., 2011; Cheng et al., 2016; O'neill et al., 2016; O'neill e Pearce, 2016).
Assim, vários estímulos como citocinas, ligantes de PRRs ou mesmo hipoxia
induzem mudanças metabólicas nas células que permitem sua adaptação à nova
demanda energética (Shi et al., 2011; Tannahill et al., 2013; Galván-Peña e O'neill,
2014; O'neill et al., 2016).
Os macrófagos em estado de repouso utilizam a β-oxidação e o metabolismo
oxidativo para gerar ATP. Já em condições de ativação, hiperinflamação ou
proliferação celular, a célula gera energia utilizando a via glicolítica, mesmo em
condições de normoxia (Warburg effect) (Dang et al., 2011; Tannahill et al., 2013).
Ligantes de PRRs, citocinas e receptores de antígeno são fatores chaves na
ativação da via glicolítica, a qual é necessária para gerar uma potente atividade
microbicida e a produção de citocinas proinflamatórias como IL-1β (O'neill e Hardie,
2013; Tannahill et al., 2013; Yang et al., 2014; Bhan et al., 2016; Cheng et al., 2016;
Arts et al., 2017).
Mudanças metabólicas em resposta a estímulos extracelulares são
conhecidas como reprogramação metabólica (O'neill e Pearce, 2016). Essa
reprogramação está intimimamente associada à polarização dos macrófagos,
assim a glicólise (tipicamente induzida por LPS / IFN-γ) é um condutor do fenótipo
pró-inflamatório (Tannahill et al., 2013; Shirai et al., 2016), enquanto a fosforilação
oxidativa (induzida por IL-4 / IL-13) desencadeia macrófagos anti-inflamatórios e
processos de resolução da inflamação (Vats et al., 2006; Rodríguez-Prados et al.,
2010; O'neill e Hardie, 2013; Tannahill et al., 2013).
O fator indutível por hipoxia 1 (HIF-1α) é a principal molécula responsável
pelo controle transcricional de genes da via glicolítica (Esquema 4) (Shi et al., 2011;
Luo e Semenza, 2012). Vários fatores aumentam a estabilidade do HIF-1α, entre
eles condições de hipóxia e o succinato (Shi et al., 2011; Tannahill et al., 2013),
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entanto que a sua expressão é induzida pelo fator de transcrição STAT3 (Dang et
al., 2011). Considerando que SOCS1 é um regulador negativo da ativação de
STAT3, é plausível se pensar que SOCS1 também possa controlar a ativação da
via glicolítica. No entanto, o papel de SOCS1 na regulação da via STAT3/HIF1α/glicólise e o mecanismo especifico envolvido na regulação de SOCS1 durante a
sepse polimicrobiana ainda precisam ser determinados.

Esquema 4. HIF-1α é o principal fator de trasncrição responsável pelo
controle transcricional de genes da via glicolítica.
Vários fatores aumentam a estabilidade do HIF-1α, entre eles condições de hipóxia
e o succinato, entanto que a sua expressão é induzida pelo fator de transcrição
STAT3.
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2. Hipótese
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A regulação negativa da resposta inflamatória mediada por SOCS1 tem sido
observada em vários modelos de doenças inflamatórias. Uma das principais vias
reguladas por SOCS1 é a via de sinalização de STAT3. No entanto o papel de
SOCS1 durante a sepse experimental tem sido pouco estudado. Nossa hipótese é
que durante a sepse, SOCS1 controla a resposta inflamatória exacerbada e o
crescimento bacteriano, a través da regulação negativa da ativação da via de
STAT3. Sabe-se que STAT3 é um medidor da ativação de mediadores
proinflamatórios como HIF-1α, o qual induz a ativação da via glicolítica e a produção
de IL-1β. Considerando que SOCS1 é um regulador negativo da ativação de
STAT3, nossa hipótese é que SOCS1 também possa controlar a ativação da via
glicolítica e a produção de IL-1β durante a sepse experimental.
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3. Objetivos
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Objetivo geral:
•

Investigar a participação de SOCS1 na resposta inflamatória durante a
sepse experimental.

Objetivos específicos:
II.

Avaliar a expressão de SOCS1 em um modelo experimental de sepse
polimicrobiana;

III.

Investigar o envolvimento de SOCS1 no controle da resposta inflamatória
exacerbada e na mortalidade durante a sepse experimental;

IV.

Avaliar o papel de SOCS1 no desenvolvimento de falência de órgãos
observado durante a sepse;

V.

Entender os mecanismos pelos quais SOCS1 controla a resposta
inflamatória sistêmica durante a sepse.
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4. Material e métodos
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3.1

Animais
Camundongos isogênicos C57BL/6 com 21 g de peso e machos foram

provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(FMRP-USP) e do Centro de recursos para animais do Laboratory Animal Resource
Center (LARC) da Indiana University School of Medicine em Indianapolis. Para
determinar o papel de SOCS1 especificamente na célula mieloide, camundongos
Socs1fl provenientes do Dr. Warren Alexander (Walter and Eliza Hall Institute)
(Chong et al., 2003), foram cruzados com animais C57BL/6 LysMcre/cre (Laboratorio
Jackson). Os camundongos Socs1fl foram gerados pela inserção do gene Socs1
flanqueado pelas sequências flox e, na região 3’ foi adicionado o gene reporter CD4
humano (hCD4). Esse gene contém uma mutação F43I que evita sua ligação ao
MHC-II e a sinalização do CD4. Uma vez acontece a deleção de SOCS1 mediada
pela enzima cre, o gene hCD4 é expresso no lugar de SOCS1 (Chong et al., 2003).
Assim, a deleção de SOCS1 na célula mieloide foi confirmada pela expresão do
gene reporter hCD4 como previamente descrito (Chong et al., 2003). Os animais
portando a deleção de SOCS1 especificamente em células mieloides foram
denominados SOCS1Δmyel. Os primers utilizados na genotipagem dos animais
SOCS1Δmyel estão descritos na Tabela 1. Todos os procedimentos realizados foram
aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Indiana University
School of Medicine (Protocolo 10500 e 10886), e pelo Comitê de Ética no Uso de
Animais da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto (Protocolo no 136-2016).
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Gene

Sequência

Socs1 huCD4F

GAT ACA GTG GAA CTG ACC TG

Socs1 huCD4R

TTA CCC CTT GGA CTC CTA CA

WT cre

TTA CAG TCG GCC AGG CTG AC

Mutante cre

CCC AGA AAT GCC AGA TTA CG

Comum cre

CTT GGG CTG CCA GAA TTT CTC

Tabela 1. Sequência de primers para genotipagem de animais Socs1Δmyel

3.2

Modelos experimentais

3.2.1 Modelo de sepse polimicrobiana
Para induzir sepse polimimicrobiana, os animais foram submetidos ao modelo
de ligação e perfuração do ceco (CLP) originalmente descrito por Baker e
colaboradores (Baker et al., 1983) com algumas modificações. Resumidamente, os
camundongos foram anestesiados com cetamina (100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg)
e realizada uma incisão mediana de aproximadamente 1 cm no abdômen anterior
a fim de expor o ceco. Este foi ligado com um fio de algodão, abaixo da válvula
ileocecal, onde foram feitas duas perfurações com uma agulha estéril de 21G para
induzir a sepse moderada, isto é, com 50% de mortalidade (Ferreira et al., 2014).
Em seguida, o ceco foi pressionado sutilmente para certificar a saída das fezes
através dos orifícios e recolocado de volta no abdômen e a incisão foi suturada.
Todos os animais receberam 1 mL de salina subcutânea logo após a cirurgia para
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evitar desidratação e colocados na presença de luz. Em média, após 60 minutos
da cirurgia, os animais já estavam recuperados do efeito do anestésico.
3.2.2 Tratamento com inibidor de domínio KIR do SOCS1 (iKIR)
Para realização dos experimentos, camundongos C57BL/6 foram tratados
24 h e 1 h antes da CLP com inibidor do domínio KIR do SOCS1 (Esquema 2)
(iKIR, GenScript USA Inc.), na dose de 50 µg/animal/intraperitoneal (i.p.) (Jager et
al., 2011). O grupo controle foi tratado com peptídeo controle (GenScript USA Inc.).
A sequência de peptídeos iKIR e controle estão na Tabela 2. Ambos os peptídeos
tem um grupo lipofilico (palmitoil) na região N terminal para facilitar a entrada na
célula (Waiboci et al., 2007). Para avaliar a sobrevida, os animais foram
monitorados a cada 12 h durante 10 dias e após esse prazo, os animais
sobreviventes foram sacrificados de acordo com as normas sobre uso de animais
de exprimentação de laboratório. Os fluidos e órgãos de camundongos sépticos
foram coletados para avaliação da produção de citocinas, expressão de genes,
quantificação da carga bacteriana, e migração de neutrófilos na cavidade
peritoneal, 18 h após a cirurgia.

Nome do peptídeo

Sequência

iKIR

DTHFRTFRSHSDYRRI

Controle

DTHFATFASHSDYRRI

Tabela 2. Sequência de peptídeos.
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3.2.3 Tratamento com STATTIC
STATTIC é uma molécula pequena não peptídica (C8H5NO4S) que inibe a
ativação de STAT3 (Schust et al., 2006; Han et al., 2014). Para a realização de
experimentos de sobrevida, camundongos C57BL/6 foram tratados 24 h e 1 h antes
da CLP e uma vez por dia durante 3 dias com STATTIC, na dose de 10 mg/Kg, i.p.
(Santa Cruz Botechnologies, Dallas, TX USA) (Schust et al., 2006; Han et al., 2014)
(Esquema 5). Os animais também foram tratados com iKIR como descrito no item
3.2.2. Para a avaliação da produção de citocinas e carga bacteriana os
camundongos foram sacrificados 18 após a CLP.

Esquema 5. Tratamento com STATTIC.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com STATTIC (10 mg/Kg, i.p.) 24 h e 1 h
antes da CLP e uma vez por dia durante 3 dias. Os animais também foram tratados
com o peptídeo inibidor iKIR (50 μg/mouse/i.p.) 24 h e 1 h antes da cirurgia.

3.2.4 Tratamento com 2-deoxi-D-glicose (2-DG)
Camundongos C57BL/6 foram tratados diariamente durante 4 dias e 1 h
antes da CLP com 2-DG, um inibidor da hexoquinase (EMD, Millipore Corp.,
Billerica, MA USA), na dose de 0,5 g/Kg pela via i.p. (Cheong et al., 2011)
(Esquema 6). Os animais também foram tratados com iKIR como descrito no item
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3.2.2. Para a avaliação da produção de citocinas e carga bacteriana os
camundongos foram sacrificados 18 após a CLP.

Esquema 6. Tratamento com 2-DG.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com 2-DG (0,5 g/Kg, i.p.) uma vez por dia
durante 4 dias e 1 h antes da CLP. Os animais também foram tratados com o
peptídeo inibidor iKIR (50 μg/mouse/i.p.) 24 h e 1 h antes da cirurgia.

3.2.5 Modelo

experimental

de

sepse

induzida

por

Methicillin

Resistant

Staphylococcus aureus (MRSA)
MRSA é uma bactéria comum na população e que causa infecções de pele
e de tecidos moles (Guo et al., 2013) e em algumas condições mais graves pode
causar sepse (Castaldo e Yang, 2007). Com o objetivo de induzir sepse bacteriana,
foi utilizado uma cepa de MRSA bioluminescente (Guo et al., 2013). Camundongos
C57BL/6 foram tratados com iKIR 24 h e 1 h antes da infecção com MRSA (2×10 8
CFU/200 μL of PBS, via intraperitoneal).
3.3

Análise e quantificação de MRSA bioluminescente
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR 24 h e 1 h antes da

infecção com MRSA, como descrito no item 3.2.5. Após 24 h da infecção, os
animais foram anestesiados com 4-5% de isoflurano (e oxigénio), posicionados no
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aparelho in vivo imaging system (IVIS) SpectrumCT (PerkinElmer, Waltham, MA) e
mantidos com 2-3% isoflurano (e oxigênio). Imagens bioluminescentes planares
(2D) foram coletadas com a seguinte configuração em cada ponto de tempo: t: 30
s integration; campo de visão 24,4 mm; Não filtro; F stop 1; factor binninh 8. Para
permitir a Tomografia de imagens de luz difussa (DLIT) associada com a emissão
bioluminescente, uma série de imagens foram coletadas com a seguinte
configuração: 120 s integração; campo de visao 13,1 mm; Nao filtro; F stop 1; e
factor binning 16 a 560, 580, 600, 620, e 640 nm. Logo após, foram coletadas
imagens de tomografia computadorizada calibrada (CT), para permitir a
visualização da superficie e a densidade do tecido, utilizando os seguintes
parâmetros: 50 ms de exposição; 720 projeções; 1 mA corrente de tubo; 50 kVp
voltagem de tubo; 120 μm Filtro de cobre; fator de binning 4. As imagens foram
reconstruidas utilizando filtro de retroprojeção, produzindo uma resolução final
isotropica de 0,015 mm. Em todos os casos, as imagens foram adquiridas,
reconstruidas e fusionadas utilizando LivingImage (v4.3.1.0.15890, PerkinElmer,
Waltham, MA). Para analise planar, as imagens foram importadas para
LivingImage, segmentadas via métodos semi-automáticos e o fluxo de fotones (p/s)
quantificado para todos os tecidos. Para o DLIT/CT, as imagens foram importadas
para Analyze 12,0 (AnalyzeDirect, Stilwell, KS), utilizando o umbral baseado na
região de crescimento, e o volume dos pulmões computado de acordo com a
seguinte fórmula:
𝑎

𝑏

𝑐

(1)

𝑉(𝑖) = ∑ ∑ ∑ 𝑂𝑀𝑎𝑝 (𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙) ∗ 𝜇 (𝑗, 𝑘, 𝑙)
𝑗=1 𝑘=1 𝑙=1

Onde 𝑉, 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, a, b, c, 𝑂𝑀𝑎𝑝 , e 𝜇 são o volume da região “𝑖’th", índice de mapa
de objetos “𝑗’th", índice de mapa de objetos “𝑘’th" ", índice de mapa de objetos,
“𝑙’th", número total de voxels de linha “a”, “b” número total de coluna de voxels,
número total de fatias “c”, mapa do objeto, e dimensões em milimetros do voxel.
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3.4

Quantificação de bactérias
Para a quantificação de bactérias presentes na circulação os animais foram

anestesiados e o sangue coletado por punção no coração. Para quantificação da
bactéria presente no lavado peritoneal, os animais foram sacrificados com dose
letal de anestésico e o peritoneo foi lavado com 2 mL de PBS contendo 5 mM de
ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (Sigma, St Louis, MO USA). Todo o
procedimento foi realizado em condicões estéreis. Foram realizadas diluições
seriais do sangue (1:10; 1:100; 1:1.000) contendo anticoagulante e do lavado
peritoneal (1:1.000; 1:10.000; 1:100.000). Foram semeados 10 μL de cada diluição
em placas de Petri contendo meio Agar Mueller Hinton (Difco Laboratories, Detroit,
Mich). As placas foram incubadas por 18 h a 37°C e o número de unidades
formadoras de colônias (UFC) foi quantificado. Os resultados foram expressos
como Log de CFU/mL de sangue ou de lavado peritoneal.
3.5

Determinação de migração de neutrófilos
Para a quantificação de neutrófilos presentes no lavado peritoneal, o

peritoneo foi lavado com uma solução de PBS/EDTA, 18 h após a CLP. A contagem
total de leucócitos foi realizada utilizando uma camera de Neubauer. Para a
contagem diferencial, as células foram centrifugadas e colocadas em lâminas com
o auxílio de uma citocentrífuga, 500 rpm, 7 minutos (Cytospin 3; Shandon ®). Após
a centrifugação as células foram fixadas e coradas utilizando Corante Panótico
Rápido, de acordo com as indicações do fabricante (Merz & Dade). Os resultados
foram expressos como número de neutrófilos presentes no lavado peritoneal x
106/cavidade.
3.6

Avaliação proteíca por Western Blot
O ensaio de Western blot foi realizado como descrito em por Kim e

colaboradores (Kim et al., 2011). Em resumo, o pulmão de animais submetidos à
sepse ou controle foi homogeneizado em uma solução tamponada contendo
inibidor de protease. O lisado obtido foi centrifugado a 12,000 x g por 10 minutos a
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4°C. O sobrenadante foi utilizado para determinar a concentração da proteína pelo
método colorimétrico, empregando o reagente Bradford (Sigma Aldrich). Cinquenta
microgramas da proteína foram incubadas com tampão de amostra (Bio-Rad
aboratories, Inc., CA, USA) na proporção de 1:1 e incubadas a 96 ºC durante 10
minutos. Em seguida, as amostras foram submetidas a eletroforese em gel de
poliacrilamida e transferidas para uma membrana de nitrocelulosa. Após a
transferência, as membranas foram incubadas com a solução de bloqueio (5% leite
desnatado) durante 1 h a temperatura ambiente. Após 1 h, as membranas foram
lavadas e incubadas overnight a 4 °C com os anticorpos anti-SOCS1, STAT3,
STAT3 fosforilado, STAT1, STAT1 fosforilado ou Hexoquinase 1 (Cell signaling) ou
anti-β-actina (Sigma, St Louis, MO USA). Após o período de incubação, a
membrana foi lavada novamente e incubada com anticorpo secundário conjugado
a enzima peroxidase, HRP (Horseradish peroxidase) (Santa Cruz) durante 1 h a
temperatura ambiente. A ligação da proteína com o anticorpo específico foi
visualizada com o sistema de detecção ECL (Amersham) e sujeito a análise de
densitometria.
3.7

Extração de RNA e avaliação da expressão de genes por RT-PCR
A extração do RNA foi realizada utilizando-se o reagente Trizol (Invitrogen,

CA USA) e kit para extração de RNA (Promega), de acordo com as instruções do
fabricante. Resumidamente, 700 μL de Trizol foram adicionados nas amostras de
pulmão ou células do lavado peritoneal, seguido de agitação por 30 segundos na
presença de 140 µL de clorofórmio (Sigma, St Louis, MO USA). Posteriormente, os
tubos foram centrifugados (12.000 xg, 15 min) e a fase aquosa foi transferida para
um tubo novo, onde foi acrescentado 400 μL de isopropanol. Para diminuir a
contaminação por fenol, as amostras foram lavadas com 800 μL de solução de
etanol 75% em água livre de RNAses (Sigma, St Louis, MO USA). Após as
lavagens, os tubos foram deixados à temperatura ambiente durante 15 minutos
para secagem das amostras. Em seguida, 20 μL (para amostras de lavado
peritoneal) ou 40 μL (para amostra de pulmão) de água livre de RNAses foram
adicionados aos tubos. A concentração de RNA total foi quantificada através de
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leitura em espectrofotômetro utilizando o filtro de 260 nm. As amostras de RNA
foram armazenadas a –20° C até a confecção do DNA complementar (cDNA). A
fita de cDNA foi sintetizada através de transcrição reversa (RT-PCR) com o kit
iScript cDNA. As amostras foram incubadas durante 5 minutos a 25°C, seguido de
30 minutos a 42°C e 5 minutos a 85°C. Posteriormente, as amostras foram
incubadas a 4°C por 10 minutos.
O cDNA obtido no passo anterior foi utilizado para a quantificação da
expressão dos genes de interesse (Socs1, Hif-1α, Stat3, Myd88, Hexoquinase 1,
Glut1, Ldha, Mct4) e do gene de expressão constitutiva, β-actina, por PCR em
tempo real. Resumidamente, 10 μl do cDNA foram acrescentados com 5 μL de
SYBR® Green PCR Master Mix cDNA (Bio-Rad aboratories, Inc., CA, USA), 0,5 μl
de cada par de primer (10 μM - Integrated DNA Technologies) e 4 μL de água livre
de nucleases. As condições para amplificação dos genes de interesse foram as
seguintes: primeiramente, uma fase inicial de incubação do cDNA a 50 °C durante
2 minutos. Posteriormente, as amostras foram submetidas a um processo de
desnaturação a 95 °C durante 10 minutos. Após esse período, as amostras
passaram por 40 ciclos contendo fase de desnaturação a 95 °C durante 15
segundos, seguida de fase de anelamento a 58 °C por 30 segundos e, finalmente,
uma fase de extensão da fita de cDNA a 72°C por 30 segundos. As reações e
análises foram realizadas no aparelho CFX96 Real-Time PCR Detection System
(Bio-Rad aboratories, Inc., CA, USA). Os resultados foram analisados com base no
valor de CT (Cicle Threshold – ou ciclo limiar). O CT é o ponto que indica o número
de ciclos onde a amplificação atinge um dado limiar que permite a análise
quantitativa da expressão do fator avaliado. A fórmula utilizada para análise dos
resultados foi 2-(Ct), na qual Ct = Ct amostra - Ct controle e Ct = CT gene
alvo – CT gene de referência endógeno (β-Actina). As sequências dos primers
avaliados encontram-se na Tabela 3.
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TIPO
GENE

DE SEQUÊNCIA 5' --> 3'

PRIMER
Sense

GAC TCA TCG TAC TCC TGC TTG

Antisense

GAT TAC TGC TCT GGC TCC TAG

Sense

CAG AAA AAT GAA GCC AGA GAC C

Antisense

ATT CCA CTC CTA CCT CTC CAT

Sense

AGT CTC GAA GGT GAT CAG GT

Antisense

GTT CAA GCA CCT GAC CCT TAG

Sense

CCG TCA TCT GTT AGC ACC AT

Antisense

GCT CAC CAT CAG TTA TTT ACG TG

Sense

ATG GAT CCC AGC AGC AAG

Antisense

CCA GTG TTA TAG CCG AAC TGC

Sense

CAG TAG GAC TCG GAA ATT CGT T

Antisense

GCT GCC TTC TTA TGT TCG GA

Sense

CCC TTG AGT TTG TCT TCC CAT GA

β-Actina

Socs1

Stat3

Hif-1α

Glut1

Hk1

Ldha
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Antisense

CTC CCC AGA ACA AGA TTA CAG T

Tabela 3. Sequência de primers utilizados para avaliação da expressão gênica por
PCR em tempo real.
3.8

Dosagem de citocinas e nitrito
As quantificações de IL-6, IL-1β, TNF, e KC (eBioscience Inc., San Diego,

CA, USA) foram realizadas no soro, lavado peritoneal e homogenato de pulmão de
animais sépticos 18 h após a CLP. A quantificação dos níveis destas citocinas foi
realizada por método imunoenzimático (ELISA), conforme descrito pelo fabricante.
O nitrito foi determinado utilizando a reação de Griess (Serezani et al., 2011).
3.9

Dosagem de lactato
As concentrações de lactato foram quantificadas no lavado peritoneal de

camundongos sépticos, utilizando o kit de Lactato colorimetrico (Biovision, CA,
USA), de acordo com as indicações do fabricante.
3.10

Parâmetros bioquímicos
As amostras de soro de animais sépticos foram enviadas para o Translation

Core in the Center for Diabetes and Metabolic Disease na Indiana University School
of Medicine, para a dosagem da atividade das enzimas alanina (ALT) e aspartato
(AST) aminotransferase. Outros parâmetros bioquímicos

utilizados como

marcadores de lesão ou disfunção de múltiplos órgãos foram também avaliados no
soro de camundongos 18 h após a CLP: a disfunção renal e cardíaca foram
avaliadas pela quantificação dos níveis séricos de uréia e a isoenzima creatina
quinase MB (CK-MB). A quantificação desses paramêtros bioquímicos foram feitas
utilizando um kit comercial (Labtest, Lagoa Santa, Brasil).
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3.11

Análise histopatológica
Os

pulmões

de

animais

sépticos

foram

coletados

para

análise

histopatológica. O lóbulo direito superior foi armazenado em tampão de fosfato
contendo 37% de formaldeído (pH=7.0), e posteriormente, foi realizada a inclusão
em parafina para a confecção das lâminas. Os cortes histológicos do pulmão foram
corados com Hematoxilina e Eosina (H&E) e as imagens coradas com H&E foram
fotografadas usando uma camera Infinity 1 acoplada a um microscópio Nikon
Eclipse Ci, utilizando o aumento de 200X.
3.12

Ensaio de atividade da mieloperoxidase (MPO)
Para a quantificação do acúmulo pulmonar de neutrófilos, os pulmões foram

isolados de animais sépticos, após 18 h da CLP e processados para determinar a
atividade mieloperoxidase como previamente descrito (Alves-Filho et al., 2006).
Resumidamente, os animais foram sacrificados por dose letal de anestésico e o
pulmão perfundido com 10 mL de PBS gelado. Os pulmões foram colectados em
um tubo contendo 300 μL de tampão gelado, pH 4,7 (Tampão 1 - NaCl 0,1 M,
NaPO4 0,02 M, NaEDTA 0,012 M) e posteriormente homogeneizados com o auxílio
de um homogeneizador (Pollytron). As amostras homogeneizadas foram
centrifugadas a 12.000 xg por 15 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi coletado e
utilizado para dosagem de citocinas e o pellet foi ressuspenso em tampão NaPO4
(pH 5,4) contendo 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamonio (HTAB) (Tampão
2) e novamente homogeneizado. Em seguida, o homogeneizado foi centrifugado a
13.000 xg por 15 minutos a 4ºC. Após centrifugação, 3, 5 e 50 μL do sobrenadante
do pulmão foram colocados em placas de 96 poços para o ensaio de
mieloperoxidase. Em cada poço foram adicionadas 25 μL de TMB (Thermo Fisher
Scientific Inc.) e as placas foram incubadas por 5 min a 37 ºC. A seguir a reação foi
interrompida com ácido sulfúrico 4 M. A quantificação dos neutrófilos foi feita a partir
de uma curva padrão de neutrófilos (1 x 105 neutrófilos/ poço/ 50 μL). A curva
padrão de neutrófilos foi obtida da cavidade peritoneal de camundongos, 6 horas
após injecção com carragenina e diluídos seriadamente em NaPO 4 0,08 M. Foi
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determinada a absorbância em leitor de ELISA (Spectra Max 250; Molecular
Devices) no comprimento de onda de 450 nm. Os resultados foram expressos como
número de neutrófilos por pulmão.
3.13

Cultura de macrófagos
Camundongos C57BL/6, Socs1fl e Socs1Δmyel foram injectados com 2 mL de

3% de tioglicolato. Quatro dias após a injeção, o peritoneo dos animais foi lavado
com PBS contendo 1 mM de EDTA para coletar as células peritoneais.
3.13.1 Infecção com MRSA
Macrófagos (1,5 x 106) foram incubados a 37°C, 5% de CO2 durante 30
minutos para adesão em placa de 24 poços com fundo chato. Após esse tempo, as
células foram tratadas com 10 μM de iKIR durante 30 minutos. Após o periodo de
incubação, as células foram infectadas com MRSA (MOI 1:1) durante 1 h, lisadas
e avaliadas por wetern blot a expressão de STAT1 e STAT1 fosforilado.
3.13.2 Cultura de macrófagos para ensaio de imunoprecipitação de cromatina
(ChIP) ou expressão gênica por qPCR
Macrófagos (1,5 x 106) foram incubados a 37°C, 5% de CO2 durante 30
minutos para adesão em placa de 24 poços com fundo chato. Após esse tempo, as
células foram estimuladas com LPS 100 ng/mL, durante 24 h. O sobrenadante foi
coletado para dosagem de citocinas e as células foram armazenadas em TRizol
para quantificação da expressão génica ou utilizadas para o ensaio de ChIP.
3.14

Ensaio de imunoprecipitacao de cromatina (ChIP)
O ensaio de ChIP foi realizado utlizando o SimpleChIP Enzymatic Chromatin

IP kit (magnetic beads) de acordo com as indicações do fabricante (Cell Signaling
Technology). Resumidamente, as células foram fixadas em formaldehido e lisadas,
a cromatina foi fragmentada utilizando nuclease micrococcal e sonicada
(UP100H;Hielsher) para obter fragmentos de DNA com aproximadamente 150 - 900
bp. A imunopreciptação da cromatina foi realizada com anticorpos validados para
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ChIP comercializados pela Cell Signaling (STAT3 and HIF-1α) e beads magneticas
associadas a Proteína G, específicas para ChIP. A cromatina foi separada das
beads utilizando buffer de eluição de acordo com as indicações do fabricante (Cell
Signaling). O DNA foi purificado utilizando colunas spin, e as amostras obtidas
foram utilizadas para quantificação dos genes Hk1 e Hif-1α por PCR em tempo real.
Primers utilizados para ChIP: Hk1, Sense, 5´ TGA ACT CTG ACA GGC TGT
GG -3´ e antisense, 5´- AAA CTA GGC TTC ACA GA -3. Hif-1α, Sense 5´- GAG
ACT TCC CTT GTT GTG TAG – 3´ e antisense 5´- CTT ACT CCT TAG CTG CGT
GGC – 3` (Dang et al., 2011).
3.15

Análise de resultados
Para a realização da análise estatística, utilizamos o programa StatSoft, Inc.

(2004) STATISTICA (data analysis software system), version 7, Tulsa, OK, USA.
Para análise com dois grupos experimentais, inicialmente, foi realizado o teste de
normalidade Shapiro Wilk, seguido do teste de Levene’s para avaliar
homogeneidade de variâncias. Os experimentos cujos dados foram positivos para
ambos os testes foram analisados utilizando o teste t de Student, para amostras
não pareadas. Os dados que não passaram no teste de normalidade ou no teste
de Levene’s foram transformados utilizando a função log10 e analisados novamente.
Uma vez transformados, os dados que foram negativos para um ou para os dois
testes foram analisados utilizando o teste não paramétrico de Mann Whitney.
Os experimentos com mais de dois grupos, também foram submetidos ao
teste de normalidade Shapiro Wilk e ao teste de Levene’s de igualdade de
variâncias. Os experimentos cujos dados passaram nos dois testes foram
analisados utilizando análise de variância de uma via (ANOVA), one way, seguida
pelo teste de Bonferroni. Os dados que não passaram em nenhum dos testes
anteriores foram transformados utilizando a função log10 e analisados novamente.
Para os dados transformados que não passaram nos dois testes foi aplicado o teste
não paramétrico Kruskall Wallis com análise de médias.
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Os dados de sobrevida dos animais foram expressos como porcentagem de
animais sobreviventes. As diferenças estatísticas entre as curvas de sobrevida
foram avaliadas utilizando o teste Mantel-Cox logrank (X2). Os dados (com exceção
da curva de sobrevida) foram expressos em gráficos de ponto como média ± erro
padrão da média (EPM). O número amostral foi representado na legenda de cada
figura, variando de três a oito animais, sendo os experimentos repetidos de duas a
três vezes. As diferenças foram consideradas significativas para valores de p<0,05.
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5.Resultados
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4.1.

Expressão de Socs1 em pacientes sépticos e em modelo experimental
de sepse polimicrobiana
Estudos reportados na literatura tem mostrado que SOCS1 controla a

produção exacerbada de citocinas durante o choque endotóxico (Kinjyo et al., 2002;
Nakagawa et al., 2002). No entanto, o papel de SOCS1 durante a sepse
polimicrobiana ainda não foi elucidado. Dados depositados na base de dados Gene
Expression Omnibus (Accession # GSE66099), foram analisados no nosso grupo
e demonstram que sangue de pacientes pediátricos diagnósticados com choque
séptico, 24 h após o diagnóstico, apresentavam um aumento na expressão de
Socs1, quando comparados com pacientes saudáveis (Figura 1A). Em seguida, foi
avaliada a expressão de Socs1 em um modelo experimental de sepse.
Camundongos C57BL/6 foram submetidos a CLP e 18 h após a cirurgia foi avaliada
a expressão de Socs1 em células peritoneais. Observou-se que houve um aumento
significativo da expressão de Socs1 em camundongos sépticos, em relação ao
grupo naive (Figura 1B).
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Figura 1. Aumento da expressão de Socs1 durante a sepse.
(A) Expressão de Socs1 em células de sangue periférica de pacientes pediátricos,
24 h após o diagnóstico de choque séptico (Resultado prévio do nosso laboratório).
(B) Camundongos C57BL/6 foram submetidos a CLP e 18 h após a cirurgia foi
avaliada a expressão de Socs1 nas células peritoneais por qPCR. N = 8
camundongos/grupo, 3 experimentos independentes, t test, Mann Whitney test. Os
dados são expressos como média ± EPM. *p<0,05.
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4.2.

Inibição farmacológica de SOCS1 aumenta a susceptibilidade a sepse
polimicrobiana
Peptídeos miméticos ou antagonistas de SOCS1 tem sido desenvolvidos

para avaliar a função de SOCS1 durante a resposta imune (Ahmed et al., 2015).
Inicialmente, foi avaliada a capacidade do inibidor de KIR (iKIR) em bloquear a
função de SOCS1, visto através da expressão de STAT1 fosforilado. Para isso
macrófagos peritoneais foram tratados com 10 μm de iKIR 30 minutos antes da
infecção com Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA). Após 1 h de
infecção, a fosforilação de STAT1 (pSTAT1) foi avaliada por western blot.
Macrófagos que foram previamente tratados com iKIR e posteriormente infectados
com MRSA, tiveram uma maior expressão da fosforilação de STAT1, comparados
com os macrófagos infectados e tratados com peptídeo control (Figura 2A). Não
foram observadas diferenças na expressão de STAT1 total (tSTAT1) entre os
macrófagos tratados com peptídeo controle e iKIR (Figura 2A).
Estudos prévios tem demonstrado que a ausência de SOCS1 leva ao
aumento da suceptibilidade ao choque endotóxico induzido pelo LPS (Kinjyo et al.,
2002; Nakagawa et al., 2002). Para avaliar o papel de SOCS1 durante a sepse,
camundongos C57BL/6 foram tratados com 50 μg/mouse de iKIR, 24 h e 1 h antes
da CLP. Nossa hipótese foi que a ausência da função de SOCS1 em animais
sépticos teria um efeito deletêreo na sepse, aumentando a gravidade da mesma.
Foi observado que animais sépticos tratados com iKIR tiveram um aumento na
mortalidade, em relação ao grupo séptico tratado com peptídeo control (Figura 2B).
Em conjunto, esses resultados indicam que SOCS1 poderia ter um papel crucial na
resistência à sepse polimicrobiana.
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Figura

2.

Inibição de

SOCS1

aumenta

a

suceptibilidade

a

sepse

polimicrobiana.
(A) Macrófagos de camundongos C57BL/6 foram tratados com inibidor do domínio
KIR do SOCS1 (iKIR) ou peptídeo controle, na concentração de 10 μM durante 30
minutos e em seguida infectados com MRSA durante 1 h. A expressão de STAT1
fosforilado (pSTAT1) e STAT1 total (tSTAT1) foi avaliada por western blot. (B)
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR, 24 h e 1 h antes da indução de
sepse por CLP. Os animais foram monitorados duas vezes por dia e a sobrevida
avaliada durante 10 dias. N = 10 camundongos/grupo, 2 experimentos
independentes, para análise estatístico foi utilizado log-rank (Mantel-Cox) test. Os
dados são expressos como média ± EPM. *p<0,05.
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4.3.

Aumento da resposta inflamatória em camundongos sépticos tratados
com iKIR
Prévios estudos demonstraram que a ausência de SOCS1 leva a um

aumento na produção de citocinas proinflamatórias durante o choque endotóxico
induzido por LPS (Kinjyo et al., 2002; Nakagawa et al., 2002). Para determinar se
na ausência de SOCS1, os camundongos sépticos teriam uma exacerbação da
resposta inflamatória sistêmica, foi avaliada a produção de citocinas no soro de
animais sépticos tratados com iKIR. Observou-se um aumento na produção de IL6 e IL-1β no soro de animais sépticos, comparados com animais naive (Figura 3AB). Além disso, foi observado que camundongos sépticos tratados com iKIR,
tiveram um aumento significativo na produção de IL-6, IL-1β e TNF-α, quando
comparados com animais sépticos tratados com o peptídeo control (Figura 3A-C).
Em conjunto, esses resultados mostram que a ausência de SOCS1 leva ao
aumento da resposta inflamatória sistêmica durante a sepse.
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Figura 3. Aumento da liberação sistêmica de citocinas proinflamatórias em
animais sépticos tratados com iKIR.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e submetidos a CLP, como
descrito na Figura 2. IL-6 (A), IL-1β (B) e TNF-α (C), foram quantificados no soro
18 h após a cirurgia por ELISA. N = 3-7 camundongos/grupo, 3 experimentos
independentes, one way ANOVA seguido por Bonferroni's Multiple Comparison
Test. Dados apresentados como média ± EPM.
*p<0,05, animais sépticos vs naive.
#p<0,05,
&p<0,05,

controle.

animais sépticos tratados com iKIR vs naive.
animais sépticos tratados com iKIR vs sépticos tratados com peptídeo
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4.4.

SOCS1 previne a inflamação pulmonar induzida durante a sepse
A inflamação sistêmica induzida pela sepse pode afetar vários órgãos, tais

como pulmão, figado, rim e coração (Bosmann e Ward, 2013; White et al., 2013;
Wang et al., 2016). Nossa hipótese foi que a inibição de SOCS1 durante a sepse
poderia causar aumento na inflamação pulmonar. Inicialmente, foi avaliado a
expressão de SOCS1 no pulmão de camundongos sépticos. Foi observado um
aumento na expressão de SOCS1 em animais sépticos, quando comparados com
o grupo naive (Figura 4A). Em seguida, foi avaliada se a inibição de SOCS1
durante a sepse aumentaria a inflamação pulmonar. Estudos prévios tem
demonstrado que SOCS1 regula negativamente a expressão de MyD88, que por
sua vez induz a síntese de mediadores inflamatórios como IL-6 e KC (De Filippo et
al., 2008; Lin et al., 2011; Lee et al., 2015). Para avaliar o papel de SOCS1 na
inflamação pulmonar, camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e
submetidos a CLP como descrito anteriormente. Após 18 h da cirurgia foi avaliada
a expressão de Myd88 no pulmão. Foi observado que houve aumento na expressão
de Myd88 nos animais sépticos tratados com iKIR, comparado com o grupo séptico
tratado com peptídeo controle (Figura 4B). Em seguida, foi avaliada a
concentração de citocinas no homogenato de pulmão. Observou-se aumento
significativo na produção de IL-6 e KC no grupo séptico tratado com iKIR (Figura
4C-D). Análise da atividade da mieloperoxidase (MPO), mostrou aumento na
atividade da enzima, sugerindo um aumento do infiltrado de neutrófilos no pulmão
desses animais (Figura 4E). Em conjunto, esses resultados mostram que a inibição
farmacológica de SOCS1 induz um aumento na resposta inflamatória pulmonar
durante a sepse.
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Figura 4. SOCS1 inibe a resposta inflamatória pulmonar durante a sepse.
(A) Expressão de Socs1 no pulmão de camundongos sépticos, 18 h após CLP.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR como descrito na Figura 2. Após
18 h da cirurgia, os pulmões foram isolados e a expressão de MyD88 foi avaliada
por qPCR (B). A concentração de IL-6 (C) e KC (D) foi avaliada no homogenato de
pulmão por ELISA. (E) A atividade da mieloperoxidase (MPO) foi avaliada pelo
ensaio de MPO. N = 4-9 camundongos/grupo, 2 experimentos independentes,
Unpaired t Test. Dados apresentados como média ± EPM. *p<0,05.
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4.5.

Inibição de SOCS1 aumenta o dano tecidual em camundongos sépticos
tratados com iKIR
Em seguida, foi avaliado se na ausência de SOCS1 haveria aumento de

dano tecidual em outros órgãos como o fígado, coração e rim. Para isso,
camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR como descrito anteriormente.
Após 18 h da cirurgia, foram avaliadas as enzimas AST e ALT, as quais são
comumente utilizadas como indicador de dano hepático. Foi observado que houve
uma maior produção de AST e ALT no soro de camundongos sépticos tratados com
iKIR, comparados com animais tratados com peptídeo controle (Figura 5A e B).
Além disso, foi observado que o grupo tratado teve aumento nas concentrações da
enzima CK-MB e nas concentrações de ureia no soro, os quais são indicadores de
lesão cardíaca e renal, respectivamente (Figura 5C e D). Em conjunto, esses
resultados sugerem que a ausência de SOCS1 leva ao aumento de dano tecidual
durante a sepse.
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Figura 5. Aumento do dano tecidual em animais sépticos tratados com iKIR.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e submetidos a CLP, como
descrito na Figura 2. Após 18 h, foram quantificadas os marcadores de dano
tecidual AST (A), ALT (B), CK-MB (C) e ureia (D) no soro de animais sépticos e
tratados. N = 3-4 camundongos/grupo, 2 experimentos independentes, Unpaired t
Test. Dados apresentados como média ± EPM. &p<0,05
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4.6.

Inibição farmacológica de SOCS1 aumenta a carga bacteriana durante

a sepse
Os resultados até agora mostram que a inibição de SOCS1 aumenta a taxa
de mortalidade, a resposta inflamatória e o dano tecidual de camundongos sépticos.
Em seguida, foi questionado se o aumento da susceptibilidade a sepse, estaria
também associado com aumento do crescimento bacteriano. Assim, camundongos
C57BL/6 tratados com iKIR, 24 h e 1 h antes da CLP foram sacrificados 18 h após
a cirurgia e avaliada a carga bacteriana na cavidade peritoneal e no sangue. Foi
observado que animais sépticos tratados com iKIR apesentaram aumento na carga
bacteriana, na cavidade peritoneal e no sangue, em relação ao grupo séptico
tratado com peptídeo controle (Figura 6A e B).

81

Figura 6. Inibição de SOCS1 aumenta a carga bacteriana durante a sepse.
Camundongos C57BL/6 foram tratados como descrito na Figura 2, foram
sacrificados 18 h após CLP e a carga bacteriana foi quantificada no lavado
peritoneal (LP) (A) e no sangue (B). N = 5 camundongos/grupo, 3 experimentos
independentes, t test, Mann Whitney test. Os dados são expressos como média ±
EPM. &p<0,05.
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4.7.

Inibição farmacológica de SOCS1 diminuiu o recrutamento de

neutrófilos para a cavidade peritoneal de animais sépticos
Estudos prévios do nosso grupo tem mostrado que os neutrófilos são células
cruciais no controle do crescimento bacteriano durante a sepse (Alves-Filho et al.,
2006; Alves-Filho et al., 2009; Freitas et al., 2009). Para avaliar se a inibição de
SOCS1 afeta a migração de neutrófilos para o local da infecção e isso levaria ao
aumento do crescimento bacteriano, a frequência e número de neutrófilos foi
quantificada na cavidade peritoneal. Inicialmente, foi observado que animais
sépticos tratados com iKIR apresentaram uma diminuição na contagem de células
totais na cavidade peritoneal, em relação ao grupo séptico tratado com o peptídeo
controle (Figura 7A). Em seguida, foi quantificada a população de neutrófilos. Foi
observado uma diminuição significativa no número total e na frequência de
neutrófilos presentes na cavidade peritoneal do grupo séptico tratado com iKIR
(Figura 7B e C). Em conjunto, esses resultados sugerem que na ausência de
SOCS1 há uma falha na migração de neutrófilos que leva ao aumento do
crescimento bacteriano e a exacerbação da sepse.
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Figura 7. Diminuição da migração de neutrófilos em animais sépticos tratados
com iKIR.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR como descrito na Figura 2. (A)
Células totais, (B) número e (C) frequência de neutrófilos na cavidade peirtoneal de
camundongos sépticos tratados com iKIR foi avaliada 18 h após a CLP por
contagem diferencial. N = 4 camundongos/grupo, 2 experimentos independentes,
Unpaired t Test. Os resultados são expressos como média ± EPM. *p<0,05.
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4.8.

Inibição farmacológica de SOCS1 aumenta a susceptibilidade à sepse

causada por MRSA
MRSA é um patógeno humano comum na população que causa infecções
de pele e de tecidos blandos (Knox et al., 2015). Estudos demonstram que as
infecções por MRSA são uma causa comum de sepse (Castaldo e Yang, 2007).
Utilizando o modelo de sepse induzido por infecção intraperitoneal com MRSA, foi
avaliado o papel de SOCS1 na sepse bacteriana. Nossa hipótese é que
independente do modelo de sepse, a inibição de SOCS1 resultaria em aumento da
susceptibilidade à sepse. Animais C57BL/6 previamente tratados com iKIR foram
infectados com MRSA bioluminescente pela via intraperitoneal. Após 24 h da
infecção, foi avaliada a diseminação de MRSA com o auxilio do IVIS SpectrumCT.
Camundongos tratados com iKIR tiveram aumento na diseminação bacteriana 24
h após a infecção (Figura 8A e B). Além disso, foi observado que houve um
aumento do sinal bioluminescente na região do rim. Para melhor entender o papel
de SOCS1 na fisiopatología da sepse, o rim de camundongos infectados com
MRSA foi isolado e avaliado o crescimento bacteriano por quantificação de
bioluminiscência. Foi observado que o tratamento com iKIR aumentou o sinal de
bioluminiscência no rim dos animais infectados, em relação ao grupo tratado com
o peptídeo controle (Figura 8C e D). Esses resultados mostram que independente
do modelo de sepse, SOCS1 tem um papel fundamental no controle da
diseminação e do crescimento bacteriano durante a sepse.
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Figura 8. Tratamento com iKIR aumenta a suceptibiliadade a sepse induzida
por MRSA.
Animais C57BL/6 foram tratados com iKIR 24 h e 1 h antes da infecção com 2 x 108
MRSA bioluminescente pela via intraperitoneal. (A) Imagens representativas da
dispersão de MRSA 24 h após a infecção. (B) Quantificação da carga bacteriana
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utilizando o sistema de detecção de bioluminiscência do IVIS. (C) DLIT
representativo de MRSA no rim de animais 24 h após a infecção com MRSA. (D)
Quantificação de MRSA bioluminescente no rim. N = 5-6 camundongos/grupo,
Unpaired t Test. Os dados são expressos como média ± EPM. *p<0,05.
Relative fluorescence unit (RFU). Photons flux / second (p/s)
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4.9.

Deficiência de Socs1 em células mieloides aumenta a susceptibilidade

a sepse polimicrobiana
Neutrófilos e macrófagos são células cruciais na resposta imune durante a
sepse (Alves-Filho et al., 2006; Freitas et al., 2009; Bhan et al., 2016). No entanto,
a falha na migração de neutrófilos durante o tratamento com iKIR, sugere que o
aumento na susceptibilidade a sepse poderia ser dependente de macrófagos, os
quais são as células primeiras células em contacto com o patógeno. Para avaliar
se ausência de SOCS1 nos macrófagos aumenta a susceptibilidade a sepse, foram
gerados camundongos deficientes de SOCS1 na célula mieloide (Socs1Δmyel). Para
isso, camundongos Socs1fl e LysMcre/cre foram cruzados e, antes de cada
experimento, os animais foram genotipados. Como descrito previamente (Chong et
al., 2003), a expressão do gene reporter humano CD4 (hCD4) foi utilizada como
um indicador de recombinação mediada pela enzima cre e de deleção de SOCS1
(Figura 9A).
Macrófagos infectados com S. aureus apresentam aumento na fosforilação
de STAT1 (Parker e Prince, 2012). Para confirmar se houve deleção do gene Socs1
em células mieloides, macrófagos Socs1Δmyel foram infectados com MRSA e após
1 h foi avaliada a expressão de pSTAT1 por western blot. Inicialmente, foi
observado que macrófagos Socs1fl infectados com MRSA tiveram aumento na
expressão de pSTAT1, quando comparados aos macrófagos não infectados (NI).
Além disso, foi observado que houve um aumento maior na expressão de pSTAT1
em macrófagos Socs1Δmyel infectados, em relação com macrófagos Socs1fl
infectados (Figura 9B). Esses resultados confirmaram mais uma vez a deficiência
de SOCS1 em macrófagos Socs1Δmyel, leva ao aumento da ativação de STAT1.
Em seguida, foi avaliado o papel de SOCS1 na célula mieloide durante a
sepse polimicrobiana. Para isso, animais Socs1Δmyel e Socs1fl foram submetidos a
CLP e após 18 h, foi quantificada a carga bacteriana. Foi observado um aumento
no crescimento bacteriano em camundongos Socs1Δmyel sépticos, comparados com
seu respectivo grupo control (Socs1fl séptico) (Figura 9C). Em conjunto, esses
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resultados mostram que a deficiência de SOCS1 na célula mieloide aumenta a
susceptibilidade à sepse.

Figura 9. Aumento da carga bacteriana em animais Socs1Δmyel sépticos.
(A) Caudas de animais Socs1Δmyel e Socs1fl (controle WT) foram processadas e o
DNA isolado para deteção do gene reporter hCD4 por PCR. (B) Macrófagos Socs1fl
e Socs1Δmyel foram infectados com MRSA e 1 h depois a expressão de pSTAT1 e
STAT1 total foram avaliadas por western blot. Animais deficientes de Socs1 nas
células mieloides (Socs1Δmyel) foram submetidos à CLP. (C) Após 18 h da cirurgia,
foi quantificada a bactéria no sangue de camundongos Socs1Δmyel. N = 7-9
camundongos/grupo, 2 experimentos independentes, t test, Mann Whitney test.
Dados apresentados como média ± EPM. *p<0,05.
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4.10. Deficiência de SOCS1 na célula mieloide exacerba a resposta
inflamatória sistêmica e pulmonar
Os resultados apresentados até agora demonstram que a inibição ou a
ausência de SOCS1 aumenta a susceptibilidade a sepse. Em seguida foi avaliado
se a deficiência de SOCS1 na célula mieloide, também aumentaria a resposta
inflamatória sistêmica durante a sepse. Para isso, camundongos Socs1Δmyel foram
submetidos a CLP e após 18 h avaliada a produção de citocinas proinflamatórias.
Observou-se um aumento na produção de IL-6 e TNF-α no soro de animais
Socs1Δmyel sépticos, em relação ao grupo Socs1fl séptico (Figura 10A-B). Além
disso, observou-se aumento no infiltrado inflamatório pulmonar de animais
Socs1Δmyel sépticos, comparados com o grupo Socs1fl séptico (Figura 10C).
Coletivamente, esses resultados demonstram que a deficiência de SOCS1 nas
células mieloides induz a exacerbação da resposta inflamatória sistêmica e
pulmonar durante a sepse.
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Figura 10. Aumento da resposta inflamatória sistêmica e pulmonar em
camundongos Socs1Δmyel sépticos.
Animais Socs1Δmyel foram submetidos à CLP e 18 h da cirurgia, o soro dos animais
foram coletados e utilizados para a quantificação de IL-6 (A) e TNF-α (B). Os
pulmões de animais sépticos foram coletados e processados para a confecção de
lâminas histopatológicas. (C) As fotomicrografias de seções de pulmão corados
com Hematoxilina e Eosina são mostradas em aumento de 100X. N = 4-8
camundongos/grupo, 2 experimentos independentes, one way ANOVA seguido por
Bonferroni's Multiple Comparison Test. Dados expressos como média ± EPM.
*p<0,05, grupo Socs1fl séptico vs naive.
#p<0,05,

grupo Socs1Δmyel séptico vs naive.

&p<0,05,

grupo Socs1 Δmyel séptico vs Socs1fl séptico.
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4.11. Inibição farmacológica de SOCS1 aumenta a ativação de STAT3
durante a sepse
SOCS1 é um conhecido inibidor da ativação de STAT1 e STAT3 (Takahashi
et al., 2011). Inicialmente, foi avaliado se na ausência de SOCS1, haveria um
aumento na ativação de STAT3 e isso levaria a um aumento da resposta
inflamatória sistêmica durante a sepse. Foi observado aumento na expressão de
Stat3 em animais sépticos tratados com iKIR, comparados aos animais sépticos
tratados com o peptídeo controle (Figura 11A). Similares resultados foram
observados nos animais sépticos deficientes de SOCS1 na célula mieloide, quando
comparados com seu respectivo grupo controle (Figura 11B). Em seguida, foi
avaliada a ativação de STAT3, vista como a expressão da proteína fosforilada por
western blot (Figura 11C). Camundongos sépticos apresentaram aumento da
fosforilação de STAT3 quando comparados com animais naive (Figura 11C).
Interessantemente, animais tratados com inibidor de SOCS1 apresentaram
aumento significativo da ativação de STAT3, quando comparados com os animais
sépticos tratados com o peptídeo controle (Figura 11C).
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Figura 11. Inibição de SOCS1 induz aumento na expressão e ativação de
STAT3.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e submetidos a CLP, como
descrito na Figura 2. (A) Após 18 h da cirurgia, a expressão de Stat3 foi avaliada
em células perioneais por qPCR. N = 3 camundongos/grupo, 2 experimentos
independentes, one way ANOVA seguido por Bonferroni's Multiple Comparison
Test. (B) Camundongos Socs1Δmyel e Socs1fl foram submetidos a CLP e 18 h após
a cirurgia, a expressão de Stat3 foi avaliada em células peritoneais por qPCR. N =
9-10 camundongos/grupo, Unpaired t Test. (C) Imunoblot e quantificação de
pSTAT3 e STAT3 em animais sépticos tratados com iKIR. N = 3-4
camundongos/grupo, 2 experimentos independentes, one way ANOVA seguido por
Bonferroni's Multiple Comparison Test. Dados apresentados como média ± EPM.
*p<0,05, animais sépticos vs naive.
#p<0,05,

animais sépticos tratados com iKIR vs grupo naive.

&p<0,05

animais sépticos tratados com iKIR vs sépticos tratados com peptídeo

controle ou grupo Socs1Δmyel séptico vs Socs1fl séptico.
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4.12. SOCS1 controla a ativação de STAT3 e diminui a mortalidade em
animais sépticos
Para determinar se aumento na ativação de STAT3 nos animais sépticos
tratados com iKIR, leva ao aumento da gravidade da sepse, camundogos C57BL/6
que foram tratados com iKIR, foram também tratados com um conhecido inibidor
da ativação de STAT3 (STATTIC) (Schust et al., 2006; Han et al., 2014). Os animais
foram tratados com STATTIC, 24 h e 1 h antes da cirurgia e, posteriormente uma
vez ao dia por 3 dias (Figura 12A). Inibição farmacológica da ativação de STAT3
diminuiu a mortalidade de animais iKIR sépticos, comparados com o grupo séptico
somente tratado com iKIR (Figura 12B). Esse aumento na sobrevida tambem foi
associado com diminuição do crescimento da bactéria no lavado peritoneal (Figura
12C). Coletivamente, esses resultados sugerem que SOCS1 tem um papel protetor
na sepse, através do controle da excessiva ativação de STAT3. Essa regulação
negativa mediada por SOCS1 leva a diminuição na carga bacteriana e aumento da
sobrevida durante a sepse.

94

Figura 12. SOCS1 tem um efeito protetor durante a sepse inibindo a ativação
de STAT3.
(A) Camundongos C57BL/6 foram tratados com STATTIC, 24 h e 1 h antes da CLP
e durante 3 dias após a cirurgia. Os animais também foram tratados com iKIR como
previamente descrito (Figura 2). (B) Sobrevida e (C) contagem de bactéria no
peritoneo de animais sépticos tratados com STATTIC e iKIR. Os dados estão
apresentados como média ± EPM.
PAINEL B: N = 7-8 camundongos/grupo, 1 experimento, para análise estatístico foi
utilizado log-rank (Mantel-Cox) test.
PAINEL C: N = 3-4 camundongos/grupo, 2 experimentos independentes, one way
ANOVA seguido por Bonferroni's Multiple Comparison Test.
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*p<0,05, animais sépticos vs naive.
#p<0,05,

animais sépticos tratados com iKIR vs grupo naive.

&p<0,05

animais sépticos tratados com iKIR vs sépticos tratados com peptídeo

controle.
%p<0,05

séptico tratado com iKIR e STATTIC vs séptico tratado somente com iKIR.
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4.13. SOCS1 inibe a expressão de genes associados a via glicolítica durante
a sepse
STAT3 é um fator de transcrição que induz a expressão de HIF-1α (Dang et
al., 2011). HIF-1α, por sua vez, regula positivamente a expressão de enzimas
envolvidas no metabolismo da glicólise (Shi et al., 2011). Considerando que animais
deficientes de SOCS1 apresentaram aumento na ativação de STAT3, nossa
hipótese foi que o tratamento com iKIR, levaria a um aumento de HIF-1α e portanto,
um aumento na expressão de genes da via glicolítica durante a sepse.
Camundongos C57BL/6 foram tratdos com iKIR e submetidos a CLP como
previamente descrito. Após 18 h da cirurgia, células do lavado peritoneal foram
isoladas e a expressão de genes quantificada. Foi observado que houve aumento
da expressão de Hif-1α e dos genes Glut1 e Ldha, no grupo séptico tratado com
iKIR, quando comparado ao grupo tratado com peptídeo controle (Figura 13A e B).
Em seguida foi avaliado a produção de lactato na cavidade peritoneal, o qual tem
sido usado como um indicador de ativação da via glicolítica (O'neill e Hardie, 2013;
Yang et al., 2014). Animais sépticos tratados com iKIR apresentaram aumento na
produção de lactato no exudado peritoneal, quando comparados com animais
sépticos tratados com o peptídeo controle (Figura 13C). Além disso foi avaliada a
expressão gênica e proteíca da hexoquinase, uma enzima fundamental no
metabolismo da glicólise (Wilson, 2003). Animais sépticos tratados com iKIR
apresentaram aumento significativo da expressão gênica (Figura 13D) e proteíca
dessa enzima (Figura 13E e F), quando comparado com o grupo tratado com
peptídeo controle. Em conjunto, esses resultados sugerem que durante a sepse,
SOCS1 atua como um regulador negativo da via glicolítica, provalvemente através
do controle da excessiva ativação de STAT3.
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Figura 13. SOCS1 regula negativamente a expressão de HIF-1α e de genes
associados a via glicolítica.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e submetidos a CLP como na
Figura 2. Após 18 h, a expressão de Hif-1α (A), Glut1 e Ldha (B) foi avaliada nas
células peritoneais por qPCR. (C) Quantificação de lactato no exudado peritoneal.
(D) Expressão de Hk1 nas células da cavidade peritoneal foi avaliada por qPCR.
(E) Imunoblot de HK-1 e (F) quantificação da expressão da proteína em relação a
β-actina. N = 3-7 camundongos/grupo, Unpaired t Test. Dados apresentados como
média ± EPM. &p<0,05
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4.14. Deficiência de SOCS1 nas células mieloides inibe a expressão de genes
associados a via glicolítica em animais sépticos
A inibição farmacológica de SOCS1 induziu aumento na expressão de Hif1α e de genes da via glicolítica. Em seguida, foi avaliado se a deficiência de SOCS1
na célula mieloide também aumentaria a expressão desses genes. Foi observado
que camundongos Socs1Δmyel sépticos apresentaram aumento na expressão de Hif1α, Glut1 e Ldha, quando comparados com animais Socs1fl sépticos (Figura 14AC).

Figura 14. Deficiência de Socs1 na célula mieloide aumenta a expressão de
genes associados a via glicolítica.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e submetidos a CLP como na
Figura 2. Após 18 h, foi avaliada a expressão de (A) Hif-1α, (B) Glut1 e (C) Ldha
nas células peritoneais por qPCR. N = 4-13 camundongos/grupo, 2 experimentos
independentes, t test, Mann Whitney test. Dados expressos como média ± EPM.
&p<0,05.
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4.15. SOCS1 inibe a expressão de genes associados a via glicolítica no
pulmão de camundongos sépticos
Até agora nossos resultados demostraram que a inibição ou deficiência de
SOCS1 aumenta a inflamação sistêmica e isso está associado com aumento na
expressão de genes da via glicolítica no local da infecção primária. Em seguida, foi
avaliado se o aumento da inflamação no pulmão também estaria associado com
aumento da expressão de genes da via glicolítica nesse órgão. Inicialmente, foi
observado que a inibição de SOCS1 aumentou a expressão de Stat3 no pulmão de
camundongos sépticos e esse aumento foi maior que o observado no grupo séptico
controle (Figura 15A). Além disso, foi observado que a inibição de SOCS1,
aumentou significativamente a expressão de Hif-1α, Ldha e Mct4 no pulmão de
camundongos sépticos, quando comparados com o grupo séptico tratado com
peptídeo controle (Figura 15B - D).
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Figura 15. Deficiência de Socs1 aumenta a expressão de genes associados a
via glicolítica no pulmão de camundongos sépticos.
Camundongos C57BL/6 foram tratados com iKIR e submetidos a CLP como na
Figura 2. Após 18 h, os pulmões foram homogeneizados e avaliada a expressão
de (A) Hif-1α, (B) Glut1, (C) Ldha e, (D) Mct4 por qPCR. N = 4-7
camundongos/grupo, 2 experimentos independentes, one way ANOVA seguido por
Bonferroni's Multiple Comparison Test. Dados expressos como média ± EPM.
*p<0,05, animais sépticos vs naive.
#p<0,05,

animais sépticos tratados com iKIR vs grupo naive.

&p<0,05

animais sépticos tratados com iKIR vs sépticos tratados com peptídeo

controle.
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4.16. Ausência de SOCS1 aumenta a produção de citocinas proinflamatórias
e a expressão de genes da via glicolítica em macrófagos estimulados
com LPS
Para determinar se na ausência de SOCS1, os macrófagos seriam os
responsáveis do aumento na produção de citocinas e as mudanças glicolíticas
observadas nesses animais, camundongos Socs1Δmyel foram injectados com
tioglicolato e as células da cavidade peritoneal foram isolados 4 dias após a
injecção. As células foram plaqueadas e incubadas 30 minutos para aderência.
Após a incubção, as células aderidas (macrófagos) foram estimulados com LPS por
24 h. Foi observado que macrófagos Socs1fl apresentaram aumento significativo
na produção de NO, IL-6 e TNF-α, quando comparados com macrófagos não
estimulados (Figura 16A-C). Interessantemente, macrófagos deficientes de Socs1
e estimulados com LPS apresentaram aumento significativo na produção de NO e
IL-6, comparados com macrófagos Socs1fl estimulados com LPS (Figura 16A e B).
Não foram observadas diferenças significativas na produção de TNF-α entre os
grupos Socs1fl e Socs1 Δmyel estimulados com LPS (Figura 16C). Além disso, foi
quantificada a expressão de Hif-1α e Hk-1 nos macrófagos após o etímulo com
LPS. Foi observado que macrófagos deficientes de Socs1 apresentaram aumento
da expressão de Hif-1α (p > 0.05) e de Hk-1 (p < 0.05), comparados com
macrófagos controles (Figura 16D-E). Em conjunto, esses resultados demonstram
que a ausência de Socs1 em macrófagos, leva aumento na produção de citocinas
proinflamatórias e maior ativação da via glicolítica durante o estímulo com LPS.
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Figura 16. Deficiência de Socs1 em macrófagos estimulados com LPS
exacerba a produção de citocinas e aumenta a expressão de genes
associados a via glicolítica.
Macrófagos elicitados com tioglicolato foram isolados da cavidade peritoneal de
animais Socs1Δmyel, cultivados e estimulados durante 24 h com LPS. (A) NO, (B)
IL-6 e (C) TNF foram quantificados no sobrenadante de macrófagos após o
estimulo. A dosagem de NO foi avaliada por Griess e as citocinas por ELISA.
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Expressão de Hif-1α (D) e Hk-1 (E) foi avaliada por qPCR. Os resultados são
apresentados como média ± EPM.
PAINEL A-B: N = 3-4, 2 experimentos independentes, one way ANOVA seguido
por Bonferroni's Multiple Comparison Test.
PAINEL C-D: N = 3-4, 2 experimentos independentes, Unpaired t test.
*p<0,05, macrófagos Socs1fl estimulados com LPS vs média.
#p<0,05,
&p<0,05

LPS.

macrófagos Socs1Δmyel estimulados com LPS vs média.
macrófagos Socs1fl vs Socs1Δmyel, ambos os macrófagos estimulados com
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4.17. STAT3 induz a expressão de Hif-1α em macrófagos SOCS1Δmyel
Para determinar se na ausência de SOCS1, uma maior ativação de STAT3
estaria levando a maior ligação de STAT3 no promotor de Hif-1α e, por sua vez,
maior ligação do HIF-1α em genes associados à via glicolítica, foi realizado o ensaio
de ChIP. Para isso, macrófagos peritoneais foram estimulados com 100 ng/mL de
LPS. Após o período de estimulação, as células foram fixadas e o DNA processado
para realização de ensaio ChIP. Foi observado que macrófagos Socs1fl,
estimulados com LPS apresentaram um aumento na ligação de STAT3 ao promotor
de Hif-1α (Figura 17A). Interesantemente, na ausência de SOCS1, macrófagos
estimulados com LPS mostraram um aumento significativo dessa ligação, quando
comparado com macrófagos Socs1fl estimulados com LPS (Figura 17A). Além
disso, foi observado que o estímulo com LPS também induziu aumento na ligação
de HIF-1α na região promotora da Hk-1 em macrófagos Socs1Δmyel estimulados
com LPS, comparados com Socs1fl (Figura 17B). Em conjunto, esses resultados
indicam que SOCS1 regula negativamente a ativação da via glicolítica no
macrófago, bloqueando a ativação da via STAT3/HIF-1α/glicólise durante a sepse.

e

e

c
e

# &

0 .8

M e d ia
L P S

q

*

i

q

r

i

0 .4

n

n

0 .4

#

0 .6

0 .6

r

IP : H IF -1 
q P C R : H k1

u

0 .8

IP : S T A T 3
q P C R : H IF -1 

u

e

c

i

i

m

m

105

0 .2

E

E

0 .2

0 .0

0 .0
S oc s1

fl

S oc s1

 m yel

S ocs1

fl

S ocs1

 m ye l

Figura 17. Deficiência de SOCS1 aumenta a ativação da via STAT3/HIF1α/Glicólise em macrófagos estimulados com LPS.
Macrófagos elicitados com tioglicolato foram isolados da cavidade peritoneal de
animais Socs1Δmyel, cultivados e estimulados durante 24 h com LPS e o ensaio de
imunoprecipitação de cromatina foi realizado utilizando anti-STAT3 (A) e anti-HIF1α (B). O DNA imunoprecipitado foi submetido a amplificação gênica por qPCR
utilizando primers especificos para Hif-1α (A) ou Hk-1 (B). N = 3, one way ANOVA
seguido por Bonferroni's Multiple Comparison Test. Os resultados são expressos
como média ± EPM.
*p<0,05, macrófagos Socs1fl estimulados com LPS vs medio.
#p<0,05,
&p<0,05

LPS.

macrófagos Socs1Δmyel estimulados com LPS vs medio.
macrófagos Socs1fl vs Socs1Δmyel, ambos os macrófagos estimulados com
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4.18. SOCS1 inibe a via glicolítica para prevenir uma resposta inflamatória
exacerbada durante a sepse
Macrófagos estimulados com LPS apresentam uma mudança do perfil
metabólico, desde a fosforilação oxidativa à glicólise aeróbica (O'neill e Hardie,
2013). Para determinar se uma exacerbada ativação da glicólise seria crucial no
aumento da resposta inflamatória e da taxa de mortalidade de animais deficientes
de SOCS1, camundongos C57BL/6 foram tratados com um inibidor competitivo da
hexoquinase, 2-deoxiglicose (2-DG). Os animais foram tratados com 2-DG, uma
vez por dia durante 4 dias e 1 h antes da CLP. Os animais também receberam iKIR
ou peptídeo controle 24 h e 1 h antes a cirurgia (Figura 18A). Inicialmente, foi
avaliada a produção de lactato no exudado peritoneal de camundongos 18 h após
a CLP. Como previamente observado, animais sépticos tratados com iKIR
apresentaram aumento na produção de lactato, comparado com o grupo séptico
tratado com o peptídeo controle (Figura 18B). Animais sépticos que receberam
iKIR e 2-DG apresentaram uma diminuição significativa na produção de lactato,
comparado com o grupo que só recebeu iKIR (Figura 18B). Interesantemente, o
tratamento com 2-DG diminuiu o crescimento bacteriano no sangue e na cavidade
peritoneal de animais tratados com iKIR (Figura 18C). Esse aumento na resistência
de animais sépticos tratados com iKIR e 2-DG foi associado com diminuição na
produção da citocina proinflamatória IL-1β (Figura 18D). O tratamento com 2-DG
não alterou a produção de TNF nos animais sépticos tratados com iKIR,
comparados com o grupo séptico somente tratado com iKIR (Figura 18E). Em
conjunto, esses resultados indicam que durante a sepse, SOCS1 bloqueia a
ativação da via STAT3/HIF-1α/Glicólise e dessa maneira diminui a resposta
sistêmica exacerbada e previne o dano de órgãos.
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Figura 18. Aumento da via glicolítica induz maior susceptibilidade a sepse em
camundongos tratados com iKIR.
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(A) Camundongos foram tratados com 2-DG (0,5 g/Kg, i.p.) diariamente durante 4
dias e 1 h antes CLP. Os camundongos também foram tratados com iKIR, 24 h e 1
h antes da cirurgia. Após 18 h da cirurgia foi quantificado os nivéis de lactato no
exudado peritoneal (B), carga bacteriana no sangue e no lavado peritoneal (C). As
concentrações de IL-1β (D) e TNF (E) no lavado peritoneal foram avaliadas por
ELISA. N = 4-8, one way ANOVA seguido por Bonferroni's Multiple Comparison
Test. Dados são expressos como média ± EPM.
*p<0,05, animais sépticos vs naive.
# p<0,05, animais sépticos tratados com iKIR vs grupo naive.
&p<0,05

animais sépticos tratados com iKIR vs sépticos tratados com peptídeo

controle.
%p<0,05

iKIR.

Animais sépticos tratados com iKIR e 2DG vs grupo somente tratado com
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6.Discussão
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Durante o desenvolvimento da resposta inflamatória, a ativação de
receptores de reconhecimento de patógenos desencadeia eventos seqüenciais que
induzem a produção de mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-6, IL-1β, KC e MIP-2),
assim como a produção de moléculas microbicidas, tais como enzimas
proteolíticas, ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS), as quais são
importantes para degradação do patógeno internalizado (Bhan et al., 2016;
Hotchkiss, R. S., 2016; Sônego et al., 2016). O desenvolvimento da resposta
inflamatória é necessária para controlar a infecção, no entanto, quando
exacerbada, essa resposta tem um efeito prejudicial no organismo, causando dano
tecidual, falha multipla de órgaõs e eventualmente, a morte (Peña et al., 2010; Park
et al., 2016; Sônego et al., 2016). Assim, a identificação de freios moleculares que
possam atuar para controlar a exacerbação da resposta inflamatória poderá
fornecer alvos terapêuticos favoravéis para prevenir dano de órgãos e diminuir as
morbidades associadas à sepse.
SOCS1 é um inibidor pleiotrópico da resposta inflamatória, pois pode
prevenir a ativação de receptores de reconhecimento de patógenos, receptores de
citocinas e fatores de crescimento (Kinjyo et al., 2002; Nakagawa et al., 2002;
Yoshida et al., 2004; Fenner et al., 2006; Carow et al., 2011; Sachithanandan et al.,
2011). Estudos in vivo demonstram que a deficiência de SOCS1 leva a
exacerbação da resposta inflamatória e uma maior taxa de mortalidade em um
modelo de choque endotóxico induzido pelo LPS (Kinjyo et al., 2002; Nakagawa et
al., 2002). No entanto, os mecanismos envolvidos na exacerbação da resposta
inflamatória em animais sépticos deficientes de SOCS1 ainda não tinham sido
estudados. No presente trabalho, demonstramos que: (1) camundongos sépticos
tem aumento na expressão de SOCS1 nas células peritoneais e no pulmão; (2) a
inibição farmacológica de SOCS1 durante a sepse experimental aumenta a
susceptibilidade a sepse, caracterizada por um aumento na carga bacteriana, nos
níveis séricos de citocinas proinflamatórias e de marcadores de dano tecidual, e,
consequentemente, um aumento na taxa de mortalidade; (3) SOCS1 presente nas
células mielóides é crucial para regular negativamente a produção exacerbada de
citocinas proinflamatórias durante a sepse; (4) SOCS1 regula negativamente a
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ativação de STAT3 para diminuir a mortalidade e a carga bacteriana; (5) Inibição
farmacológica de SOCS1 leva a uma maior ativação da via STAT3/HIF-1α/via
glicolítica durante a sepse; e (6) A inibição da via glicolítica impede o aumento da
carga bacteriana e reduz a produção de citocinas proinflamatórias em
camundongos sépticos tratados com iKIR. Em conjunto esses resultados elucidam
um novo mecanismo pelo qual SOCS1 previne a resposta inflamatória e melhora o
controle da carga bacteriana e a sobrevida na sepse polimicrobiana.
Estudos anteriores tem demonstrado que SOCS1 tem um papel crucial no
controle controle da resposta inflamatória, durante o choque induzido por LPS. Já
em modelos de sepse polimicrobiana, Chung e colaboradores demonstraram que
camundongos deficientes heterozigotos para SOCS1 foram mais susceptíveis a
sepse, quando comparados com camundongos WT (Chung et al., 2007). No
entanto, esses autores não observaram nenhuma alteração na expressão de
SOCS1 no pulmão ou baço, após 24 h da indução de sepse (Chung et al., 2007).
No presente trabalho, nós encontramos que houve um aumento da expressão de
mRNA para Socs1 nas células peritoneais e no pulmão de camundongos sépticos
18 h após a indução de CLP. Além disso, resultados prévios no nosso laboratório
demonstraram que pacientes com choque séptico tiveram um aumento na
expressão de Socs1, quando comparados com pacientes controle (dados não
publicados). Alterações na expressão de SOCS1 têm sido associadas a vários
distúrbios inflamatórios e a gravidade de doenças como lupus, fibrose e doenças
inflamatórias intestinais (Yoshida et al., 2004; Chinen et al., 2006; Ramírez-Vélez
et al., 2012; Pathak et al., 2015). Contudo, estudos adicionais são necessários para
investigar se existe uma correlação entre a expressão de SOCS1 e a gravidade da
sepse.
O uso de camundongos deficientes de SOCS1 tem limitado os estudos do
papel dessa molécula na resposta imune, uma vez que esses animais desenvolvem
doenças autoimunes de forma espontânea (Starr et al., 1998; Alexander et al.,
1999; Chong et al., 2005). Assim, é necessário a geração de novas ferramentas
para mimetizar ou antagonizar a função de SOCS1 de modo a melhor explorar sua
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função durante a resposta imune (Ahmed et al., 2015). No intuito de investigar o
papel de SOCS1 na resposta imune, estudos recentes tem utilizado peptídeos que
mimetizam ou antagonizam a função dessa molécula. Estudos experimentais de
doenças inflamatórias tem demonstrado que os peptídeos miméticos de SOCS1
podem prevenir o desenvolvimento de encefalomielite autoimune (EAE) e controlar
o infiltrado de leucócitos em doenças inflamatórias (Mujtaba et al., 2005; Collins et
al., 2011; Jager et al., 2011). Já Nakashima e colaboradores utilizando um vector
viral de expressão de SOCS1 demonstraram que, o aumento de SOCS1, levou a
diminuição na inflamação e na taxa de mortalidade em um modelo murino de
inflamação pulmonar (Nakashima et al., 2008). Estes resultados ilustram o
potencial terapêutico do uso de SOCS1 no tratamento de doenças inflamatórias.
Nosso trabalho, é o primeiro estudo que utilizou os peptídeos com atividade
antagonista de SOCS1, com o objetivo de avaliar o papel dessa molécula em
modelo experimental de sepse. Utilizando o peptídeo antagonista do domínio KIR
de SOCS1, iKIR, nós observamos que a inibição da função de SOCS1 aumentou a
susceptibilidade a sepse, visto como um aumento no crescimento bacteriano, dano
em múltiplos órgãos (rim, figado e pulmão) e, em consequência aumento na taxa
de mortalidade desses animais. Avançando mais no conhecimento da função de
SOCS1 durante a sepse, no presente trabalho foi demonstrado que o SOCS1
presente na célula mieloide é um importante regulador da exacerbação da resposta
inflamatória sistêmica observada em camundongos sépticos. No entanto, mais
estudos são necessários para determinar se o uso de peptídeos agonistas ou de
vetores de expressão de SOCS1 dirigidos para a célula mieloide poderiam ter um
efeito terapêutico no controle da exacerbação da resposta inflamatória durante a
sepse.
Estruturalmente, SOCS1 é composto por três domínios principais: KIR, SH2
e SOCS box (Yoshimura et al., 2007; Ahmed et al., 2015). Cada domínio tem uma
função chave na função regulatória de SOCS1 (Trengove e Ward, 2013; Ahmed et
al., 2015). No entanto, no presente trabalho, foi utilizado o inibidor do domínio KIR
(iKIR), pois estudos prévios demonstram que esse domínio tem maior afinidade
pelo domínio quinase da JAK2, e a sua ligação a essa enzima inibe completamente
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a atividade quinase da JAK2 (Fujimoto e Naka, 2010; Jager et al., 2011; Ahmed et
al., 2015). Além disso, outros estudos tem demonstrado que o tratamento com um
peptídeo mimetico do KIR é suficiente para limitar a produção de citocinas
proinflamatórias (IFN-γ e IL-17), bem como a ativação de STAT3 e STAT1, em
modelos experimentais de doenças inflamatórias (Jager et al., 2011; Madonna et
al., 2013). Demonstrando assim, que o domínio KIR é fundamental para a função
de SOCS1.
Dados clínicos e experimentais demonstram que infecções por MRSA
provocam danos a órgãos distantes ao local da infecção e podem causar sepsis
(Thakker et al., 1998; Perrone et al., 2012; Sharma-Kuinkel et al., 2013; Kim et al.,
2014). Para determinar o papel de SOCS1 durante a sepse, nós também utilizamos
o modelo de sepse induzido pela infecção peritoneal com MRSA. Similar ao modelo
de sepse experimental induzida por CLP, camundongos tratados com o inibidor de
KIR foram mais susceptivéis a sepse induzida por MRSA. Além disso, imagens
obtidas utilizando o sistema IVIS demonstraram que a inibição de KIR leva a maior
dispersão da bactéria, sendo os rins, o principal órgão atingido. Esse aumento do
crescimento bacteriano no rim foi associado com aumento nos nivéis séricos de
ureia, indicando assim maior dano renal nos animais sépticos tratados com KIR.
Nossos acahados estão de acordo com outros estudos, os quais demonstram que
a ausência de SOCS1 durante o desenvolvimento de doenças inflamatórias leva ao
aumento de dano de órgãos fundamentais como o rim e o figado (Metcalf et al.,
2002; Yoshida et al., 2004; Chong et al., 2005; Nakashima et al., 2008;
Sachithanandan et al., 2011). Assim, SOCS1 é um componente fundamental no
controle da exacerbação da resposta inflamatória e do dano tecidual durante a
sepse.
Neutrófilos e macrófagos são células fundamentais no controle de infecções
bacterianas (Benjamim et al., 2002; Alves-Filho et al., 2010; Trevelin et al., 2012).
Estudos prévios demonstram que o aumento da gravidade da sepse está associado
com a falha no recrutamento de neutrófilos para o local da infecção e, como
consequência, maior crescimento bacteriano (Benjamim et al., 2002; Alves-Filho et
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al., 2006; Rios-Santos et al., 2007; Alves-Filho et al., 2009). No presente trabalho,
foi observado que a inibição de SOCS1 induz uma diminuição no recrutamento de
neutrófilos para o local da infecção, culminando com maior crescimento bacteriano
e maior susceptibilidade a sepse. No entanto, outros estudos são necessários para
entender o exato o papel de SOCS1 na migração de neutrófilos para o local da
infecção e se a ausência de SOCS1 afecta a capacidade microbicida dessas
células.
Os neutrófilos armazenam, no inteior de seus gránulos, enzimas e
mediadores proinflamatórios que são importantes para sua função microbicida, mas
que por outro lado, tem um efeito deletério aos tecidos (Lerman e Kim, 2015; Bhan
et al., 2016; Czaikoski et al., 2016; Sônego et al., 2016). Além disso, estudos
prévios demonstraram que o aumento da gravidade da sepse está associado com
maior infiltrado de neutrófilos em órgãos fundamentais, como o pulmão, e isso leva
ao aumento da inflamação no órgão e maior dano tecidual (Alves-Filho et al., 2006;
Brown et al., 2006; Sônego et al., 2016). De acordo com os nossos resultados, a
inibição farmacológica ou deficiência de SOCS1 na célula mieloide induziu aumento
no acúmulo de neutrófilos e maior resposta inflamatória no pulmão de
camundongos sépticos. Dados clínicos e experimentais, tem demonstrado que
durante a sepse, há um aumento na ativação de neutrófilos na circulação, assim
como aumento na expressão do receptor CCR2 (Speyer et al., 2004; Souto et al.,
2011). A ativação do CCR2 nos neutrófilos medeia o processo de migração dessas
células para órgaõs vitais, como os pulmões, e tem sido observado que existe uma
correlação positiva entre a expressão de CCR2 e a gravidade da sepse (Souto et
al., 2011). No entanto, o papel de SOCS1 na migração de neutrófilos e a expressão
de receptores de quimiocinas como CCR2 durante a sepse ainda precisam ser
investigados.
Macrófagos são as células sentinelas do sistema imune que tem uma função
fundamental no reconhecimento e controle de patógenos (Nathan e Ding, 2010). O
papel de SOCS1 nos macrófagos tem sido amplamente estudado e vários trabalhos
demonstram que a deficiência de SOCS1 aumenta a produção de citocinas
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proinflamatórias após o estímulo com LPS (Kinjyo et al., 2002; Chong et al., 2005;
Carow et al., 2011; Sachithanandan et al., 2011). Similarmente, no presente
trabalho foi demonstrado que macrófagos deficientes de SOCS1, quando
estimulados com LPS, produzem uma maior concentração de IL-6 e NO, quando
comparados com macrófagos Socs1fl. Aumento na ativação e produção de
citocinas por macrófagos deficientes de SOCS1, tem sido correlacionado com o
aumento na ativação de STAT3. No entanto, os mecanismos envolvidos no
processo da regulação da resposta inflamatória mediada por SOCS1 durante a
sepse, ainda não tinham sido elucidados.
SOCS1 é um regulador negativo da ativação de STAT1 e STAT3, os quais
são ativados via LPS para induzir a produção de citocinas proinflamatórias (Peña
et al., 2010; Greenhill et al., 2011; Serezani et al., 2011). Estudos na literatura
demonstraram um papel perjudicial de STAT1 e STAT3 durante a sepse (Kamezaki
et al., 2004; Herzig et al., 2012). Assim, tem sido demonstrado que animais
deficientes de STAT1 são mais resistentes a choque séptico e sepse induzida por
CLP. Esse aumento na resistência a sepse foi associado com diminuição na
produção de citocinas proinflamatórias como TNF, IL6 e MIP2 e um menor dano
tecidual (Kamezaki et al., 2004; Peña et al., 2010; Herzig et al., 2012). Na ausência
de SOCS1, era de se esperar que animais sépticos apresentassem aumento na
ativação de STAT1, que por sua vez, aumentaria a exacerbação da resposta
inflamatória. No entanto, camundongos tratados com iKIR e submetidos a sepse,
não tiveram aumento na ativação de STAT1. Além disso, os nivéis de produção de
IFN-γ não foram detectavéis pelos kits convecionais de citocinas (dados não
mostrados). Esses resultados sugerem que a ativação de STAT1 não é o principal
condutor do aumento da susceptibilidade a sepse em camundongos tratados com
iKIR.
Durante a sepse, tem sido observado um aumento na ativação de STAT3
(Greenhill et al., 2011). No entanto, Matsukawa e colaboradores demonstraram que
a deleção de STAT3, especificamente em células mielóides, induz maior
mortalidade durante a sepse polimicrobiana e isso foi associado com maior
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produção sistêmica de citocinas proinflamatórias e dano múltiplo de órgãos
(Matsukawa et al., 2003). Aumento na susceptibilidade a sepse nos animais
deficientes de STAT3 foi associado com dano na capacidade microbicida dos
leucócitos desses animais (Matsukawa et al., 2003). Um estudo mais recente
realizado por Peña e colaboradores demonstrou-se que inibição farmacológica da
ativação de STAT3, aumentava a sobrevida de animais que foram submetidos a
choque séptico induzido pelo LPS ou a modelo experimental de sepse
polimirobiana (Peña et al., 2010). O aumento na taxa de sobrevida foi associado
com diminuição na produção de citocinas proinflamatórias como o TNF ou de
fatores indutores de dano tecidual como a proteína do grupo 1 de mobilidade alta
(HMGB1) (Peña et al., 2010). Similar com o estudo de Peña e colaboradores, no
presente trabalho foi observado que a inibição de SOCS1 aumenta a ativação de
STAT3 tanto nas células peritoneais, quanto no pulmão de animais sépticos e isso
foi associado com maior susceptibiliade a sepse. Além disso, no presente trabalho
foi demonstrado que o tratamento com STATTIC, um conhecido inibidor de ativação
e traslocação nuclear de STAT3 (Schust et al., 2006; Han et al., 2014; Okada et al.,
2015) reduz a mortalidade e a carga bacteriana em camundongos que foram
também tratados com inibidor farmacológico de SOCS1. A ativação de STAT3 é
mediada por IL-6 e IL-10 (Greenhill et al., 2011). No modelo experimental de sepse
polimicrobiana foi demonstrado que camundongos deficientes de SOCS1 ou
tratados com iKIR tiveram aumento na produção sistêmica de IL-6 após à CLP.
Contudo, ainda precisa ser determinado se o aumento de IL-6 é responsável pela
ativação de STAT3 ou se a ativação de STAT3 é o condutor da produção de IL-6 e
da exacerbação da resposta inflamatória durante a sepse.
Sabe-se que STAT3 está envolvido na expressão de HIF-1α, o regulador
master da expressão de enzimas da via glicolítica (Dang et al., 2011; Kelly e O'neill,
2015; O'neill e Pearce, 2016). A glicólise é crucial para o metabolismo de
carboidratos. Embora, em sua essencia, a glicólise tenha um importante papel
metabólico, recentes estudos demonstram que esta via metabólica é um passo
essencial envolvido na função de várias células do sistema imune, como a
produção de citocinas pró-inflamatórias, fagocitose, proliferação e ativação durante
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a infecção (Galván-Peña e O'neill, 2014; O'neill et al., 2016). No entanto, a ativação
da via glicolítica também tem sido associada com o desenvolvimento ou piora de
doenças inflamatórias, tais como encefalomielite, artrite e diabetes (RodríguezPrados et al., 2010; Dang et al., 2011; Tannahill et al., 2013). De acordo com nossos
resultados, foi observado que o aumento da susceptibilidade a sepse em
camundongos tratados com iKIR ou deficientes de SOCS1 está associada com
aumento na expressão de genes da via glicolítica e uma elevação nos nivéis de
lactato no peritoneo e pulmões destes animais. Corroborando com estes dados,
também encontramos um aumento na ativação da via glicolítica em macrófagos
deficientes de SOCS1 e estimulados com LPS.
Nosso próximo passo foi elucidar os mecanismos regulados por SOCS1 que
interferem na ativação da via glicolítica. Dados publicados por Dang e
colaboradores demonstraram que durante a ativação de linfócitos Th17, STAT3
liga-se na região promotora de Hif-1α e promove a expressão desse gene. Assim,
de acordo com os dados de Dang e colaboradores, foi possível hipotetizar que
nossos resultados também poderiam envolver uma ativação de Hif-1α induzida por
STAT3. Desse modo, foi observado que macrófagos deficientes de SOCS1,
quando estimulados com LPS apresentaram um aumento na ligação de STAT3 na
região promotora de Hif-1α, assim como aumento na ligação de HIF-1α na região
promotora da hexokinase 1. Em conjunto, esses resultados demonstram que
durante a sepse, a deficiência de SOCS1 induz aumento na ativação de STAT3 e
maior ligação de STAT3 na região promotora de genes da via glicolítica,
promovendo assim aumento na expressão dos genes dessa via.
A glicólise é um evento rigorosamente regulado e as moléculas que
controlam a expressão e/ou ativação das enzimas que participam desta rota
metabólica, proporcionariam alvos potenciais para o controle de doenças
autoimunes e de respostas inflamatórias sistêmicas. Sabe-se que a via glicolítica é
aumentada em células hiperinflamatórias, entanto que é regulada negativamente
em condições de tolerância (Yang et al., 2014; Cheng et al., 2016). Durante a
sepse, monócitos e macrófagos estão em estado hiperinflamatório (aumento da
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produção de citocinas proinflamatórias), o qual é associado com aumento da
glicólise e a produção de lactato (Yang et al., 2014; Cheng et al., 2016; Arts et al.,
2017). Do mesmo modo, estudos in vitro com macrófagos derivados de médula
ósea tem demonstrado que o estímulo com LPS aumenta a expressão de enzimas
da via glicolítica e isso contribui com a produção de citocinas como IL-6 e IL-1β
(Tannahill et al., 2013; Yang et al., 2014; Cheng et al., 2016). No presente trabalho,
foi possível observar que a deficiência de SOCS1 no macrófago aumenta a
produção de mediadores proinflamatórios e isso está associado com maior
expressão de Hif-1α com concomitante aumento de genes da via glicolítica como a
Hk-1.
Recentemente, um estudo demonstrou que a isoforma 1 da HK tem dupla
função durante infecções microbianas: ativação do inflamassoma de NLPR3 para
promover o processamento de IL-1β e, também atua como receptor intracelular de
reconhecimento de patógenos (Moon et al., 2015). Dado que SOCS1 regula
negativamente programas de transcrição envolvidos na expressão de HK1 induzida
por HIF-1α, é plausível supor que SOCS1 também poderia regular negativamente
a sinalização de HK1 durante o reconhecimento de PAMPs. No entanto, mais
estudos devem ser direccionados para entender o papel de SOCS1 na regulação
dessa via.
Um estudo clínico de Cheng e colaboradores demonstraram que durante a
fase aguda da sepse, leucócitos apresentam aumento de genes da via glicolítica,
sendo que na fase imunotolerante diminui a expressão desses genes (Cheng et al.,
2016). Já estudos experimentais, Yang et al., 2014 demonstraram que a inibição
farmacológica da piruvato quinase M2 (PKM2), enzima chave da via glicolítica,
aumenta a resistência à sepse letal. Esse aumento na resistência a sepse foi
associado com diminuição na glicólise e na produção de IL-1β (Yang et al., 2014;
Zhang et al., 2016). Estes dados sugerem que a regulação da via glicolítica pode
representar uma via terapêutica viável no tratamento de doenças inflamatórias. De
fato, o presente trabalho demonstrou que o bloqueio de SOCS1 aumenta a via
glicolítica e inibição dessa via com 2-DG, diminui a produção de citocinas
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proinflamatórias como IL-1β, permitindo o melhor controle do crescimento
bacteriano durante a sepse. Além de SOCS1, estudos prévios tem descrito outros
reguladores negativos da reprogramação metabólica que são importantes para o
controle da doença inflamatória. O receptor nuclear órfão, ERR-α, é um regulador
do metabolismo energético, e é um regulador negativo da inflamação (Villena e
Kralli, 2008). Ainda é preciso determinar se existe alguma relação entre o SOCS1
e o ERR-α para a regulação da glicólise.
Em resumo, nossos resultados identificam o SOCS1 como um regulador do
metabolismo da glicólise durante a sepse polimicrobiana e indicam o mecanismo
pelo qual SOCS1 previne a exacerbação da resposta proinflamatória (Esquema 7).
A atividade reguladora mediada por SOCS1 previne o dano excessivo ao
hospedeiro e aumenta a taxa de sobrevida durante a sepse. Nossos resultados
sugerem que o SOCS1 poderia ser alvo potencial para o desenvolvimento de
terapias para o tratamento da síndrome de resposta inflamatória sistêmica.
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Esquema 7. SOCS1 regula negativamente a ativação da via STAT3/HIF1α/Glicólise durante a sepse.
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Durante a sepse, a deficiência de SOCS1 no macrófago induz aumento na ativação
de STAT3, o qual liga-se na região promotora do HIF-1α, e promove a sua
transcrição. O HIF-1α, por sua vez, liga-se na região promotora da hexokinase 1,
aumentando a transcrição desta e de outras enzimas da via glicolítica. O aumento
da via glicolítica leva ao aumento nos níveis de lactato e a uma maior produção de
citocinas proinflamatórias como IL-1β. A exacerbação da resposta inflamatória
observada na ausência de SOCS1 leva ao aumento do crescimento e da dispersão
da bactéria para órgãos vitais, como o rim e, maior produção de citoconas e
quimiocinas como KC no pulmão. Esse aumento de KC induz maior acúmulo de
neutrófilos nesse órgão, levando ao aumento da inflamação pulmonar. A
exacerbação da resposta inflamatória na ausência de SOCS1 induz maior dano de
órgãos vitais e, em consequencia maior susceptibilidade durante a sepse.
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7.Conclusões
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Nossa trabalho mostra que a inibição farmacológica ou deficiência genética de
SOCS1 promove uma exacerbação da resposta inflamatória sistêmica e do dano
de órgãos vitais como, rim, coração, pulmão e figado. Essa regulação da inflamação
mediada por SOCS1 permite um maior controle da dispersão e do crescimento
bacteriano, aumentando assim a taxa de sobrevida durante a sepse.
Mecanisticamante, SOCS1 regula negativamente a ativação de STAT3, o qual é
um fator de transcrição crucial para a expressão de HIF-1α e, esse por sua vez
induz a expressão de enzimas da via glicolítica. Sendo assim, nosso resultados nos
permitem concluir que o SOCS1 apresenta um papel fundamental no controle da
resposta inflamatória sistêmica durante a sepse.
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