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RESUMO 

Naffah-de-Souza, C. Importância do complexo 2 da via mTOR (mTORC2) nas funções 
efetoras e no metabolismo dos neutrófilos em modelo experimental de sepse [Tese 
(Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, 2019. 
 

Os neutrófilos são importantes células do sistema imune inato e a primeira linha de 
resposta durante um processo inflamatório. Suas propriedades e funções, assim como seu 
metabolismo, bastante estudados no passado, ganharam uma nova perspectiva com o 
advento de uma nova área do conhecimento: o imunometabolismo. Com isso, o estudo da 
via metabólica mTOR se evidenciou nas células imunes. Porém, a participação dessa via 
nas funções efetoras e no metabolismo dos neutrófilos ainda é pouco esclarecida. De 
maneira mais restrita, a importância do complexo mTORC2 nessas células é ainda menos 
explorada, pois não há um inibidor específico desse complexo. Sabendo-se que a via mTOR 
se conecta com a via PI3K pela quinase AKT, formulamos a hipótese de que a deleção de 
mTORC2 prejudicaria as funções efetoras dos neutrófilos, uma vez que a PI3K é 
importante para a quimiotaxia, fagocitose, degranulação e para o burst oxidativo dos 
neutrófilos. Dessa forma, usando animais deficientes ou não em mTORC2 ativado 
(LysMRicΔ/Δ ou LysMRic fl/fl) apenas nas células mieloides, nós investigamos o papel 
desse complexo sob as funções efetoras e o metabolismo dos neutrófilos. Além disso, 
verificamos o impacto dessa deleção em modelo experimental de sepse. Ao avaliarmos o 
estado de ativação da via mTOR, observamos que o estímulo com LPS é capaz de ativar 
mTORC2 e que a ausência de mTORC2 ativo nos neutrófilos diminui a fosforilação da 
AKTT308 frente ao LPS. Quanto às funções efetoras dos neutrófilos, verificamos que a 
ausência de mTORC2 ativo prejudica a quimiotaxia frente ao fMLP, mas não aparenta 
interferir na capacidade fagocítica dessas células. No entanto, a capacidade microbicida 
está reduzida nesses neutrófilos. Identificamos que o prejuízo no killing da E. coli é devido 
a uma menor produção de NO, superóxido e, principalmente, HOCl. Possivelmente, a 
menor produção de HOCl tenha sido responsável também pela menor produção de NETs 
nos neutrófilos sem mTORC2 ativo. Ao avaliarmos o metabolismo desses neutrófilos, 
observamos que na ausência de mTORC2 os neutrófilos são mais glicolíticos frente aos 
estímulos com fMLP ou LPS, porém a captação de glicose desses neutrófilos é menor 
quando comparada ao controle com a via intacta. Posteriormente, o impacto da 
deficiência de mTORC2 em neutrófilos foi avaliado in vivo em modelo de sepse induzida 
por E. coli. Neste caso, não observamos diferença na sobrevida dos animais, mas os 
parâmetros bioquímicos e da calorimetria indireta sugerem um quadro de sepse mais 
grave nos animais LysMRicΔ/Δ. Além disso, a carga bacteriana nos órgãos-alvo da sepse 
foi maior nos animais LysMRicΔ/Δ, corroborando nossos achados in vitro. Assim, 
concluímos que a deficiência de mTORC2 nos neutrófilos implica em uma menor 
produção de oxidantes, principalmente o HOCl, o que leva a um prejuízo na capacidade 
microbicida e na formação das NETs nesses neutrófilos. 
 
Palavras-chave: Neutrófilos. Via mTOR. mTORC2. Imunometabolismo. Sepse. 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Naffah-de-Souza, C. Role of mTOR complex 2 (mTORC2) in the neutrophil’s effector 
function and metabolism during a sepsis model. [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2019. 
 
 
Neutrophils are the first line of defense in the innate arm of the immune system. Their 
functions and metabolism were well explored in the past. However, a new research field, 
the immunometabolism, brought new perspectives to neutrophil’s functional properties. 
Besides, the metabolic pathway mTOR, also became spotlighted with the 
immunometabolism emergence. Nevertheless, the role of mTOR pathway, mainly the 
mTORC2, in neutrophils is not clear.  It is well known that mTOR pathway is linked to PI3K 
via AKT. Therefore, we hypothesized that the mTORC2 deletion in neutrophils would 
impair their effector functions once PI3K is important to neutrophil’s chemotaxis, 
phagocytose, degranulation and oxidative burst. In this sense, we used a myeloid-specific 
Rictor deleted mice (inactive mTORC2) to investigate the role of mTORC2 in neutrophil’s 
effector functions and metabolism. Moreover, we evaluated the impact of Rictor deletion 
in a mouse sepsis model. We observed that LPS can activate mTORC2 and the absence of 
active mTORC2 decreases the AKTT308 phosphorylation upon LPS stimulation. We 
demonstrated that inactive mTORC2 impairs neutrophil’s chemotaxis upon fMLP 
stimulation, and apparently does not interfere with its phagocytic capacity. However, the 
neutrophil’s microbicidal capacity is clearly compromised due to an impairment in NO, 
superoxide, but mainly in HOCl production. Possibly, the decrease in HOCl production 
affected the NETs formation. Regarding the neutrophil’s metabolism, we observed that 
when mTORC2 is absent the neutrophils are more glycolytic upon fMLP or LPS 
stimulation, but their glucose uptake is lower than the active mTORC2-neutrophils.  After, 
we investigated the impact of the Rictor deletion in a E. coli-induced sepsis model. 
Although we did not see statistic difference in the survival curve, the glycemia, urea and 
indirect calorimetry suggest a poor sepsis outcome in the LysMRicΔ/Δ animals. Besides, 
the bacterial burden was increased in the LysMRicΔ/Δ, corroborating our in vitro results. 
Therefore, we conclude that mTORC2 absence in neutrophils implies in a decrease in 
oxidants production, mainly HOCl, leanding to an impairment in the microbicidal capacity 
and NETs formation. 
 
Key-words: Neutrophils. mTOR pathway. mTORC2. Immunometabolism. Sepsis. 
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PPP: Via das pentoses fosfato 

PRR: Patter Recognition Receptors 

Rac: Ras-related C3 botulinum toxin substrate 

RAPA: Rapamicina 

RER: Respiratory Exchange Ratio 

Rho-GDI: Rho GTP dissociation inhibitor 

RhoA: Ras homolog gene family, member A 

RIPA: Radioimmunoprecipitation assay 

RNS: Reactive nitrogen species 

ROCK: Rho-A associated protein kinase 

ROS: Reactive oxygen species 

S6: Proteína S6 ribossomal 

SFB: Soro fetal bovino 

SIRS: Systemic inflammatory response syndrome 

SOD: Superóxido dismutase 

SOFA: Sequential Organ Failure Assessment 

TCA: Ciclo do ácido tricarboxílico 

TCR: T cell receptor 

TEM: Microscopia eletrônica de transmissão  

TLR: Toll-like receptor 

TSC: Complexo tuberosa esclerosa 

VCAM-1: Vascular Cell Adhesion Molecule 1 

VO2: Volume de oxigênio consumido 

WASP: Wiskott–Aldrich Syndrome protein 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Sistema imune: Visão geral 

O sistema imune possui duas principais linhas de resposta a um agente causador 

de estresse: a imunidade inata e a adaptativa, sendo que a imunidade inata é a primeira 

linha de reconhecimento do nosso organismo. Ela é composta, principalmente, por 

barreiras físicas e químicas, fagócitos, que compreendem os neutrófilos e macrófagos, 

células Natural Killer (NK) e células dendríticas (DCs) (1-3). Estas são classicamente 

conhecidas por fazerem a comunicação entre a resposta imune inata e a adaptativa (4). 

Composta por células capazes de reconhecer e responder diretamente aos padrões 

moleculares associados a patógeno, do inglês Pathogen-Associated Molecular Patterns 

(PAMPs), como o lipopolisacarídeo (LPS), por exemplo, a resposta imune inata é 

reconhecida por sua ação rápida. O reconhecimento dos PAMPs se dá através dos padrões 

de reconhecimento de padrão, do inglês Patter Recognition Receptors (PRRs) presentes 

nas células da imunidade inata, como o receptor do tipo Toll, do inglês Toll-like receptor 

(TLR) 4, capaz de reconhecer o LPS.  

Após o reconhecimento e ativação das células da imunidade inata, as citocinas 

presentes no microambiente inflamatório, juntamente com a apresentação dos antígenos 

aos linfócitos T pelas DCs, orquestram a resposta adaptativa (4). Composta, 

principalmente, de linfócitos T citotóxicos (CD8+), linfócitos T auxiliares (CD4+), linfócitos 

B e anticorpos, a imunidade adaptativa é capaz de montar uma resposta mais específica e 

eficiente para o restauro da homeostasia (1, 5). Embora a imunidade adaptativa tenha 

uma especificidade maior quando comparada à imunidade inata, esta é de extrema 

importância para os seres vivos multicelulares (6). Os fagócitos são parte fundamental da 

imunidade inata, sendo que organismos menos complexos, que não possuem imunidade 

adaptativa, dependem destas células para reconhecer de forma eficiente os patógenos (7). 

Dentre as células capazes de fagocitar microrganismos, os neutrófilos encontram 

destaque por representarem a maioria das células circulantes nos seres humanos, serem 

as primeiras células a chegarem ao foco inflamatório e capazes de reconhecer uma gama 

de microrganismos, assim como responder prontamente, de forma a conter os patógenos 

(8). 
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1.2. Neutrófilos: origem e funções  

Os neutrófilos são oriundos de progenitores mieloides da medula óssea, 

correspondendo entre 55 a 60% do total de células na corrente sanguínea dos seres 

humanos (8). Os neutrófilos são chamados de fagócitos profissionais devido à sua 

capacidade fagocítica, visto que seus grânulos não possuem afinidade nem pelo corante 

ácido, eosina, nem pelo corante básico, a hematoxilina (3, 9). 

 Desde a sua descoberta, os neutrófilos são considerados potentes células 

inflamatórias sendo cruciais frente a uma infecção. Além disso, elas enviam sinais por 

meio de citocinas e quimiocinas, recrutando outras células para o local inflamado (5). No 

entanto, o dano tecidual ocasionado pela ativação exacerbada dos neutrófilos fez com que 

suas funções efetoras fossem vistas como pouco refinadas (6). Atualmente, os avanços nos 

estudos da imunidade inata têm modificado o cenário da biologia dos neutrófilos, 

incluindo suas propriedades e funções (10). 

Por possuírem um tempo de vida relativamente curto, os pesquisadores 

acreditavam, até então, que os neutrófilos estavam presentes apenas na fase aguda da 

resposta inflamatória. No entanto, pesquisas mais recentes apontam que estas células 

podem moldar a resposta imune através da comunicação com macrófagos, células 

dendríticas (DCs) e células da imunidade adaptativa por meio de interação celular direta 

(célula-célula) ou mediadores solúveis (11, 12). Além disso, os neutrófilos fazem uso de 

diferentes estratégias para eliminar a eliminação dos patógenos, algumas delas descritas 

mais recentemente, como a formação das redes de cromatina, as NETs (do inglês 

Neutrophil Extracellular Traps) (13). A diversidade de substâncias presentes nos grânulos 

destas células também tem sido melhor estudada, bem como sua a capacidade 

microbicida e quimiotática (3) (Figura 1).  
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Figura 1. Funções efetoras dos neutrófilos. Após ativação, os neutrófilos desempenham diversas funções 
efetoras. Algumas delas são dependentes do conteúdo presente em seus grânulos, que podem ser divididos 
em azurófilos ou primários, secundários e terciários. Além dos grânulos, os neutrófilos possuem diversos 
receptores de membranas, produzem espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e formam “armadilhas” 
(NETs) através da secreção de DNA e elastase para capturar patógenos. Adaptado de (6). 

 

1.2.1. Quimiotaxia 

O processo de quimiotaxia dos neutrófilos, ou migração guiada, direciona essas 

células para o foco inflamatório por meio de quimioatraentes, como o Formyl-Methionyl-

Leucyl-Phenylalanine (fMLP) ou a quimiocina CXCL8 (6) . Esse processo envolve uma série 

de mecanismos moleculares para que ocorra o rearranjo do citoesqueleto e da membrana 

plasmática, permitindo a polarização da actina e, consequente, motilidade dos neutrófilos 

(14). Embora a quimiotaxia dos neutrófilos seja bastante estudada, o processo 

coordenado de formação de protrusões na parte anterior da célula, os pseudópodes, 

juntamente com a retração na sua parte posterior, chamada de uropódio, ainda precisa 

ser melhor esclarecida (15, 16). As moléculas e vias envolvidas na motilidade dos 

neutrófilos são diversas. As mais estudadas são a Ras-related C3 botulinum toxin substrate 

(Rac), Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), gerando Phosphatidylinositol (3,4,5)-

trisphosphate (PIP3) e Cell division control protein 42 homolog (Cdc42), que agem na 

porção anterior dos neutrófilos (15). A ativação da Rac induz a polarização da actina e a 

formação dos pseudópodes (15). O PIP3 age por meio de retroalimentação positiva com 

a Rac para polarizar a dinâmica da actina na parte anterior da membrana, contribuindo 

para a formação das protrusões e motilidade (15). Já a Cdc42 tem a atividade de inibir a 

proteína Ras homolog gene family, member A (RhoA) na parte anterior da célula, uma vez 

que a RhoA age no uropódio. Além disso, a Cdc42 controla a redistribuição da Wiskott–

L-Citrulina

Grânulos Azurófilos (primários): Mieloperoxidase, elastase, 
defensina, catepsina G, proteinase 3, iNOS, β-glucuronidase, 
BPI.

NETs: DNA extracelular com elastase, 
mieloperoxidase e peptídeos microbicidas.

Grânulos secundários e terciários: 
Lactoferrina, MMP8, MMP9, MMP25, LL-37, 
Lisozima, gp91 phox

Receptores: Dectina-1, TLR2
(peptídeoglicano), TLR4 (LPS), TLR5,
(flagelina) TLR6 (zimosan), Mac-1 (CR3),
FcγRs, CR1.

Espécies reativas
de oxigênio
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Aldrich Syndrome protein (WASP), importante para a redistribuição da integrina CD11b 

no uropódio  (15). Além da WASP, outras proteínas desempenham um papel crucial no 

uropódio. São elas, a RhoA, a proteína quinase associada à RhoA (do inglês Rho-A 

associated protein kinase ROCK), miosina II e PI(4,5)P2  (15). As três primeiras agem por 

meio de retroalimentação positiva, estabilizando o uropódio, enquanto a RhoA estabiliza 

o mesmo por inibir a Rac  (15). Já a PI(4,5)P2 tem um papel na retração do uropódio, 

gerando, assim, a força necessária para a motilidade dos neutrófilos. A WASP, por sua vez, 

controla a redistribuição da integrina CD11b no uropódio dos neutrófilos  (15). Essa 

redistribuição é importante para a contração da miosina, contribuindo para a estabilidade 

do uropódio. Mais recentemente foi verificado que a via mTOR, por meio do seu complexo 

2 (mtORC2), tem ação na polarização da actina e também age na miosina II, via RhoA e 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc), contribuindo para a retração da parte posterior da 

célula (17, 18). 

Além da complexidade e envolvimento de diferentes moléculas e vias de 

sinalização que levam à motilidade dos neutrófilos, a ativação do endotélio durante um 

processo inflamatório é de crucial importância para que essas células cheguem ao local 

inflamado (6). Ao expressar E-selectinas e ligantes de integrinas (ICAM-1 e VCAM-1, do 

inglês Intercellular Adhesion Molecule 1 e Vascular Cell Adhesion Molecule 1, 

respectivamente), o endotélio permite e direciona o rolamento e a transmigração dos 

neutrófilos da corrente sanguínea para o foco inflamatório (6).  

 Após a transmigração, os neutrófilos se ativam completamente e podem fagocitar 

e eliminar patógenos por meio da produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, 

do inglês reactive oxygen species (ROS) e reactive nitrogen species (RNS), respectivamente, 

degranulação e formação das NETs (6).  
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Figura 2. Processo de formação dos pseudópodes e uropódio nos neutrófilos. Diferentes moléculas estão 
envolvidas no processo de migração quimiotática dos neutrófilos. As moléculas Rac, PIP3 e Cdc24 estão 
envolvidas com a polimerização dos filamentos de actina na parte anterior dos neutrófilos. A molécula RhoA 
está envolvida no processo de polimerização de actina e miosina II na parte posterior dessas células 
(uropódio), onde se concentra a força para impulsionar as células para frente. Adaptado de (15) 

 

1.2.2. Degranulação  

Os neutrófilos são providos de diferentes grânulos que são formados durante a 

maturação dessas células (19, 20). Eles são divididos baseados em sua densidade e 

composição e constituem um importante reservatório de proteínas microbicidas, 

proteases e componentes importantes para o burst oxidativo (21). Os grânulos podem ser 

divididos em azurófilos ou primários, secundários, terciários e secretórios (Figura 3).  

A liberação desses grânulos em compartimentos intracelulares, como os 

fagossomos, ou para o ambiente extracelular depende de vias de sinalização finamente 

reguladas, mas ainda não bem elucidadas. Sabe-se que os receptores acoplados à proteína 

G (GPCRs, do inglês, G protein-coupled receptors), quando ativados, iniciam cascatas de 

sinalização para movimentação e liberação desses grânulos (21, 22). Estudos da década 

de 2000, indicam que a liberação dos grânulos nos neutrófilos depende da ativação de β-

arrestinas, Rho-GTPases, como a Rac2, e tirosinas quinases e fosfatases (23, 24). Além 

disso, estudos utilizando a linhagem celular de neutrófilo, HL-60, demostraram que a via 

PI3K é importante para a exocitose dos grânulos (25). Esse processo envolve as etapas de 

recrutamento e translocação, ancoramento na membrana do fagossomo ou plasmática, 

por exemplo, e a fusão desses grânulos nas membrana (21). A etapa de recrutamento é 

dependente do rearranjo do citoesqueleto e montagem dos microtúbulos (26). A etapa da 
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fusão é rápida e há a formação de um poro reversível entre a vesícula e o grânulo, de forma 

a assegurar a completa fusão e liberação do conteúdo granular (21) .  

A translocação e exocitose dos grânulos é dependente do aumento de cálcio e 

adenosina trifosfato (ATP) intracelular (27). Além disso, a reorganização do citoesqueleto 

de actina é de fundamental importância para que ocorra a exocitose dos grânulos (21). 

Normalmente, o citoesqueleto forma uma malha em volta da periferia da célula 

impedindo o encaixe e fusão dos grânulos (21).  Portanto, após a ativação, essa malha 

necessita ser desmontada (concentrada em regiões específicas nos neutrófilos) a fim de 

facilitar a abertura de locais para que a fusão dos grânulos ocorra (21). Esse rearranjo do 

citoesqueleto é fundamental não apenas para a exocitose, mas também para a quimiotaxia 

e fagocitose (21). 

 

1.2.3. Produção de citocinas 

Embora os neutrófilos expressem uma quantidade de RNA 10-20 vezes menor 

comparado a outros leucócitos (28, 29) e possuam grânulos que armazenam a maioria da 

maquinaria necessária para desempenhar suas funções, eles também produzem e 

secretam citocinas e quimiocinas (29). Isso se dá após ativação dessas células por 

diferentes estímulos contidos no microambiente inflamatório (30) e é regulada por 

mecanismos que agem a nível transcricional ou pós-transcricional (11, 29-31). Na Figura 

3, nota-se a diversidade de citocinas e quimiocinas que os neutrófilos podem secretar. No 

entanto, é importante ressaltar que a quantidade dessas moléculas, que são produzidas 

pelos neutrófilos, é significativamente menor comparada aos monócitos/macrófagos ou 

linfócitos quando em células individuais. Porém, em situações in vivo, devido à grande 

quantidade de neutrófilos no foco da inflamação, a produção de citocinas e quimiocinas 

por essas células tem um papel crucial no decorrer do processo inflamatório (29). Essas 

substâncias tem papel na inflamação, recrutando e ajudando na ativação de células, mas 

também atuam em contextos anti-inflamatórios, por meio da secreção de TGF-β, por 

exemplo. 
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Figura 3. Citocinas que os neutrófilos potencialmente produzem. Tanto os neutrófilos humanos (A), quanto 
os murinos (B) produzem e secretam diferentes tipos de citocinas e quimiocina, ajudando no processo 
inflamatório e também na etapa de resolução da inflamação. Adaptada de (29). 
 

1.2.4. Fagocitose e burst oxidativo 

 O processo de fagocitose difere molecularmente entre neutrófilos e macrófagos 

(32). Para os neutrófilos essa função é crucial para a sua capacidade microbicida. 

Inicialmente, os patógenos são engolfados, por extensão da membrana plasmática, 

formando um vacúolo, o fagossomo (32). Este, por sua vez, precisa adquirir propriedades 

degradativas por meio de um processo complexo chamado de maturação. Isso significa 

que, após a formação do fagossomo, ele ainda não possui propriedades microbicidas. Por 

meio da maturação, ele adquire enzimas microbicidas, ATPases vacuolar, e o complexo 

NADPH oxidase (NOX2) (32). Parte desse processo consiste na fusão dos grânulos 

primários, secundários e terciários com o fagossomo. Além disso, ocorre também a fusão 

do lisossomo, formando, então, o fagolisossomo (33). A partir desse momento, o complexo 

da NOX2 está formado e ativado, permitindo que ocorra o burst oxidativo (34). 

 O complexo NOX2, nos neutrófilos, compreende a gp91phox e a p22phox, presentes 

na membrana plasmática dessas células. A fagocitose é o principal estímulo para a 

ativação da NOX2 (35, 36). Desta forma, enzimas citoplasmáticas são recrutadas para 

formar o complexo da NOX2. São elas p40phox, p67phox e p47phox, além da Rac e Rho-GDI 

(Rho GTP dissociation inhibitor) (35-37). Por meio deste complexo, um elétron é doado, 

pela oxidação da NADPH a NAD+, ao oxigênio molecular capturado do meio, resultando no 

ânion superóxido. Este ânion é convertido em peróxido de hidrogênio (H2O2) 
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espontaneamente ou pela ação da enzima superóxido dismutase (SOD) (38). O H2O2, pela 

ação da enzima mieloperoxidase (MPO), é convertido à ácido hipocloroso (HOCl), por 

incorporação do ânion cloreto (Cl-) (38, 39). Estes compostos são cruciais na ação 

microbicida dos patógenos fagocitados (34, 36, 37, 40) (Figura 4).  

 Outro importante mecanismo utilizado pelos neutrófilos na eliminação dos 

microrganismos fagocitados é a produção de RNS (41). Citocinas e produtos microbianos, 

como o LPS, levam à síntese da enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) (42). Esta 

enzima converte L-arginina em L-citrulina na presença de NADPH, liberando óxido nítrico 

(NO do inglês, nitric oxide) (43) (Figura 1). NO é uma molécula altamente instável capaz 

de reagir com o superóxido gerando peroxinitrito (ONOO-), um composto com grande 

potencial oxidativo e microbicida (44-46). Juntamente com as ROS, as RNS aumentam o 

repertório antimicrobiano que agem nos patógenos fagocitados e também extracelulares, 

uma vez que essas espécies também são liberadas no microambiente.  

 

 
Figura 4. Ativação da NOX2 após fagocitose. Após sinalização celular da fagocitose, os grânulos dos 
neutrófilos se fundem ao fagolisossomo, liberando enzimas microbicidas (A). Além disso, essa sinalização 
ativa o complexo da NADPH oxidase, que é composto por várias subunidades: gp91phox e p22phox, presentes 
na membrana, e p40phox, p47phox e p67phox, presentes no citoplasma. As subunidades da NOX2 
citoplasmáticas, juntamente com a Rac e a GDI, também presentes no citoplasma, se unem para formar o 
complexo da NADPH oxidase ativo (B). Adaptada de (37).  
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1.2.5. NETs 

 Descobertas em 2004, essa rede composta de cromatina, histonas e enzimas 

antimicrobianas, como a elastase do neutrófilo (NE) e MPO, é uma importante função 

efetora dos neutrófilos (13, 47). Capazes, não apenas, de reter os patógenos nessa rede de 

cromatina, as NETs também atuam na morte dos mesmos, pois contem enzimas 

microbicidas e histonas, que também tem ação antimicrobiana (13). Para liberar as NETs, 

neutrófilos ativados sofrem um tipo de morte celular que difere da apoptose e necrose 

(48). Steinberg e Grinstein, em 2007, cunharam o termo “NETose” para a morte do 

neutrófilo que leva a formação das NETs (49). Elas são independentes de caspase, sofrem 

decondensamento da cromatina e expansão do núcleo e são dependentes de ROS (13, 50). 

Até então, dois tipos de NETose são melhores descritos, a dependente e a independente 

de NOX2. A NETose dependente de NOX2 é o tipo clássico de NETs, verificado após 

estímulo com PMA, por exemplo. Ela tem início 1 hora após o estímulo e depende de ROS 

proveniente da NOX2, MPO, da Protein arginine deiminase 4 (PAD4) e NE (51). Essas 

enzimas translocam para o núcleo, contribuindo para o decondensamento da cromatina 

e se associando a ela. Após esse processo, ocorre a ruptura da membrana plasmática e a 

liberação das NETs (51). A NETose independente de NOX2 é mais rápida e dependente de 

ROS proveniente da mitocôndria (mtROS) (52). Sendo assim, este tipo de NETose é 

verificado após influxo de cálcio intracelular, que ativa diretamente a mitocôndria, 

levando à produção de mtROS. Ionóforos de cálcio, como a ionomicina, são ativadores 

clássicos desse tipo de NETose (52).  

 Além das NETs dependente e independente da NOX2, em 2009, Yousefi (53) et al. 

sugeriram um tipo diferente de NETs. Usando microscopia confocal, eles verificaram que 

os neutrófilos poderiam liberar as redes de DNA sem sofrer NETose . Usando o fator 

estimulador de colônia granulócito-macrófago (GM-CSF) ou a anafilatoxina, C5a, como 

estímulo, eles verificaram que esse mecanismo era dependente de DNA mitocondrial e 

por isso não levava à morte da célula (53). Os mecanismos moleculares envolvidos na 

formação e liberação das NETs tem sido bastante estudados desde de sua descoberta e 

algumas moléculas já foram vistas serem cruciais para a formação das NETs, como ROS, 

MPO e NE (54, 55). No entanto, as vias de sinalização que levam a esse fenômeno ainda 

não são totalmente compreendidas. (Figura 5). 
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Figura 5. Diferentes mecanismos de NETosis (Clássica e Vital ou Rápida) e moléculas envolvidas. Os diferentes 
tipos de NETosis são desencadeados de maneiras diferentes. Enquanto a NETosis vital leva a cromatina do 
núcleo ou da mitocôndria para o meio extracelular em forma de vesículas, a NETosis clássica leva ao 
rompimento da membrana nuclear e plasmática, liberando as NETs para o meio extracelular as custas da 
morte do neutrófilo. Muitas são as moléculas e vias de sinalização envolvidas nas NETs, inclusive a via 
mTOR, mas seu mecanismo molecular ainda não foi totalmente esclarecido. Adaptada de (56). 

 

1.3. Metabolismo das células imunes: visão geral 

 

Nos últimos anos, o metabolismo das células do sistema imune tem chamado a 

atenção dos pesquisadores. Sabendo da importância exercida por essas células para o 

controle ou progressão de doenças como diabetes, obesidade e câncer, um novo campo 

de pesquisa se revelou: o imunometabolismo (57). Dessa forma, a compreensão de como 

as células do sistema imune utilizam energia e como isso afeta suas funções efetoras 

ganhou destaque nos últimos anos.  

 As células do sistema imune, precisam produzir energia e sintetizar 

macromoléculas para desempenhar suas funções. Essa energia é estocada em forma de 

adenosina trifosfato (ATP) (58). A fonte metabólica mais comumente utilizada para 

geração de energia nas células do sistema imune é a glicose. A entrada da glicose nas 

células se dá por meio de transportadores específicos, chamados de transportadores de 

glicose (GLUT) (59). Existe uma família de diferentes GLUTs presentes nos variados tipos 
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celulares. Em células do sistema imune, o tipo mais expresso é o GLUT 1 (60-62). Sendo 

assim, após a entrada da glicose nas células ocorre uma cascata de 10 reações enzimáticas, 

em que o primeiro passo é a conversão da glicose em glicose-6-fosfato por meio da 

hexoquinase. Essas reações ocorrem no citoplasma até a formação do piruvato, com a 

geração de 2 ATPs (63). O piruvato pode ser convertido à lactato, ainda no citoplasma, por 

meio da enzima lactato desidrogenase (LDH). Isso permite a oxidação do cofator NADH 

em NAD+, o que permite o restauro do fluxo glicolítico, uma vez que o NAD+ é reduzido 

na conversão do gliceraldeído-3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. A produção de lactato era 

atrelada à chamada via da fermentação do ácido láctico, que ocorria apenas em condições 

de hipóxia (64). No entanto, em 1923, o médico e fisiologista Otto Heinrich Warburg 

observou que células tumorais consumiam uma quantidade elevada de glicose, 

comparada as células normais, mesmo na presença de oxigênio (65). Este fenômeno foi 

chamado de efeito Warburg. Hoje em dia já se sabe que não apenas as células tumorais, 

mas células em proliferação, como linfócitos T efetores, ou que demandam energia rápida 

para executarem suas funções, como os neutrófilos, fazem uso da glicólise aeróbica como 

via energética de preferência (58).  

Outro destino do piruvato, além da conversão em lactato, é a entrada na matriz 

mitocondrial. Lá ele pode ser oxidado pela piruvato desidrogenase (PDH), formando 

acetil-CoA, a qual entra no ciclo do ácido tricarboxílico (TCA). O ciclo do TCA, por sua vez, 

além de gerar intermediários metabólicos importantes para a síntese de macromoléculas, 

gera cofatores essenciais para o abastecimento da cadeia transportadora de elétrons 

(ETC), como o NADH e o FADH2. A ETC é composta por 4 complexos (I, II, III e IV) mais a 

ATP sintase. Por meio de reações de oxidação e redução (reações redox) que ocorrem 

nesses complexos, é gerado um fluxo de elétrons entre os complexos da ETC que, 

juntamente com o bombeamento de prótons para o espaço intermembranas da 

mitocôndria, leva à uma diferença de potencial na matriz mitocondrial e no espaço 

intermembranas (66, 67). Essa diferença no gradiente eletroquímico é convertida em 

energia mecânica, causando a rotação da ATP sintase (68). A energia gerada nessa rotação 

leva à formação de uma ligação química entre ADP e o fosfato inorgânico (Pi), gerando 

ATP (68). À eficiente geração de ATP via ETC e ATP sintase damos o nome de fosforilação 

oxidativa (OXPHOS). Além da geração de grande quantidade de ATP, a ETC também é um 

importante produtor de ROS mitocondrial (mtROS) (69). Anteriormente vistos como 

subprodutos da ETC, hoje se sabe que os mtROS são cruciais no direcionamento e função 
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das células imunes (70). Nos neutrófilos, por exemplo, eles são importantes na geração de 

NETs independentes da NOX2 (52). 

 

1.3.1. Metabolismo dos neutrófilos 

Estudos da década de 1950 destacaram os neutrófilos como células puramente 

glicolíticas, com pouca ou nenhuma mitocôndria (71, 72). Embora a glicólise aeróbica seja 

a principal fonte energética do neutrófilo, estudos mais recentes mostram que essas 

células possuem, de fato, poucas mitocôndrias, porém elas formam uma rede no 

citoplasma e desempenham um papel importante nas funções efetoras e na apoptose 

dessas células (73-75). Dependendo do seu estado de maturação e dos nutrientes 

disponíveis, os neutrófilos podem fazer OXPHOS, usando como combustível, 

principalmente, os ácidos graxos (76). 

 Além da glicólise aeróbica e da OXPHOS, a via das pentoses fosfato (PPP), é 

bastante ativa nos neutrófilos (77).  Quando a glicose é convertida em glicose-6-fosfato, a 

glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) pode direcionar o fluxo de carbono para a PPP. 

Essa via está associada à produção de NADPH e à biossíntese de nucleotídeos (78). Além 

disso, a PPP é importante para a regulação dos níveis de lactato no meio. Quando os 

neutrófilos se encontram em um ambiente com altas concentrações de glicose, para evitar 

o excesso de produção de lactato, a glicose é desviada para a PPP (77).  

O NADPH é um cofator crucial para a geração de ROS via NOX2. É a partir da 

oxidação do NADPH que elétrons são doados ao oxigênio molecular, iniciando a cascata 

de produção de ROS e RNS, como já mencionado no sub tópico do burst oxidativo (38). 

Além disso, a NADPH também é importante para restaurar os níveis de glutationa em sua 

forma reduzida. A glutationa é um dos principais antioxidantes encontrados nas células 

(79). Sendo assim, a formação de NADPH também contribui para o estado redox das 

células.  

Outra importante via metabólica nos neutrófilos é a glutaminólise. Esta via é 

também uma fonte de geração de NADPH via TCA, uma vez que a glutamina leva à geração 

de malato (80). Este pode ser transportado da matriz mitocondrial para o citoplasma, via 

um transportador de dicarboxilato. No citoplasma, o malato é convertido à piruvato, 

levando à geração da NADPH em sua forma reduzida e aumentando o aporte de substrato 

para a geração de ROS e RNS, via NOX2 (80). 



35 

 

A importância das vias metabólicas para as ações microbicidas nos neutrófilos está 

bem estabelecida. A produção de ROS e RNS, por exemplo, está intimamente relacionada 

com a eliminação dos patógenos fagocitados ou mesmo extracelulares (34, 36, 37, 40). 

Além disso, mais recentemente foi descrita a dependência de ROS, via NOX2, ou mtROS 

para a produção das NETs (13, 50), outro mecanismo microbicida de fundamental 

importância nos neutrófilos. No entanto, os mecanismos moleculares que conectam as 

vias metabólicas às ações microbicidas ainda não estão totalmente esclarecidos. Sabe-se 

que o fator de transcrição HIF-1α tem um papel importante nesse contexto. Ele atua no 

metabolismo glicolítico dos neutrófilos, aumentando a expressão de fatores importantes 

para via glicolítica, como o transportador Glut-1 e a enzima fosfoglicerato quinase 1 (PGK-

1) (81). Além disso, o HIF-1α controla a expressão de fatores microbianos, como os 

peptídeos antimicrobianos relacionados à catelicidina, NOS2, a NE e catepsina G, por 

exemplo (82). A ativação do eixo mTORC1-HIF-1 α também foi visto no contexto das NETs, 

aumentando sua produção (83). No entanto, os mecanismos moleculares que relacionam 

a via mTOR às funções efetoras dos neutrófilos em geral não são claros, sendo necessário 

mais estudos nessa área. 

 

1.4. Via mTOR 

A proteína alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) faz parte de uma via de 

sinalização que participa de diversas funções celulares como metabolismo, crescimento, 

sobrevivência, envelhecimento e memória (84). mTOR é uma serina-treonina quinase 

conservada evolutivamente com peso molecular de 290 kDa. Seu nome tem como origem 

o seu inibidor rapamicina (RAPA), que foi inicialmente isolado de bactérias do solo de 

Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. A RAPA, também conhecida como Sirolimus® e Everolimus®, 

forma um complexo com a proteína ligante 12 de FK506 (FKBP12) que permite a inibição 

de mTOR. A via mTOR pode ser ativada de diversas formas, dentre elas a variação da razão 

ATP:AMP via proteína quinase ativada por AMP (AMPK), por insulina, fatores de 

crescimento 1 do tipo insulina (IGF-1), por amino ácidos via Rag GTPases e Wnt ativando 

a via glicogênio-sintase-quinase 3 (GSK3). Receptores do sistema imune também podem 

ativar mTOR como, por exemplo, receptores de linfócitos T (TCR) e B (BCR), receptores 

de citocinas e TLR (85). Todos estes são capazes de ativar proteínas quinases, como a 

PI3K, por exemplo. Após ativada, a PI3K é recrutada para a membrana plasmática e 

fosforila o fosfatidilinositol (4,5)-bifosfato (PIP2) para gerar fosfatidilinositol (3,4,5)-
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trifosfato (PIP3). Este, por sua vez, recruta a serina-treonina quinase AKT para a 

membrana plasmática, permitindo a fosforilação da AKTT308 pela PDK1 e da AKTS473 pelo 

mTORC2 (86). Dessa forma, a AKT alcança sua ativação máxima e é capaz de regular 

processos metabólicos envolvendo crescimento e sobrevivência celular (87).  A AKT 

fosforila o complexo tuberosa esclerosa (TSC) 2 diminuindo a inibição sobre Rheb que 

ativa o complexo 1 da via mTOR (mTORC1) (88) (Figura 4). 

A molécula mTOR participa de dois complexos, o primeiro chamado de mTORC1, 

do qual também fazem parte a proteína regulatória associada de mTOR (Raptor), a 

proteína adaptadora mLST8 (do inglês, mammalian lethal with SEC13 protein 8), também 

conhecida como GL e dois reguladores negativos PRAS40 e DEPTOR (89, 90). O segundo 

complexo, chamado de mTORC2 também é composto por mTOR, DEPTOR (do inglês, DEP 

domain-containing mTOR-interacting protein) e mLST8, além das subunidades Rictor (do 

inglês, rapamycin-insensitive companion of mTOR), mSin1 (do inglês mammalian stress-

activated protein kinase (SAPK)-interacting protein 1), PROTOR, PRR5 (do inglês proline-

rich protein 5) e Hsp70 (do inglês, Heat-shock protein 70) (90, 91). Embora a ativação de 

mTORC2 ainda não esteja muito clara, estudos mostram que a via PI3K- IκB kinase α 

(IKKα) pode ativar mTORC2(92). Este, por sua vez é responsável pela fosforilação da 

Ser473 na AKT (91). Sabe-se que mTORC1 é ativado pela fosforilação de TSC1-TSC2, 

deixando de inibir Rheb e levando a uma regulação positiva de mTORC1. A molécula 

Raptor recruta a quinase S6 (p70S6K) e a proteína 4EBP1 (do inglês, Eukaryotic 

translation initiation factor 4E (eIF4E)-binding protein 1)) (89). Dessa forma, mTORC1 

fosforila e inativa o repressor de tradução de mRNA 4E-BP1 e fosforila e ativa a p70S6K 

que fosforila a proteína S6 ribossomal (S6) (93), fazendo deste complexo um regulador 

positivo da síntese de proteínas (Figura 4).  
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Figura 6. Ativação da via mTOR. A molécula mTOR existe em dois complexos proteicos distintos: mTORC1 
(composto por mTOR, Raptor, MLST8), que é sensível à rapamicina e regulado por fatores de crescimento, 
ligantes de TLR e nutrientes e o mTORC2 (composto por mTOR, Rictor, Sin1, mLST8), indiretamente inibido 
pela rapamicina. Os substratos do mTORC1 ativado, melhores descritos até então, são 4E-BP1 e p70S6K, 
que estimulam síntese proteica e crescimento celular.  mTORC2 é envolvido do rearranjo do citoesqueleto 
e sobrevivência celular. Adaptado de (94). 

 
 

1.4.1. Via mTOR em células da imunidade inata 

Nos últimos anos foi verificada a importância da via mTOR em células da 

imunidade inata, como neutrófilos, mastócitos, macrófagos e DCs mieloide e 

plasmocitóide (mDC e pDC) (94). A ativação das células da imunidade inata faz com que 

ocorram mudanças pronunciadas na morfologia dessas células, na capacidade migratória 

e na produção de citocinas, quimiocinas e mediadores lipídicos (95). Muitas dessas 

mudanças metabólicas são controladas pelos mTORC1 e 2, após a ativação celular (95). A 

via mTOR nas células da imunidade inata pode ser ativada por diferentes estímulos 

extracelulares, como fatores de crescimento, citocinas e ligantes de TLR (95). Os ligantes 

de TLR ativam mTORC1 e 2 em monócitos, macrófagos e DCs de humanos e de 

camundongos (96-100). A IL-4 ativa mTORC1 e 2 em macrófagos murinos e a IL-15 ativa 

mTORC1 em células NK em humanos e camundongos (101). A ativação da via mTOR nas 

células da imunidade inata se dá por vários intermediários encontrados em vias de 

sinalização acima dos complexos mTORC1 e 2 e culmina com a ativação de outros abaixo 
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deles. mTORC1 ativado promove a síntese de proteínas em células da imunidade inata 

enquanto mTORC2 é relacionado a processos de reorganização do citoesqueleto e 

sobrevivência (95) (Figura 7). 

No que diz respeito ao metabolismo, células da imunidade inata também 

controlam ativamente seus processos metabólicos para adaptar e otimizar suas funções 

efetoras conforme suas necessidades e nutrientes disponíveis no meio (102). A via mTOR 

é uma via central de regulação de diversos processos metabólicos (103, 104). A ativação 

de mTORC1 geralmente culmina com processos anabólicos que induzem a síntese de 

proteínas, ácidos nucleicos e lipídeos (105). Além disso, também é crucial para os 

processos de glicólise aeróbica e respiração mitocondrial, fornecendo energia para a 

célula montar uma resposta aos estímulos recebidos (95, 106, 107). mTORC2 também 

está relacionado com o metabolismo glicolítico, com geração de lactato por meio da 

glicólise aeróbica (103). O lactato promove a reprogramação do metabolismo de 

macrófagos e DCs, pois diminui a expressão de IL-12 e aumenta a expressão de IL-10 

(103).  

A via mTOR controla a síntese de citocinas por células da imunidade inata (94). 

Porém, devido à complexidade da via, essa regulação é muito variável, assim como todo o 

controle metabólico feito por ela. Depende muito do ambiente em que se encontra a célula, 

se primária, derivada da medula óssea ou linhagem, se de humanos ou camundongos, 

entre outros fatores. Um exemplo é a produção de IL-12, como visto anteriormente. O 

aumento da atividade de mTORC1, pela inibição de TSC1, reduz a produção de IL-12 por 

DCs derivadas da medula óssea, mas aumenta a produção desta citocina por macrófagos 

derivados da medula, em camundongos (103) . A deleção de mTORC2 faz com que o fator 

de transcrição FOXO1 (do inglês, Forkhead box protein O1) deixe de ser inibido em DCs e 

macrófagos (108, 109). Sua consequente ativação leva ao aumento da expressão de genes 

inflamatórios e produção de IL-12 nessas células (108, 110). 

A importância dos complexos da via mTOR no fenótipo das células da imunidade 

inata é verificada por inibição farmacológica dos mesmos ou deleção condicional. No caso 

dos macrófagos, a deleção condicional de TSC1 reduz a polarização para M2 em resposta 

à IL-4, tanto in vivo quanto in vitro (111). A inibição de mTORC1, por deleção de Raptor, 

diminui a resistência à insulina e inflamação por direcionar a polarização dos macrófagos 

para o perfil M2 (112). Já a deleção de Rictor, levando à inibição de mTORC2, aumenta à 

susceptibilidade ao choque induzido por LPS, devido à polarização dos macrófagos para 
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o perfil M1 (113). Em mastócitos foi verificado que a ativação de mTORC1 é necessária 

para a sobrevivência e expressão de IL-8 e TNF após estimulação do receptor FcεRI (114, 

115). O mTORC2 contribui para a quimiotaxia mediada pela prostaglandina E2 (PGE2), 

expressão de CCL2 e produção de ROS nessas células (116). Em células NK foi verificado 

que a IL-15 ativa mTORC1 que, por sua vez, é importante para a proliferação e 

citotoxicidade dessas células (101, 117, 118). O tratamento com RAPA bloqueia a 

proliferação e expressão de IFNγ e granzima B nas células NK, afetando a capacidade 

microbicida destas células e aumentando a carga viral de citomegalovírus nos 

camundongos tratados (101, 118). 

 

 

Figura 7. Importância dos complexos da via mTOR no metabolismo das células da imunidade inata. As células 
da imunidade inata têm um metabolismo diferente dos linfócitos, geralmente mais glicolítico, enquanto os 
linfócitos fazem mais fosforilação oxidativa. Os complexos da via mTOR estão envolvidos no metabolismos 
dessas células e ativam moléculas chave, levando à produção de citocinas e mediadores lipídicos (95). 

 

1.4.2. Via mTOR nos neutrófilos 

  Inicialmente vistas como vias diferentes, hoje sabemos que PI3K e mTOR se 

comunicam via AKT (119). O papel dessas vias tem sido evidenciado nas funções dos 

neutrófilos. Estudos mostram que a via da PI3K regula a fagocitose nessas células, 

principalmente durante o engolfamento e internalização de partículas grandes (120). Da 

mesma forma, neutrófilos que não possuem PI3K demonstram defeitos no burst 
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oxidativo e na migração, quando estimulados com fMLP (121, 122). Além disso, estudos 

com neutrófilos deletados de AKT2 mostram que essa quinase é importante para a 

quimiotaxia, produção de superóxido, degranulação e migração celular após estímulo com 

fMLP, C5a ou PMA (123). 

Embora a ligação entre essas vias seja extensa, pouco são os estudos envolvendo a 

via mTOR e os neutrófilos. Em relação ao mTORC1, foi verificado que  ligantes de TLR  e 

os fatores de crescimento GM-CSF (do inglês, granulocyte-macrophage colony-stimulating 

factor)e FMS-related tyrosine kinase 3 ligand (FlT3L) induzem a  ativação desse complexo 

em neutrófilos (94, 124) e DCs (94, 96, 125, 126). Além disso, visto que o papel do 

mTORC1 se baseia no controle da síntese de proteínas, ele pode atuar nos neutrófilos 

induzindo a tradução de mRNA pré-existentes (127). Desta forma, foi visto que a ativação 

de mTORC1 induz a síntese da ciclo-oxigenase 2 (COX2), levando ao aumento de PGE2 e 

atuando de maneira pro-inflamatória nessas células (128). Além disso, mTORC1 está 

envolvido na expressão de IL-6 sem a necessidade de uma síntese de novo dessa citocina 

(127).. Desta forma, inibir mTORC1 pode levar a uma resposta menos inflamatória por 

parte dos neutrófilos (95).  

Outra ação importante da via mTOR nos neutrófilos é em relação à formação das 

NETs. Porém, os estudos em questão fazem uso da RAPA e não distinguem os complexos 

da via mTOR envolvidos (83, 129). Sendo assim, o mecanismo molecular de ação da via 

mTOR nas NETs ainda precisa ser melhor estudado. Em 2012, McInturff et al. observaram 

que a via mTOR regula a formação das NETs por induzir o fator de transcrição HIF-1α, 

usando como estímulo LPS. Assim, inibindo a via mTOR por meio da RAPA, eles 

verificaram uma diminuição da expressão de HIF-1α, associando, então, a inibição das 

NETs ao fator de transcrição (83). Diferentemente do trabalho de McInturff et al., em 

2013, um outro grupo de pesquisa sugeriu que a inibição da via mTOR contribui para a 

produção das NETs (129). Itakura et al. sugerem que a autofagia, juntamente com a 

produção de ROS, são importantes para a formação das NETs após estímulo com fMLP e 

que a via mTOR regula negativamente a autofagia nos neutrófilos (129). Tendo em vista a 

complexidade da regulação da via mTOR, principalmente em células do sistema imune, a 

disparidade entre os trabalhos citados pode ser devida aos estímulos usados.  

Embora com ativação e atuação ainda pouco conhecidas, estudos mais recentes 

têm demonstrado que o mTORC2 atua na regulação do rearranjo do citoesqueleto nos 

neutrófilos por agir na F-actina e Miosina II (18, 130). Esses estudos fizeram uso de knock-
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down de Rictor em linhagens celulares e observaram que a migração dessas células está 

prejudicada na ausência de mTORC2 (18, 130). 

Sendo assim, embora alguns trabalhos tenham demonstrado a participação da via 

PI3K e, mesmo, mTOR em neutrófilos (95, 120), pouco se sabe sobre a ação dos complexos 

mTORC1 e mTORC2 nestas células e, principalmente, a influência dos mesmos na resposta 

imune frente a um patógeno, como no caso da sepse. Portanto, o estudo da via mTOR em 

um contexto inflamatório/infeccioso, como a sepse, pode contribuir para elucidar 

possíveis mecanismos de ação dessa via, sendo importante para futuras estratégias 

terapêuticas na sepse. 

 

1.5. Sepse: definição e fisiopatologia 

A sepse é uma síndrome causada por uma resposta inflamatória sistêmica 

descontrolada induzida por uma infecção (131). Em 1991 foi introduzido o termo SIRS 

(systemic inflammatory response syndrome) após uma conferência entre o American 

College of Chest Physicians (ACCP) e a Society of Critical Care Medicine (SCCM), para 

universalizar a definição de sepse. A SIRS é definida como uma combinação de sinais 

clínicos sem a existência de infecção (132, 133). Portanto, o diagnóstico de sepse só era 

feito quando havia um agente infeccioso associado ao quadro de SIRS. Desta forma, a 

sepse foi dividida em sepse severa e choque séptico, sendo que a primeira é definida como 

sepse associada à disfunção de um ou mais órgãos e o choque séptico é definido como 

sepse severa associada à necessidade de medicamentos vasoativos (134). Como esses 

conceitos não eram revisados desde 2001, ocorreu, em 2016, uma força-tarefa que 

mobilizou a Society of Critical Care Medicine (SCCM) e a European Society of Intensive Care 

Medicine (ESICM) (131). Com isso, foi proposta uma nova definição de sepse, chamada de 

Sepse-3. A nova proposta evidencia a resposta inflamatória descontrolada em um quadro 

de sepse, que leva à disfunção de órgãos e ao risco de morte (131). Nesse novo consenso, 

os critérios de SIRS para identificar um quadro de sepse foram abandonados, e o termo 

sepse severa foi eliminado. Atualmente, os critérios para identificação de um paciente 

com sepse provêm do SOFA (do inglês, Sequential Organ Failure Assessment) (131, 135). 

Os critérios do SOFA incluem: taxa respiratória, frequência cardíaca, coagulação, função 

hepática, função renal e se o paciente apresenta algum grau de coma (135). Em relação ao 

choque séptico, o novo consenso o define como um subconjunto da sepse. Quando se 

observa anormalidades circulatórias e metabólicas profundas no paciente que aumentam 
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o risco de morte, ele é enquadrado no choque séptico (131). Embora as definições e 

critérios sejam para melhorar a identificação e tratamento dessa síndrome, sempre há 

limitações. A principal limitação levantada por especialistas na área é a baixa 

sensibilidade para identificação precoce de quadros de sepse, momento em que o 

tratamento é mais eficaz (136).  

O sistema imune inato, que responde prontamente ao agente invasor, é crucial para 

dar início à imunofisiopatologia da sepse (137). A ativação das células da imunidade inata, 

principalmente os neutrófilos e macrófagos residentes, resulta em exacerbada liberação 

de citocinas, quimiocinas e outros mediadores inflamatórios. Dentre as principais 

citocinas relacionadas à sepse, se destacam, TNF-α, IL-1 e IL-6, produzidas por neutrófilos 

e macrófagos (138-141). O papel destas citocinas na sepse foi demonstrado em inúmeros 

trabalhos, incluindo humanos e modelos animais. TNF-α e IL-1β agem em diferentes tipos 

celulares, como macrófagos, células endoteliais e neutrófilos, promovendo a ativação 

dessas células (137). Desta forma, estas citocinas amplificam a cascata inflamatória, 

fazendo com que os macrófagos secretem IL-6, IL-8 e MIF, mediadores lipídicos e ROS e 

RNS, também secretadas pelos neutrófilos, levando a disfunção dos órgãos na sepse (142, 

143). Além disso, TNF-α e IL-1β pertencem ao grupo de citocinas pirogênicas, sendo 

importantes mediadores no desenvolvimento da febre (144). Uma das principais funções 

da IL-6 também é o controle da temperatura, porém de forma dependente de TNF-α e IL-

1. A IL-6 induz a produção de prostaglandinas no sistema nervoso central, o que gera a 

febre (145). A IL-6 também é apontada como marcador de severidade da doença, sendo 

que o bloqueio com anticorpo específico diminui a mortalidade em camundongos (146). 

Além da IL-6, outros fatores podem indicar uma sepse mais severa, como a temperatura 

corporal e a migração de células para o local da infecção. 

O aumento da temperatura corporal é a manifestação mais comum na sepse e, 

como em outras infecções, acredita-se que a febre seja um fator determinante para o 

sistema imune eliminar o agente infeccioso (147). No entanto, em um quadro de sepse 

mais grave a febre dá espaço à hipotermia, de forma que esta é usada como um indicativo 

de severidade da sepse (148). 

 

1.5.1. Importância dos neutrófilos na sepse  

Os neutrófilos são as principais células envolvidas na sepse [9, 10]. Por meio das 

suas funções efetoras, como a fagocitose, liberação de oxidantes e das NETs, os neutrófilos 
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são importantes para conter os patógenos envolvidos nessa síndrome [9, 11, 12].  No 

entanto, num quadro de sepse grave, em que a quantidade de microorganismos é 

exacerbada, o recrutamento de neutrófilos para o local da infecção é prejudicado, fazendo 

com que estas células migrem para órgãos distantes (149). Tavares-Murta e 

colaboradores demonstraram, em 2002, que neutrófilos de pacientes com sepse possuem 

uma supressão da quimiotaxia em resposta ao quimioatraente fMLP e ao leucotrieno B4 

(LTB4). Além disso, neste trabalho, os pesquisadores fizeram uma associação da 

supressão da quimiotaxia dos neutrófilos com a severidade da doença, sugerindo que a 

disfunção na migração destas células pode ser um marcador de pior prognóstico da 

doença (149).  

Dentro do contexto da sepse, em que há altos níveis de quimiocinas e citocinas 

circulantes, o defeito na migração dos neutrófilos não é decorrente de uma carência 

destes mediadores. Pelo contrário, embora os mecanismos envolvidos na falha de 

migração dos neutrófilos não estejam completamente esclarecidos, a excessiva produção 

de citocinas, quimiocinas, proteínas de fase aguda, além do aumento da atividade da iNOS, 

HO (hemeoxigenase)-1 e ativação sistêmica de TLRs (toll-like receptors) durante a sepse, 

contribuem para o defeito na migração dos neutrófilos para o sítio de infecção por inibir 

proteínas importante para a quimiotaxia, como o CXCR2, por exemplo (150-154).  

A lesão tecidual causada pelos neutrófilos, devido à liberação desregulada de ROS 

e RNS e, também, das NETs é uma das causas que leva à disfunção dos órgãos na sepse 

(155-157). A fagocitose, que leva à produção de ROS pelos neutrófilos, e a liberação das 

NETs são etapas cruciais para conter e eliminar o patógeno (155, 156, 158). A 

característica central do processo inflamatório durante a sepse aguda é o acúmulo de 

neutrófilos ativados na microcirculação de órgãos altamente vascularizados, como fígado, 

pulmões e rins (159), levando a um dano tecidual e, posteriormente, disfunção dos órgãos 

mediados pelo sistema imune (160, 161). Recentemente, o papel das NETs na sepse tem 

se destacado e muitos trabalhos demonstram a sua importância, principalmente, no 

clearance de bactérias (156). No entanto, os componentes microbicidas presentes nas 

NETs contribuem para o dano tecidual (157), não apenas na sepse, mas em outras doenças 

como o lúpus eritematoso sistêmico (162) e aterosclerose (163). Sendo assim, os efeitos 

benéficos da liberação de NETs durante a sepse são controversos. Certamente, as NETs 

tem um papel crucial na contenção dos microrganismos durante a sepse, sendo que 

quando não há a formação dessas estruturas, as bactérias conseguem atingir e colonizar 
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órgãos distantes mais rapidamente (158). No entanto, trabalhos mostram que as histonas, 

componente central das NETs, são os principais mediadores da disfunção endotelial, 

causando a morte dos pacientes com sepse (157, 164). Diante deste cenário, é evidente 

que o efetivo balanço entre a liberação das NETs e o seu clearance é a melhor estratégia 

diante de um quadro de sepse. Esse balanço não é visto apenas em relação às NETs. As 

funções efetoras dos neutrófilos em geral, incluindo a degranulação e a produção de ROS, 

levam ao dano tecidual se não forem controladas. Sendo assim, o grande desafio diante da 

sepse é atingir esse equilíbrio entre a resposta imune e a eliminação do patógeno. 
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2. HIPÓTESE 

Sabendo da importância do eixo PI3K-AKT-mTOR para a fagocitose e ativação da NOX2 

nos neutrófilos, formulamos a hipótese de que a deleção de Rictor (inibição do mTORC2), 

levaria a um comprometimento das funções efetoras e no metabolismo dos neutrófilos. 

Tendo em vista a importância de neutrófilos ativos e funcionais para o melhor curso da 

sepse, formulamos a hipótese de que os animais com a deleção de Rictor nas células 

mieloides cursariam com um quadro de sepse mais grave, pois os neutrófilos estariam 

menos responsivos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Investigar como o mTORC2 poderia influenciar as funções efetoras e o metabolismo 

dos neutrófilos e o seu impacto em modelo experimental de sepse. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Utilizando animais com deleção específica de Rictor nas células mieloides (LysMRic 

Δ/Δ) e seu respectivo controle, com a via intacta, (LysMRic fl/fl), nós verificamos: 

1)  A participação de mTORC2 na ativação e funções efetoras (produção de espécies 

reativas de oxigênio, capacidades quimiotáticas e microbicida e formação das NETs) dos 

neutrófilos; 

2) A influência do complexo mTORC2 no perfil metabólico dos neutrófilos; e 

3) A importância de mTORC2 em neutrófilos no curso da sepse induzida por E.coli. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados animais do sistema Cre-Lox machos (para experimentos in vivo) 

e fêmeas (para in vitro), entre 7-12, pesando de 18 a 28g. Os camundongos foram obtidos 

por cruzamento das linhagens provenientes do laboratório The Jackson Laboratory (Bar 

Harbor, Maine, Estados Unidos da América), sendo elas: Rictor flox/flox cruzados com 

camundongos Lisozima-cre. Este sistema, nos permitiu gerar animais deficientes para a 

proteína Rictor apenas em células que expressam a Lisozima, pois a sequência que 

codifica a enzima Cre-recombinase foi inserida sob o controle do promotor do gene que 

codifica a Lisozima.  Uma vez expressa, a enzima Cre-recombinase atua retirando a 

sequência gênica que codifica o Rictor, pois esta foi “floxeada” por 2 sítios Lox P inseridos 

na mesma orientação (requisito para que a sequência seja excisada). Usamos a 

nomemclatura LysMRic Δ/Δ para identificar os animais que tiveram Rictor excisado das 

células mieloides. O animal controle apropriado para este sistema foi gerado, 

apresentando a sequência Lox P floxeada em Rictor, porém que não apresenta a inserção 

da sequência da enzima Cre-recombinase no promotor da Lisozima. Deste modo, nossos 

animais controles apresentaram expressão da molécula Rictor normalmente. Para esses 

animais controles, usamos a seguinte nomenclatura, LysMRic fl/fl. Para os experimentos in 

vitro, usamos a nomenclatura NeutRic Δ/Δ para os neutrófilos provenientes dos animais 

LysMRic Δ/Δ ou NeutRic fl/fl para os neutrófilos provenientes dos LysMRic fl/fl. 

Os animais foram mantidos em condições livre de patógenos, em gaiolas com 

microisoladores autoclavados (no máximo 5 animais por caixa). Temperatura e 

fotoperíodo foram controlados, e ração e água ad libitum esterilizada. Os procedimentos 

realizados estão de acordo com os princípios propostos pela Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório/Colégio Brasileiro para Experimentação Animal 

(SBCAL/COBEA) e foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto 

de Ciências Biomédicas da USP (protocolo n° 51/2014). 

 

4.2. Genotipagem dos camundongos 

A genotipagem dos animais foi realizada por PCR convencional. Para isso, foi 

coletado um pequeno fragmento da extremidade da cauda dos animais para extração do 

DNA genômico. Em seguida, foram realizadas reações de PCR com o  Kit RED Extract-N-Amp™ 

Tissue PCR (Sigma, EUA), conforme instruções do fornecedor. A sequência de primers 
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utilizadas para Rictor-flox e LysM-cre (B6.129P2-Lyz2tm1(cre)Ifo/J) mutante (Cre+) ou 

selvagem (Cre-), foram as mesmas disponibilizadas pela Jackson Laboratory (JAX, Bar Harbor, 

EUA) (Tabela 1). Após amplificação, as amostras foram corridas em gel agarose 3% e, 

posteriormente coradas com Sybr Safe.  

Genes Sequência sense (5’-3’) Sequência Anti-sense (5’-3’) Tamanho do 

Amplicon (bp) 

Rictor-flox ACTGAATATGTTCATGGTTGT GAAGTTATTCAGATGGCCCAGC Selvagem: 444 

Mutante: 554 

Lyz Comum-

oIMR3067 

CTTGGGCGTCCAGAATTTCTC NA NA 

Lyz 

Mutante-

oIMR3066 

CCCAGAAATGCCAGATTACG NA 700 

Lyz WT- 

oIMR3068 

TTACAGTCGGCCAGGCTGAC NA 350 

Tabela 1. Sequência de primers usados para genotipagem dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. Para a 
reação de PCR do Lyz-Cre, realizamos reações separadas para o mutante e para o WT, sempre em conjunto 
com o primer do Lyx Comum. NA=não se aplica. 
 

Figura 8. Genotipagem dos animais. Géis de agarose 3% representativos das reações de PCR para 
genotipagem dos animais. Apenas foram usados os animais homozigotos para WT=LysMRic fl/fl (700 bp) 
ou para o Mutante= LysMRic Δ/Δ (350 bp). – (controle negativo), + (controle positivo) e B (Branco). 
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4.3. Isolamento e purificação dos neutrófilos da medula óssea 

Os fêmures e as tíbias dos animais foram coletados e as células da medula foram 

obtidas em solução tampão de HBSS 1X (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). As células foram 

centrifugadas (300xg por 5 minutos a 4oC) e as hemácias foram lisadas com tampão de 

lise de hemácias (155 mM NH4Cl,12 mM NaHCO3, 0.1 mM EDTA-

ethylenediamenetetraacetic acid). Após neutralização do tampão de lise com solução PBS 

1X + 2% SFB (serum fetal bovine), as células foram filtradas em peneiras (cell strainer) de 

40 μm e novamente centrifugadas (300xg por 5 minutos à 4oC). Posteriormente, 

utilizamos 2 diferentes métodos para enriquecimento da fração dos neutrófilos 

provenientes da medula óssea: 1) Separação por Beads magnéticas utilizando kit de 

seleção positiva Anti-Ly-6G Microbeads UltraPure (Miltenyi Biotec, Cologne, Germany), 

conforme instruções do fornecedor; 2) Gradiente de densidade, no qual as células foram 

ressuspendidas em 2 mL de PBS 1x e colocadas cuidadosamente sobe 4 mL de Histopaque 

1077 (Sigma-Aldrich). As amostras foram centrifugadas a 900xg por 30 min à 

temperatura ambiente (22oC) com a centrífuga em aceleração de 4 e sem break. 

Posteriormente, a fração rica em neutrófilos foi coletada sob a camada de Histopaque 

1077 (pellet) e lavada em PBS 1x.  

A pureza dos neutrófilos obtidos por separação magnética foi verificada por 

citometria de fluxo (Facs Canto2, BD Bioscience) utilizando anticorpo Ly6G-APC (BD 

Bioscence) e sua porcentagem foi entre 95,5 e 98,9% (Figura 9).  A pureza dos neutrófilos 

obtidos por gradiente de densidade foi verificada pela técnica de cytospin, após coloração 

com kit Panótico rápido (Interlab, Brasil). Após contagem de 100 células, verificando uma 

pureza entre 85-90% (Figura 10). A viabilidade celular para ambos os protocolos foi 

maior que 95% (dados não mostrados). 

 



50 

 

 

Figura 9. Purificação da medula óssea dos camundongos LysMRic Δ/Δ ou LysMRic fl/fl. Utilizando o kit de 
seleção positiva Anti-Ly-6G Microbeads UltraPure (Miltenyi Biotec, Cologne, Germany), obtivemos 95,5 a 
98,9% de pureza de neutrófilos. 
 

 

 

Figura 10. Análise da porcentagem de pureza dos neutrófilos isolados de medula óssea. Células da medula 
óssea dos camundongos foram isoladas e purificadas com Histopaque 1077. Pelo método de cytospin, 
avaliamos a pureza (85-90%) das amostras corando as células com o corante hematológico, Panótico 
Rápido e contando as células em microscópio de luz comum.  
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4.4. Padronização do crescimento da Escherichia coli (E. coli) e Pseudomonas aeruginosa (P. 

aeruginosa) e Indução da sepse por E. coli 

Utilizamos a E. coli (cepa ATCC 25992) e a P. aeruginosa (cepa ATCC 27853) como 

estímulo nos experimentos in vitro e utilizamos a E. coli, também, para induzir sepse nos 

animais. Primeiramente, foi necessário padronizar as curvas de crescimento das 

bactérias, para determinarmos o momento em que a bactéria atingiria sua fase de 

crescimento exponencial e, desde modo, apresentassem 100% de viabilidade. Para 

determinar o tempo de crescimento bacteriano em relação à quantidade de bactéria, 10uL 

de E.coli ou P. aeruginosa foram adicionados a 5 mL de meio líquido Luria-Bertani (LB) e 

incubadas por 16 h a 37°C em shaker a 212 rpm. Após esse tempo, foi realizado o repique, 

onde 10 µL da solução (meio LB + E. coli ou P. aeruginosa) foram adicionados a 5mL de 

meio LB. Esta nova solução foi também incubada em shaker a 37°C a 212 rpm. Após 1, 2, 

4, 6, 8, 12 e 24 horas de incubação, esta solução foi coletada e plaqueada em ágar 

McConkey e incubadas em estufa a 37°C durante 24h para posterior contagem de colônias 

de bactéria. Desta forma, o cálculo foi realizado levando em consideração a diluição, a 

quantidade de solução utilizada no plaqueamento e o número de colônias contadas. 

Assim, conseguimos montar uma curva de absorbância em relação ao tempo do 

crescimento e verificamos que a fase de crescimento exponencial para esta bactéria 

estava entre 4 e 5h(absorbância entre 0,7 a 0,9) (Figura 7A). Esta absorbância 

corresponde a cerca de 1 x 109 CFU/mL de E. coli ou P aeruginosa (Figura 7B).  Porém, 

para calcular com precisão a quantidade de bactéria, foi realizada a regressão linear no 

software Origin Pro 7.5 que nos proporcionou os valores das constantes slope (ou 

coeficiente angular) e intercept (ou interceptação da reta com o eixo vertical) utilizados 

na equação linear y = a+bx; onde y representa logCFU; a representa constante intercept; 

b representa a constante slope e x representa a absorbância que foi lida no 

espectrofotômetro (Figura 7C).  

Para preparar o inóculo utilizado na indução da sepse ou nos experimentos in 

vitro, uma alíquota da bactéria previamente congelada em glicerina, foi descongelada e o 

procedimento para crescimento foi realizado conforme descrito acima. O valor de 

absorbância obtido foi adicionado à equação, previamente padronizada, para cálculo da 

quantidade de CFU/mL. A quantidade estipulada de E.coli para induzir sepse nos 

camundongos (1,5x108 CFU/mL) foi ressuspendida em PBS 1x estéril para ser injetada i.p. 
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nos animais. A multiplicidade de infecção (MOI) utilizada nos experimentos in vitro foi, 

para E. coli 50:1, e para a P. aeruginosa 20:1. 

 

 
Figura 11. Curva de crescimento bacteriano. Relação da absorbância com o tempo de crescimento da E.coli 
(A), absorbância versus quantidade de bactéria (B). Regressão linear utilizada para calcular a quantidade de 
bactéria em função da absorbância (C). 

 

4.5. Extração de proteínas e Western blot 

Neutrófilos obtidos da medula óssea dos camundongos e purificados 

exclusivamente com o kit de seleção positiva Anti-Ly-6G Microbeads UltraPure, para 

obtenção de uma maior pureza, foram incubadas na concentração de 

2x106células/condição. Utilizamos como estímulo 30nM de fMLP, 2µg/mL de LPS ou 

veículo (DMSO) e incubamos as células por 15 min ou 2 h em PBS 1x-glicose (PBS 10 mM 

Na2HPO4; 2 mM KH2PO4; 137 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 0,5 mM MgCl2, 1 g/L glicose) a 37oC. 

Após incubação, as células foram centrifugadas a 400xg por 5min, 4oC. Separamos o 

sobrenadante para posterior análise da concentração de lactato e o pellet de células foi 

lisado com 70µL de tampão de extração proteica (RIPA- Radioimmunoprecipitation assay), 

na presença de inibidores de fosfatases e proteases (Roche, Alemanha) =. 30µL do lisado 
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foram diluídas em tampão de amostra 4x (Laemmili-BioRad, EUA) contendo DTT 

(Ditiotreitol) (Sigma-Aldrich, EUA). As amostras foram, então, denaturadas por 

aquecimento (5 min a 95°C), e então separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida 

12 %. As proteínas foram então transferidas para membrana de nitrocelulose, seguido de 

bloqueio da membrana com leite em pó 5 % diluído em Tris-Buffered Saline na presença 

de 0,5 % de Tween-20 (TBS-T), para posterior incubação com anticorpos primários 

overnight. Os anticorpos primários utilizados foram anti-pSer473, anti-pTre308, anti-AKT 

(total), anti-p4EBP1S6, anti-4EBP1 (total). Todos os anticorpos primários foram 

utilizados na diluição de 1:1000 e foram obtidos da empresa Cell Signaling Technology 

(EUA), enquanto que os anticorpos anti-β-actina foi utilizado na diluição de 1:10000 

(Sigma-Aldrich, EUA) e o anti-MPO foi utilizado na diluição 1:1000 (Abcam, EUA). 

Após incubação com os anticorpos primários, as membranas foram lavadas e 

incubadas com anticorpos secundários conjugados com HRP (Horseradish peroxidase) na 

diluição de 1:5000, sendo eles: anti-rabbit (Cell Signaling Technology, EUA) para as 

membranas previamente incubadas com anti-pAKTS473, anti-pAKTT308, anti-AKT, anti-

p4EBP1 e anti-4EBP1; e 1:10000 com anti-mouse para as membranas previamente 

incubadas com anti-β-actina ou 1:10000 com anti-Rabbit para o anti-MPO. Para a 

determinação da massa molecular foi utilizado o padrão de massa molecular Rainbow 

(BioRad Laboratories, EUA). Os pesos moleculares dos anticorpos utilizados são: anti-

pAKT ou anti-AKT total (60kDa), anti-p4EBP1 ou e anti-4EBP1 total (15-20 kDa), anti-

MPO (59 kDa) e anti-β-actina (42 kDa). A detecção das proteínas nas membranas foi 

realizada com o uso dos reveladores West Pico Chemiluminescent Substrate (Thermo 

Fisher Scientific, EUA) ou West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) e quimiluminescência detectada com o uso do Image Quant LAS500 (GE 

Healthcare Life Science, EUA). 

 

4.6. Ensaio de quimiotaxia 

Para determinar a quimiotaxia dos neutrófilos, utilizamos o sistema de transwell 

(Corning, EUA), conforme instruções do fabricante. De maneira resumida, esse sistema 

consiste na compartimentalização das células e do líquido que contém o quimioatraente. 

Dessa forma, uma membrana porosa retém as células no compartimento de cima do 

inserto, enquanto o líquido, contendo o quimioatrente, fica no fundo de uma placa de 24 

poços, em contato com a membrana. Utilizamos um inserto em que a membrana possuía 
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um poro de 3μM. Adicionamos 1x105 neutrófilos por condição, purificados da cavidade 

peritoneal, na parte superior do inserto em volume final de 100µL de RPMI1640 (Thermo 

Fisher Scientific, EUA). Na parte inferior (em contato com a placa) acrescentamos 590 µL 

de RPMI1640 e adicionamos 10 µL do estímulo fMLP (10nM) (Sigma-Aldrich, EUA) ou do 

veículo (DMSO). Incubamos em estufa a 37°C e 5% CO2 por 1h e após incubação, os 

neutrófilos que migraram para o fundo da placaforam contados em 5 campos aleatórios 

em microscópio de luz comum. 

 

4.7. Ensaio de quimiotaxia por imunofluorescência-visualização do citoesqueleto 

Para a visualização do citoesqueleto de actina nos neutrófilos utilizamos o corante 

de F-actina, a faloidina (Thermo Fisher Scientific, EUA). Para isso, incubamos 1,5x105 

neutrófilos por condição purificados da medula óssea, com o kit de seleção positiva Anti-

Ly-6G Microbeads UltraPure, em chamber slide com lâminas de vidro de 12 poços. 

Plaqueamos os neutrófilos em 100µL de PBS 1x-glicose e adicionamos 4µL de fMLP (1µM). 

Incubamos as chamber slides por 3 minutos a 37oC. Imediatamente após a incubação, 

fixamos as amostras com 4% de paraformoldeído (PFA). Após lavagem com PBS 1x, 

permeabilizamos as células com 0,1% de Triton-X (Sigma-Aldrich, EUA) ebloqueamos as 

amostras com 2% de BSA (do inglês, bovine serum albunin) (Sigma-Aldrich, EUA). 

Retiramos a solução de bloqueio e adicionamos a solução de Faloidina (1:40) (Thermo 

Fisher, EUA) juntamente com o corante de DNA, Hoechst (1:500) (Thermo Fisher, EUA) 

em PBS 1x. As lâminas foram montadas utilizando meio de montagem VectaShield e 

guardadas a 4oC para posterior análise em microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO (Carl 

Zeiss, Alemanha). 

 

4.8. Ensaio para avaliação da capacidade microbicida 

 Para avaliar a capacidade microbicida dos neutrófilos, incubamos 2x105 

neutrófilos purificados da medula óssea com E.coli (MOI 50:1) em placa de 96 poços a 

37oC, por 1h em PBS 1x-glicose. Para avaliarmos o killing pela fagocitose, após a 

incubação, o sobrenadante foi cuidadosamente retirado e descartado. Para garantir que 

nenhuma bactéria ficou aderida aos neutrófilos nem à placa, adicionamos uma solução 

contendo 120µg/mL de gentamicina em PBS 1x, por 30min. Após, os neutrófilos foram 

lavados com PBS1x e lisados com uma solução de 0,1% de Triton-X em PBS 1x. O volume 

total dessa solução (100µL) foi usado para a realização das diluições seriadas. As diluições 
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foram plaqueadas em LB ágar (Killing por fagocitose) e as placas foram incubadas a 37oC 

overnight. As unidades formadoras de colônia (CFU, do inglês, colony-forming unit) foram 

contabilizadas no dia seguinte. (B) Para avaliação do killing total, usamos a mesma 

metodologia, porém, ao invés de retirar o sobrenadante e adicionar gentamicina, lisamos 

as células com uma solução de 0,1% de Triton-X em PBS 1x. O volume total dessa solução 

(100µL) foi usado para realização das diluições seriadas. As diluições foram plaqueadas 

em LB ágar (Killing total) e as placas foram incubadas a 37oC overnight. No dia seguinte, o 

CFU foi contabilizado. 

 

4.9. Preparo das Amostras para Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

Os Neutrófilos foram isolados da medula óssea dos camundongos e purificados 

com o kit de seleção positiva Anti-Ly-6G Microbeads UltraPure. Incubamos 5x108 

neutrófilos com E. coli (MOI 50:1) por 2 horas a 37oC em PBS 1x-glicose. Posteriormente, 

as células foram lavadas com PBS 1x (2 vezes) e centrifugadas a 300xg por 10min. O pellet 

de células foi ressuspendido em solução de fixação contendo 2,5% de glutaraldeído e 

centrifugado à 10,000 rpm por 10 min. O pellet formado foi emblocado em resina e os 

cortes foram cuidadosamente colocados sobre discos de cobre e analisados 

posteriormente em microscopia eletrônica de transmissão, utilizando o microscópio FEI 

Tecnai G20 200kv (FEI Company, EUA). 

 

4.10. Quantificação da produção de óxido nítrico (NO) 

A quantificação de NO foi realizada a partir do uso da sonda fluorescente específica, 

DAF-FM (diacetato de 4,5-diaminofluoresceína, Thermo-Fisher), segundo instruções do 

fabricante. De maneira resumida, 3x105 neutrófilos, , foram incubados em PBS 1x-glicose, 

com 5µM de DAF-FM por 20 min a 37oC para  permitir que a sonda entrasse na célula. 

Após a incubação, as células foram centrifugadas a 300xg por 5min para retirada do 

excesso de sonda que não tenha entrada na célula.As células foram então  ressuspendidas 

em PBS 1x-glicose e plaqueadas em placa de 96 poços (3x105 neutrófilos/poço). Os 

neutrófilos foram estimulados com 4µL de E. coli na multiplicidade de infecção (MOI) de 

50:1 ou veículo, PBS 1x e mantidos a 37oC durante período do experimento. Ao entrar em 

contato com o NO, a sonda DAF-FM apresenta fluorescência que pode ser acompanhada 

nos picos de excitação/emissão a 485/535 nm, respectivamente. A fluorescência basal foi 
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descontada através do grupo controle contendo apenas neutrófilos em PBS 1x-glicose e a 

sonda. 

 

4.11. Quantificação da produção de ácido hipocloroso (HOCl) 

A quantificação do ácido hipocloroso gerado pelos neutrófilos após sua ativação por 

E. coli ou fMLP foi realizado utilizando a sonda específica R19S. Incubamos  1×106 

neutrófilos com bactérias (MOI 50:1) ou fMLP (10nM) em PBS 1x-glicose em placa de 96 

poços com volume final de 300 µL, a 37ºC e na presença da sonda R19S (10µM).  

A cinética foi realizada no decorrer de 4h pelo leitor de microplaca da Biotek (Synergy 

Hybrid) e, a fluorescência emitida pela sonda ao ser oxidada pelo ácido hipocloroso, foi 

observada nos picos de excitação/emissão a 515/545 nm, respectivamente (165). A 

fluorescência basal foi descontada através do grupo controle contendo apenas os 

neutrófilos em PBS 1x-glicose e a sonda. 

 

4.12. Quantificação de ânion superóxido 

A quantificação do superóxido gerado pelas células após sua ativação por E. coli, PMA 

ou fMLP foi realizado incubando-se 1×106 células com as bactérias (MOI 50:1) em PBS 1x-

glicose, em placa de 96 poços com volume final de 300 µL, a 37oC e na presença de 10 µM 

da sonda dihidroetidina (DHE). A cinética foi realizada no decorrer de 4h pelo leitor de 

microplaca da TECAN (Suíça). Neste método, a oxidação do DHE gera dois compostos 

diferentes, o etídio (E+), que é o produto da reação com diferentes espécies reativas e o 

2-hidroxietídio (2-OH-E+), produto gerado especificamente da reação da sonda com o 

radical ânion superóxido. Para a detecção de 2-OH-E+ utilizamos os comprimentos de 

onda de 396 nm para excitação e 579 nm para emissão (166). A fluorescência basal foi 

descontada através do grupo controle contendo apenas neutrófilos em PBS 1x-glicose e a 

sonda. 

 

4.13. Ensaio de quantificação da NETs por Sytox Green® 

Para ensaio de quantificação de NETs, utilizamos a sonda de ácido nucléico Sytox 

Green ®. Esta sonda emite fluorescência uma vez em contato com o ácido nucléico. Por 

ser impermeável a membrana celular, a fluorescência será emitida apenas quando houver 

morte celular, e a membrana plasmática e nuclear perder suas integridades.  Neste ensaio, 

utilizamos tanto neutrófilos purificados pelo kit de seleção positiva Anti-Ly-6G 
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Microbeads UltraPure quanto pelo gradiente de densidade usando Histopaque 1077. 

Plaqueamos 2x105 neutrófilos por poço (placa de 96 poços) na presença de 3µM de Sytox 

Green (Thermo Fisher). Posteriormente, adicionamos 4µL dos seguintes estímulos: 

veículo (DMSO),  fMLP (30nM), LPS (2µg/mL), E. coli (MOI 50:1), P. aeruginosa (MOI 20:1) 

ou PMA (100nM -controle positivo). Para a leitura da fluorescência, foram utilizados os 

comprimentos de onda de 484 nm para excitação e 523 nm para emissão em um leitor de 

microplaca (Synergy™ Mx, BioTek-EUA) acoplado ao software Gen5™ (BioTek-EUA). A 

leitura foi realizada a cada 30 min por um período total de 4h. 

 

4.14. Avaliação do estresse glicolítico  

Os Neutrófilos foram isolados da medula óssea dos camundongos e purificados 

com o kit de seleção positiva Anti-Ly-6G Microbeads UltraPure. As placas de 96 poços 

apropriada para a técnica de Seahorse (XFe96-Agilent, EUA) foram previamente 

incubadas com Poli-D lisina (100 μg/ml) para melhor adesão celular. Após lavagem, um 

total de 1,5x105 de neutrófilos foram plaqueados em meio de cultura RPMI (Agilent, EUA) 

na ausência de bicarbonato e incubados em estufa a 37 °C na ausência de CO2, por pelo 

menos 1 hora antes da análise. Após esse período, o meio foi trocado pelo RPMI sem 

glicose e bicarbonato (Agilent, EUA). 

A capacidade glicolítica dos neutrófilos foi avaliada pela taxa de acidificação extracelular 

(ECAR, do inglês Extracellular Acidification Rates) por meio do teste de estresse glicolítico. 

Para isso foram utilizadas drogas na respectiva ordem: 10 mM de Glicose (Sigma-Aldrich, 

EUA), 1 µM de oligomicina (Sigma-Aldrich, EUA) e 100 mM de 2-deoxiglicose (2-DG) 

(Agilent, EUA). Ao adicionarmos glicose (10 mM) no meio (primeira injeção) verificamos 

o quanto as células direcionam o substrato para a glicólise aeróbica, produzindo lactato e 

acidificando o meio extracelular. Essa acidificação é detectada por sensores acoplados ao 

cartridge (parte superior que encaixa na placa de Seahorse) e, portanto, a taxa de glicólise 

aeróbica é calculada pela acidificação indireta do meio causada pelo acúmulo de lactato, 

produto final da via glicolítica. Posteriormente, adicionamos oligomicina (10 M) para 

avaliar o estresse glicolítico das células (segunda injeção). Esta droga inibe a ATP sintase 

mitocondrial, tornando a glicólise uma fonte exclusiva na geração de ATP celular e, 

portanto, aumentando a capacidade glicolítica da célula ao seu nível máximo.  

. (Isso vc deixa para falar em resultado e discussão). Posteriormente, adicionamos o 2-DG 

(100mM) para verificar a importância da via glicolítica nas células (terceira injeção). Este 
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composto, é um análogo à glicose inibindo, portanto, a glicólise celular uma vez que ele 

não é metabolizado pelas células. 

 

4.15. Dosagem de lactato do sobrenadante de cultura 

Incubamos 2x106 neutrófilos purificados da medula óssea, com o kit de seleção 

positiva Anti-Ly-6G Microbeads UltraPurecom  fMLP (30nM),   LPS (2µg/mL) ou PBS 1x-

glicose (controle) em volume final de 100 L por 2 hrs . O sobrenadante foi coletado após 

centrifugação das células à 300xg por 10 min e armazenado em freezer -80 °C. Dosamos 

lactato do sobrenadante utilizando o kit colorimétrico Lactato Liquiform (Labtest 

Diagnóstica SA, Brasil), seguindo instruções do fabricante. Resumidamente, 10µL das 

amostras foram incubadas com os reagentes fornecidos pelo kit e deixados por 5 minutos 

em banho seco a 37 ˚C. A dosagem foi feita utilizando um leitor de microplaca (Synergy™ 

Mx, BioTek, EUA). O comprimento de onda utilizado foi de 550nm eo cálculo da 

concentração de lactato foi realizado utilizamos a seguinte fórmula: [Lactato] = 

(absorbância da amostra/absorbância do padrão) x 40. 

 

4.16. Captação de glicose 

Neutrófilos provenientes da medula óssea foram purificados por meio de 

gradiente de densidade (Histopque 1077) ee ressuspendidos em PBS 1x contendo 2% SFB 

(5x105 neutrófilos). Posteriormente, as células foram marcadas com o corante Live/Dead-

AmCyam 1:400 (Thermo Fisher, EUA) e com os anticorpos Ly6G-APC (BD Bioscience, 

EUA) e CD11b-PE (Biolegend, EUA), ambos na concentração de 1:200, por 30 min a 4oC. 

Após lavagem com PBS 1x, as células foram ressuspendidas em 100µL de RPMI1640 sem 

bicarbonato, contendo 5mM de glicose e 5µM do análogo fluorescente da glicose, 2-(N-(7-

Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose (2-NBDG), por 20 min a 37oC. 

Após o período de incubação, as células foram lavadas e ressuspendidas em PBS 1x 

contendo 2% SFB e imediatamente adquiridas em citômetro de fluxo (FACS Canto 2, BD 

Bioscience, EUA).  

 

4.17. Determinação dos neutrófilos em animais sépticos 

Após a indução da sepse, coletamos lavado peritoneal, sangue, fígado, rim e pulmão 

dos animais eutanasiados. Os tecidos foram acondicionados em PBS 1x gelado. O 

processamento dos tecidos foi feito a fim de se obter os leucócitos. Assim, adicionamos os 
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tecidos, previamente cortados, em RPMI1640 com 1mg/mL de Colagenase tipo IV (Sigma-

Aldrich, EUA) por 30 min em banho-maria à 37oC, sob agitação. Após a digestão dos 

tecidos (fígado, rim e pulmão), a solução foi passada em peneira de 70µm e foram 

adicionados 2mL de PBS 1x contendo 2% de SFB a essa solução, para inativar a 

colagenase. Essa solução foi centrifugada a 400xg por 5 min, ressuspendida em Percoll 

(Sigma-Aldrich, EUA) 35% e adicionada sobre solução de Percoll 70%. Os leucócitos 

formam uma nuvem de células entre as camadas de Percoll 70 e 35%. Após recolhimento 

dessa nuvem específica, as células foram lavadas e ressuspendidas em PBS 1x contendo 

2% SFB e marcadas com anticorpos monoclonais para análise da marcação das moléculas 

de superfície: anti-Ly6G-PE, APC ou FITC e CD11b-APC ou APCCy7 (BD Bioscience), 

marcadores de neutrófilo.  

Todas as análises de citometria de fluxo deste trabalho, foram realizadas utilizando 

o equipamento FACSCanto 2, por meio do software FACSDIVA (BD Biosciences), e então 

analisadas com o software FLOWJO (Tree Star, San Carlo, CA, EUA). 

 

4.18. Dosagem de glicemia 

 Para dosagem da glicemia, utilizamos o método rápido de fita da Accu-Chek® 

(Roche, Suiça). Uma gota de sangue proveniente de uma incisão na extremidade da cauda 

dos aniamis foi utilizada para medir a glicemia dos camundongos saudáveis e sépticos. O 

valor da glicemia é gerado em mg/dL de sangue. 

 

4.19. Avaliação do estado da disfunção renal (Ureia) 

A avaliação da disfunção do rim foi realizada pela dosagem plasmática de uréia 

pelo kit colorimétrico da Labtest (Labtest Diagnóstica SA, Brasil), conforme as 

especificações do fabricante. Após coleta em heparina sódica o sangue foi centrifugado a 

10.000 rpm por 10min a 4oC. O plasma foi coletado e armazenado em freezer a -80oC. Para 

a dosagem de Ureia, utilizamos 10µL de plasma e incubamos com os reagentes fornecidos 

pelo kit por 5 minutos em banho-maria a 37oC, seguida de outra incubação em banho seco 

a 37oC por 5min. A dosagem foi realizada em leitor de microplaca (Synergy™ Mx, BioTek, 

EUA). O comprimento de onda utilizado foi de 620nm. Para o cálculo da concentração de 

ureia no plasma, utilizamos a seguinte fórmula: [Ureia] = (absorbância da 

amostra/absorbância do padrão) x 70. 
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4.20. PCR em tempo real     

Primeiramente, as amostras de tecido (rim, fígado) foram submetidas à extração do 

RNA por meio do reagente TRizol (Thermo Fisher Scientific), conforme instruções do 

fornecedor. A preparação do DNA complementar (cDNA) foi realizada usando 2 μg RNA, 

segundo instruções do fabricante (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, USA). 

Posteriormente, realizamos a quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real. 

A detecção dos genes de interesse (tnf-α, il-1β, kc, mpo e kim-1) foi realizada utilizando os 

primers Taqman™ (Applied Biosystems, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. 

A amplificação da reação foi realizada em aparelho QuantStudio (AppliedBiosystems, 

EUA) e o método de quantificação utilizado foi a expressão relativa com o gene controle 

hprt.  O grupo controle foi utilizado como calibrador das nossas amostras. 

 

4.21. Dosagem de citocinas  

A quantificação das citocinas no soro dos animais foi realizada por meio do kit de CBA 

Mouse Inflammation Cytokine Kit (BD Bioscience, EUA), conforme instruções do 

fabricante. Resumidamente, 5µL de plasma foi adicionado em um mix de beads específicas 

para as citocinas detectáveis no kit: TNF, IL-6, IL-10, IFN-γ, MCP-1, IL12p70. O mix com 

cada amostra foi adquirido em citômetro de fluxo (Canto 2 BD Bioscience, EUA) e 

comparado com os padrões para posterior quantificação. 

 

4.22. Calorimetria indireta 

 Para a análise do perfil metabólico dos animais, utilizamos a calorimetria indireta. 

Esta técnica permite tal avaliação por meio da respirometria (trocas gasosas que ocorrem 

durante a respiração). Para isso, utilizamos um calorímetro indireto de circuito aberto 

(Sistema Oxymax luxo, Columbus instruments, EUA). Mantivemos os animais em gaiolas 

individuais e específicas para medidas metabólicas de camundongos. Os animais ficaram 

isolados e monitorados pelos eletrodos presentes na caixa com água e comida ad libitum. 

Aclimatamos os animais nesse sistema por 24h antes de iniciarmos o experimento. O 

sistema foi previamente calibrado com uma mistura de gases específica. Após o período 

de aclimatação, avaliamos por 24h os seguintes parâmetros metabólicos: razão da troca 

respiratória (RER, do inglês Respiratory Exchange Ratio), o calor gerado (do inglês, Heat), 

o volume de oxigênio consumido (VO2) e a movimentação ou atividade dos animais dos 

animais saudáveis. Posteriormente, injetamos a E. coli via i.p nos animais, no período 
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noturno (às 20h00). Avaliamos os parâmetros metabólicos durante o período de sepse 

por 12h (até às 8h00).  

 

 4.23. Avaliação da carga bacteriana após indução da sepse 

 Para a avalição do CFU no lavado peritoneal, sangue, fígado, rim e pulmão dos 

animais após a sepse, realizamos a coleta dos mesmos em fluxo laminar, em que todos os 

materiais utilizados para coleta e acondicionamento dos líquidos/órgãos estavam 

estéreis. Para o lavado peritoneal, injetamos 5 mL de PBS 1x e retiramos 1mL. Desses 1 

mL, utilizamos 100 µL para as diluições seriadas. Em relação ao sangue, também 

utilizamos 100 µL para as diluições. Para os órgãos, retiramos uma pequena porção de 

cada órgão (sempre do mesmo local entre os animais), pesamos, maceramos com 1 mL de 

PBS 1x e utilizamos 100 µL para a realização das diluições seriadas. Plaqueamos as 

diluições em LB ágar e incubamos overnight em estufa a 37oC. Normalizamos a quantidade 

de bactérias (CFU) pelo valor da massa do órgão para cada animal.  

 

4.24. Análise da sobrevida dos animais sépticos 

Após a indução da sepse por E. coli (1,5x108 ou 5x107 CFU), os camundongos foram 

monitorados de hora em hora. A medida da glicemia foi feita em determinados períodos 

de tempo (14, 17 e 24h) ou para avaliar o estado do camundongo e determinar sua 

eutanásia de forma ética e humanizada (glicemia igual ou menor a 20mg/dL). 

 

4.25. Análise da estatística 

      A análise estatística foi realizada por meio do programa Graphpad Prism®. Para 

comparação entre os grupos dos parâmetros avaliados foram aplicados os seguintes 

testes: One-way ANOVA e pós teste de Bonferroni para comparação entre mais de dois 

grupos com uma variável; Two-way ANOVA e pós teste de Bonferroni para comparação 

em grupo com duas ou mais variáveis e o pós teste de Bonferroni; teste “t de Student” 

quando comparamos dois grupos; Log-rank (Mantel-cox) para sobrevida. As diferenças 

observadas foram consideradas significativas quando p<0,05 (5 %). 
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5. RESULTADOS 

Capítulo 1: Estudos in vitro. 

5.1. LPS e fMLP ativam mTORC2 e induzem a fosforilação da AKTS473  

Para avaliarmos a ativação do mTORC2 nos NeutRic fl/fl  e confirmarmos a inativação 

desse mesmo complexo nos NeutRic Δ/, realizamos um ensaio de Western blot para 

verificarmos a fosforilação da proteína AKT S473, sítio fosforilado por mTORC2 quando 

ativo (167). Para isso, incubamos os NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ por 15 minutos com LPS ou 

fMLP. Observamos uma fraca fosforilação da AKTS473 nos NeutRic fl/fl sem estímulo e após 

estímulo com fMLP. Contudo, há uma evidente fosforilação da AKTS473 nos NeutRic fl/fl 

estimulados com LPS, mas não nos NeutRic Δ/Δ confirmando, portanto, a inativação de 

mTORC2 na ausência da molécula Rictor. (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Avaliação da fosforilação da AKTS473nos NeutRic fl/fl e confirmação da inibição de mTORC2 nos 
NeutRic Δ/Δ. 2x106 neutrófilos NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ purificados com beads magnéticas/condição foram 
estimulados ou não com fMLP (30nM) ou LPS (2µg/mL) por um período de 15 minutos. As células foram 
processadas e corridas em gel de poliacrilamida 12%.  Dados representativos de dois experimentos 
independentes. 

 

5.2. A ausência de Rictor nos neutrófilos leva a uma diminuição na fosforilação da 

AKTT308 (via PI3K) após estímulo com LPS 

 Tendo confirmado a inativação de mTORC2 nos NeutRic Δ/Δ, buscamos outras 

proteínas envolvidas na via mTOR para avaliar o impacto da deleção de Rictor nessa via. 

Como mencionado na introdução, a via da PI3K está ligada à ativação da via mTOR, seja 

diretamente, como é sugerido que aconteça para a ativação de mTORC2 (86), seja 

indiretamente via fosforilação da AKTT308 (via PDK1), levando à ativação de mTORC1 (86). 

Sendo assim, avaliamos se a ausência da molécula Rictor afetaria a fosforilação da 
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AKTT308, sítio fosforilado pela PDK1 e que é uma das principais vias de ativação de 

mTORC1 (168). Para isso, estimulamos ou não os NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ com fMLP ou 

LPS por 15 min e avaliamos a fosforilação da AKTT308 em relação à β-actina. Não 

verificamos diferença na fosforilação entre os neutrófilos no estado basal, nem após 

estímulo com fMLP. Contudo, após estímulo com LPS, os NeutRic Δ/Δ apresentam uma 

diminuição da fosforilação da AKTT308 (Figura 13), sugerindo que a inibição de mTORC2 

pode diminuir a atividade da PI3K/PDK1 e, assim, interferir na ativação de mTORC1. 

 

 

Figura 13. Avaliação da fosforilação da AKT T308 nos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ. 2x106 neutrófilos NeutRic fl/fl ou 
NeutRic Δ/Δ purificados com beads magnéticas/condição foram estimulados ou não com fMLP (30nM) ou 
LPS (2µg/mL) por um período de 15 minutos. As células foram processadas e corridas em gel de 
poliacrilamida 12%.  Dados representativos de um experimento.  

 

5.3. A redução na fosforilação da AKTT308 e a ausência de mTORC2 ativo não afetam 

a ativação de mTORC1 nos neutrófilos  

 Tendo em vista a redução da fosforilação da AKTT308 e buscando compreender se 

há uma dependência de mTORC2 para a ativação de mTORC1, avaliamos a ativação deste 

por meio da fosforilação da proteína 4EBP1. Quando ativado, mTORC1 fosforila 4EBP1, 

inibindo esse proteína, que é um repressor transcripcional, ativando a síntese protéica 

(169). Dessa forma, podemos verificar se a ausência de mTORC2 ativo afetaria a ativação 

de mTORC1. Para isso, estimulamos ou não os neutrófilos com fMLP ou LPS por 15 

minutos (Figura 14). No entanto, não observamos diferença na ativação de mTORC1, via 

fosforilação de 4EBP1, entre as células estimuladas e as não estimuladas, possivelmente 

devido ao tempo de estímulo. Sendo assim, mTORC1 não é dependente da atividade de 

mTORC2 e nem da ativação via AKT. 
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Figura 14. Avaliação da ativação de mTORC1 via fosforilação da proteína 4EBP1 nos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ. 
2x106 neutrófilos NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ purificados com beads magnéticas/condição foram 
estimulados ou não com fMLP (30nM) ou LPS (2µg/mL) por um período de 15 minutos. As células foram 
processadas e corridas em gel de poliacrilamida 12%. Dados representativos de três experimentos 
independentes. Os dados são expressos como média ±SEM. 

 

5.4. A ausência de Rictor não afeta a geração de neutrófilos na medula óssea nem a 

saída dos mesmos para a circulação 

 Considerando que o objetivo central do nosso trabalho era avaliar as funções 

efetoras e o metabolismo dos neutrófilos, utilizando os animais em que a molécula Rictor 

foi deletada nas células mieloides (LysMRic Δ/Δ), primeiramente verificamos se não havia 

diferença na porcentagem ou número absoluto de neutrófilos na medula óssea e sangue 

desses animais (locais em que os neutrófilos estão presentes em quantidades 

significativas). Isso poderia indicar algum problema na geração ou na saída dessas células 

para a corrente sanguínea. Além disso, visando otimizar o uso dos animais gerados, 

comparamos se havia diferença quantidade de neutrófilos entre camundongos machos e 

fêmeas. Para isso, marcamos as células totais da medula óssea (Figura 15) e sangue 

(Figura 16) dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ com o marcador de superfície específico 

de neutrófilo (Ly6G) e também a integrina CD11b. Verificamos que não houve diferença 

nas porcentagens e nos números absolutos de neutrófilos, nos locais especificados, entre 

os camundongos LysMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ. A quantidade de neutrófilos, tanto na medula 

óssea quanto no sangue, nos animais machos é maior quando comparada com as fêmeas. 

Tendo em vista o tamanho e estrutura óssea dos animais machos e fêmeas, essa diferença 

em quantidade era esperada.  Assim como as porcentagens (Figuras 15 e 16 B), o número 

absoluto de neutrófilos não difere entre os animais LysMRictor fl/fl e LysMRic Δ/Δ 

(Figuras 15 e 16 C). 
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Figura 15. Comparação entre a frequência dos neutrófilos de medula óssea em camundongos machos e fêmeas 
LyMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ. Células da medula óssea dos camundongos foram marcadas com anticorpos 
específicos presentes na superfície membranar dos neutrófilos (Ly6G e CD11b). As células foram adquiridas 
em citômetro de fluxo Canto 2 BD Bioscience Dados representativos de um experimento em triplicata. Os 
dados são expressos como média ±SEM. Teste One-way ANOVA, post-test Bonferroni. **p<0.01. 
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Figura 16. Comparação entre a frequência dos neutrófilos no sangue de camundongos machos e fêmeas 
LyMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ. Após a lise das hemácias, os leucócitos do sangue foram marcados com 
anticorpos específicos presentes na superfície membranar dos neutrófilos (Ly6G e CD11b). As células foram 
adquiridas em citômetro de fluxo Canto 2 BD Bioscience Dados representativos de um experimento em 
triplicata. Os dados são expressos como média ±SEM. Teste One-way ANOVA, post-test Bonferroni. 
**p<0.01, ***p<0.001. 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

5.5. A ausência de Rictor afeta a quimiotaxia e a formação de lamelipódia e 

uropódio nos neutrófilos após estímulo com fMLP in vitro 

 Após confirmarmos a inibição de mTORC2 nos NeutRic Δ/Δ e verificarmos que os 

animais LyMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ não apresentam problemas na geração e saída dos 

neutrófilos da medula óssea para a corrente sanguínea, avaliamos como a ausência de 

Rictor pode afetar as funções efetoras dos neutrófilos.  

 Sabendo que mTORC2 está envolvido na organização do citoesqueleto (18, 130), 

primeiramente, avaliamos a quimiotaxia dos neutrófilos in vitro utilizando um 

quimioatraente clássico, o fMLP. Para isso, utilizamos um sistema de transwell com um 

poro de 3µm e contamos as células que migraram para a parte de baixo da câmara (como 

indicado no esquema “Sistema transwell” (Figura 17). Com isso, observamos que a 

quimiotaxia por fMLP está reduzida nos neutrófilos NeutRic Δ/Δ (Figura 17 A). Para 

complementarmos o achado da migração em transwell, estimulamos ou não os neutrófilos 

com fMLP e marcamos as células com um corante específico para filamentos de F-actina, 

a faloidina (Figura 17 B, em verde). Com a marcação da faloidina, podemos verificar a 

formação de estruturas envolvidas na migração, como a lamelipódia (estruturas 

filamentosas na parte anterior dos neutrófilos) e o uropódio-de coloração mais intensa 

(parte em que os filamentos de actina se concentram na parte posterior dos neutrófilos). 

Podemos observar que o número de neutrófilos capaz de formar a lamelipódia e o 

uropódio está reduzido nos NeutRic Δ/Δ (Figura 16 B-setas brancas). Portanto, a 

quimiotaxia frente ao fMLP está prejudicada na ausência de mTORC2 ativo. 
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Figura 17. Ausência de mTORC2 nos neutrófilos afeta a quimiotaxia e o rearranjo do citoesqueleto. (A) Para 
o ensaio de quimiotaxia, 1x105 neutrófilos peritoneais (atraídos com tioglicolato 4% por 6h e purificados 
por gradiente de densidade com Histopque 1077) foram incubados num sistema transwell (poro de 3µm) e 
atraídos com fMLP (10nM) por 1h. Contamos os neutrófilos que migraram na parte de baixo da câmara em 
5 campos aleatórios (B) Para avaliar o citoesqueleto de actina, 1x105 neutrófilos foram incubados em uma 
chamber slide e estimulados ou não com 1µM de fMLP por 3 min. Após incubação, os neutrófilos foram 
imediatamente fixados, permeabilizados e corados com Faloidina (marcador de F-actina) 1:40 (verde) e o 
DNA foi corado com Hoechst (azul) 1:500. As setas brancas representam os neutrófilos capazes de formar 
a lamelipódia e o uropódio. Dados representativos de três experimentos independentes. Os dados são 
expressos como média ±SEM. t-test, *p<0.05. 
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5.6. A capacidade microbicida está reduzida nos NeutRic Δ/Δ 

 Após verificarmos que a quimiotaxia/migração dos neutrófilos estava reduzida na 

ausência de Rictor, avaliamos a capacidade microbicida dos NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ. Para 

isso, utilizamos diferentes estratégias para poder acessar o killing por meio da fagocitose 

apenas (Figura 18 A) e também o killing total (envolvendo fagocitose, produção de ROS 

intra e extracelular e degranulação) (Figura 18 B). Além disso, utilizando a microscopia 

eletrônica de transmissão-TEM (do inglês, transmission eléctron microscopy), 

conseguimos visualizar a presença de E.coli fagocitadas nos NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ 

(Figura 18 C). Por meio de diversas imagens da TEM, conseguimos inferir que a 

fagocitose ocorre normalmente entre os NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ. Dessa forma, o killing 

menor nos NeutRic Δ/Δ, observado na Figura 18 A, não é devido a uma menor capacidade 

fagocítica. Além disso, observamos que o killing total também está reduzido nos NeutRic 

Δ/Δ (Figura 18 B). Por meio das imagens da TEM, é possível visualizar o poder microbicida 

reduzido nos NeutRic Δ/Δ. Nas imagens da Figura 18 C conseguimos visualizar que as 

bactérias fagocitadas são menos eletron-densas quando estão sendo degradadas (NeutRic 

fl/fl) e mais eletron-densas quando íntegras (NeutRic Δ/Δ) (170) (setas vermelhas Figura 

18 C). 
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Figura 18. Ausência de mTORC2 nos neutrófilos afeta sua capacidade microbicida (killing). 2x105 neutrófilos 
purificados da medula óssea de camundongos LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ foram incubadas com E.coli (MOI 
50:1) a 37oC, por 1h.(A) Após incubação, o sobrenadante foi descartado e os neutrófilos foram tratados com 
gentamicina por 30min para eliminação das bactérias não fagocitadas. Posteriormente, os neutrófilos foram 
lavados com PBS1x, lisados com Triton-X e seu conteúdo intracelular foi plaqueados em LB ágar para 
analisarmos a capacidade microbicida dessas células por meio da fagocitose (Killing por fagocitose) por 
meio da contagem de colônias (CFU). (B) Para verificarmos a capacidade microbicida total dos neutrófilos 
(killing total), as células foram lisadas com triton-X após período de incubação com E. coli. O conteúdo intra 
e extracelular obtido após a lise foi plaqueado em LB ágar. (C) Fotomicrografias dos neutrófilos (NeutRic fl/fl 
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ou NeutRic Δ/Δ) após 2h de incubação com E. coli. As setas vermelhas apontam as bactérias fagocitas dentro 
do fagossomo. Dados representativos de dois experimentos independentes. Os dados são expressos como 
média ±SEM. t-test, *p<0.05. 

 
5.7. A ausência de Rictor nos neutrófilos afeta a produção de NO e HOCl 

 Tendo em vista que a capacidade microbicida das células NeutRic Δ/Δ estava 

prejudicada, avaliamos a produção de oxidantes-chave para o killing de bactérias, afim de 

buscarmos respostas para essa diferença na capacidade microbicidas entre os neutrófilos 

estudados. Após fagocitadas, as bactérias ficam retidas no fagossomo. Nesse local, há a 

produção de oxidantes responsáveis pela degradação desses microrganismos. A maioria 

dos oxidantes tem origem a partir da produção de superóxido pela NOX2, culminando com 

a produção de HOCl pela MPO. 

 Os oxidantes nitrogenados também têm papel importante no killing dos patógenos, como, 

por exemplo o NO, que reage com o superóxido formando peroxinitrito (ONOO-). Sendo 

assim, a produção de NO nos NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ foi avaliada por meio da sonda 

específica DAF-FM que, ao se ligar na molécula de NO torna-se fluorescente. Dessa forma, 

avaliamos a produção de NO em células não estimuladas e estimuladas com E.coli (Figura 

19). Verificamos que os NeutRic Δ/Δ produzem menos NO quando estimulados com E.coli, 

quando comparados ao NeutRic fl/fl (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Ausência de mTORC2 nos neutrófilos afeta negativamente a produção de NO após estímulo com 
E.coli. 3x105 neutrófilos purificados da medula óssea de camundongos LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ foram 
incubados com a sonda DAF-FM (5µM) por 15 minutos a 37oC, lavados com PBS1x e plaqueados em placa 
de 96 poços. Após plaqueamento, a E. coli foi adicionada (MOI 50:1). A leitura da emissão da fluorescência 
foi detectada em fluorímetro Synergy Mx por 1h.(A) Gráfico da cinética de detecção de NO. (B) Medida da 
AUC dos grupos controles e estimulados Dados representativos de dois experimentos independentes. Os 
dados são expressos como média ±SEM. Two-way ANOVA. *p<0.05. 
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Além da produção de NO, buscamos avaliar a produção de HOCl, um dos principais 

e mais potentes agentes microbicidas gerados durante o burst oxidativo. Por meio de uma 

sonda específica (R19S) analisamos a produção de HOCl, após estímulo com E.coli ou fMLP 

(Figura 20). Verificamos que os NeutRic Δ/Δ produzem uma quantidade bastante reduzida 

de HOCl após esses estímulos, evidenciando a redução da capacidade microbicida nesses 

neutrófilos. 

 

 

Figura 20. Ausência de mTORC2 nos neutrófilos afeta negativamente a produção de HOCl após estímulo com 
E.coli ou fMLP. 1x106 neutrófilos/condição purificados da medula óssea de camundongos LysMRic fl/fl ou 
LysMRic Δ/Δ foram incubadas ou não durante um período de 4h com E.coli (MOI 50:1) (A e B) ou fMLP 
(10nM) (C e D), juntamente com a sonda para o ácido hipocloroso (R19S). A detecção da emissão de 
fluorescência da sonda R19s foi realizada em leitor de microplaca. Dados representativos de três 
experimentos independentes. Os dados são expressos como média ±SEM. Two-way ANOVA.  *p<0.05, ** 
p<0.01. 
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5.8. A quantidade de MPO não é afetada pela ausência de Rictor nos neutrófilos. 

 Buscando esclarecer a causa pela qual a produção de HOCl estaria reduzida nos 

neutrófilos NeutRic Δ/Δ, optamos por avaliar a quantidade de MPO nos NeutRic fl/fl ou NeutRic 

Δ/Δ, uma vez que a MPO é a enzima que converte H2O2 em HOCl, na presença de cloreto (Cl-

). Sendo assim, avaliamos a expressão de MPO por Western blot nos neutrófilos em 

questão não estimulados ou estimulados com LPS por 2h. No entanto, não observamos 

diferença na produção de MPO entre os neutrófilos não estimulados ou estimulados 

(Figura 21). Dessa forma, a menor produção de HOCl não está relacionada a uma menor 

produção de MPO. 

 
Figura 21. Avaliação da quantidade de MPO nos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ. 2x106 neutrófilos NeutRic fl/fl ou 
NeutRic Δ/Δ purificados com beads magnéticas/condição foram estimulados ou não com fMLP (30nM) ou 
LPS (2µg/mL) por um período de 15 minutos. As células foram processadas e corridas em gel de 
poliacrilamida 12%. (A) Imunoblotting dos anticorpos MPO e β-Actina. (B) Gráfico da densitometria óptica. 
Dados representativos de dois experimentos independentes. Os dados são expressos como média ±SEM. 
Two-way ANOVA. 

 
5.9. Ausência de Rictor nos neutrófilos afeta produção de superóxido 

Uma vez que a quantidade de MPO não é afetada pela ausência de Rictor nos 

neutrófilos, avaliamos a produção do ânion superóxido, por sonda DHE em 

espectrofotômetro (166). O superóxido é o reativo de oxigênio proveniente da ação da 

NOX2. A partir dele, o H2O2 é formado espontaneamente ou pela ação da SOD. O H2O2, por 

sua vez, é convertido em HOCl, pela MPO. Ao estimularmos os neutrófilos com E.coli, 

observamos que a produção de superóxido estava diminuída nos NeutRic Δ/Δ (Figura 22). 

Desta forma, nossos resultados sugerem que a NOX2 não está totalmente funcional na 

ausência de Rictor e que a menor produção de HOCl pode ser devido a uma menor 

produção de H2O2,  
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Figura 22. Ausência de mTORC2 nos neutrófilos afeta a produção do ânion superóxido após estímulo com 
E.coli. 1x106 neutrófilos purificados da medula óssea de camundongos LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ foram 
incubadas ou não por 4h com E.coli (MOI 50:1), juntamente com a sonda DHE, capaz de detectar o ânion 
superóxido. O experimento foi realizado utilizando o fluorímetro Synergy 2 e a leitura das amostras foi feita 
pela emissão de fluorescência da sonda. (A) Curva da cinética da produção de superóxido. (B) Medida da 
AUC nos controles e estimulados. Dados representativos de três experimentos independentes. Os dados são 
expressos como média ±SEM. Two-way ANOVA. *p<0.05, ** p<0.01. 

 

5.10. A produção das NETs apresenta-se reduzida nos NeutRic Δ/Δ após estímulo com 

PMA ou P. aeruginosa 

Sabendo-se que formação das NETs está atrelada à produção de ROS (13, 50), 

formulamos a hipótese de que os NeutRic Δ/Δ produziriam menos NETs, uma vez que a 

produção de ROS nessas células está reduzida quando comparada aos NeutRic fl/fl. Dessa 

forma, avaliamos a produção das NETs estimulando ou não os neutrófilos com PMA ou P. 

aeruginosa. Para isso, usamos um corante de DNA (SytoxGreen), impermeável às células 

vivas e monitoramos sua ligação ao DNA de células NETóticas por 4h. Verificamos que os 

NeutRic Δ/Δ produziram menos NETs frente aos estímulos de PMA e P. aeruginosa, quando 

comparado ao NeutRic fl/fl (Figura 23). Além disso, imagens de TEM de neutrófilos 

incubados com E. coli por 2h mostram células com rompimento de membrana plasmática 

e núcleos com cromatina decondensada nas amostras de NeutRic Δ/Δ, mas não de NeutRic Δ/Δ 

(Figura 23 F, setas vermelhas), sugerindo que esses últimos produzem menos NETs 

também após estímulo com E. coli.  
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Figura 23. Ausência de mTORC2 nos neutrófilos afeta negativamente a produção de NETs após estímulo com 
PMA ou P. aeruginosa. Neutrófilos purificados de medula óssea de camundongos LysMRic fl/fl ou LysMRic 
Δ/Δ (2x105) foram incubados na presença de 3µM do corante de DNA SytoxGreen e plaqueados em placa de 
96 poços. Após adicionarmos os estímulos (PMA 200nM ou P. aeruginosa MOI 20:1), iniciamos a leitura da 
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emissão da fluorescência em fluorímetro Synergy Mx pelo período de 240min. (A e B) Gráfico da cinética 
de detecção de NETs e AUC dos controles e estimulados com PMA, e (B e C) dos controles e estimulados 
com P. aeruginosa. (E) Imagens obtidas em microscópio de fluorescência Zeiss após 4h de estímulo mostram 
células NETóticas em verde (coradas com SytoxGreen). (F) Fotomicrografias dos neutrófilos (NeutRic fl/fl ou 
NeutRic Δ/Δ) após 2h de incubação com E. coli. As setas vermelhas apontam membranas citoplasmáticas 
rompidas e núcleos com cromatina decondensada, características das NETs nos NeutRic fl/fl. Dados 
representativos de três experimentos independentes. Os dados são expressos como média ±SEM. Two-way 
ANOVA. *p<0.05, **p<0.01. 

 
5.11. Avaliação da taxa de glicólise aeróbica basal dos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ  

Após avaliarmos as principais funções efetoras dos neutrófilos e pontuarmos a 

importância de Rictor em cada uma delas, buscamos compreender como a inibição dessa 

molécula poderia afetar o metabolismo das células em questão.  

 Tendo em vista os resultados apresentados e a importância da via glicolítica para 

os neutrófilos desempenharem suas funções efetoras (71, 72), esperaríamos que os NeutRic 

Δ/Δ pudessem apresentar uma menor taxa de glicólise aeróbica, fazendo com que as células 

ficassem menos responsivas. Sendo assim, primeiramente, realizamos um ensaio para 

medir o ECAR, usando a tecnologia Seahorse-Agilent®. Por meio da medida do ECAR, 

podemos inferir a taxa de glicólise das células analisadas. Isso porque, durante a glicólise 

aeróbica, as células produzem e liberam lactato e prótons (H+), reduzindo o pH do meio 

extracelular (63). Além disso, esse ensaio permite avaliarmos a capacidade glicolítica das 

células (ou seja, a taxa máxima de glicose que a célula pode atingir). Esta pode ser 

verificada após adicionarmos oligomicina no meio. Sabendo-se que essa droga é um 

inibidor da ATP sintase, é esperado que a taxa glicolítica aumente em células que 

normalmente fazem uso da OXPHOS para obter energia. Visto que o neutrófilo é uma 

célula majoritariamente glicolítica, não era esperado um aumento significativo dessa taxa, 

visto que ele não depende da OXPHOS para gerar ATP, como observado (Figura 23). O 2-

DG, adicionado após a oligomicina, é um análogo não metabolizável da glicose. Este 

composto compete com a glicose para entrada na célula e inibe a glicólise, levando a uma 

redução da acidificação do meio. Após o ensaio, não verificamos diferença na glicólise 

(intervalo entre a adição de glicose e de oligomicina), nem na capacidade glicolítica 

(intervalo entre a adição de oligomicina e de 2-DG) entre os neutrófilos NeutRic fl/fl e NeutRic 

Δ/Δ no estado basal (Figura 24).  
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Figura 24. Avaliação do perfil glicolítico dos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ pela tecnologia Seahorse-Agilent®. 
1.5x105 neutrófilos purificados da medula óssea com beads magnéticas/condição foram aderidos em placa 
Seahorse® XFe96 com o uso de poly-D-lisina. As células foram incubadas em meio sem glicose e os 
reagentes foram adicionados em diferentes tempos, como mostrado no gráfico, para avaliação da taxa 
glicolítica Dados representativos de dois experimentos independentes. Os dados são expressos como média 
±SEM 
 

5.12. Dosagem de lactato sugere que os NeutRic Δ/Δ são mais glicolíticos após 

estímulo com fMLP ou LPS 

Uma vez que os neutrófilos em questão têm uma taxa basal de glicólise igual, 

buscamos compreender se havia alguma diferença entre eles após estímulo com fMLP ou 

LPS. Sendo assim, realizamos a dosagem de lactato, uma metodologia simples para avaliar 

a taxa de glicólise. Dessa forma, estimulamos ou não os neutrófilos com os referidos 

estímulos, por 2h. A partir do sobrenadante, dosamos a concentração de lactato. Ao 

contrário do que esperávamos, verificamos que, após estímulo com fMLP ou LPS, os 

NeutRic Δ/Δ apresentam uma maior concentração de lactato no sobrenadante, sugerindo 

que esses neutrófilos estejam ativados dos que os NeutRic fl/fl (Figura 25). 
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Figura 25. Avaliação da produção de lactato nos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ. 2x106 neutrófilos da medula óssea 
purificados por gradiente de densidade usando Histopque 1077/condição foram estimulados ou não com 
fMLP (1uM) ou LPS (2µg/mL) por um período de 2h. Posteriormente, as células foram centrifugadas e o 
sobrenadante foi usado para dosar a concentração de lactato no meio usando kit colorimétrico da LabTest. 
A absorbância foi medida usando o espectrofotômetro Synergy Mx. Dados representativos de três 
experimentos independentes. Os dados são expressos como média ±SEM. Two-way ANOVA. *p<0.05. 

 

5.13. A captação da glicose é menor nos NeutRic Δ/Δ 

 Buscando compreender como os NeutRic Δ/Δ poderiam estar mais glicolíticos, após 

estímulo com fMLP ou LPS, realizamos o ensaio de captação de glicose, utilizando um 

análogo da glicose fluorescente, o 2-NBDG. Esse ensaio consiste na competição entre o 2-

NBDG e a glicose para entrada na célula. Dependendo da taxa de captação de glicose, o 2-

NBDG estará em maior ou menor quantidade dentro da célula e pode ser quantificado 

devido a sua emissão de fluorescência. 

Para isso, estimulamos ou não as células com fMLP, LPS, E. coli ou P. aeruginosa 

por 20min. Ao contrário do que esperávamos, verificamos que os NeutRic Δ/Δ captam 

menos glicose quando comparados aos NeutRic fl/fl (Figura 25). Notamos também que não 

houve diferença na captação da glicose entre os neutrófilos não estimulados e 

estimulados, possivelmente devido ao tempo do estímulo empregado.  
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Figura 26. Avaliação da captação da glicose pelos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ. 5x105 neutrófilos da medula óssea 
purificados por gradiente de densidade usando Histopque 1077/condição foram marcadas com anticorpos 
de superfície que caracterizam os neutrófilos (Ly6G e CD11b). Após, as células foram estimuladas ou não 
com fMLP (1uM), LPS (2µg/mL), E. coli (MOI 50:1) ou P. aeruginosa (MOI 20:1) por um período de 20min 
na presença de 5µM de 2-NBDG fluorescente. Após, as células lavadas e lidas em citômetro de fluxo Canto 2 
BD Bioscience. Os dados são expressos como média ±SEM. n=2/grupo, realizado 1 vez. Two-way ANOVA. 
*p<0.05, **p<0.01. 

 

Capítulo 2: Estudos in vivo 

Tendo em vista os resultados apresentados com os estudos in vitro, decidimos 

avaliar como as alterações nas funções efetoras e no metabolismo dos neutrófilos 

afetariam o curso de uma doença infecciosa in vivo. Para isso, optamos pelo modelo de 

sepse induzida por E. coli, uma vez que a importância dos neutrófilos no clearance do 

patógeno e no curso da doença já é bem descrita na literatura (149, 171). 

5.14. Avaliação de parâmetros bioquímicos no curso da sepse sugerem que os 

animais LysMRic Δ/Δ cursam com quadro mais grave 

 Sabendo-se da complexidade da sepse e dos diversos fatores influenciados por 

essa síndrome, como hiperglicemia ou hipoglicemia, desbalanço eletrolítico, indução de 

lesão renal aguda, febre ou hipotermia (172), optamos por avaliar algum deles e 

relacioná-los com a severidade da doença. Dessa forma, verificamos a tendência à uma 

maior hipoglicemia, induzida pela sepse, nos animais LysMRic Δ/Δ (Figura 27 A e B), 

acompanhada de uma maior uremia nestes animais, sugerindo uma severidade 
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aumentada da sepse nos camundongos que não possuem mTORC2 nas células mieloides 

(Figura 27 C e D) 

  
 
Figura 27. Dosagem de uréia e glicose após 12 horas da inoculação de E.coli nos camundongos LysMRic fl/fl 
ou LysMRic Δ/Δ. A dosagem de glicose foi realizada utilizando o teste rápido em fita e adosagem de uréiafoi 
realizada por meio de kit colorimétrico da Labtest e lido em espectrofotômetro Synergy Mx. Valores de 
glicemia nos controles e sépticos, respectivamente (A e B) e ureia (C e D). n= 4-6 por grupo, repetidos 2 
vezes independentes. Os dados são expressos como média ±SEM. t-test. *p<0.05. 

 

5.15. Avaliação do efeito sistêmico 12h após sepse por E.coli em camundongos 

LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ 

Outro parâmetro importante para avaliar a severidade da sepse é a dosagem de 

citocinas-alvo no soro/plasma. Algumas citocinas representam biomarcadores da sepse, 

podendo auxiliar no diagnóstico e estágio da doença (173). Duas das citocinas melhores 

estudadas como potenciais biomarcadores da gravidade da sepse são o TNF-α e a IL-10 

(174-177). Estudos clínicos mostram que essas citocinas aumentam rapidamente no soro 
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dos pacientes, 24h após a admissão dos mesmos no hospital (178, 179). IL-6 e MCP-1 são 

outras duas citocinas características na sepse e podem correlacionar com a gravidade da 

doença (180-182). Sendo assim, avaliamos o efeito sistêmico da sepse entre os grupos 

LysMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ por meio da dosagem de citocinas do plasma pelo método 

CBA. Não observamos diferença estatística nas citocinas avaliadas entre os grupos de 

animais (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Dosagem de citocinas plasmáticas, pelo método CBA BD Bioscience, dos camundongos LysMRic fl/fl 
ou LysMRic Δ/Δ, submetidos à sepse por E.coli, após 12 horas. Valores TNF-α (A), IL-6 (B), IFN-γ (C), MCP-1 
(D) e IL-10 (E). Os dados são expressos como média ±SEM. n= 4-5/grupo. 

 

5.16. Os animais LysMRic Δ/Δ apresentam maior expressão gênica de citocinas pró-

inflamatórias em órgão-alvo da sepse 

 Além de avaliar o efeito sistêmico da sepse, acessamos também o perfil 

inflamatório em alguns órgãos-alvo dessa síndrome (fígado e rim). Sendo assim, 

avaliamos a expressão gênica de citocinas cruciais durante a sepse, como tnf-α e il-1β. O 
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aumento desta última, embora menos estudada como marco de gravidade da doença, é 

verificado em pacientes sépticos (183). Além disso, verificamos a expressão gênica de 

moléculas envolvidas com a ativação dos neutrófilos e seu recrutamento, mpo e kc, 

respectivamente (184) (Figura 28). No rim, também avaliamos a expressão de kim-1, 

uma molécula expressa quando há lesão nesse órgão (185). Notamos um perfil muito 

similar entre os órgãos avaliados. Tanto no fígado (Figura 29 A-D) quanto no rim (Figura 

29 E-I), a expressão gênica de tnf-α e il-1β são significativamente maiores nos animais 

LysMRicΔ/Δ. Além disso, a expressão gênica de kim-1, no rim, mostra uma tendência a 

estar aumentada nesses mesmos animais. Em relação à kc, verificamos um aumento no 

rim, mas não no fígado. Quanto à expressão de mpo, não observamos diferença nos dois 

órgãos avaliados. 
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Figura 29. Expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias e moléculas de ativação e recrutamento de 
neutrófilos no fígado e no rim dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ submetidos à sepse por E.coli, após 12 
horas. Expressão gênica no fígado e rim, respectivamente: de tnf-α (A e E), il-1β (B e F), mpo (C e G) e kc (D 
e H). No rim, avaliamos a expressão de kim-1 (I). Os dados são expressos como média ±SEM. n= 4-5/grupo, 
repetidos 2 vezes independentes. t-test *p<0.05, ** p<0.01 e ***p<0.001. 

 

5.17. Avaliação do perfil respiratório/metabólico dos camundongos sugerem que 

os animais LysMRic Δ/Δ cursam com uma sepse mais grave 

Tendo avaliado parâmetros bioquímicos e a dosagem de citocinas pro-

inflamatórias, buscamos outros parâmetros para avaliar uma possível gravidade da sepse 

nos animais em questão (LysMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ). Para isso, realizamos a 
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calorimetria indireta, que possibilita avaliar o estado metabólico do animal como um todo 

por meio da avaliação da troca das taxas gasosas (respirometria).  

A razão da troca respiratória (RER, do inglês, Respiratory Exchange Ratio) é o 

parâmetro que nos indica qual substrato está sendo a fonte energética de preferência para 

os animais (Figura 30). Sendo assim, quando o RER está próximo de 1, significa que o 

carboidrato é a fonte energética utilizada por esses animais. Quando o RER está abaixo de 

0,8 é indicativo de que a fonte energética dos animais é o lipídeo (186). Assim, podemos 

observar na Figura 30 B que os camundongos saudáveis (controles) usam, 

preferencialmente, os carboidratos como fonte energética. Durante a sepse, nota-se que o 

RER tem uma queda brusca, indicando que os camundongos estão utilizando os lipídeos 

como fonte energética. No entanto, não observamos diferenças entre o consumo de 

carboidratos e lipídios nos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ (Figura 30 C). 

Outro parâmetro avaliado pela calorimetria indireta foi o calor gerado (do inglês, 

Heat) pelos animais controles e sépticos. Podemos notar na Figura 30 D que não há 

diferença no calor gerado entre os camundongos saudáveis. Porém, esse calor gerado é 

maior no período da noite, quando os camundongos estão mais ativos. Após a indução da 

sepse, notamos uma queda acentuada do calor gerado, a qual era esperada, uma vez que 

os camundongos sépticos ficam prostrados, gerando calor apenas pelo tremor ou tecido 

adiposo marrom  (187). Podemos notar na Figura 30 E que os animais LysMRic Δ/Δ 

geram menos calor após inoculação da E. coli comparados aos LysMRic fl/fl. 
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Figura 30. Calorimetria indireta dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ no estado basal e durante a sepse. 
Valores da razão de troca respiratória (RER-Respiratory Exchange Ratio) e calor gerado (Heat). (A) Curvas 
de RER no período antes da injeção de E.coli e depois. (B) Representação em gráfico de barras da área sob 
a curva (AUC) no estado basal, 24h, e (C) no período da sepse. (D)Heat: Representação em gráfico de barras 
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da AUC no estado basal e (E) durante o período da sepse. Os dados são expressos como média ±SEM. n= 
4/grupo, repetido 2 vezes independentes. t-test, **p<0.01. 

 

Outro parâmetro avaliado pela calorimetria indireta foi o volume de O2 consumido 

(VO2). Quando saudável, os animais consomem grande volume de oxigênio para manter 

suas atividades (Figura 31 B e D). Sabe-se que durante a sepse, os animais consomem 

menos oxigênio (Figura 31 B e C) e se movimentam menos (Figura 31 D e E), pois ficam 

prostrados, levando à uma queda acentuada no VO2. Além disso, verificamos que os 

animais LysMRic Δ/Δ, durante a sepse, consumem menos O2 e se movimentam menos 

quando comparados aos animais LysMRic fl/fl (Figura 31 C e E). Portanto, os dados da 

calorimetria indireta reforçam a hipótese de que os animais LysMRic Δ/Δ desenvolvam 

uma sepse mais grave. 
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Figura 31. Calorimetria indireta dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ no estado basal e durante a sepse. 
Valores de consumo de oxigênio e atividade. (A) curvas do volume de O2 consumido no período antes da 
injeção de E.coli e depois. (B) representação em gráfico de barras da AUC no estado basal, 24h, e (C) no 
período da sepse. (D e E) Representação em gráfico de barras da atividade (movimentação) dos animais no 
período de 24h e durante a sepse, respectivamente. Os dados são expressos como média ±SEM. n= 4 por 
grupo. 2 vezes independentes. t-test, *p<0.05, p<0.01. 
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5.18. A migração dos neutrófilos para órgãos distantes durante a sepse ocorre de 

maneira acentuada e a frequência dessas células é maior no fígado dos animais 

LysMRic Δ/Δ 

  Os resultados da calorimetria indireta, juntamente com os parâmetros 

bioquímicos e expressão de citocinas pro-inflamatórias, sugerem que os animais LysMRic 

Δ/Δ cursam com um quadro de sepse mais grave. 

 Dessa forma, tendo como base os experimentos in vitro, em que a migração dos 

neutrófilos NeutRic Δ/Δ frente ao estímulo com fMLP estava prejudicada, formulamos a 

hipótese que, da mesma forma, a migração dos neutrófilos nos animais LysMRic Δ/Δ para 

sítios distantes (órgãos-alvo da sepse) estaria reduzida, impedindo os neutrófilos de 

encontrarem o patógeno e fazerem o clearance dos mesmos. Sendo assim, primeiramente, 

avaliamos a frequência de neutrófilos em alguns órgãos-alvo da sepse, 12h após a 

inoculação da E. coli. Verificamos que a indução da sepse leva a um infiltrado de 

neutrófilos acentuado em todos os sítios avaliados (sangue, lavado peritoneal, fígado, rim 

e tecido adiposo). No entanto, diferentemente da nossa hipótese, não encontramos 

diferença na frequência dessas células entre os animais LysMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ 

(Figura 32). Além disso, curiosamente, os animais LysMRic Δ/Δ apresentaram uma 

frequência de neutrófilos maior no fígado, quando comparado ao LysMRic fl/fl (Figura 

32 D).  
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Figura 32. Migração de neutrófilos (Ly6G+/CD11b+) para diferentes sítios, após 12 horas de inoculação da 
E.coli. (A) Estratégia de gate; Para confecção dos gráficos de barra, utilizamos apenas o gate maior, nos que 
tem mais de um gate. Não observamos diferença entre os gates analisados. Porcentagem de neutrófilos nos 
animais controle ou sépticos no (B) sangue, (C) lavado peritoneal, (D) fígado, (E) rim e (F) tecido adiposo. 
Os dados são expressos como média ±SEM. n=4-5 por grupo, realizado 1 vez. Two-way ANOVA, ** p<0.01. 
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 Com o objetivo de avaliar a migração dos neutrófilos num período anterior ao 

observado no nosso modelo de sepse (12h) e verificar se, de fato, os neutrófilos dos 

animais LysMRic Δ/Δ, frente ao estímulo com E. coli, não exibem uma migração 

prejudicada, injetamos E. coli intraperitoneal e fizemos o lavado após 1h30min.  

 Com esse experimento, observamos uma porcentagem maior de neutrófilos (Ly6G 

e CD11b) no peritônio dos animais LysMRic Δ/Δ (Figura 33 D). Porém, essa diferença é 

perdida quando analisamos o número absoluto desses neutrófilos entre os animais 

LysMRic fl/fl e Δ/Δ (Figura 33 B). Observamos também que parte dos neutrófilos que 

migraram para a cavidade peritoneal dos animais LysMRic Δ/Δ apresentam baixa 

marcação para CD11b, ou seja, CD11blow. Essa molécula de superfície é uma integrina e 

sua expressão está relacionada com o amadurecimento dos neutrófilos (188). Quando ela 

é expressa em baixas quantidades (CD11blo) significa que os neutrófilos não estão 

completamente maduros. Além disso, em termos de número absoluto, a quantidade de 

neutrófilos com marcador CD11bhi (completamente maduros), é menor nos animais 

LysMRic Δ/Δ (Figura 33 C). Em geral, com o estímulo de E. coli, não observamos diferença 

na migração dos neutrófilos para o peritônio dos camundongos. 
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Figura 33. Migração dos neutrófilos (Ly6G+/CD11b+) para o peritônio após 1h30 da inoculação de 
5x106 CFU de E.coli nos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. (A) Estratégia de gate. (B e C) número 
absoluto de neutrófilos totais e CD11b high ou low, respectivamente. (D e E) porcentagem de 
neutrófilos totais e CD11b high ou low, respectivamente. Os dados são expressos como média ±SEM. 
n=1/grupo, realizado 1 vez em triplicata. Two-way ANOVA ou t-test, ** p<0.01, ***p<0.001. 
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5.19. A capacidade microbicida in vivo está prejudicada nos animais LysMRic Δ/Δ 

 

Tendo em vista uma aparente piora na sepse verificada nos animais LysMRic Δ/Δ  

e que a migração in vivo, após estímulo com E. coli, ocorre de maneira eficiente nesses 

animais, decidimos avaliar o clearance da E.coli entre os animais LysMRic fl/fl e LysMRic 

Δ/Δ. Com base nos experimentos in vitro, a capacidade microbicida dos neutrófilos dos 

animais LysMRic Δ/Δ estaria diminuída, prejudicando o killing das bactérias e fazendo 

com que os animais cursassem com uma piora da sepse. Sendo assim, avaliamos a 

quantidade de E. coli presente no lavado peritoneal, sangue, fígado, rim e pulmão nos 

animais LysMRic fl/fl e LysMRic Δ/Δ. Verificamos um número significativamente maior 

de bactérias no lavado peritoneal (Figura 34 A) e fígado (Figura 34 C) e uma tendência 

(p=0.0503) no sangue dos camundongos LysMRicΔ/Δ  (Figura 34 B), corroborando os 

nossos achados in vitro e reforçando a hipótese de uma sepse mais grave nesses animais.  

 

Figura 34. Quantificação das unidades formadoras de colônia (CFU) em diferentes sítios, após 12 horas de 
inoculação da E.coli. Contagem do número de colônias no lavado peritoneal (A), sangue (B), fígado (C), rim 
(D) e pulmão (E). n=4-6 por grupo, repetido 2 vezes independentes. Os dados são expressos como média 
±SEM. t-test, *p<0.05 e ***p<0.01. 
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5.20. Avaliação da sobrevida concomitantemente com a glicemia dos camundongos 

LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ após indução de sepse por E.coli 

         Com base nos resultados obtidos nos experimentos in vivo, os quais sugerem uma 

gravidade da sepse nos animais LysMRic Δ/Δ, conduzimos um experimento de sobrevida, 

esperando verificar uma maior mortalidade nesses animais. Para isso, induzimos sepse 

por E.coli, da mesma forma que nos experimentos anteriores (1,5x108 CFU/mL de E.coli), 

em camundongos LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. Acompanhamos os animais durante o 

período da sepse e observamos uma rápida mortalidade dos mesmos. Dessa forma, não 

observamos diferença estatística entre os grupos de animais avaliados, possivelmente 

devido à severidade do modelo, visto que quase todos os animais morrem em menos de 

20 horas após a inoculação da bactéria. Apenas um animal (LysMRic fl/fl) resistiu 30 

horas após a sepse (Figura 35). 

 

Figura 35. Sobrevida dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. Inoculamos 1,5x108 CFU de E.coli em 200µL 
de PBS1x  via intraperitoneal. Observamos os camundongos durante todo o período de sepse. n=7-9 
animais/grupo. Log-rank (Mantel-cox). 

 

 Tendo em vista a severidade do modelo usado, optamos por conduzir outro 

experimento de sobrevida, usando uma menor quantidade de bactéria. Utilizamos, assim, 

5x107 CFU/mL de E.coli e, concomitantemente com a sobrevida, avaliamos a glicemia dos 

animais em diferentes tempos (14, 17 e 24h) ao longo do experimento. A medida da 

glicemia nos ajudou a avaliar o estado geral do camundongo e, assim, eutanaziamos os 

animais que apresentaram glicemia igual ou menor a 20mg/dL. 
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Observamos uma hipoglicemia mais acentuada nos animais LysMRic Δ/Δ após 14h 

da inoculação da bactéria (Figura 36 B), reforçando a tendência da glicemia apresentada 

na Figura 27 B e sugerindo uma maior gravidade da sepse. Porém, essa diferença se perde 

ao longo das horas passadas da inoculação da bactéria, que é concomitante ao 

agravamento do estado da sepse (Figura 36 C e D). Novamente, não observamos 

diferença estatística na curva de sobrevida (Figura 36 A), pois, mesmo reduzindo o 

número de bactérias, continuamos com um modelo de sepse bastante severo.  

 
 
Figura 36. Sobrevida e dosagem da glicemia dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. Inoculamos 5x107 
CFU de E.coli em 200µL de PBS1x  via intraperitoneal. Observamos os camundongos durante todo o período 
de sepse. (A) Curva de sobrevida e medidas de glicemia nos tempos de 14h (B), 17h (C) e 24h (D). n=8-13 
animais/grupo. Os dados são expressos como média ±SEM. t-test ou Log-rank (Mantel-cox). 
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6. Discussão 

 

Os neutrófilos desempenham um papel fundamental na manutenção da 

homeostasia. Por serem células de ação rápida, são determinantes no curso de doenças 

infecciosas (189). Suas propriedades e funções, bastante estudas na década de 1950 (71, 

72), ganharam novo destaque com o avanço dos estudos na área de imunometabolismo. 

Por ser um regulador central do metabolismo celular, a via mTOR também se evidenciou. 

Sendo o imunometabolismo uma área nova, que reúne a imunologia e a bioquímica, 

poucos são os trabalhos que relacionam a via mTOR e os neutrófilos, especialmente o 

mTORC2. Sabendo que a via mTOR está intimamente ligada à via PI3K e à serina-treonina 

quinase AKT (119), formulamos a hipótese de que a ausência de mTORC2 ativo nos 

neutrófilos prejudicaria suas funções efetoras e, consequentemente, o curso da sepse. Isso 

porque, a via PI3K participa da sinalização da quimiotaxia, fagocitose e do burst oxidativo 

(121, 122). 

Dessa forma, utilizando camundongos com deleção de Rictor especificamente nas 

células mieloides, destacamos a importância de mTORC2 nas funções efetoras e no 

metabolismo dos neutrófilos. Inicialmente, verificamos a inativação de mTORC2 nos 

NeutRic Δ/Δ por meio ausência de fosforilação da AKTS473, sítio fosforilado por mTORC2 

ativo. Nesse mesmo experimento, verificamos que o estímulo com LPS, via TLR4, ativa 

mTORC2 nos NeutRic fl/fl, levando a uma acentuada fosforilação da AKTS473 com 15 minutos 

de estímulo. A ativação de mTORC2 via LPS nos neutrófilos não é bem esclarecida na 

literatura. Os estudos que mostram a fosforilação desse resíduo na AKT usaram PMA, 

fMLP ou insulina como estímulo (190, 191). Contrário aos nossos achados, Zhiyong Zhang 

e colaboradores, em 2016, mostraram que a exposição de leucócitos totais e neutrófilos 

humanos ao LPS não induz a fosforilação da AKTS473. No entanto, outros estudos, usando 

monócitos do sangue periférico de humanos ou a linhagem de monócitos humanos, THP-

1, mostraram a fosforilação da AKTS473 após estímulo com LPS (192, 193). Possivelmente, 

as condições e concentrações diferente de LPS empregados nos diferentes trabalhos 

tenham levado a um achado díspar. 

Em relação ao estímulo com fMLP, a fosforilação da AKT S473 não se apresenta tão 

intensa, provavelmente, devido ao tempo de estímulo empregado, 15 minutos. O pico da 

fosforilação com o fMLP se dá com 5 minutos de estímulo (191). Contudo, em nossos 

resultados foi possível avaliar que o fMLP também é capaz de fosforilar AKTS473. Tendo 
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em vista que os estímulos empregados são capazes de ativar mTORC2, verificamos como 

a ausência de Rictor afetaria a fosforilação de outras proteínas da via mTOR. Para isso, 

acessamos a fosforilação da AKTT308, sítio fosforilado pela PDK1 via PI3K, e a fosforilação 

da 4EBP1, fosforilada por mTORC1.  

Verificamos que os NeutRic Δ/Δ tem uma redução na fosforilação da AKTT308 

comparado aos NeutRic fl/fl, quando estimulados com LPS. Festuccia et al. mostraram, em 

2014, o mesmo perfil de fosforilação usando macrófagos derivados da medula óssea de 

camundongos LysMRic (os mesmos usados neste trabalho) (113). Para que ocorra a 

completa ativação da AKT é necessária a participação de PDK1 e mTORC2 para a 

fosforilação da AKTT308 e da AKTS473, respectivamente (87). Além disso, a PDK1 precisa 

translocar para a membrana para que possa ativar a AKT (194). Desta forma, podemos 

sugerir que é necessária a presença de Rictor, ou da fosforilação da AKTS473 pelo mTORC2, 

para a que ocorra a translocação de PDK1 para a membrana, após estímulo com LPS.  

A fosforilação da AKTT308 pela PDK1 é uma das vias que leva à ativação de mTORC1 

(168). Tendo em vista a redução da fosforilação da AKTT308 nos NeutRic Δ/Δ, esperaríamos 

que mTORC1 estivesse menos ativado. Para isso, avaliamos a fosforilação de uma 

proteína-alvo do mTORC1, a 4EBP1. Esta proteína é um repressor da síntese proteica 

(169). Portanto, quando mTORC1 está ativo, ele fosforila essa proteína e inibe sua ação, 

ativando a produção proteica na célula (195). No entanto, não observamos diferença na 

fosforilação da 4EBP1 entre os neutrófilos não estimulados e estimulados, possivelmente 

devido ao tempo de estímulo (15 minutos). Assim, não foi possível estabelecer uma 

conexão entre a ausência de mTORC2 ativo e a ativação de mTORC1. Para estabelecermos 

essa dependência, seria necessário fazer uma cinética da ativação de 4EBP1 (fosforilado). 

Outra proteína-alvo do mTORC1 ativado é a pS6 (S6 fosforilada). Diferentemente da 

4EPB1, a pS6K é ativada quando fosforilada e age na síntese proteica (195). Dessa forma, 

além da 4EBP1, também tentamos acessar a pS6 para verificarmos o estado de ativação 

de mTORC1. Curiosamente, não conseguimos verificar a presença da pS6 nos neutrófilos 

purificados da medula óssea de camundongos (dados não mostrados). Embora alguns 

trabalhos mostrem a fosforilação da S6 em neutrófilos humanos ou de ratos, nenhum 

deles usou LPS ou fMLP como estímulo (196, 197). 

Após avaliar parte da via mTOR na ausência de Rictor, fica evidente a comunicação 

das vias PI3K-AKT-mTOR. Sendo assim, após confirmarmos a inativação de mTORC2 nos 

NeutRic Δ/Δ, avaliamos como a deleção de Rictor nas células mieloides poderia influenciar 
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na geração e saída dos neutrófilos da medula óssea para a corrente sanguínea. Isso 

porque, animais deletados de PI3Kγ, gerados na década de 2000, possuíam um número 

duas vezes maior de neutrófilos na circulação (122). Diferentemente dos animais 

deletados de PI3Kγ, a deleção de Rictor nos neutrófilos não afeta a geração dessas células 

nem sua saída da medula óssea para o sangue.  

Em relação as funções efetoras dos neutrófilos, inicialmente avaliamos a 

quimiotaxia, visto que mTORC2 está envolvido na organização do citoesqueleto (18, 198). 

Estimulando os neutrófilos com o quimioatrente fMLP, observamos que a ausência de 

Rictor inibe a quimiotaxia por prejudicar o rearranjo do citoesqueleto de actina (formação 

da lamelipódia e do uropódio). Nossos achados corroboram a literatura, em que foi 

demonstrada a redução da quimiotaxia em células neutrophi-like (PLB-985 ou HL-60) 

knock-down para Rictor (18). Nesses estudos foi demonstrado que Rictor é uma molécula 

chave no controle da montagem da actina no citoesqueleto, independentemente da 

fosforilação e ativação da AKT (18, 130). Yuan He e colaboradores mostraram que Rictor 

foi capaz de ativar diretamente as enzimas Rac e Cdc42 (Rho-GTPases), induzindo a 

polimerização da actina (130).  Dessa forma, a ausência de Rictor prejudica essa 

polimerização e, consequentemente, a quimiotaxia. 

O citoesqueleto é um componente fundamental, não apenas para a quimiotaxia, 

mas para a fagocitose, migração celular e tráfego de vesículas e mitocôndrias nos 

neutrófilos (199). Além disso, é sabido que a ligação do LPS ao TLR4 promove a ativação 

de PI3K que culmina com a ativação da Rac-GTPase, levando à internalização da partícula 

durante à fagocitose (200). Dessa forma, esperaríamos que a fagocitose, assim como a 

quimiotaxia, estivesse diminuída na ausência de Rictor, levando a uma menor capacidade 

microbicida. Porém, os métodos utilizados para a avaliação da fagocitose, principalmente 

envolvendo bactérias, não são muito precisos, permanecendo a dúvida se a bactéria está 

apenas aderida à membrana da célula ou internalizada de fato. Embora não tenhamos 

quantificado as fotomicrografias da TEM, elas sugerem, qualitativamente, que a ausência 

de Rictor nos neutrófilos não prejudica a sua capacidade fagocítica. No entanto, não é 

surpreendente que a fagocitose não esteja afetada na ausência de Rictor, visto que vários 

são os receptores e as vias de sinalização capazes de promover o engolfamento de 

bactérias (199). Além disso, foi verificado que a ausência de Rictor interfere apenas na 

migração por quimioatrentes que se ligam em receptores via proteína G, como fMLP, LTB4 

e CXCL8  (18, 130). Já a quimiotaxia via GM-CSF ocorre normalmente na ausência de 
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Rictor, mas é dependente de mTORC1 (18, 130). Um estudo usando RAPA e inibidores de 

HIF-1α, verificou que a inibição dessas vias não alterava o killing por fagocitose em 

neutrófilos humanos (201). Contudo, embora a fagocitose não aparente estar afetada na 

ausência de Rictor, a capacidade microbicida apresentou-se significativamente menor 

nesses neutrófilos. Além disso, nas fotomicrografias de TEM é possível observar uma 

menor degradação das bactérias internalizadas pelos NeutRic Δ/Δ (bactérias mais eletron-

densas) (170). 

Buscando compreender o mecanismo pelo qual a capacidade microbicida desses 

neutrófilos estaria reduzida, uma vez que a fagocitose se apresentou igual mesmo na 

ausência de Rictor, medimos especificamente o NO e o HOCl, dois oxidantes cruciais para 

a eliminação de patógenos (34, 36, 37, 40). Verificamos que a produção dos dois tipos de 

oxidantes estava prejudicada nos NeutRic Δ/Δ, sendo que o HOCl estava reduzido de forma 

bastante pronunciada quando comparado ao NeutRic fl/fl. Sendo o HOCl o oxidante de maior 

poder microbicida produzido pelos neutrófilos (202-204), investigamos se a enzima que 

o produz estava expressa diferentemente entre os  NeutRic fl/fl ou NeutRic Δ/Δ. A cascata de 

produção dos oxidantes, via NOX2, tem início com a conversão do oxigênio molecular em 

superóxido. O superóxido pode ser convertido à H2O2 espontaneamente ou via SOD (38). 

Na presença de cloreto, a MPO converte H2O2 em HOCl (38, 39). Dessa forma, avaliamos a 

quantidade de MPO presente nos NeutRic fl/fl e NeutRic Δ/Δ para verificarmos se a produção 

de HOCl estaria relacionada com a baixa expressão proteica de MPO. No entanto, não 

observamos diferença na quantidade de MPO entre os neutrófilos avaliados.  

Sendo assim, continuamos a busca para compreendermos como o HOCl estaria 

diminuído nos NeutRic Δ/Δ . Tendo em vista a cascata de produção de oxidantes, avaliamos, 

especificamente, a produção do superóxido, primeiro oxidante formado e precursor de 

H2O2 (substrato da MPO) (34). Verificamos que a sua produção está discretamente menor 

nos NeutRic Δ/Δ, podendo levar a uma menor produção de HOCl. A produção de superóxido 

é dependente da ativação da NOX2. Como visto na introdução, o complexo da NOX2 é 

composto por subunidades, como a p47phox e a Rac (35, 37). Estudos realizados com 

neutrófilos deletados de AKT2 mostraram que a p47phox precisa ser fosforilada pela AKT2 

na serina 304 e 328 para que seja translocada para a membrana, levando à ativação da 

NOX2 (123). Caso essa fosforilação esteja prejudicada, isso compromete a geração de 

superóxido após estímulo com C5a (123). Além disso, foi demonstrado que o Rictor 

interage diretamente com a Rac para que ocorra a correta organização do citoesqueleto 
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(130, 205-207). Dessa forma, os supostos mecanismos para a menor geração de 

superóxido na ausência de Rictor são: uma fosforilação deficiente da p47phox por parte da 

AKT (uma vez que ela não está na sua ativação máxima) e/ou a falha no recrutamento de 

Rac, que suspostamente, precisa se ligar fisicamente à molécula Rictor para assim ocorrer 

a correta montagem da NOX2. 

No entanto, a discreta redução na produção de superóxido não levaria a uma 

diferença tão acentuada na produção de HOCl. Dessa forma, um suposto mecanismo que 

poderia levar à redução da produção de HOCl no fagossomo seria a fusão prejudicada dos 

grânulos na ausência de Rictor. A MPO e até mesmo a gp91phox (componente da NOX2) 

estão presentes nos grânulos primários e secundários dos neutrófilos, respectivamente 

(20). Sendo assim, a fagocitose ocorreria normalmente, mas a enzima necessária para 

formação do HOCl não estaria presente no fagossomo, pois a fusão dos grânulos não 

ocorria de forma apropriada na ausência de Rictor. No entanto, são necessários 

experimentos para validar essa hipótese, visto que não há nada descrito relacionando a 

ausência de Rictor com a redução da produção de oxidantes. Um estudo de 2010, sugere 

que os neutrófilos que não possuem AKT2 tem uma degranulação prejudicada após 

estímulo com fMLP, C5a ou PMA (123), mas não com LPS ou bactérias. Os estudos 

envolvendo os neutrófilos e a via mTOR estão mais relacionados à produção de NETs. 

Embora os mecanismos moleculares envolvidos na formação e liberação dessas 

estruturas ainda não estejam bem esclarecidos, a importância da presença de oxidantes é 

de fundamental importância para as NETs (13, 50). Alguns estudos mostram a 

importância de oxidantes específicos para a formação das NETs, como o H2O2 e o HOCl 

(208, 209). Em relação ao HOCl, foi verificado que esse oxidante sozinho é capaz de 

restaurar a formação as NETs em pacientes com doença granulomatosa crônica (CGD-do 

inglês, chronic granulomatous disease). Esses pacientes não possuem NOX2 funcional e, 

portanto, não produzem NETs, sendo susceptíveis a infecções recorrentes (209). 

Portanto, esperaríamos que os NeutRic Δ/Δ produzissem menos NETs, visto que a produção 

de superóxido e, principalmente, de HOCl está diminuída nesses neutrófilos. Para isso, 

estimulamos os neutrófilos com PMA (estímulo clássico e controle positivo em 

experimentos com NETs (13) e P. aeruginosa. Verificamos que a ausência de Rictor afeta 

a produção das NETs com esses dois estímulos empregados. Embora alguns trabalhos 

mostrem a produção de NETs após estímulo com LPS, fMLP ou E. coli (210, 211), em nosso 

trabalho nenhum desses estímulos foram capazes de induzir uma produção de NETs de 
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forma significativa, detectável usando SytoxGreen, assim como verificado em outros 

trabalhos presentes na literatura (212, 213). No entanto, ao realizarmos a TEM dos 

neutrófilos estimulados por 2h com E. coli, conseguimos visualizar rompimento de 

membrana e decondensamento do núcleo em algumas células das amostras dos NeutRic 

fl/fl. Possivelmente, a quantidade de NETs após estímulo com E. coli não seja suficiente 

para ser detectada e, assim, quantificada pelo método com SytoxGreen. 

O ponto de encontro entre as funções efetoras dos neutrófilos e o mTORC2 é o 

metabolismo dessas células. Todas as funções desempenhadas pelas células em geral 

dependem do seu metabolismo, e a via mTOR é uma via metabólica. O metabolismo dos 

neutrófilos é majoritariamente glicolítico e a mitocôndria não contribui 

significativamente para a geração de energia (74). Porém, a mitocôndria tem um papel 

importante nessas células. Os neutrófilos têm uma rede mitocondrial complexa e são 

capazes de manter o potencial de membrana da mitocôndria (73). Esse potencial é 

associado à atividade da cadeia respiratória e à OXPHOS (73). Além disso, neutrófilos 

incubados por 2 horas com oligomicina (inibidor da ATP sintase) tem a quimiotaxia e a 

geração de oxidantes, pela NOX2, prejudicados, indicando que o complexo V da cadeia de 

transporte de elétrons tem um papel importante na manutenção das funções dos 

neutrófilos (214). 

Tendo em vista que a geração de energia nos neutrófilos, basal e após ativação, se 

dá pela via glicolítica, esperaríamos que na ausência de Rictor, os neutrófilos fossem 

menos glicolíticos e, assim, menos responsivos. Isso iria de encontro com os resultados 

em que as funções efetoras dos NeutRic Δ/Δ estão prejudicadas. Sendo assim, avaliamos a 

acidificação do meio, em tempo real, pelo método Seahorse em neutrófilos sem estímulo. 

No entanto, não verificamos diferenças no metabolismo glicolítico entre os neutrófilos no 

seu estado basal. Sendo assim, medimos a concentração de lactato no sobrenadante 

dessas células no estado basal e duas horas após estímulo com fMLP ou LPS. A medida do 

lactato é uma técnica simples e precisa, embora seja realizada em tempo específico, para 

avaliar a capacidade glicolítica das células. Após estímulo, os neutrófilos que não possuem 

Rictor se mostraram mais glicolíticos, contrariando nossa hipótese. Com o intuito de 

investigar por qual motivo os NeutRic Δ/Δ seriam mais glicolíticos, avaliamos a captação da 

glicose, com a hipótese de que ela estaria aumentada nos NeutRic Δ/Δ. Curiosamente, a 

captação da glicose nos NeutRic Δ/Δ estava menor comparada aos NeutRic fl/fl. Esse resultado, 

em conjunto com o do lactato, sugere que, na ausência de Rictor, possivelmente não 
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ocorra o direcionamento da glicose para outras vias, como a PPP e para a OXPHOS. Dessa 

forma, toda a glicose captada é convertida em lactato. De maneira especulativa, vale 

ressaltar que a PPP é uma importante via para a produção de NADPH, substrato para a 

NOX2 e também necessário para a produção de NO. Se os NeutRic Δ/Δ, de fato, não estão 

direcionando a glicose para outras vias, isso levaria a um aporte prejudicado de NADPH, 

o que poderia ser um outro suposto mecanismo para a menor produção de superóxido e 

também de NO verificada nesses neutrófilos. 

O fato dos NeutRic Δ/Δ se mostrarem mais glicolíticos após estímulo, não faz com que 

eles estejam executando suas funções efetoras adequadamente. Pelo contrário, pelo fato 

de terem suas funções prejudicas, esses neutrófilos podem estar tentando compensar e 

se ativando de forma mais intensa. Além disso, se os neutrófilos se comportam de maneira 

similar aos macrófagos, a inibição de mTORC2 levaria a célula a um estado mais pro-

inflamatório, como visto no trabalho de Festuccia e colaboradores. Nesse trabalho, os 

autores sugerem que mTORC2 seja um regulador negativo para a inflamação nos 

macrófagos, ajudando os mesmos a controlarem as respostas inflamatórias (113). Sendo 

assim, na ausência do mTORC2, esses neutrófilos estariam em um estado mais pró-

inflamatórios ao estímulo com LPS, mas suas funções efetoras continuariam afetadas 

negativamente. 

Contudo, as suposições de como o metabolismo pode estar relacionado com as 

funções efetoras prejudicadas nos NeutRic Δ/Δ ainda são especulativas. Experimentos para 

avaliar a PPP e o metabolismo mitocondrial são necessários para discutirmos a 

participação de Rictor no metabolismo dos neutrófilos. 

Para avaliar o impacto da redução das funções efetoras dos neutrófilos na ausência 

de Rictor, realizamos o modelo de sepse induzida por E. coli, nos animais com a via normal 

ou com a deleção de Rictor nas células mieloides, LyMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ, 

respectivamente. 

Sabendo que o neutrófilo é um dos protagonistas na sepse, as alterações 

verificadas in vivo muito provavelmente têm a participação direta dessa célula. Na 

tentativa de compreender como essas alterações, funcionais e metabólicas, decorrentes 

da ausência de Rictor nos neutrófilos impactariam em um modelo in vivo, optamos pelo 

modelo de sepse. Existem diferentes métodos para se induzir sepse em modelo animal 

(215). O mais comum é o método CLP (do inglês, cecal ligation and punture), que se 

caracteriza pelo extravasamento do conteúdo cecal do animal na cavidade abdominal, 
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levando à sepse (215, 216). No entanto, como nosso objetivo inicial era avaliar o papel de 

Rictor nos neutrófilos no contexto da obesidade, o extravasamento de conteúdo cecal não 

seria a melhor escolha em razão da diferença na composição da microbiota intestinal de 

camundongos magros e obesos (217, 218). Diante disso, optamos por induzir sepse por 

meio da inoculação intraperitoneal de bactérias. Sendo a E. coli umas das bactérias mais 

comumente isoladas em hemocultura de pacientes sépticos (219), optamos por usá-la em 

nosso modelo. Além disso, os experimentos in vitro foram conduzidos com essa mesma 

cepa bacteriana. Como descrito na seção “Materiais e Métodos”, utilizamos uma cepa de 

E. coli (ATCC 25992) isolada de paciente séptico. Tendo como base a quantidade de 

bactérias inoculadas via i.p em ratos (5x108 CFU por hora durante 5h), estimamos o 

número de E. coli que seria apropriado para camundongos. Além disso, buscamos na 

literatura qual era a quantidade de E. coli usada em modelos de sepse via i.p em 

camundongos. Embora a cepa de E. coli usada fosse diferente, Schaik e Abbas, mostraram 

que a curva de sobrevida, inoculando 1,5x108 CFU de uma cepa comensal de E.coli, tinha 

duração de 7 dias com 50% de sobrevida dos camundongos (220). Nosso objetivo era 

causar uma sepse severa, em que poderíamos observar a atuação dos neutrófilos da 

maneira mais específica possível. Causando uma sepse mais branda, talvez pudéssemos 

perder o efeito agudo da resposta sistêmica. Dessa forma, optamos por inocular i.p 

1,5x108 CFU de E.coli (ATCC 25992) nos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. 

 Devido à complexidade de um quadro de sepse, diversos fatores estão envolvidos 

para avaliar a gravidade do quadro. Para isso, primeiramente, fizemos uma caracterização 

da sepse utilizando parâmetros bioquímicos, metabólicos e dosagem de citocinas pró-

inflamatórias. Verificamos que 12 horas após a inoculação da E.coli, os animais 

apresentaram níveis glicêmicos condizentes com hipoglicemia, havendo uma tendência a 

ser mais acentuada nos animais LysMRic Δ/Δ. A hipoglicemia e a hipotermia são 

indicativos de severidade da sepse em camundongos, sendo a hipoglicemia associada ao 

choque séptico (141, 221). Da mesma forma, avaliamos os níveis séricos de ureia. Este 

parâmetro bioquímico auxilia a avaliar quadros de lesão renal aguda (LRA). A LRA é uma 

das características da sepse, que leva à falência de múltiplos órgãos, iniciando pelos rins 

(222, 223). Verificamos, então, que além da hipoglicemia mais acentuada, os animais 

LysMRic Δ/Δ apresentaram uma maior concentração de ureia no plasma, após a sepse, 

quando comparado aos animais LysMRic fl/fl. Outro fator relacionado com a gravidade da 

sepse são as citocinas. Algumas delas são tidas como biomarcadores na sepse, onde seu 
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aumento está intimamente relacionado com um quadro de sepse de maior gravidade, 

como o TNF-α e a IL-10, principalmente. Estudos clínicos mostram que essas citocinas 

aumentam rapidamente no soro dos pacientes, 24h após a admissão dos mesmos no 

hospital (178, 179). No entanto, não observamos diferença na dosagem de citocinas, 12 

horas após a inoculação da E. coli, entre os animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ. 

Festuccia et al, utilizaram os mesmos camundongos usados nesse presente estudo para 

avaliar o curso da endotoxemia causada por LPS. Eles verificaram que a concentração de 

TNF-α estava mais elevada no soro dos animais LysMRic Δ/Δ e que o pico de expressão 

dessa citocina se deu em 1 hora após a injeção de LPS. Dessa forma, seria necessário fazer 

uma curva com diferentes tempos para a dosagem de citocinas, pois, como visto, com 12 

horas, uma possível diferença já não é mais detectável. 

Uma vez que não detectamos diferença nas citocinas sérica, avaliamos a expressão 

gênica de citocinas-alvo da sepse nos rins e fígado dos animais em questão. Verificamos o 

aumento da expressão gênica de tnf-α no fígado e nos rins dos animais, assim como a il-

1β, outra citocina pró-inflamatória importante durante a sepse e seu aumento indica 

gravidade no quadro dessa síndrome (141). Em relação aos rins, verificamos uma 

tendência ao aumento na expressão de kim-1 nos animais LysMRic Δ/Δ. Kim-1 é uma 

glicoproteína expressa no túbulo proximal e o aumento da sua expressão está relacionado 

à lesão renal aguda por isquemia ou nefrotoxicidade (185). 

Após diferentes parâmetros sugerirem uma maior gravidade da sepse nos animais 

LysMRic Δ/Δ, optamos por submeter os camundongos à calorimetria indireta. Esta técnica 

se baseia na troca de gases respiratórios para avaliar o estado metabólico dos animais. 

Não apenas em modelos animais, mas também em humanos (224, 225), a calorimetria 

indireta é um recurso disponível e não invasivo para avaliação da fonte energética usada 

pelo indivíduo e seu gasto energético (186, 224, 225). Estudos envolvendo modelos 

animais e humanos visam usar a calorimetria como método auxiliar no prognostico da 

sepse e também o no auxílio para intervenção nutricional, visto que a sepse altera de 

maneira importante o metabolismo do indivíduo  (186, 224, 225). 

Primeiramente, avaliamos o RER, ou seja, a razão entre o volume de CO2 expelido 

pelo volume de O2 consumido. Com esse parâmetro é possível inferir qual substrato é a 

fonte energética de preferência para os animais. Sendo assim, quando o RER está próximo 

de 1, significa que o carboidrato é a fonte energética utilizada (padrão de normalidade em 

camundongos magros). Quando o RER está abaixo de 0.8 é indicativo de que a fonte 
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energética dos animais é o lipídeo (186). Assim, verificamos que os camundongos 

saudáveis (controles) usam, preferencialmente, os carboidratos como fonte energética. 

Durante a sepse, nota-se que o RER tem uma queda brusca, indicando que os 

camundongos estão utilizando os lipídeos como fonte energética, como esperado (186). 

Essa relação é coerente durante a sepse, pois os animais não se alimentam no período em 

que estão doentes, levando o organismo a metabolizar estoques de lipídeos e fazendo os 

animais perderem peso (226). Outro parâmetro avaliado pela calorimetria indireta foi o 

calor gerado (do inglês, Heat) pelos animais controles e sépticos. Esse parâmetro não 

indica a temperatura corpórea do animal, mas a energia usada para mantê-la. Ela pode 

ser proveniente da movimentação animal (trabalho) ou do tecido adiposo marrom (187). 

Esse calor gerado é maior no período da noite, quando os camundongos estão mais ativos. 

Após a indução da sepse, notamos uma queda acentuada do calor gerado, a qual era 

esperada. Os camundongos sépticos ficam prostrados, gerando calor apenas pelo tremor, 

principalmente, ou tecido adiposo marrom. Os animais LysMRic Δ/Δ geram menos calor 

após inoculação da E. coli comparados aos LysMRic fl/fl. Por, aparentemente, cursarem 

com um sepse mais grave, os animais LysMRic Δ/Δ devem iniciar o período de prostração 

anterior aos LysMRic fl/fl, levando a uma redução do calor gerado.  

Outro parâmetro avaliado pela calorimetria indireta foi o volume de O2 consumido 

(VO2). Esse parâmetro indica a quantidade de oxigênio utilizado pelos animais (226). 

Quando saudável, os animais consomem grande volume de oxigênio para manter suas 

atividades quando acordados e também dormindo. Durante a sepse, os animais 

consomem menos oxigênio, pois ficam prostrados. Como esperado, verificamos uma 

queda acentuada no VO2 após a sepse. Além disso, os animais LysMRic Δ/Δ consomem 

menos O2 durante a sepse, quando comparados aos LysMRic fl/fl. Ao avaliar a atividade 

(movimentação nos eixos x,y e z) dos animais durante a sepse foi possível observar que 

os camundongos LysMRic Δ/Δ se movimentam menos. Os dados da calorimetria em 

conjunto reforçam a hipótese desses animais cursarem com uma sepse mais grave.  

Durante um quadro de sepse severa, a migração dos neutrófilos pra o local da 

infecção é prejudicada. Isso se deve à internalização do CXCR2, receptor da CXCL8, nos 

camundongos ou CXCL1 em humanos. A ativação ininterrupta do TLR4 leva a ativação de 

GRK2 (do inglês, G protein-coupled receptor kinase 2), que, por sua vez, induz a 

internalização de CXCR2 (171, 227). Além disso, o TLR4 e a via PI3K estimulam a 

produção de TNF-α e iNOS, aumentando a produção de NO (171, 227, 228). O NO, por sua 
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vez, aumenta a expressão de GRK2, potencializando a internalização de CXCR2 (229). A 

falha na migração dos neutrófilos para o local da infecção está associada ao aumento do 

número de bactérias, levando a uma piora no quadro da sepse (149).  

Tendo em vista que os neutrófilos deletados de Rictor têm uma migração 

prejudicada frente ao estímulo com fMLP, esperaríamos que a migração dos neutrófilos 

nos animais LysMRic Δ/Δ também estivesse prejudicada frente ao estímulo com E. coli. 

Uma falha na migração dos neutrófilos para os locais/órgãos infectados prejudicaria o 

clearance das bactérias, que se multiplicariam, agravando a infecção. Sendo assim, 

avaliamos a migração 12 horas após a inoculação da E coli. No entanto, não observamos 

diferença na frequência dos neutrófilos nos locais avaliados. Como não foi possível a 

contagem das células, devido à alta quantidade de bactérias e debris, após 12 horas, 

optamos por inocular uma quantidade menor de bactéria e avaliar a migração dos 

neutrófilos em um tempo curto após a inoculação. Sendo assim, verificamos a migração 

dos neutrófilos após 1h30min da inoculação da bactéria. Portanto, conseguimos contar as 

células totais e obter, além da frequência, também o número absoluto. No entanto, não 

observamos diferença no número absoluto de neutrófilos entre os animais LysMRic fl/fl 

ou LysMRic Δ/Δ. Dessa forma, diferentemente dos resultados in vitro, usando fMLP, o 

estímulo com E. coli deve ativar outras vias de sinalização que reestabelecem a 

organização do citoesqueleto, não comprometendo a migração dos neutrófilos nos 

animais LysMRic Δ/Δ. Curiosamente, observamos duas populações distintas de 

neutrófilos (CD11bhigh e CD11blow) recrutados para o peritônio dos animais LysMRic Δ/Δ, 

após a inoculação de E.coli. É sabido que, após o contato com bactérias, os neutrófilos 

aumentam a expressão de CD11b na membrana (230), sendo um indicativo da ativação 

dessas células. Dessa forma, embora não haja diferença entre a quantidade de neutrófilos 

que migraram para o peritônio (local primário da infecção), a expressão de CD11bhigh 

entre os neutrófilos dos animais LysMRic fl/fl ou LysMRic Δ/Δ é significativamente 

diferente, sendo menor nos LysMRic Δ/Δ. Isso pode indicar que os neutrófilos não estejam 

desempenhando suas funções adequadamente, por estarem menos ativados.  

 Corroborando os nossos resultados in vitro, a quantidade de bactéria nos órgãos-

alvo da sepse, 12 horas após inoculação de E.coli, é significativamente maior nos animais 

LysMRic Δ/Δ. Isso demonstra uma falha desses neutrófilos em realizarem o clearance das 

bactérias, devido à menor produção de HOCl, e reforça a hipótese desses animais 

cursarem com um quadro de sepse mais grave. Festuccia et al. verificaram que os animais 
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deletados de Rictor apresentaram um quadro condizente com uma endotoxemia (injeção 

de LPS) mais grave, devido à inflamação exacerbada, que eles associaram aos macrófagos. 

Ao avaliarem a curva de sobrevida, os animais deletados de Rictor cursaram com uma 

sobrevida menor (113). No entanto, quando avaliamos a sobrevida dos animais em nosso 

modelo de sepse com E. coli, não encontramos diferença significativa entre os grupos. O 

modelo aplicado em nosso estudo difere do usado por Festuccia et al. em que é usado LPS 

(113). Além disso, a mortalidade dos animais é mais aguda (em 12h, 50% dos animais 

deletados de Rictor haviam morrido) do que em nosso modelo.  

 A sepse uma síndrome extremamente complexa, a ativação dos neutrófilos é 

importante para o clearance dos patógenos, porém, em excesso, leva ao dano tecidual e ao 

choque séptico. Ao mesmo tempo em que a produção de NO e NETs, por exemplo, é 

benéfica para a eliminação do patógeno, elas são/contém substâncias que levam à lesão 

tecidual (160, 161). Dessa forma, o balanço entre a resposta imune pró e anti-inflamatória 

é de fundamental importância no contexto da sepse. 

 Sendo assim, o resultado da sobrevida talvez não tenha nos mostrado diferença 

estatística por ter sido um balanço entre o dano tecidual causado pela produção de ROS e 

NETs nos animais LysMRic fl/fl e uma resposta menos eficiente dos neutrófilos nos 

animais LysMRic Δ/Δ. Essa resposta menos eficiente quanto ao killing levou ao 

crescimento descontrolado das bactérias, que pode ter levado à hipoglicemia mais 

acentuada nesses animais, visto que as bactérias poderiam estar consumindo a glicose.  

 Olhando por esse prisma, a deleção de Rictor na sepse não necessariamente tenha 

um impacto negativo, caso haja o controle do crescimento bacteriano por 

antimicrobianos. Dessa forma, teríamos uma resposta inflamatória mais branda por parte 

dos neutrófilos, conjuntamente com o controle do número de bactérias.  
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7. Conclusões 

  

Baseado nos resultados apresentados, podemos concluir que: 

- o LPS e o fMLP são capazes de ativar mTORC2; 

- a ausência de mTORC2 prejudica a organização do citoesqueleto de actina e, 

consequentemente, a quimiotaxia dessas células frente ao estímulo com fMLP. Além disso, 

a capacidade microbicida desses neutrófilos está diminuída devido a menor produção de 

oxidantes, principalmente o HOCl. Devido a essa redução acentuada na produção do HOCl, 

a liberação das NETs pelos NeutRic Δ/Δ também está reduzida, visto que o HOCl é 

importante para a formação das NETs; 

- os NeutRic Δ/Δ são mais glicolíticos após estímulo com fMLP ou LPS. No entanto, a captação 

da glicose por esses neutrófilos é menor, quando comparada aos NeutRic fl/fl; 

Ao avaliarmos o impacto da ausência de mTORC2 nos neutrófilos em modelo de sepse 

induzida por E. coli, concluímos que: 

- os animais LysMRic Δ/Δ apresentam parâmetros bioquímicos e da calorimetria indireta 

condizentes com um quadro de sepse mais grave, quando comparado aos animais 

LysMRic fl/fl; 

- a ausência de mTORC2 ativo não afeta a migração dos neutrófilos para o peritônio dos 

animais LysMRic Δ/Δ após inoculação de E.coli. Observamos que parte desses neutrófilos 

apresentam CD11blow em sua membrana, após ativação com E. coli, condizente com uma 

menor ativação dessas células; 

- a carga bacteriana do lavado peritoneal, sangue e fígado estão maiores nos animais 

LysMRic Δ/Δ, provavelmente devido à baixa produção de HOCl, corroborando nossos 

achados in vitro. 
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ANEXO 

Trabalho desenvolvido no estágio realizado no exterior (BEPE- 2016/10849-1) que 

gerou um artigo publicado na revista Frontiers in Immunology em Janeiro de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


