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RESUMO 

UEHARA, E. U. Atividade imunomoduladora do óxido nítrico na resposta 
in vitro de células mononucleares de recém-natos e adultos. Dissertação 
(Mestrado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2017.  

O período neonatal é marcado por uma maior susceptibilidade a diversas 
infecções, devido a uma dificuldade do seu sistema imune de gerar respostas 
pró-inflamatórias e de perfil Th1. As atividades microbicidas do óxido nítrico já 
são muito bem descritas, entretanto, seu potencial como molécula 
imunorreguladora vem chamando a atenção, e o número de publicações 
relatando essas atividades vem crescendo. Assim, a proposta deste trabalho foi 
avaliar as potenciais atividades imunomoduladoras deste composto, e sua 
capacidade em reverter esse perfil anti-inflamatório e Th2 tão característico do 
período neonatal. Para tanto, células mononucleares de adultos e neonatos 
foram isoladas a partir de sangue periférico e de cordão umbilical, 
respectivamente. Estas células foram estimuladas com agonistas de TLR ou 
PHA, na presença do inibidor de óxido nítrico sintase, NOS (L-NAME), ou do 
doador de NO, NOC-18. Os resultados mostraram uma menor secreção de 
citocinas pró (IL-1β, TNF-α, IL-6) e anti-inflamatórias (IL-10) nas células de 
adultos tratadas com L-NAME e estimuladas com CL097 e LPS. O mesmo foi 
observado para as células de neonatos quanto à secreção de TNF-α, IL-6 e IL-
10. O estímulo com o agonista de TLR3, Poly I:C, em contrapartida, parece não 
ser modulado pela inibição das NOS, já que não houve mudança na secreção 
de citocinas quando apenas o estímulo inato foi utilizado, para os dois grupos. 
A adição do doador de NO, entretanto, parece não ter modulado a secreção 
destas 4 citocinas em neonatos, e em adultos. De forma geral, o estímulo 
policlonal de PHA, em conjunto com NOC-18 não alterou proliferação, ativação 
e apoptose de linfócitos de adultos, entretanto, causou uma alteração do perfil 
de citocinas secretadas (aumento de IL-4, IL-2, IL-10 e TNF-α). Nos neonatos, 
em contrapartida, não houve alteração no perfil de citocinas secretadas, mas 
foi possível observar um aumento da população de linfócitos T CD4+ ativados, 
além da maior expressão de CD69 nestes. Em conjunto, os dados indicam que 
o NO pode gerar alterações diferentes nas células mononucleares de adultos e 
neonatos, corroborando com as divergências já descritas entre os dois 
sistemas imunes, e ressaltando outros pontos nos quais as células tem 
susceptibilidades distintas. Já se sabe que os neonatos possuem menores 
quantidades de enzimas antioxidantes, possibilitando um acúmulo de espécies 
reativas, que tem potencial para reagir com o NO e causar modificações 
proteicas como a S-nitrosilação.  O crescente número de publicações sobre as 
modificações que o NO é capaz de causar em proteínas, e como eles podem 
regular diversos processos celulares nos leva a acreditar que, nos neonatos, o 
NO é capaz de nitrosilar enzimas e/ou fatores de transcrição que estejam 
envolvidos nos processos celulares alterados que foram observados.  

Palavras-chave: Óxido nítrico. Neonato. Nitrosilação. Imunidade neonatal. 
iNOS.  

 



ABSTRACT 

UEHARA, E. U. Nitric oxide immunomodulatory activity in newborn and 
adult mononuclear cell responses in vitro. Masters Thesis (Immunology). 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

Early life is characterized by an increased susceptibility to a variety of infections 
because the difficult that newborn immune system has to develop 
proinflammatory and Th1 responses. Nitric oxide’s microbicidal activities are 
well described, however, its immunomodulatory potential have been drawing 
attention, and the number of publications describing these activities is booming. 
Then, the proposal of this work was to evaluate NO-immunomodulatory 
properties, and whether NO is able to exchange anti-inflammatory and Th2 
responses, which is the main characteristic of newborn immune system. For this 
purpose, adult and newborn’s mononuclear cells were isolated from peripheral 
and cord blood, respectively. Cells were stimulated with TLR agonists and PHA, 
in the presence of nitric oxide synthase inhibitor, L-NAME, or an NO-donor, 
NOC-18. There were less pro (IL-1β, TNF-α and IL-6) and anti-inflammatory (IL-
10) cytokine release in L-NAME-treated cells stimulated with CL097 and LPS. 
The same was observed in newborn mononuclear cells to TNF-α, IL-6 and IL-10 
release. TLR3 stimulus (Poly I:C), however, apparently were not modulated by 
NOS inhibition once there were no cytokine release changes in comparison to 
the situation with TLR stimulus alone, in both groups. NO-donor addition, 
however, did not modulate these inflammatory cytokine release, in adults and 
neonates. In a general way, polyclonal stimulus, PHA, together with NOC-18 did 
not change proliferation, activation and apoptosis rates in adult lymphocytes, 
nevertheless, changed the cytokine profile release (increasing IL-4, IL-2, IL-10 
and TNF-α secretion). In spite of, in neonates, there were no modulation of 
cytokine release, but we were able to see an increase number of activated T 
CD4+ cells, and a higher CD69 expression on it. In resume, results indicates 
NO is able to have different effects in newborn and adult mononuclear cells, 
corroborating with the differences that have already been described between 
both immune systems, and highlighting point in which they have different 
susceptibilities. Is it already known that neonates have lower amounts of 
antioxidant enzymes, allowing an accumulation of reactive species, which has 
the potential to react with NO and to cause protein modifications such as S-
nitrosylation. The increasing number of publication on the modification that NO 
is able to cause in proteins, and how they can regulate several cellular 
processes lead us to believe that, in neonates, NO is able to nitrosylates 
enzymes and/or transcription factors that are involved in the altered cellular 
processes that we observed.   

Keywords: Nitric oxide. Newborn. Nitrosylation. Neonate immunity. iNOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 



1 Introdução 

Mesmo com o avanço da ciência e da medicina, a primeira infância 

ainda é um período crítico onde aproximadamente 40% dos óbitos de crianças 

até 5 anos de idade ocorre enquanto elas ainda são recém-nascidas. Ao 

menos 60% destes óbitos são decorrentes de prematuridade e/ou infecções 

(BHUTTA; BLACK, 2013; LIU et al., 2012). Por isso, em função desta elevada 

taxa de letalidade, e à maior susceptibilidade a diversas infecções, o período 

neonatal recebe especial atenção. 

Durante muito tempo atribuiu-se essa susceptibilidade nos recém-natos 

a um sistema imune deficiente e menos desenvolvido, denominações 

consideradas mal-empregadas atualmente. Nos dias atuais, os pesquisadores 

preferem atribuir essas diferenças na responsividade do sistema imune do 

neonato à fase de transição pelo qual ele passa, de um ambiente “estéril”, 

dentro da placenta, e sob a influência de diversos sinais anti-inflamatórios 

necessários para a manutenção da gestação, para um mundo externo repleto 

de antígenos e patógenos (ADKINS et al., 2014; KOLLMANN et al., 2017; 

ZHANG et al., 2017). Soma-se a essa mudança de microambiente, a 

colonização bacteriana em diversas superfícies do corpo, como pele e trato 

gastrointestinal (GENSOLLEN et al., 2016). Sendo assim, é necessário que o 

sistema imune do recém-nascido seja capaz de combater infecções, mas ao 

mesmo tempo, que não reaja de maneira exacerbada a alguns estímulos 

microbianos, a fim de evitar processos inflamatórios intensos.  

Alguns pontos nos quais os sistemas imunes de neonatos e adultos 

divergem já foram descritos, e estes contemplam desde a resposta imune inata 

até a adaptativa.   

 

1.1 Imunidade inata neonatal 

A imunidade inata dos neonatos é foco de muitos estudos, dada sua 

importância como primeira linha de defesa do organismo, e sua capacidade de 

direcionar a resposta imune adaptativa (GOENKA; KOLLMANN, 2015; 

KOLLMANN et al., 2012).  



Logo ao nascer, o recém-nato, nascido a termo, é recoberto pela 

chamada vernix caseosa, secreção branca de glândulas sebáceas fetais que 

recobre o neonato nos primeiros dias de vida. Essa secreção contém uma série 

de peptídeos antimicrobianos como lisozima e β-defesinas que vão atuar como 

primeira barreira física na defesa contra microorganismos (TOLLIN et al., 2005) 

(Figura 1).  

Ao contrário do que se pode pensar, a quantidade de células (como 

monócitos, células dendríticas e neutrófilos) nesse período é bastante 

semelhante ao que é encontrado em indivíduos adultos (GOENKA; 

KOLLMANN, 2015; GUILMOT et al., 2011; KOLLMANN et al., 2009; LEVY et 

al., 1999), entretanto, funcionalmente, o que se observa é uma reduzida 

capacidade dessas células de induzir respostas pró-inflamatórias. 

Os neutrófilos neonatais possuem atividade fagocítica diminuída 

(SILVEIRA-LESSA et al., 2016), além de quantidades de duas a quatro vezes 

menores de peptídeos antimicrobianos pré-formados (LEVY et al., 1999), o que 

dificulta a eliminação de bactérias Gram negativas, e pode aumentar a 

susceptibilidade dos neonatos frente à sepse, por exemplo. 

As células NK, por sua vez, encontram-se em número bastante 

aumentado no sangue periférico dos recém-natos quando comparadas com 

adultos. Após o nascimento, a quantidade dessas células cai 

progressivamente, atingindo números semelhantes aos de um adulto até os 5 

anos de idade. Apesar desse número aumentado de células, há uma grande 

deficiência nas respostas antivirais e antitumorais devido a dificuldades que 

essas células NK têm para secretar IFN-γ (GUILMOT et al., 2011).  

As células inatas neonatais têm maior dificuldade de expressar 

moléculas coestimuladoras e secretar citocinas importantes não só para uma 

correta ativação, mas também para um direcionamento adequado da resposta 

imune celular. Monócitos e células dendríticas (convencionais e 

plasmocitóides) de neonatos secretam quantidades menores de TNF-α, IL-

12p70 e IFN-γ, e expressam menos CD80, CD86 e moléculas de MHC de 

classe II após ativação via receptores do tipo Toll (TLR). O número de DCs 

polifuncionais para essas citocinas também se encontra diminuído 

(KOLLMANN et al., 2009).  



A expressão de receptores de imunidade inata como os TLR e os NOD-

like receptors (NLR) também se encontra conservada e estável nos recém-

natos, entretanto, funcionalmente, percebe-se algumas diferenças que tornam 

esse tipo de imunidade nesse período da vida um pouco menos eficiente 

(DOWLING; LEVY, 2014). 

Fatores solúveis como as proteínas do sistema complemento 

encontram-se não só diminuídas no início da vida (cerca de dois terços da 

quantidade encontrada em adultos), como possuem menores capacidades 

opsonizantes e líticas (MCGREAL et al., 2012) (Figura 1).  

As concentrações de adenosina, purina endógena, ao contrário dos 

demais fatores solúveis, encontram-se mais elevadas no plasma de neonatos 

(cerca de quatro vezes mais) e pode exercer funções supressoras nas células 

imunes (Figura 1). Esta pode se ligar em seus receptores de membrana, 

aumentando a concentração intracelular do segundo mensageiro, o 

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). Já há relatos mostrando que, em 

células mononucleares neonatais, as concentrações de AMPc são até 20 vezes 

maiores do que nas de adultos, e que isso impacta diretamente na inibição da 

transcrição de uma série de citocinas responsáveis pela polarização de perfil 

Th1, e aumenta a secreção de citocinas que direcionam para um perfil 

regulador (IL-10) e Th17 (IL-6 e IL-23) (HASKÓ et al., 2000; KOLLMANN et al., 

2012; LEVY et al., 2006). Os maiores níveis desse segundo mensageiro 

interferem, por exemplo, na sinalização pelo TLR2, através da inibição da 

fosforilação da MAPK, interferindo diretamente na secreção de citocinas pró-

inflamatórias (KOLLMANN et al., 2012).  

A dificuldade das pDCS de transcrever e secretar  IFN do tipo I ocorre 

devido a um problema na translocação do IRF7 para o núcleo, e 

consequentemente problemas na transcrição dos genes de IFN-α e IFN-β 

(DANIS et al., 2008). A ligação de IRF3 ao coativador CBP é menor nos 

neonatos, e isso interfere diretamente na secreção das mesmas citocinas pós 

estímulo via TLR3 e TLR4 TRIF-dependente e na transcrição de genes 

induzidos por IFN (Interferon-stimulated genes - ISGs) (AKSOY et al., 2007).  

A exposição das células NK ao TGF-β (secretado provavelmente por 

células T reguladoras) inibe uma correta maturação destas, além de afetar 

diretamente a secreção de IFN-γ e a desgranulação dessas células em 



humanos e camundongos. Essa citocina reguladora suprime o aumento de 

expressão de fatores de transcrição, como t-bet e GATA3, necessários nos 

últimos estágios de maturação e desenvolvimento das NK (IVARSSON et al., 

2013; MARCOE et al., 2012). 

Recentemente houve a descrição das células eritróides CD71+, que 

também parecem contribuir para o microambiente anti-inflamatório dos 

neonatos (Figura 1). Estas foram descritas como células eritróides, nucleadas, 

que expressam grandes quantidades de arginase-2 e parecem ser importantes 

para controlar a inflamação local gerada no trato gastrointestinal após 

colonização bacteriana (ELAHI et al., 2013). 

Outro tipo celular, que parece estar aumentado na primeira infância, e 

que colabora com a supressão das respostas imunes são as MDSCs (Myeloid-

derived supressor cell ou células mielóide supressoras) (Figura 1). Estas 

células de origem mielóide são caracterizadas por induzirem a supressão in 

vitro de linfócitos e células NK através de diversos mecanismos, dentre eles a 

expressão de iNOS e arginase-1, e a produção de espécies reativas de 

oxigênio (GANTT et al., 2014; GERVASSI et al., 2014).  

Muitos destes fatores, característicos da resposta imune inata neonatal, 

exercem importante impacto no desenvolvimento de respostas adaptativas. A 

dificuldade das DCs em secretarem IL-12p70 e IFN-γ e aumentar a expressão 

de moléculas coestimuladoras, como CD80 e CD86, favorece a diferenciação 

dos linfócitos TCD4+ em Th2, Th17 e até mesmo em T reguladoras (Treg). 

Esse perfil de resposta imune, com menor secreção de citocinas pró-

inflamatórias e de padrão Th1, favorece a maior susceptibilidade a uma série 

de infecções por patógenos intracelulares.  

 



 

Figura 1 - Fatores imunes presentes na pele, mucosas e no sangue durante a vida 
fetal, em neonatos pré-termo e termo, durante a infância e na vida adulta. Durante a 
vida fetal, e logo após o nascimento, durante o período neonatal, o recém-nato 
apresenta uma série de fatores que contribuem para a supressão do seu sistema 
imune (adenosina plasmática, células T reguladoras, células eritróides). Todos esses 
fatores visam, principalmente, evitar uma resposta imune exacerbada frente à 
colonização microbiana que estão sofrendo. Apesar destes, os neonatos contam com 
alguns fatores protetivos como os peptídeos antimicrobianos da vernix caseosa e os 
anticorpos maternos (adquiridos por passagem transplacentária, ou pela 
amamentação). Com o amadurecimento do sistema imune, há uma diminuição desses 
fatores supressores/reguladores, e um aumento de outros elementos que irão 
colaborar para uma resposta eficiente contra diversos tipos de patógenos (ILCs, 
proteínas e peptídeos antimicrobianos, componentes do sistema complemento, e uma 
maior e melhor polarização dos linfócitos para o perfil Th1) (KOLLMANN et al., 2017). 

 



1.2 Imunidade adaptativa neonatal 

A limitada exposição a antígenos intraútero faz com que os neonatos 

tenham um repertório limitado não só de linfócitos T e B de memória, mas 

também de células efetoras. Além disso, a resposta imune inata, pouco eficaz 

no combate a potenciais patógenos, interfere na resposta dos neonatos a 

muitos patógenos, e ao desenvolvimento de uma reposta protetora pós-

vacinação (ADKINS, 2007; DOWLING; LEVY, 2014; THOME et al., 2016). 

As maiores concentrações de IL-10 parecem agir de forma autócrina nas 

DCs de cordão, limitando a sua maturação, e somada à ausência de IL-12 e 

IFN-γ, favorecem a polarização dos linfócitos T CD4+ neonatais em Th2 

(LANGRISH et al., 2002) (Figura 2). Além dos fatores imunes, fatores 

epigenéticos colaboram para essa maior polarização Th2 no período neonatal. 

Os loci das citocinas características do perfil Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) encontram-

se mais disponíveis pela menor metilação do CNS-1, um enhancer e co-

regulador da expressão destas citocinas. Assim, linfócitos de neonatos quando 

estimulados (mesmo em condições não polarizantes) respondem rapidamente 

com maiores secreções de IL-4, enquanto que linfócitos adultos (que possuem 

o CNS-1 hipermetilado) não só demoram mais tempo, mas também necessitam 

de citocinas que direcionem sua resposta para um perfil Th2 (ZAGHOUANI et 

al., 2009). 

Por sua vez, a maior secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β, 

IL-6 e IL-23 pelas células mononucleares neonatais favoreceriam a 

diferenciação dos mesmos linfócitos em Th17 (KOLLMANN et al., 2009) 

(Figura 2), entretanto, o que se observa, é uma maior dificuldade na 

diferenciação desses linfócitos, ocasionado por uma menor expressão do RNA 

mensageiro de seu fator de transcrição, RORγt (DE ROOCK et al., 2013). 

A maior proporção de células T reguladoras (30 a 40% do total de 

células T CD4+) tanto na periferia quanto em órgãos linfoides de neonatos, 

quando comparado com adultos, corrobora para essa dificuldade de 

desenvolver respostas de perfil Th1 (THOME et al., 2016) (Figura 2). 

Funcionalmente, in vitro, a depleção dessas células reguladoras neonatais 

aumenta a proliferação de linfócitos, a secreção de citocinas, e melhora a 



resposta contra patógenos de forma epítopo-específica (BRUSTOSKI et al., 

2006; FERNANDEZ et al., 2008; LEGRAND et al., 2006; THOME et al., 2016).  

 

Figura 2 - Perfil de polarização de respostas de linfócitos em diferentes períodos da 
vida. O período neonatal é marcado por uma maior resposta anti-inflamatória, e uma 
polarização de perfil Th2 e regulador. Após este período, os indivíduos tornam-se mais 
capazes de desenvolver respostas pró-inflamatórias, antivirais e polarizar sua resposta 
para um perfil Th1 (KOLLMANN et al., 2012).  

 

Tal dificuldade em desenvolver uma resposta eficiente de linfócitos T vai 

afetar também o desenvolvimento de centros germinativos, e 

consequentemente de linfócitos B. Apesar de tardia, e em menores 

quantidades, camundongos imunizados no nascimento são capazes de gerar 

centros germinativos, expressar enzimas importantes para a troca de classe de 

imunoglobulinas como a AID (Activation-induced Citidine Deaminase – Citidina 

Deaminase induzida por ativação), e secretar anticorpos quando comparados 

com animais adultos (MUNGUÍA-FUENTES et al., 2017). Entretanto, nesse 

período, os linfócitos B expressam menores quantidades de moléculas como o 

CD73 (PETTENGILL; LEVY, 2016). A expressão reduzida dessa 

ectonucleotidase impacta diretamente na maturação e troca de isotipo de 

anticorpo em linfócitos B, como já foi demonstrado em camundongos adultos e 

em indivíduos adultos com imunodeficiência comum variável (CVID – Common 

Variable Immunodeficiency) (SCHENA et al., 2013). Parece haver, também, 

uma menor migração de plasmócitos para a medula óssea, colaborando para 



que essa resposta mediada por anticorpos não se sustente por muito tempo 

(PIHLGREN et al., 2001). 

Com essa resposta imune de caráter mais anti-inflamatório, e com uma 

polarização de resposta que não favorece a defesa contra patógenos 

intracelulares, a susceptibilidade na infecção por estes agentes encontra-se 

aumentada no período neonatal (Figura 2).  

 

1.3 NO e a resposta imune  

O óxido nítrico (NO) é um pequeno e inorgânico radical, instável, 

produzido a partir da oxidação do aminoácido L-arginina através da ação da 

enzima óxido nítrico sintase (NOS) (DAVIS et al., 2001).  

O NO entrou no cenário da imunologia no final da década de 80, tendo 

sido descrito como molécula microbicida, produzida por fagócitos, através da 

ação da óxido nítrico sintase induzida (iNOS). Entretanto, atualmente, sabe-se 

que não só outras células do sistema imune são capazes de produzir NO, 

como também pode haver a expressão das demais isoformas de NOS (eNOS – 

óxido nítrico sintase endotelial, e nNOS -  óxido nítrico sintase neuronal) 

(BOGDAN, 2001; 2015).  

As NOS são todas homodímeros que catalisam a oxirredução da L-

arginina (Figura 3). As duas isoformas constitutivas (eNOS e nNOS) produzem 

baixas concentrações de NO e agem de forma dependente de Ca2+, ao passo 

que a induzida (iNOS) produz altas quantidades de NO, de forma independente 

de Ca2+ mas dependente de estímulos imunes (DAVIS et al., 2001). 

A L-arginina também é substrato para outra enzima, a arginase, que 

compete com as NOS por esse aminoácido. A arginase metaboliza a L-arginina 

em L-ornitina e ureia, tendo um importante papel em processos 

antiinflamatórios e de remodelamento tecidual (Figura 3).  

 



 

Figura 3 - Metabolismo da L-arginina pelas enzimas iNOS e arginase-1. As enzimas 
iNOS e arginase competem pelo mesmo substrato, o aminoácido L-arginina. A iNOS 
metaboliza esse aminoácido em citrulina e NO, enquanto a arginase em ornitina e 
ureia (adaptado de BOGDAN, 2011). 

 

Estímulos via receptores de reconhecimento de padrões, tais como 

TLRs e NLRs, ou de citocinas, como TNFR, IL1R e IFNGR, levam à ativação 

de vias de sinalização intracelulares que culminam na transcrição (mediada por 

NF-κB e/ou AP-1) de NOS2, entre outros genes pró-inflamatórios, e na 

consequente expressão de iNOS (Figura 4). Em contrapartida, citocinas de 

perfil Th2, assim como citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF-β inibem 

essa expressão e estimulam a transcrição do gene ARG1 da arginase através 

da ativação do fator de transcrição C/EBPβ (KLEINERT et al., 2004) (Figura 4). 

Tais características tão opostas têm servido de base para diferenciar 

populações de macrófagos, por exemplo. Macrófagos do tipo M1, 

caracterizados por um perfil mais pró-inflamatório expressam mais iNOS, 

enquanto que macrófagos do tipo M2, que possuem atividade mais reguladora 

e resolutiva, expressam mais arginase (MURRAY; WYNN, 2011).  

Apesar de grande parte dos estudos sobre NO no sistema imune terem 

sido feitos em macrófagos, como dito anteriormente, outras células do sistema 

imune são capazes de produzir essa molécula e de usá-la, também, como 

molécula microbicida. Tal fato levou a certas denominações para estados 

transitórios de células, como é o caso das tip-DCs. Células dendríticas que 

expressam altas quantidades de NOS2 (gene responsável por transcrever 



iNOS) e secretam altas concentrações de TNF-α foram assim denominadas em 

estudos que demonstraram seu papel microbicida em infecções virais e 

bacterianas (SERBINA et al., 2003; ALDRIDGE et al., 2009). Apesar desse tipo 

de denominação, é importante ressaltar que tais nomenclaturas fazem 

referência a estados transitórios das células, não havendo nenhuma 

modificação definitiva capaz de torna-la um tipo celular diferente.  

 

Figura 4 - Vias de ativação de iNOS por TLR e citocinas. Expressão de iNOS pode ser 
induzida e/ou potencializada por PAMPs, DAMPs e citocinas. A sinalização através de 
TLR, IL-1R e TNFR induz ativação de AP-1 e NFκB, os principais fatores de 
transcrição envolvidos na transcrição de iNOS (UEHARA et al., 2015).  

 

O NO produzido pode exercer seus mecanismos microbicidas 

diretamente sobre os patógenos ao interagir com componentes importantes 

destes como ácidos nucleicos, moléculas responsáveis por infectividade ou 

virulência inativando-os ou modificando-os estrutural e funcionalmente. 

Indiretamente, o NO pode interagir com moléculas de tal forma a modificar o 

metabolismo microbiano, inibir a formação/maturação do fagolisossomo, a 

secreção de toxinas e sistemas de secreção (BOGDAN, 2015). Tais efeitos 

microbicidas também não se restringem à célula que produziu o NO. Por ser 

um gás, o NO é capaz de facilmente se difundir pelas células, podendo 

alcançar células que não expressam iNOS, mas que estejam infectadas por 



algum patógeno intracelular e ali exercer suas funções antimicrobianas 

(OLEKHNOVITCH et al., 2014).  

Outro importante mecanismo que o NO utiliza para limitar as infecções é 

induzir a morte das células infectadas. Macrófagos previamente ativados por 

IFN-β ou IFN-γ, quando infectados podem induzir um aumento de expressão de 

iNOS e secreção de NO, que pode resultar na ativação de caspases e morte 

das células infectadas, tanto por apoptose, como por necrose (independente da 

ativação de caspase). A morte dessas células resulta na inibição da expansão 

e replicação destes patógenos (HERBST et al., 2011; ZWAFERINK et al., 

2008). 

Além das atividades microbicidas já bem estabelecidas, o NO dentro do 

sistema imune também participa da maturação de células dendríticas. Em 

modelos experimentais, patógenos e citocinas induzem a produção de NO via 

iNOS, que pode inibir a ação das caspases (inflamatórias e apoptóticas). Com 

sua atividade inibida, as caspases não serão capazes de clivar a cadeia 

invariante ligada ao MHC de classe II, possibilitando que as moléculas de MHC 

consigam ser corretamente enoveladas, e a DC que está sendo maturada, 

aumente a expressão dessas moléculas em sua superfície, além de outras 

moléculas coestimuladoras como CD80 e CD86 (HUANG et al., 2008). Em 

humanos, entretanto, apesar de resultados bastante controversos, há 

evidências de que há um aumento de expressão de outra isoforma, nNOS, que 

também é importante para um aumento de expressão de moléculas co-

estimuladoras como CD80 e CD83, e secreção de citocinas como IL-12p40, 

IFN-γ, IL-4 e IL-13 (ADLER et al., 2010). 

Assim sendo, muitos dos estudos realizados relatam este papel do NO 

como uma molécula de importante atividade microbicida, mas com outras 

atividades que colaboram na indução de processos inflamatórios.  

 

1.4 NO como modulador da resposta imune 

Além da sua clássica atividade microbicida, recentemente, alguns 

trabalhos vêm demonstrando que outras células (linfócitos T e B, células 

dendríticas), além de macrófagos e monócitos, são capazes de produzir NO, e 

que esta molécula pode ter um papel imunomodulador dependendo da sua 



origem e da concentração em que ele se encontra (BAUER et al., 1997; 

JIANJUN YANG et al., 2013; NIEDBALA et al., 2007; NIEDBALA et al., 2013; 

NIEDBALA et al., 2014; WINK et al., 2011). 

Por ser uma molécula instável, o NO pode reagir com alguns resíduos 

de proteínas que contenham enxofre como cisteína, podendo causar mudanças 

pós traducionais de tal modo a modificar sua estrutura e/ou função 

(HERNANSANZ-AGUSTÍN et al., 2013).  

As principais reações pelas quais o NO pode causar modificações em 

proteínas são a nitração e a S-nitrosilação. A nitração é um processo que 

ocorre principalmente em situações de estresse oxidativo, e depende da 

reação do NO com o radical superóxido (O2°
-). Estes dois radicais livres podem 

dar origem ao peroxinitrito (ONOO-), composto altamente oxidante e 

potencialmente lesivo às células (DAVIS et al., 2001; PACHER et al., 2007). A 

S-nitrosilação (ou S-nitrosação) ocorre através da oxidação do NO em N2O3, e 

posterior dissociação deste radical em nitrosium (NO+) e NO2. O radical NO+ 

gerado torna-se então disponível para reagir com o grupamento tiol do resíduo 

de cisteína, formando um S-nitrosotiol (STAMLER et al., 1992).  

Tais modificações podem ser causadas pelo próprio NO endógeno tanto 

em componentes da resposta imune inata quando da adaptativa. Alguns 

trabalhos já relataram modificações em receptores de reconhecimento de 

padrão, como os inflamassomas. O NO é capaz de nitrosilar o NLRP3 (em 

maior quantidade e proporção) além de outros receptores como o NLRC4 e 

AIM2, contribuindo, por exemplo, como a progressão e gravidade de algumas 

infecções como a tuberculose e o choque séptico (MAO et al., 2013; MISHRA 

et al., 2013; PARK et al., 2013) 

Altas concentrações de NO aumentam a sinalização via p53, o que 

suprime as funções de células T e a secreção de citocinas como IL-2, IL-4, IL-

15, IL-10 e IFN-γ (BAUER et al., 1997), enquanto que concentrações mínimas 

de NO induzem o aumento de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) que, 

por sua vez, favorece a expressão da cadeia β2 do receptor de IL-12 (IL-12Rβ2) 

e a diferenciação de linfócitos Th1 (NIEDBALA et al., 1999). Fisiologicamente, 

a colocalização de tipDCs, cDCs e linfócitos T CD4+ em baços de 

camundongos infectados por L. monocytogenes evidencia a importância do NO 



para potencializar uma polarização Th1, além de inibir a indução de outros 

fatores de transcrição como FoxP3 (induzido por TGF-β) (LEE et al., 2011). 

Também já foi mostrado, em modelos animais e em humanos, que 

linfócitos T CD4+ ativados produzem NO, e este vai mediar a nitração de 

resíduos tirosínicos do fator de transcrição RORγt (característico de linfócitos 

Th17), inativando-o. Assim, a deficiência de iNOS favorece a diferenciação dos 

linfócitos T CD4+ em Th17, sem afetar as populações de Th1 e Th2, enquanto 

que sua presença diminui a secreção de IL-17 pelos linfócitos TCD4+ ativados 

(JIANJUN YANG et al., 2013; NIEDBALA et al., 2011; NIEDBALA et al., 2013).  

Em modelo de adição exógena de NO, foi observado que ele favorece a 

geração de células Treg, chamadas de NO-Tregs, que não expressam o fator 

de transcrição FoxP3. Essas células são geradas a partir de linfócitos TCD4+ 

CD25- na presença de NO, αCD3 e APC, e têm capacidade supressora in vitro 

e in vivo, principalmente sobre células Th17. Essas células reguladoras podem 

atuar diminuindo a inflamação em modelos de doenças inflamatórias como 

colite e artrite (NIEDBALA et al., 2007).  

Além de todas essas atividades sob os linfócitos T, o NO também pode 

regular a sobrevida de plasmócitos. Tais células secretoras de anticorpo, 

quando nocauteadas para o gene da iNOS, tem um maior estresse de retículo 

endoplasmático e uma maior atividade de caspases iniciadoras (caspase-9 e 

caspase-12) e efetoras (caspase-3 e caspase-6) da apoptose (SAINI et al., 

2014).  

 

1.5 Justificativa 

Como descrito acima, os neonatos são mais susceptíveis a infecções 

devido às características da sua resposta imune, voltada para evitar repostas 

pró-inflamatórias intensas. Isso infelizmente corrobora com uma maior 

mortalidade nesse período, especialmente em países menos desenvolvidos.  

As pesquisas com NO nos últimos anos vem mudando de foco, deixando 

de caracterizá-lo apenas como molécula microbicida, e destacando seu papel 

como molécula mensageira e moduladora. Graças à suas características de 

radical livre, o NO pode reagir com uma série de proteínas, especialmente 

aquelas com algum resíduo de cisteína, de tal forma a modificá-las tanto 



estrutural como funcionalmente. Isso faz com que o NO, seja ele produzido 

pelas células, ou adicionado exogenamente, consiga modificar o perfil de 

resposta de linfócitos TCD4+, principalmente.  

Apesar do papel imunomodulador do NO ter sido bastante estudado nos 

últimos anos, pouco se sabe sobre sua ação no sistema imune neonatal. 

Assim, compreender a ação desse radical sobre as células do sistema imune 

de neonatos e adultos corrobora não só com a compreensão da resposta 

imune nesses períodos, mas também como esse radical poderia ser utilizado 

como alvo em terapias ou formulações vacinais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão

 



6 Conclusões 

No presente estudo avaliamos o potencial imunomodulador in vitro do 

NO nas respostas imunes inata e adquirida de células mononucleares de 

adultos e neonatos, e os nossos dados apontam que: 

 O NO (seja ele endógeno ou exógeno) é capaz de modular as respostas 

imunes de neonatos e adultos, porém de formas distintas; 

 Durante respostas imunes inatas (ex.: via ativação por TLR) o NO 

produzido pelas NOS parece ser importante, visto que o uso de L-NAME 

modulou a secreção de citocinas inflamatória; 

 Entretanto, a adição do NO exógeno parece modular a resposta apenas 

relacionada à ativação dos NLR, e não dos TLR;  

 Na resposta imune adaptativa de adultos, o NO exógeno modula a 

secreção de citocinas, sem alterar ativação, proliferação e apoptose; 

 Na resposta imune adaptativa de neonatos, o NO exógeno modula o 

perfil de ativação dos linfócitos, mas sem alterar os demais parâmetros 

analisados.  

Assim, estudos mais aprofundados sobre as vias de sinalização 

que o NO estaria modulando/modificando se fazem necessários, a fim 

de avaliar o potencial dessa molécula como alvo em terapias, ou para 

um futuro uso em formulações vacinais.  
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