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Resumo 

A sepse é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica decorrente de 

uma infecção por gram positivos/negativos, fungos ou vírus. É caracterizada por 

alta liberação de mediadores inflamatórios podendo levar à morte. As células B-1 

são encontradas em cavidades peritoneal e pleural de camundongos e sua origem 

e função ainda não são completamente conhecidas. Apresentam marcadores de 

superfície de linhagem mielóide e linfóide e migram para focos inflamatórios 

comportando-se como macrófagos. Objetivo: investigar o papel da célula B-1 na 

resposta inflamatória após estímulo com lipopolissacáride (LPS) in vitro e in vivo. 

Métodos: TNF-α, IL-6, IL-10 (ELISA) e nitrito (Griess) foram dosados em 

sobrenadante de cultura celular (106 cel./ml). As células em cultura receberam por 

24h de estímulo com 10 μg/mL de LPS de Escherichia coli (026:B6 Sigma®). 

Foram realizados os seguintes grupos cultura de célula B-1 (Balb/c), cultura de 

macrófagos de linhagem (RAW 264.7) coculturas (macrófagos de linhagem RAW 

264.7 e células B-1 (Balb/c, C57BL/6 e C57BL/6 IL-10 -/-), e células peritoneais de 

camundongos Balb/c e Balb/Xid (imunodeficiente em célula B-1) A endotoxemia foi 

induzida com injeção de LPS 15 mg/kg (i.p.) em camundongos Balb/c e Balb/Xid. 

Foram quantificados, TNF-α, IL-6, IL-10 e nitrito em soro, pulmão e intestino dos 

animais após 1,5, 4 e 6 horas após a injeção de LPS. Ensaios de inoculação de 

células B-1 (Balb/c) em camundongos Balb/Xid foram realizados, e curva de 

sobrevida foi analisada após indução de endotoxemia. Resultados: Após o 

estímulo com LPS, células B-1 produziram IL-10 e a presença destas células em 



 

cocultura com macrófago promoveu a diminuição na produção de TNF-α, IL-6, 

Nitrito e aumento de IL-10. Contudo, célula B-1 (IL-10 -/-) em cocultura com 

macrófagos, não inibem a produção de mediadores pro inflamatórios. Análise com 

macrófagos peritoneais de camundongo Balb/Xid e Balb/c após estímulo com LPS 

em cultura mostrou reprodução do fenômeno encontrado com os experimentos 

com cultura de célula imortalizada, isto é, maior produção de TNF-α, IL-6 e NO em 

Balb/Xid (B-1 deficiente). Os estudos in vivo mostraram 60% de mortalidade em 

camundongo Balb/Xid comparando com Balb/c (0%) após 16 horas de injeção de 

LPS. Nos animais Balb/Xid encontramos padrão pro inflamatório exacerbado com 

maiores concentrações de TNF-α, IL-6 e menores concentrações de IL-10 no 

plasma e tecidos quando comparamos com Balb/c. Conclusões: Nossos dados 

mostraram que a presença de células B-1 promoveram diminuição de mediadores 

pro inflamatórios e aumento de IL-10 em coculturas com macrófagos e que a 

modulação da resposta inflamatória pode ser devida a secreção de IL-10 pela 

célula B-1. Este padrão de resposta pro inflamatória se repete in vivo e é a 

possível causadora da maior taxa de mortalidade em camundongos da linhagem 

Balb/Xid. 

 

 

 

 



 

 

Summary 

Sepsis syndrome is caused by inappropriate immune activation due to 

bacteria and bacterial components released during infection. This syndrome is the 

leading cause of death in intensive care units. Specialized B-lymphocytes located 

in the peritoneal and pleural cavities are known as B-1 cells. These cells produce 

IgM and IL-10, both of which are potent regulators of cell-mediated immunity. It has 

been suggested that B-1 cells modulate the systemic inflammatory response in 

sepsis. In this study, we conducted in vitro and in vivo experiments in order to 

investigate a putative role of B-1 cells in a murine model of LPS-induced sepsis. 

Macrophages and B-1 cells were studied in monocultures and in co-cultures. The 

B-1 cells produced the anti-inflammatory cytokine IL-10 in response to LPS. In the 

B-1 cell-macrophage co-cultures, production of proinflammatory mediators (TNF-α, 

IL-6 and nitrite) was lower than in the macrophage monocultures, whereas that of 

IL-10 was higher in the co-cultures. Co-culture of B-1 IL-10−/− cells and 

macrophages did not reduce the production of the proinflammatory mediators 

(TNF-α, IL-6 and nitrite). After LPS injection, the mortality rate was higher among 

Balb/Xid mice, which are B-1 cell deficient, than among wild-type mice (65.0% vs. 

0.0%). The Balb/Xid mice also presented a proinflammatory profile of TNF-α, IL-6 

and nitrite, as well as lower levels of IL-10. In the early phase of LPS stimulation, 

B-1 cells modulate the macrophage inflammatory response, and the main 

molecular pathway of that modulation is based on IL-10-mediated intracellular 

signaling. 
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1. Introdução 

1.1. Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e Sepse 
De acordo com a American College of Chest Physicians/ Society of Critical 

Care Medicine Consensus Conference (ACCP/SCCM), conferência realizada em 

1991 com o objetivo de estabelecer uma definição prática da sepse, o termo 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) ficou definido por resposta 

inflamatória desencadeada pelo organismo frente a qualquer agressão, infecciosa 

ou não infecciosa, tais como pancreatite, queimaduras, isquemia, trauma ou 

choque hemorrágico. É caracterizada pela associação de pelo menos dois dos 

seguintes parâmetros: hipotermia (temperatura corpórea menor que 36ºC) ou 

febre (temperatura acima de 38ºC), taquicardia (freqüência cardíaca acima de 90 

bpm), taquipinéia (freqüência respiratória acima de 20 ipm ou pCO2 abaixo de 32 

mmHg), leucocitose (leucócitos acima de 12x109 cél./L), leucopenia (abaixo de 

4x106 cél./L). A presença de microorganismos em tecidos normalmente estéreis é 

definida como infecção e a sepse é caracterizada por resposta inflamatória 

sistêmica apresentando os eventos da SIRS, acompanhada de infecção que pode 

ser de origem bacteriana (gram positivas/gram negativas), vírus, fungos ou 

parasitas [1, 2].  

O agravamento do quadro de sepse, denominado sepse grave, é 

caracterizado por anormalidades de perfusão, disfunção orgânica e hipotensão 

responsivos a hidratação vigorosa. O choque séptico ocorre quando a hipotensão 

é irresponsiva a hidratação vigorosa, levando a disfunção orgânica e 

anormalidades de perfusão. A lesão de órgãos pode culminar na síndrome de 

insuficiência de múltiplos órgãos que acarreta na função orgânica anormal em 
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pacientes gravemente doentes onde a homeostase não pode ser mantida sem a 

intervenção de aparelhos [2, 3]. 

Apesar do desenvolvimento de novos antibióticos e aprimoramento de 

medidas de tratamento intensivo, a taxa de mortalidade da sepse ainda 

permanece alta. O tratamento permanece de suporte e direcionado para o controle 

da infecção e correção de distúrbios hemodinâmicos [4-6]. A sepse grave e o 

choque séptico estão associados a taxas de mortalidade de 40 a 60% [7]. Sepse, 

SIRS e choque séptico juntos representam a causa mais importante de morte em 

UTI de adultos [8]. 

As novas estratégias propostas para o tratamento da sepse (inibidores da 

endotoxina, inibidores de citocinas e bloqueadores de síntese de óxido nítrico [9], 

não demonstraram benefício em diminuir a mortalidade em ensaios clínicos.  

O sistema imunológico dispõe de uma ampla gama de células e 

substâncias para a proteção contra agentes infecciosos. Vários tipos celulares tais 

como monócitos, macrófagos, linfócitos, neutrófilos e células endoteliais 

participam da resposta inflamatória exacerbada existente na sepse liberando uma 

grande variedade de mediadores. Os monócitos e macrófagos liberam citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1. Os linfócitos T podem apresentar duas 

polarizações: T helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2). O padrão Th1 é caracterizado 

pela secreção de IFN γ, TNF-α, IL-12 e no padrão Th2 há a liberação de IL4 e IL-

10 [10]. Além destes mediadores, proteínas de fase aguda, ativação do sistema de 

coagulação, sistema complemento e aumento da produção do óxido nítrico estão 
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relacionados aos efeitos deletérios da sepse tanto em pacientes como nos 

modelos experimentais [11-13]. 

 

1.2. Detecção do invasor e sinalização intracelular 
O lipopolissacáride (LPS) é uma toxina que compõe a membrana externa 

da bactéria gram negativa e é capaz de ativar células do sistema imunológico 

ativando fatores responsáveis pela produção de mediadores inflamatórios 

resultando na endotoxemia ou choque endotoxêmico [14]. 

O LPS induz inflamação local e sistêmica e muitas das manifestações 

clínicas, tais como febre, hipercoagulação e hipotensão periférica e lesão tecidual 

observadas em infecções por bactérias gram-negativas podem ser mimetizadas 

pela administração de LPS [15].  

O sistema imunológico inato é o maior responsável pelo mecanismo de 

defesa e vigilância contra a invasão de patógenos através de receptores 

conservados evolutivamente, também conhecidos como do tipo Toll (TLR) [16]. 

O LPS é um ativador de células mononucleares, células endoteliais, 

polimorfonucleares e de particular importância os monócitos e macrófagos e a 

resposta celular envolve o sistema LBP/CD14/receptor de mamíferos semelhante 

ao Toll-4 [17, 18]. 

A ativação dos macrófagos pelo LPS se dá através da ligação à proteína 

ligante de LPS (LBP) e interage com o CD 14 (proteína da superfície externa da 

membrana celular de monócitos que facilita a ativação celular induzida pelo LPS). 

 O CD14 em conjunto com a proteína MD2 participam na apresentação de 

LPS para o receptor similar ao Toll tipo 4 (TLR4). Após esta interação, o fator de 
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transcrição nuclear NFκβ migra para o núcleo atingindo a região promotora do 

DNA, ativando assim a produção de mRNA e posterior produção de proteínas 

envolvidas no processo inflamatório tais como fator de necrose tumoral−alfa (TNF-

α) , moléculas de adesão (ICAM e VCAM) e interleucinas (IL) tais como IL-1, IL-6, 

IL-8 e IL-10 [14, 19]. 

 

1.3. Sinalização intercelular 
 As citocinas, proteínas de fase aguda, mediadores lipídicos 

(prostaglandinas, e leucotrienos) e os componentes plasmáticos (cininas, fatores 

de coagulação e complemento) também participam do desenvolvimento da sepse, 

levando a migração e ativação celular, vasodilatação, agregação plaquetária e ao 

aumento da permeabilidade vascular [20]. 

As citocinas são mediadores inflamatórios produzidas por células do 

sistema imunológico que regulam as funções de diversas células. Seus efeitos 

podem ser locais ou sistêmicos e incluem indução de proliferação celular, 

quimiotaxia, apoptose e diferenciação celular [11, 13]. 

O evento central na cascata fisiopatológica da endotoxemia é a liberação 

sistêmica excessiva de citocinas inflamatórias, tais como, Fator de Necrose 

Tumoral - alfa (TNF-α), interleucinas IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, e interferon-γ (IFNγ) 

em resposta ao LPS.  
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1.3.1. Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) 

O TNF-α é produzido principalmente por macrófagos e células T após 

estímulo por LPS e é considerado um potente ativador de macrófagos, neutrófilos 

e células endoteliais. Além disso, o TNF-α está relacionado com produção de 

proteínas de fase aguda pelo fígado, apoptose, hipotensão, anorexia, diminuição 

do fluxo sanguineo, dano a mucosa intestinal, alteração no perfil lipídico e 

aumento da coagulação [21-23].  

Elevadas concentrações de TNF-α tem se relacionado com mortalidade em 

estudos experimentais de sepse com bactérias gram-positivas ou gram-negativas 

e que a neutralização do TNF-α antes da inoculação de LPS ou bactérias em 

animais se mostrou benéfica [24, 25].  

Em ensaios clínicos, a infusão de anticorpos anti-TNF-α em pacientes com 

sepse grave e choque séptico mostrou resultados pouco satisfatórios não 

promovendo diminuição da mortalidade [26-28].  

 

1.3.2. Interleucina-6 (IL-6) 

A IL-6 é secretada principalmente por células endoteliais, macrófagos e 

células T. Promove a síntese de proteínas de fase aguda pelo fígado e estimula a 

produção de anticorpos pelas células B. Esta citocina apresenta melhor correlação 

com a mortalidade tanto em modelos experimentais como em pacientes com 

sepse [26, 28].  
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1.3.3. Interleucina-10 (IL-10) 

A IL-10 é produzida por macrófagos e células T (Th2) e tem a função de 

suprimir a atividade microbicida de macrófagos pela inibição da produção de IFN-

γ, óxido nítrico sintases, radicais livres, prostaglandinas, atividade de 

metaloproteinases e apresentação de antígenos. Paradoxalmente, esta 

interleucina está relacionada com o aumento da produção de anticorpos pela 

célula B [29].  

 Em estudos em modelos experimentais de sepse, a IL-10 está relacionada 

com a diminuição da mortalidade [12, 24]. 

 

1.3.4. Óxido Nítrico 

O óxido nítrico (NO) é um radical livre considerado um dos mais 

importantes mediadores de processos intra e intercelulares podendo desempenhar 

tanto um papel protetor quanto prejudicial ao organismo. Este radical é produzido 

a partir da L-arginina, por uma reação mediada pelas enzimas NO sintase 

constitutivas (cNOS) e induzível (iNOS ou NOS2) O grupo da cNOS se subdivide 

em: NOS1 ou nNOS (expressa em células neuronais), NOS3 ou eNOS (expressa 

pelo endotélio) [30].  

O NO produzido constitutivamente desempenha um papel crucial na 

proteção do vaso sanguineo e está relacionada à manutenção do tônus vascular, 

regulação da pressão sanguinea prevenção da agregação plaquetária, inibição da 

adesão de neutrófilos e monócitos ao endotélio vascular [31-33].  
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 A iNOS não é expressa sob condições normais, é induzida por citocinas e 

ou endotoxinas em uma variedade de células tais como macrófagos, células 

endoteliais, linfócitos T, miócitos, hepatócitos, neutrófilos e plaquetas. O NO 

produzido através desta ativação possui ação citotóxica levando a destruição de 

microorganismos, parasitas e células tumorais [30].  

Em resposta a ação do LPS e citocinas inflamatórias, a produção de óxido 

nítrico é aumentada provocando relaxamento da musculatura vascular lisa e 

queda da resistência arterial sistêmica o que consiste numa característica das 

fases iniciais do choque séptico [2]. 

A produção exacerbada de NO pelos miócitos cardíacos ativados por 

citocinas e pelas células da musculatura lisa vascular, leva à falência cardíaca e à 

perda da pressão de perfusão respectivamente, resultando em choque 

hemodinâmico [34-36]. 

As grandes quantidades de NO e superóxido presentes na sepse propiciam 

a formação de peroxinitrito, agente altamente reativo e responsável pela lesão 

celular e tecidual. 

 

1.4. Células participantes da resposta inflamatória 
 Dentre os vários tipos celulares que participam da resposta inflamatória tais 

como: macrófagos, neutrófilos, células endoteliais, células dendríticas, linfócitos B 

e T. Destacamos os linfócitos B que exercem um importante papel na regulação 

do sistema imunológico pela produção de anticorpos, apresentação de antígenos, 

interação celular e produção de citocinas. 
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1.5.- Célula B-1 
As células B-1 são um subgrupo dos linfócitos B que apresentam 

características específicas que as diferem dos linfócitos B convencionais por 

apresentarem em sua superfície marcadores de linhagem mielóide (Mac-1) e 

linfóide (linfócito T-CD5 e linfócito B - IgM, IgD e CD19) que as diferenciam dos 

outros linfócitos [37, 38]. Em camundongos neonatos, essas células se originam 

no fígado fetal e, em uma proporção menor, na medula óssea. Em animais adultos 

são encontradas em grande número no peritônio, como uma população que se 

auto-renova e secretam anticorpos IgM espontaneamente [39].  

As células B-1 são subclassificadas em B-1a (CD5+) e B-1b (CD5-) [40]. De 

acordo com Almeida e colaboradores [39] as células B-1, principalmente as B-1b 

estão presentes no sobrenadante de cultura estacionária de células peritoneais 

aderentes. Também já foi demonstrado que as células B-1 migram para focos 

inflamatórios não específicos, aderem ao vidro, diferenciam-se em células 

fenotipicamente semelhantes a macrófagos e secretam IgM [39, 41]. 

Desde a descoberta da célula B-1, muitos estudos têm sido feitos com o 

intuito de elucidar a origem e função destas células, pois não se sabe se as 

células B-1 possuem função especial na resposta imunológica. Uma possibilidade 

é que as células B-1 forneçam uma fonte de produção rápida de anticorpos contra 

microorganismos presentes em sítios particulares, como o peritônio [42-45]. 

Apesar de a função das células B-1 ainda não estar definida Popi e 

colaboradores [41] sugerem atividade modulatória dessas células sobre a 

atividade efetora de outras células, tais como macrófagos.  
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1.6. Características clínicas da imunodeficiência de linfócitos B  
Em humanos, mutações no gene que codifica a enzima tirosina quinase de 

Bruton resultam numa doença chamada agamaglobulinemia ligada ao X (XLA), 

que é caracterizada pela deficiente maturação das células B [46]. Esta doença 

está associada a ausência ou diminuição de produção de anticorpos e maior 

susceptibilidade a infecções recorrentes [47, 48]. 

Em camundongos denominados Xid, mutações localizadas no cromossomo 

X (imunodeficiência ligada ao X) acarretam na imunodeficiência de célula B, 

especialmente em célula B-1 na cavidade peritoneal [49]. 

Essas constatações reforçam a idéia de que as células B possuem papel 

relevante na resposta inata e adquirida, uma vez que a deficiência deste tipo 

celular predispõe indivíduos a infecções. 
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2. Objetivos 

 
 

Objetivo Geral:  
 
Investigar in vitro e in vivo a participação da célula B-1 na resposta 

inflamatória ao Lipopolissacáride (LPS); 

 

Objetivos secundários: 

• Caracterizar a produção de mediadores inflamatórios em cultura de célula 

B-1 antes e após exposição ao LPS; 

 

• Investigar o envolvimento da célula B-1 na resposta inflamatória de 

macrófagos estimulados por LPS in vitro em: 

-Coculturas de macrófagos de linhagem (RAW264.7) com célula B-1. 

-Células peritoneais dos camundongos Balb/c e Balb/Xid; 

 

• Investigar o envolvimento da célula B-1 em modelo de endotoxemia por 

LPS em camundongos da linhagem Balb/Xid e Balb/c; 

-Estudo de sobrevida dos animais após a injeção de LPS; 

-Traçar o perfil inflamatório no soro e tecidos dos animais após a injeção 

de LPS; 
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3. Materiais e Métodos 

 

Este projeto (1138/05) foi aprovado pela a Comissão de Avaliação de 

Projetos de Pesquisa (CAPEPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. 

Camundongos machos de 6 a 8 semanas (23 a 26 gramas) das seguintes 

linhagens foram utilizados neste estudo: 

• Balb/c: fornecidos pelo Biotério da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP). 

• Balb/Xid: fornecidos pelo Biotério do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). 

• C57 BL/6: fornecidos pelo Biotério da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP). 

• C57BL/6 IL-10-/-: fornecidos pelo Biotério do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP).  

Os animais foram mantidos sob temperaturas entre 22 a 25°C, sem 

restrição hídrica ou dietética (ad libitum) e ciclo claro/escuro controlados. Todas as 

linhagens foram utilizadas no estudo in vitro enquanto que somente as linhagens 

Balb/c e Balb/Xid foram utilizadas no estudo in vivo. 
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 3.1. Cultura de células 
 

3.1.1 Células peritoneais aderentes 

Camundongos Balb/Xid e Balb/c foram sacrificados com éter etílico e 

submetidos à laparotomia em fluxo laminar (VECO®). As células foram coletadas 

da cavidade peritoneal por lavagens com meio de cultura RPMI-1640 (Sigma®). 

Células viáveis (não coradas por azul de Trypan - Invitrogen®) foram distribuídas, 

em placas de cultura de 12 poços (Costar®) a uma concentração de 1x106 

células/mL e incubadas em RPMI a 37°C por 1 hora em estufa de CO2. Após a 

incubação, o sobrenadante foi descartado, a placa lavada com tampão fosfato 

salina (PBS-137mM NaCl; 2,7mM KCl, 8,1mM Na2HPO4, 1,5mM KH2PO4, pH 7,3) 

para a eliminação das células não aderentes e 1 mL de meio R10 (RPMI-1640 - 

Sigma® acrescido com 10% de soro fetal bovino - Invitrogen®) foi acrescentado às 

culturas que ficaram mantidas a 37°C por 24 horas em estufa de CO2. 

 

3.1.2. Cultura de macrófagos  

A linhagem de macrófagos RAW 264.7 (American Type Culture Collection 

ATCC- TIB 71) proveniente de camundongo Balb/c foi cultivada em meio RPMI 

acrescido de 10% de soro fetal bovino. O cultivo das células foi realizado em 

garrafas de cultura de 75cm2 (Costar®) e o subcultivo foi realizado com o uso de 

raspador de placa para o descolamento das células a cada 3 dias. Para a 

realização dos experimentos, foram plaqueadas 1x106 células/mL (macrófagos 
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isolados) e 5x105 células/mL (coculturas com células B-1) em placas de 12 poços 

com 1 mL de meio R10 a 37°C por 24 horas em estufa de CO2. 

 

3.1.3. Cultura de células B-1 

As células B-1 foram cultivadas a partir de células peritoneais provenientes 

de camundongos Balb/c, C57 BL/6 e C57 BL/6 IL-10-/- coletadas conforme descrito 

em 3.1.1., semeadas em placas de vidro com 90 mm de diâmetro e incubadas a 

37°C por 1 hora em estufa de CO2. Após a incubação, o sobrenadante foi 

descartado e a placa lavada com PBS para a eliminação das células não 

aderentes.  

As células aderentes foram mantidas em cultura com meio R10 por 5 dias 

sem trocas de meio de cultura. Após os 5 dias as células do sobrenadante foram 

coletadas, centrifugadas e distribuídas em placas de 12 poços a uma 

concentração de 1x106 células/mL em meio R10. A figura 1 mostra os passos para 

a obtenção das células B-1 a partir de cultura de células peritoneais de 

camundongos. 

As células B-1 obtidas de camundongo Balb/c foram utilizadas para análise 

de citometria de fluxo, quantificação de IgM, exposição ao LPS isoladamente e em 

coculturas com macrófagos RAW 264.7 e inoculação em peritônio de camundongo 

Balb/Xid. 

As células B-1 provenientes de camundongos C57BL/6 e C57BL/6 IL-10-/- 

foram utilizadas em coculturas com macrófagos RAW 264.7. 

 



Materiais e Métodos____________________________________  _________________________                      __ _14 

 

3.1.4. Coculturas de macrófagos e células B-1 

 

Após 24 horas do plaqueamento dos macrófagos RAW 264.7 (5x105 

células/mL), o meio de cultura foi trocado e células B-1 (5x105 células/mL) 

provenientes de camundongos Balb/c ou C57 BL/6 ou C57 BL/6 IL-10-/-.foram 

acrescentadas totalizando 1x106 células/mL/ poço.  

 

3.2. Estímulo das células com LPS in vitro 
Culturas celulares provenientes de lavados peritoneais dos camundongos, 

células B-1 (Balb/c), macrófagos (RAW 264.7) e coculturas (macrófagos RAW 

264.7 e célula B-1 proveniente de Balb/c, C57 BL/6 e C57 BL/6 IL-10-/-.) foram 

distribuídas em placas de cultura de células de 12 poços. Após 24 horas do 

plaqueamento, o meio de cultura R10 foi trocado por RPMI contendo LPS de 

Escherichia coli (026:B6 Sigma®) a uma concentração de 10μg/mL (figura 2). Após 

24 horas de exposição, os sobrenadantes foram coletados e armazenados em 

freezer –80°C para posterior análise. A produção de mediadores inflamatórios foi 

realizada pela técnica de ELISA (TNF-α, IL-6 e IL-10) e nitrito pelo método de 

Griess. Células não expostas ao LPS foram utilizadas como controle. 

 

3.3. Estímulo de macrófagos (RAW 264.7) com IL-10 recombinante (rIL-10) 
As células foram ressuspensas numa concentração de 1x106/mL e 

distribuídas em placa de 96 poços com um volume final, por poço, de 200 μL. 

Após 24 horas do plaqueamento, o meio de cultura R10 foi trocado por RPMI 
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contendo LPS de Escherichia coli (026:B6 Sigma®) a uma concentração de 

10μg/mL e doses crescentes de rIL-10 (R&D Systems) foram acrescentadas (150, 

300, 600 e 1200 pg/mL). Após 24 horas de exposição, os sobrenadantes foram 

coletados e armazenados em freezer –80°C para posterior análise. A produção de 

mediadores inflamatórios foi realizada pela técnica de ELISA (TNF-α, IL-6 e IL-10) 

e nitrito pelo método de Griess. Células não expostas ao LPS foram utilizadas 

como controle. 
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Plaqueamento das células
peritoneais (40’).

Troca de meio de cultura

5 dias de cultura

 

 

 

Figura 1- Esquema da obtenção e cultivo de células B-1. As células 
peritoneais são retiradas por lavagens com meio de cultura RPMI e plaqueadas 
por 40 minutos. Na troca do meio de cultura as células não aderentes são 
retiradas e pós 5 dias, as células B-1 são coletadas através da aspiração do 
sobrenadante das culturas. 
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 Figura 2- Esquema do estímulo das células em cultura com LPS. 
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3.4. Modelo de Endotoxemia  
 A endotoxemia foi induzida em camundongos da linhagem Balb/Xid e Balb/c 

por injeção de LPS Escherichia coli (026:B6 Sigma®) 15mg/kg intra peritoneal (i.p.) 

como descrito por Jagtap e colaboradores [50]. 

 

3.5. Mediadores inflamatórios no modelo de endotoxemia 
Com o intuito de avaliar a resposta inflamatória, dezoito animais de cada 

linhagem receberam injeção de LPS e foram separados em três grupos de seis 

animais os quais foram sacrificados 1,5; 4 e 6 horas após o estímulo. (Figura-3). O 

grupo controle foi composto por seis animais que receberam solução fisiológica 

(i.p.). Soro, pulmão e intestino foram colhidos e armazenados em freezer –80ºC 

para posterior análise. Os mediadores inflamatórios (TNF−α, IL-6 e IL-10) foram 

dosados em soro, pulmão e intestino pelo método de ELISA. A produção de nitrito 

(subproduto do óxido nítrico) foi investigada no soro dos animais em estudo pelo 

método de Griess. 
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Figura 3- Esquema da indução de endotoxemia por LPS e coleta de 

amostras para quantificação dos mediadores inflamatórios. 
 

3.6. Inoculação de Célula B-1 (Balb/c) em peritônio de Balb/Xid 
 

Com o intuito de verificar se há reconstituição de células B-1 no peritônio de 

camundongos Balb/Xid, células B-1 (provenientes de cultura de células peritoneais 

de camundongo Balb/c) foram inoculadas nesses animais (via i.p.) nas 

concentrações de 5x105 e 1x106 (n=3 por concentração). Após 7 dias da 

inoculação, os animais foram sacrificados e as células peritoneais foram coletadas 

e analisadas por citometria de fluxo para pesquisa de células B-1.  
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3.7. Curva de Sobrevida  
Após a injeção de LPS, animais das linhagens Balb/c (n=12) e Balb/Xid 

(n=12) e Balb/ Xid repopulados com célula B-1 (1x106 células/mL) foram 

observados e os óbitos foram registrados a cada 12 horas.  

 

3.8. Detecção de células B-1: Citometria de Fluxo 
A pesquisa de células B-1 por citometria de fluxo foi realizada em células 

peritoneais de camundongos Balb/c, Balb/Xid e de cultura de célula B-1 

proveniente de sobrenadante de cultura de células peritoneais de camundongo 

Balb/c após 5 dias de cultivo adquiridas como descrito anteriormente (3.1.3.). As 

células foram ajustadas a uma concentração de 1X106 células/ml, centrifugadas e 

ressuspensas em 100 μl de PBS-BSA 1%. Cada alíquota foi incubada previamente 

com anti CD16/CD32 para bloqueio do receptor Fcγ II e III. Os tubos foram 

mantidos a 4°C por 30 minutos. 

Após a incubação, as células foram lavadas, ressuspensas novamente em 

PBS-BSA 1% e cada alíquota incubada com os anticorpos monoclonais 

adequados para análise dos marcadores de superfície. Foram utilizados os anti-

CD19 de camundongo feito em rato conjugado a PE, anti CD-23 de camundongo 

feito em rato e biotinilado, anticorpo anti CD11b e anticorpo anti CD5.  

As células foram incubadas com os anticorpos marcados com os 

fluorocromos por 1 hora e gelo. Após a incubação, as células foram lavadas e 

ressuspensas em 1 mL de paraformoldeído 1% por 1 hora. Para a análise das 
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amostras pelo citômetro de fluxo, as células foram centrifugadas, ressuspensas 

em 1 mL de PBS e colocadas em tubo apropriados e mantidos no gelo. 

A análise foi realizada e as células B-1 apresentaram marcação: CD11b+, 

CD19+, CD5- e CD23-. 

 

3.9. Detecção de IgM em cultura de célula B-1. 
A detecção de IgM em culturas de células B-1 estimuladas ou não com LPS 

foi realizada pelo método de imunoturbidimétrico. Neste método, a imunoglobulina 

M reage com o anticorpo específico formando imunocomplexos insolúveis. A 

turbidez produzida pelos imunocomplexos é proporcional à concentração de IgM. 

A reação ocorreu com 60 μl de amostra acrescida de 900 μl de tampão e 

100 μl de anti-soro anti- IgM. Após incubação de 30 minutos, a absorbância foi 

determinada por leitor de ELISA (Genius - TECAN) com filtro de 340nm. 

 

3.10. Preparo das amostras de pulmão e intestino para dosagem de TNF−α, 

IL-6 e IL-10 por ELISA 
A extração protéica dos pulmões e intestino foi realizada através da 

pulverização em gral de aço inoxidável e pistilo de cerâmica em nitrogênio líquido 

e ressuspensos em 1 mL de tampão de lise de proteínas (NP40- NP40 10%; 

glicerol 10%; NaCl 135mM; Tris 20mM; PMSF 1mM). As amostras foram 

homogeneizadas em agitador tipo gangorra por 1 hora em gelo e centrifugadas a 

10000 rpm por 40 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e acondicionado a -

80°C até o momento da dosagem. 
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A quantificação de proteína total foi realizada através do método de Badford 

(Bio Agency®) nos homogenatos dos órgãos. 

 

3.11. Quantificação TNF-α, IL-6 e IL-10 por ELISA 

 As dosagens dos mediadores inflamatórios foram realizadas pelo método 

de ELISA com os kits Duo Set (R&D Systems®) TNF-α (DY 410), IL-6 (DY406) e 

IL-10 (DY417).  

Placas de 96 poços foram cobertas com 50 μl de anticorpo primário diluídos 

em tampão fosfato (PBS) e incubadas por 18 horas a 4ºC. A placa foi lavada com 

PBS Tween 0,05% por 3 vezes. Em seguida foram acrescentados 200μl/poço de 

PBS/BSA 1% para bloqueio dos sítios desocupados, por 1 hora a temperatura 

ambiente. Após a incubação as placas foram novamente lavadas. As amostras e 

as citocinas recombinantes em diluições de concentrações conhecidas foram 

plaqueadas em 100μl/poço, incubadas por 2 horas em 37°C. Após a lavagem das 

placas, 50 μl de anticorpo de detecção biotinilado para cada citocina foram 

acrescentados por 1 hora 37°C. Após a lavagem, as placas foram incubadas com 

conjugado streptoavidina peroxidase diluída em PBS 1:200 (50μl) por 30 minutos a 

temperatura ambiente. As placas foram lavadas e incubadas com solução de 

tetrametilbenzidina durante 20 minutos. O bloqueio da reação ocorreu com o 

acréscimo de 25 ml/poço de ácido sulfúrico 2N. 

A densidade óptica das amostras foi determinada em leitor de ELISA 

(Genius – TECAN) com filtro de 450nm. As concentrações das citocinas (pg/mL) 
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encontradas em pulmão e intestino foram normalizadas pelas concentrações de 

proteína total. 

 

3.12. Quantificação de Nitrito 
A produção de óxido nítrico foi determinada indiretamente pela medida de 

nitritos no soro dos camundongos e sobrenadante de cultura celular como descrito 

por Zhang [14]. Numa placa de 96 poços foram acrescentados 50 μl de soro ou 

sobrenadante livre de células e 50 μl reagente de Griess (0,2% N-1 

naftiletilenediamina, 2% sulfanilamida em 5% de ácido fosfórico). A absorbância foi 

determinada por leitor de ELISA (Genius - TECAN) com filtro de 550nm. 

 

4. Análise Estatística 

Para análise estatística de comparação de médias utilizou-se análise de 

variância (ANOVA). Teste ‘t’ de student foi utilizado quando pertinente.  Os dados 

estão apresentados como média ± erro padrão da média e considerados 

significantes quando assumiram valores para p<0,05. O programa Instat- Versão 

3.05 (GraphPad Software Incorporation) foi utilizado para análise dos dados e o 

teste de Log rank foi utilizado para a análise das curvas de sobrevidas. 
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5. Resultados 

5.1. Cultura de célula B-1 
5.1.1. Citometria de fluxo: Pesquisa de célula B-1 em culturas de 

células peritoneais de camundongos Balb/c. 

Células coletadas de sobrenadantes de 5 dias de culturas de células 

peritoneais de camundongos Balb/c foram analisadas por citometria de fluxo. 

89,62% do total de células analisadas (20x106) apresentaram marcação de 

marcadores de superfície compatíveis com fenótipo de célula B-1b: CD11b+, 

CD19+, CD23- e CD5-. Os 10,38 % restantes não apresentaram marcação. 

 

5.1.2. Detecção de IgM em cultura de célula B-1 

 Não foi detectada IgM em culturas de células B-1 estimuladas ou não com 

LPS por 24h. 

5.1.3. Mediadores inflamatórios em cultura de Célula B-1 estimuladas 

com LPS. 

Nos sobrenadantes de células B-1 (Balb/c) após 24 horas de estímulo com 

LPS foram encontradas maiores concentrações de IL-10 (Figura-4a) do que o 

grupo sem estímulo. Não houve diferença na produção de TNF−α (Figura-4b), IL-6 

(Figura-4c) e nitrito (Figura-4d) após tratamento com LPS.  
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5.2. Cultura de Macrófagos (RAW 264.7) 

Após 24 horas de estímulo com LPS foi observado aumento na 

quantificação de TNF-α (Figura-4b), IL-6 (Figura-4c), nitrito (Figura-4d) e não 

houve diferença na produção de IL-10 na cultura de macrófagos (Figura-4a). 

 

5.3. Coculturas  
5.3.1. Coculturas de macrófago (RAW 264.7) e célula B-1 (Balb/c) 

Níveis de IL-10 (Figura-4a), TNF-α (Figura-4b) e IL-6 (Figura-4c), foram 

maiores no grupo que foi estimulado com LPS do que o grupo controle. A 

produção de nitrito não foi diferente nos grupos estudados (Figura-4d). 

Ao compararmos as quantificações dos mediadores inflamatórios de cultura 

de macrófagos com as coculturas (macrófago + célula B-1 - Balb/c), encontramos 

diminuição na quantificação de TNF-α, IL-6 e nitrito e aumento na quantificação de 

IL-10. Portanto, a presença da célula B-1 em cultura de macrófagos promoveu, 

tanto no grupo controle quanto no grupo estimulado com LPS por 24h, diminuição 

do perfil inflamatório e aumento do perfil antiinflamatório nas culturas de 

macrófagos (Figura 4). 
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Figura 4- Concentrações de IL-10 (a), TNF- α (b), IL-6 (c) e Nitrito (d) nos 
sobrenadantes de culturas de células B-1(Balb/c WT), macrófagos RAW 264.7 e 
coculturas (macrófagos RAW 264.7 + células B-1 (Balb/c WT) após 24 horas de 
estímulo com LPS a 10 μg/mL. Valores expressos em média ± EPM de três 
experimentos independentes * p<0,05 quando comparado com controle do 
mesmo grupo; # p<0,05 quando comparado com os demais grupos estimulados 
com LPS e † <0,05 quando comparado com os demais grupos controle. 
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Com estes resultados, decidimos então estudar o perfil inflamatório de 

macrófagos em cocultura com célula B-1 desprovidas de IL-10 provenientes de 

camundongos C57BL/6 IL-10 -/-. 

 

       5.3.2. Coculturas de Macrófagos (RAW 264.7) e células B-1 (C57IL-

10 -/-) 

O estímulo com LPS aumenta a quantificação de IL-6 e nitrito em 

macrófagos na presença de célula B-1 (C57BL/6) e em relação à produção de 

TNF-α  não houve diferença estatística (Figura-5).  

Em coculturas de macrófagos + células B-1 provenientes de camundongos 

C57BL/6 IL-10 -/-  houve aumento da produção de mediadores inflamatórios TNF-

α, IL-6 e nitrito (Figura-5). 

Além disso, a presença de células B-1 (IL-10 -/-) em cultura de macrófagos 

potencia a produção de mediadores proinflamatórios (TNF-α, IL-6 e nitrito) pelos 

macrófagos em cultura após a exposição ao LPS (Figura-5). 
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Figura 5- Concentrações de TNF- α (a), IL-6 (b) e Nitrito (c) em 
sobrenadantes de coculturas (macrófagos RAW 264.7) + células B-1 (C57WT ou 
C57IL-10-/-) após 24 horas de estímulo com LPS a 10 μg/mL. Valores expressos 
em média ± EPM de dois experimentos independentes. * p<0,05 quando 
comparado com controle do mesmo grupo; # p<0,05 quando comparado com os 
demais grupos estimulados com LPS e † <0,05 quando comparado os demais 
com grupos controle. 
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Com os resultados das coculturas mostrando um papel modulador via IL-10 

pela célula B-1 na resposta inflamatória ao LPS, fizemos um experimento onde 

doses crescentes de rIL-10 foram acrescentadas às culturas de macrófagos 

(RAW264.7) que demonstrou que à medida que aumentamos a dose de rIL-10 na 

presença de LPS, as concentrações de TNF-α (Figuras 6) e IL-6 diminuem 

(Figuras 7) e nitrito aumentam (Figura 8). 

Os resultados obtidos com o estudo in vitro, nos levaram a estudar o perfil 

inflamatório em animais Balb/Xid (imunodeficientes em célula B-1) e Balb/c após 

indução de endotoxemia por injeção de LPS. Antes deste estudo, fizemos uma 

pesquisa de célula B-1 em células peritoneais das duas linhagens e também 

estudamos o comportamento de células peritoneais aderentes destes animais 

quando estimulados com LPS. 
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Figura 6- Concentrações de TNF- α em sobrenadantes de cultura de 
macrófagos (RAW 264.7) após 24 horas de estímulo com LPS a 10 μg/mL e doses 
crescentes de rIL-10. Valores expressos em média ± EPM de dois experimentos 
independentes. * p<0,05 quando comparado respectivo grupo controle; # p<0,05 
quando comparado com os demais grupos estimulados com LPS. 
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Figura 7- Concentrações de IL-6 em sobrenadantes de cultura de 
macrófagos (RAW 264.7) após 24 horas de estímulo com LPS a 10 μg/mL e doses 
crescentes de rIL-10. Valores expressos em média ± EPM de dois experimentos 
independentes. * p<0,05 quando comparado respectivo grupo controle; # p<0,05 
quando comparado com os demais grupos estimulados com LPS. 
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Figura 8- Concentrações de Nitrito em sobrenadantes de cultura de 
macrófagos (RAW 264.7) após 24 horas de estímulo com LPS a 10 μg/mL e doses 
crescentes de rIL-10. Valores expressos em média ± EPM de dois experimentos 
independentes. * p<0,05 quando comparado respectivo grupo controle; # p<0,05 
quando comparado com os demais grupos estimulados com LPS. 
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5.4. Pesquisa de células B-1: Citometria de fluxo das células peritoneais de 
camundongos Balb/c e Balb/Xid 
  

Através da análise das células peritoneais dos camundongos, encontramos 

45% de células B-1 em Balb/c e 0,19% em Balb/Xid (Figura 9). 

 

5.5. Perfil inflamatório de células peritoneais em cultura de Balb/c e Balb/Xid 
estimuladas com LPS 

Após 24 horas de estímulo com LPS, foi observado aumento da produção 

de TNF-α, IL-6, IL-10 e nitrito em sobrenadante de células peritoneais de 

camundongos da linhagem Balb/Xid, enquanto que na linhagem Balb/c foi 

observado aumento na produção de TNF-α e IL-6. 

Comparando os resultados obtidos entre as duas linhagens, foi observado 

maior quantificação de TNF-α, IL-6 e nitrito no sobrenadante de cultura de células 

peritoneais de animais da linhagem Balb/Xid enquanto que na quantificação de IL-

10 não foi observada diferença (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados____________________________________  _________________________                      __ _34 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Pesquisa de células B-1 (CD11b+, CD19+, CD5- e CD23-) em 
peritônios de camundongos Balb/c (n=3) e Balb/Xid (n=3) por citometria de fluxo. 
Os resultados são expressos em porcentagem (%) da média de 3 animais por 
grupo. 
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Figura 10- Concentrações de TNF- α (a), IL-6 (b), IL-10 (c) e Nitrito (d) nos 
sobrenadantes de cultura de células peritoneais de camundongos Balb/c e 
Balb/Xid após 24 horas de estímulo com LPS a 10 μg/mL. Valores expressos em 
média ± EPM de três experimentos independentes * p<0,05 quando comparado 
com grupo controle do mesmo grupo de animais; # p<0,05 quando comparado 
com Balb/c LPS 24 horas. 
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5.6. Modelo de Endotoxemia 
5.6.1. Curva de sobrevida 

Os dados obtidos demonstram maior sensibilidade da linhagem Balb/Xid 

aos efeitos do LPS. Após 24 horas do estímulo, somente 40% dos animais desta 

linhagem sobreviveu enquanto que na linhagem Balb/c não foi observado nenhum 

óbito (Figura-11). 

 

 

 

Figura 11- Sobrevida dos animais das linhagens Balb/c e Balb/Xid 
submetidos à injeção de LPS 15 mg/kg. A sobrevivência foi avaliada a cada 12 
horas por 72 horas. Os resultados são expressos em % de sobrevivência e os 
dados apresentados são de 10 animais por linhagem. * p<0,05 quando comparado 
com Balb/Xid (log rank). 
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5.6.2. Produção de mediadores inflamatórios em Balb/Xid e Balb/c 

após injeção de LPS. 

Como intuito de verificar possíveis alterações no perfil inflamatório que 

podem estar relacionadas com a maior mortalidade observada na linhagem 

Balb/Xid, nós estudamos o perfil da produção de mediadores inflamatórios ao 

longo do tempo em soro, pulmão e intestino nas duas linhagens após endotoxemia 

induzida por LPS.  

Após a injeção de LPS, foram detectadas no soro, pulmão e intestino dos 

animais da linhagem Balb/Xid maiores concentrações IL-6 e TNF-α enquanto que 

a produção de IL-10 foi menor quando comparado com Balb/c. 

No soro dos animais da linhagem Balb/Xid foram detectadas maiores 

concentrações de TNF-α (1,5h) e IL-6 (1,5, 4 e 6h) enquanto que a produção de 

IL-10 foi menor após 1,5h da injeção de LPS (Figura 12). 

O estudo realizado no homogenato de pulmão dos animais após a injeção 

de LPS mostra concentrações de TNF-α (4h) e IL-6 (4 e 6h) elevadas e menores 

níveis de IL-10 na linhagem Balb/Xid (Figura 13). 

As quantificações de TNF-α e IL-6 em homogenato de intestino dos animais 

da linhagem Balb/Xid foram maiores após 1,5 (TNF-α), 4 e 6h (IL-6). A produção 

de IL-10 foi menor após 1,5 e 6h em relação à linhagem Balb/c (Figura 14). 
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Figura 12- Perfil inflamatório entre linhagens Balb/Xid e Balb/c após a 
indução da endotoxemia por LPS. Concentrações de TNF-α (a), IL-6 (b) e IL-10 (c) 
em soro dos animais após 1,5 (n=6), 4 (n=6) e 6 (n=6) horas da injeção de LPS. 
Valores expressos em média ± EPM.* p<0,05 quando comparado Balb/Xid e 
Balb/c no mesmo período de estudo. 
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Figura 13- Perfil inflamatório entre linhagens Balb/Xid e Balb/c após a 
indução da endotoxemia por LPS. Concentrações de TNF-α (a), IL-6 (b) e IL-10 (c) 
em pulmão dos animais após 1,5 (n=6), 4 (n=6) e 6 (n=6) horas da injeção de 
LPS. Valores expressos em média ± EPM. * p<0,05 quando comparado Balb/Xid e 
Balb/c no mesmo período de estudo. 
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Figura 14- Perfil inflamatório entre linhagens Balb/Xid e Balb/c após a 
indução da endotoxemia por LPS. Concentrações de TNF-α (a), IL-6 (b) e IL-10 (c) 
em intestino dos animais após 1,5 (n=6), 4 (n=6) e 6 (n=6) horas da injeção de 
LPS. Valores expressos em média ± EPM.* p<0,05 quando comparado Balb/Xid e 
Balb/c no mesmo período de estudo. 
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5.6.3. Perfil da produção de Nitrito em soro de animais Balb/c e Balb 

Xid após injeção de LPS 

Os dados obtidos na quantificação de nitrito em soro de animais após a 

injeção de LPS não apresentaram diferença estatística nos períodos estudados 

(Figura 15). 
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Figura 15- Concentrações de Nitrito no soro, de animais submetidos à 
injeção de LPS após 1,5, 4 e 6 horas em Balb/c (■ n=6) e Balb/Xid (● n=6). 
Valores expressos em média ± EPM. Não houve diferença estatística entre as 
linhagens nos períodos estudados. 
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5.7. Inoculação de Célula B-1 (Balb/c) em peritônio de Balb/Xid  
5.7.1 Detecção de células B-1: Citometria de fluxo das células 

peritoneais de camundongos Balb/Xid reconstituídos com células B-1 

(Balb/c) 

A análise por citometria de fluxo mostra que os animais que receberam 

células B1 a uma concentração de 1x106 céls/mL, apresentam maior quantidade 

destas células no peritônio após 7 dias da inoculação (Figura 16). 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 16 - Pesquisa de células B-1 (CD11b+, CD19+, CD5- e CD23-) em 
peritônios de camundongos Balb/Xid (n=3), Balb/Xid reconstituídos com célula B-1 
com 5x105 céls./mL (n=3) e 1x106 céls./mL (n=3) por citometria de fluxo após 7 
dias da inoculação. * p<0,05 quando comparado com os outros grupos. 
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5.7.2. Sobrevida dos animais Balb/Xid e Balb/Xid reconstituídos com célula 

B-1 (Balb/c) após injeção de LPS 

Uma curva de sobrevida foi realizada onde Balb/Xid reconstituídos com 

célula B-1 por 7 dias (1x106 céls/mL n=6) e animais Balb/Xid controles (n=6) foram 

submetidos à injeção de LPS (15mg/kg). A figura 17 mostra que os animais 

inoculados com célula B-1 foram menos sensíveis aos efeitos do LPS morrendo 

após 24hs enquanto que os Balb/Xid começaram a morrer 16hs após o estímulo. 

 

 

 

 

 

Figura 17- Sobrevida dos animais das linhagens Balb/Xid e Balb/Xid 
inoculados com células B-1 (WT) submetidos à injeção de LPS 15 mg/kg. Os 
resultados são expressos como % de sobrevivência e os dados apresentados são 
de 6 animais de cada grupo. Não houve diferença na taxa de sobrevida dos 
animais.
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6. Discussão 

 
A sepse é uma doença grave caracterizada por resposta inflamatória 

sistêmica e é uma das maiores causas de morte em UTI não coronariana. As 

células do sistema imunológico participam ativamente do processo inflamatório, 

liberando vários mediadores inflamatórios com o intuito de eliminar o agente 

causador da infecção. Isto que pode tornar o processo exacerbado, agravando a 

doença e levando assim, a disfunção de órgãos e à morte. Por isso, o 

conhecimento das funções e interações celulares nestas condições é de extrema 

importância. 

Dentre as células do sistema imunológico que participam da resposta 

inflamatória, os linfócitos B exercem várias funções regulatórias, dentre elas a 

secreção de imunoglobulinas, produção de citocinas, apresentação de antígenos, 

e interação com vários tipos celulares [45].  

A resposta inflamatória exacerbada causa dano celular podendo culminar 

na morte. Todas as células podem ser lesadas neste processo, e dentre estas os 

linfócitos, que na presença de TNF-α e radicais livres entram em apoptose. A 

perda de massa linfocitária acarreta num estado de imunossupressão, e 

consequentemente em dificuldade do hospedeiro em manter a homeostase e 

eliminar microorganismos invasores [51]. 

As células B-1, principal fonte de anticorpos naturais e IL-10 em peritônio de 

camundongos, foram encontradas também em cavidade peritoneal de humanos 

[52], onde participa de processos autoimunes como lúpus, artrite reumatóide [53] e 

endometriose [54]. Além disso, estas células apresentam capacidade de 
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autorenovação tanto in vivo quanto in vitro. Nosso estudo mostrou que a 

quantidade de célula B-1 (89,62 %) presente na cultura de 5 dias do lavado 

peritoneal é semelhante aos encontrados por outros autores [39, 41, 55, 56]. Estas 

células apresentaram CD11b+, CD19+ e CD5-, caracterizando o fenótipo de célula 

peritoneal B-1b. 

O LPS tem sido usado como modelo experimental por desencadear a 

resposta inflamatória mimetizando os eventos da sepse [14]. 

Em culturas de células B-1 estimuladas com LPS não encontramos 

alteração nas quantificações de TNF-α (Figura 4b), IL-6 (Figura 4c) e o NO (Figura 

4d). Por outro lado, encontramos aumento significativo na quantificação de IL-10 

(Figura 4a). Este padrão de mediadores indica um potencial de ação 

antiinflamatório pela célula B-1. O oposto ocorre com o perfil de mediadores 

inflamatórios produzidos pelos macrófagos já que as células, após o estímulo com 

LPS, produziram maiores concentrações de TNF-α (Figura 4b), IL-6 (Figura 4c) e 

NO (Figura4d), enquanto não foi detectada diferença significativa na produção de 

IL-10 (Figura 4a) nestas culturas. 

Ao estudarmos o macrófago RAW em cocultura com a célula B-1, 

observamos respostas diferentes quando comparamos com culturas isoladas de 

célula B-1 ou macrófagos estimulados ou não com LPS. Em cocultura o estímulo 

com LPS aumenta as quantificações de IL-10 (Figura 4a), TNF-α (Figura 4b) e IL-6 

(Figura 4c) e nenhuma alteração foi observada na produção de nitrito (Figura 4d). 

É importante observar o papel modulador da célula B-1 na resposta inflamatória, 

onde, os mediadores inflamatórios estudados em cocultura apresentaram valores 
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intermediários entre as culturas isoladas de macrófagos e culturas isoladas de 

células B-1. Quando comparamos os valores encontrados em coculturas com 

cultura de macrófagos isolados, observamos que a presença da célula B-1 nas 

coculturas de macrófagos promoveu diminuição das quantificações de TNF-

α (Figura 4b), IL-6 (Figura4c) e NO (Figura 4d), enquanto maiores concentrações 

de IL-10 foram detectadas. 

Os resultados obtidos com as coculturas indicam que a célula B-1 em 

cultura com macrófagos tem ação antiinflamatória, possivelmente, em função do 

aumento de IL-10. Com o objetivo de comprovar a dependência da IL-10 como 

uma via utilizada pela célula B-1 nesta sinalização intercelular, realizamos dois 

novos grupos experimentais. No primeiro experimento utilizamos célula B-1 de 

animais C57BL/6 IL10 -/- ou célula B-1 de C57BL/6 em cocultura com macrófago 

de linhagem (RAW 264.7). Os valores basais para TNF-α (Figura 5a), IL-6 (Figura 

5b) e nitrito (Figura 5c) da cocultura de macrófagos (RAW 264.7) e célula B-1 de 

C57BL/6 IL10 -/- são maiores quando comparamos com cocultura de macrófagos 

(RAW 264.7) e célula B-1 de C57BL/6, mostrando que a ação moduladora 

antiinflamatória tem a participação da IL-10. 

No segundo experimento realizamos quantificação de TNF-α, IL-6 e nitrito 

com a adição de doses crescentes de IL-10 recombinante (rIL-10) em cultura de 

macrófagos (RAW 264.7) estimuladas com LPS. À medida que as concentrações 

de rIL-10 aumentaram, os valores de TNF-α (Figura 6) e IL-6 (Figura 7) 

diminuíram, porém as concentrações de nitrito aumentaram (Figura 8). A 

diminuição de TNF-α, IL6 e IFN-γ está descrita na literatura em experimentos com 
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macrófagos de linhagem após o estímulo com LPS e rIL-10 [57]. Em relação ao 

aumento significativo da produção de NO, dados semelhantes aos nossos foram 

encontrados em experimentos com cultura de macrófagos de linhagem (J774) por 

Jacobs e colaboradores [58]. Porém, outros trabalhos mostram que a produção de 

óxido nítrico diminui após tratamento com rIL-10 em cultura de monócitos e 

macrófagos [59, 60] mantendo este assunto controverso na literatura. 

Popi e colaboradores [41] demonstram que a IL-10 produzida pelas células 

B-1 é responsável pela modulação da atividade fagocítica de macrófagos ao 

zimosam. A IL-10 é uma potente citocina antiinflamatória por diminuir a produção 

de mediadores proinflamatórios, inibir a proliferação de células T [61], estimular a 

secreção de imunoglobulinas [29] e proteger os animais em modelos de 

endotoxemia por LPS [62, 63]. Em ensaios in vitro a IL-10 está diretamente 

relacionada à diminuição de síntese de citocinas Th1 como TNF-α e IL-6 tanto em 

macrófagos de linhagem quanto em células peritoneais de camundongos [57]. A 

inibição da ativação de proteínas como NFκβ, p38 e MyD88 devem estar 

envolvidos neste mecanismo [64].  

O fato de a rIL-10 aumentar a produção de NO na presença de LPS, 

evidencia que o efeito desta interleucina não é de uma redução generalizada da 

resposta macrofágica. Possivelmente a presença de rIL-10 em culturas de 

macrófagos gera mudança no padrão de resposta, isto é aumenta a capacidade 

de destruição do invasor e também estimula a secreção de imunoglobulina pelo 

linfócito B. 
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Nossos resultados dos estudos in vitro confirmaram que a sinalização 

utilizada pela célula B-1 na resposta inflamatória ao LPS, principalmente pela 

célula B-1b é realizada através da secreção de IL-10. As características 

fenotípicas e funcionais das células B-1 nos levam a acreditar que a via da IL-10 

não seja a única via utilizada para a modulação da resposta inflamatória.  

Além de fonte de IL-10, outra característica marcante da célula B-1, 

principalmente B-1a (CD5+), é a produção de anticorpos naturais como a 

imunoglobulina do tipo M (IgM). Estas imunoglobulinas são produzidas 

constitutivamente e estão diretamente relacionadas com resposta humoral 

precoce contra invasão bacteriana [65, 66].  

Em modelos experimentais de sepse (endotoxemia por LPS ou peritonite 

bacteriana por ligadura e punção cecal), a ausência de secreção de IgM promove 

maior taxa de mortalidade em camundongos imunodeficientes em linfócito B (Rag-

/-) [67] ou deficientes em secreção de IgM (sIgM) [68]. A reposição de IgM leva a 

inversão do quadro de suscetibilidade nestes animais, diminuindo a taxa de 

mortalidade tanto aos estímulos inflamatórios ou infecciosos [67, 68].  

Contudo, em nosso estudo com cultura de células B-1 não foi detectada a 

presença de imunoglobulina M. Este dado reforça a relevância da IL-10 como o 

mecanismo modulador da célula B-1 sobre a resposta do macrófago em resposta 

ao LPS. 

O camundongo da linhagem Balb/Xid é um modelo natural de XLA, porém, 

menos severo [46, 47, 49, 69]. Esta linhagem é deficiente em célula B-1 e desta 

forma pode ser utilizado para estudos in vitro e in vivo, possibilitando avaliar a 

participação da célula B-1 na endotoxemia por LPS. A análise fenotípica das 
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células peritoneais destes camundongos por citometria de fluxo mostrou que a 

linhagem Balb/c possui 45% de célula B-1 enquanto que a linhagem Balb/Xid é 

desprovida desta célula (Figura 9). Os animais das linhagens Balb/Xid e Balb/c 

foram utilizados para pesquisa do perfil inflamatório das células peritoneais 

estimuladas com LPS e dos animais após injeção de LPS (i.p.).  

O estudo de cultura das células peritoneais dos animais revelou que após o 

estímulo com LPS, a produção de TNF-α, (Figura 10a), IL-6 (Figura 10b) e NO 

(Figura 10d) foram maiores em sobrenadante de cultura de células peritoneais de 

animais da linhagem Balb/Xid, quando comparamos com a linhagem Balb/c, 

enquanto que não foi observada diferença significativa na produção de IL-10 

(Figura 10c).  

Os mecanismos envolvidos na endotoxemia desencadeada pelo LPS em 

camundongos da linhagem Balb/Xid, ainda não estão esclarecidos. Nossos dados 

mostram que os animais da linhagem Balb/Xid estimulados com LPS apresentam 

maior taxa de mortalidade (Figura 11), perfil proinflamatório exacerbado em soro, 

pulmão e intestino enquanto que a produção de IL-10 permanece baixa tanto no 

soro quanto nos órgãos estudados (Figuras 12, 13 e 14) em relação aos animais 

da linhagem Balb/c. O desbalanço na produção dos mediadores inflamatórios 

após a inoculação de LPS pode estar diretamente relacionado à maior mortalidade 

observada em animais da linhagem Balb/Xid (Figura11).  

As baixas concentrações de IL-10 podem estar relacionadas à ausência das 

células B-1 em peritônios de camundongos Balb/Xid, uma vez que essas células 

são grandes produtoras de IL-10 [70-73] 
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O aumento de NO em modelos de endotoxemia por LPS está associado à 

patofisiologia da endotoxemia ou sepse associando-se a eventos tais como 

hipotensão, hiporresposividade a vaso constritor, dano às funções cardíacas e 

integridade vascular [74-76]. Em nosso estudo, as dosagens de nitrito no soro 

ocorreram após 1,5; 4 e 6 horas após a injeção de LPS em animais de ambas as 

linhagens estudadas. O aumento da produção de NO na endotoxemia é 

significativamente aumentada em modelo murino após 20 horas da injeção de LPS 

[77] e está relacionada ao aumento da enzima NO sintase induzível (iNOS  ou 

NOSII) [78]. Desta forma, os períodos de tempo que foram determinados para o 

nosso estudo provavelmente foram precoces, não possibilitando a detecção do 

aumento da produção de NO (Figura 15). 

Outros estudos mostraram que animais da linhagem Balb/Xid são 

resistentes à infecção por T. cruzi apresentando maior controle da parasitemia por 

exibirem altas concentrações de IFN-γ, IL-2, IL4 e menor produção de IL-10 no 

plasma, comparado com animais Balb/c. A ausência de células B-1 em Balb/Xid, 

provocou diminuição da produção de IL-10 e aumento dos níveis de IFN-γ, o qual 

está diretamente relacionado com a eliminação do parasita [71]. 

Hoerauf e colaboradores demonstraram que os camundongos da linhagem 

Balb/Xid também são resistentes a infecção por Leishmania major. Os animais 

apresentaram menores lesões, menor produção de anticorpos e altas 

concentrações de IFN-γ [70]. 

Os animais da linhagem Balb/Xid também foram resistentes à infecção por 

Paracoccidioides brasiliensis, e esta resistência diminui à medida que são 
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inoculadas células B-1 (WT) no peritônio destes camundongos. Este trabalho 

mostrou que após a repopulação com célula B-1, houve aumento da produção de 

IL-10, o que promoveu suscetibilidade à infecção por este fungo [55]. 

A sepse causa lesão de órgãos, a evolução para falência de múltiplos 

órgãos e o choque devido a uma resposta inflamatória exacerbada. Os resultados 

aqui apresentados em modelo de endotoxemia por LPS são contrastantes aos 

resultados obtidos em modelos de infecção por fungos ou parasitas. Enquanto a 

presença da célula B-1 promove suscetibilidade aos animais nos modelos de 

infecção por fungos e parasitas, em nosso modelo, a presença destas células 

confere proteção aos animais.  

Estes resultados apontam que os linfócitos podem estar envolvidos também 

numa fase precoce do processo de eliminação do antígeno, mantendo o equilíbrio 

da produção de mediadores inflamatórios pelo hospedeiro. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Kim e colaboradores [79] onde camundongos 

imunodeficientes em linfócitos T são mais suscetíveis aos efeitos da infecção por 

vírus (MHV-A59) exibindo perfil proinflamatório exacerbado. 

Para verificar os efeitos da célula B-1 in vivo, realizamos experimentos de 

reconstituição de animais Balb/Xid com célula B-1. A reconstituição de células B-1 

(provenientes de camundongos Balb/c) em peritônios de camundongos Balb/Xid 

mostrou que 1X106 céls./ml promoveu a proliferação de 2,5% de célula B-1 após 7 

dias da inoculação (Figura 16). Esta concentração não promoveu aumento da taxa 

de sobrevida desses animais após exposição ao LPS (Figura 17). Este resultado 

pode estar relacionado com o fato de que a concentração de 2,5% de célula B-1 
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não seja suficiente para conferir proteção ao animal da linhagem Balb/Xid no 

modelo de endotoxemia por LPS 

A participação da enzima tirosina quinase de Burton (Btk) na cascata 

inflamatória do LPS ainda é um assunto controverso na literatura. Schimidt e 

colaboradores [80] mostraram que a Btk é parcialmente envolvida na cascata de 

sinalização do LPS afirmando que há ativação parcial desta enzima diminuindo a 

atividade do fator de transcrição NFκβ de camundongos Btk-/- em relação ao WT. 

O autor descreve ainda o aumento da produção de IL-6 e diminuição de IL-10 sem 

comentar sobre a imunodeficiência do animal. Entretanto, Perez de Diego e 

colaboradores [69] mostraram que a ausência da Btk não evitou o aumento da 

ativação da via das MAPK ERK1 e 2 Junk e p38 em células de sangue periférico 

de pacientes com XLA após 20 minutos de exposição ao LPS supondo assim que 

outra tirosina quinase deve compensar a falta da Btk em resposta ao LPS. 

É importante realçar que o nosso objetivo foi estudar o papel da célula B-1 

na endotoxemia e não a via da Btk. Desta forma os estudos com coculturas de 

macrófagos (RAW264.7) foram planejados fundamentalmente com células sem 

alteração da Btk. Contudo, o estudo das células peritoneais e o estudo in vivo 

ficaram limitados pela linhagem imunodeficiente disponível.  
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7. Conclusões 

A célula B-1 participa da resposta inflamatória ao LPS tanto in vitro quanto 

in vivo. 

As células B-1 (Balb/c) em cultura, estimuladas com LPS apresentaram 

aumento significativo de IL-10 enquanto nenhuma diferença significativa na 

produção de TNF-α, IL6 e nitrito foi encontrada quando comparamos com células 

B-1 sem estímulo. Estes dados demonstram que as células B-1 in vitro 

apresentaram perfil antiinflamatório. 

A presença de células B-1 (Balb/c) em coculturas com macrófagos de 

linhagem (RAW 264.7) promoveu diminuição de mediadores proinflamatórios, 

como TNF-α, IL-6, nitrito e aumento significativo de IL-10, quando comparamos 

com culturas de macrófagos isolados após estímulo com LPS. Este mecanismo é 

dependente da secreção de IL-10 pelas células B-1. 

As produções de TNF-α, IL-6 e nitrito foram menores em cultura de células 

peritoneais de camundongos Balb/c quando comparamos com Balb/Xid mostrando 

a presença das células B-1 promove diminuição de mediadores proinflamatórios 

após estímulo com LPS. 

No estudo in vivo, nossos resultados mostram que animais da linhagem 

Balb/c apresentaram menor produção de mediadores proinflamatórios e maiores 

concentrações de IL-10 tanto em soro, pulmão e intestino após a injeção de LPS 

quando comparamos com animais Balb/Xid (imunodeficientes em célula B-1). 

Além disso, os animais da linhagem Balb/c exibiram maior taxa de sobrevida após 

a indução da endotoxemia por LPS. 
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Nossos resultados in vivo revelaram que a célula B-1 participa da resposta 

inflamatória ao LPS, promovendo aumento da produção de IL-10 e conferindo 

maior taxa de sobrevida dos animais após a injeção de LPS. 
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