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RESUMO

Chiamolera, M. Expressão dos receptores Fc de imunoglobulina A em fagócitos do

sangue de pacientes com bacteremia. São Paulo, 2000. 110 p. Tese (Doutorado).

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Expressão aumentada do receptor Fc de IgA (CD89) e da cadeia γ associada, avaliadas

respectivamente por citometria de fluxo e por “immunobloting”, foram encontradas em

fagócitos do sangue de pacientes com bacteremia por germes gram-negativos, em

comparação com controles e pacientes com bacteremia por gram-positivos. A Mr do

CD89 avaliada por SDS-PAGE estava diminuída, com núcleo protéico de 32kDa,

sugerindo alteração de glicosilação. O aumento da expressão do CD89 correlacionou-se

com aumento dos níveis séricos de IL-6. A cadeia γ estava fosforilada nos neutrófilos,

sugerindo participação do CD89 na sepsis por gram-negativos.



SUMMARY

Chiamolera, M. Expression of Immunoglobulin A Fc Receptors on Blood Phagocytes of

Patients with Gram-Negative Bacteremia. São Paulo, 2000. XX p. Tese (Doutorado).

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

The expression and function of FcαRI (CD89) were analyzed on blood monocytes and

neutrophils of patients with gram-positive and gram-negative bacteremia. Eighteen patients

with gram-positive bacteremia, sixteen patients with gram-negative bacteremia and twenty

healthy individuals were studied. CD89 expression were analyzed by flow cytometry using

specific stained antibodies. Analysis of the surface iodinated CD89 molecules by SDS-

PAGE and of the CD89 γ-associated chain by immunoblotting also were performed. A

marked increase in expression of the α and γ subunits of the FcαRI were found on both

types of cells in patients with gram-negative bacteremia, but not in patients with gram-

positive bacteremia. This increase was independent of serum IgA levels. FcαRI Mr was

lower on cells from gram negative patients than on cells from controls (50-65 kDa vs 55-75

kDa) despite of similar 32 kDa backbone, indicating altered glycosylation. Increased levels

of FcαRI on blood phagocytes correlated with enhanced serum IL-6 levels, but not with

IFN-γ or TNF-α levels. The CD89 γ−associated chain was phosphorylated on neutrophils,

suggesting an engagement of CD89 during gram negative sepsis.
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O desenvolvimento de terapias antimicrobianas é um dos mais notáveis

avanços da medicina no último século e está diretamente implicado no aumento da

expectativa de vida e da população mundial. A despeito dos progressos no

diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas a incidência de septicemia tem

aumentado nas últimas décadas. O aumento no número de pacientes em extremos

etários e imunocomprometidos, das infecções por bactérias resistentes a

antibióticos e o desenvolvimento de tecnologias de manutenção da vida, com o uso

de procedimentos e dispositivos invasivos, podem explicar este fato. Estima-se que

ocorram nos Estados Unidos da América 500.000 casos de sepsis ao ano, com

mortalidade média de 35% e com custo de até dez bilhões de dólares 1-3.

As bactérias causadoras de infecções extracelulares são divididas por

características de coloração, decorrentes de diferença de composição de seus

invólucros, como gram-positivas ou gram-negativas. Metade dos casos de sepsis são

causados por bacilos gram-negativos e em metade destes pacientes há bacteremia

documentada. O choque séptico é complicação de 50 a 60% das bacteremias por

germes gram-negativos  e 5 a 10% das bacteremias por germes gram-positivos 4,5.

A septicemia é a resposta sistêmica à infecção severa. A presença  no sangue de

bactérias ou produtos bacterianos, como o lipopolissacarídeo (LPS), ou de mediadores

inflamatórios, como as citocinas, podem desencadear resposta inflamatória sistêmica e

insuficiência de um ou mais órgãos e sistemas. A Sepsis é caracterizada pela evidência

clínica de infecção associada a sinais de resposta inflamatória sistêmica. Infecção é a

resposta inflamatória à invasão de microorganismo normalmente ausente no tecido. A

presença de bactérias no sangue, evidenciada pela positividade de hemoculturas, é
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denominada bacteremia. A Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) é

caracterizada pela presença de febre ou hipotermia, taquicardia, taquipnéia e

leucocitose ou leucopenia. 6,7.

A capacidade de lisados de bactérias gram-negativas mortas pelo calor produzir

choque é conhecida há cerca de um século. A identificação da caquetina ou fator de

necrose tumoral (TNF) como mediador fundamental da sepsis, no último quarto de

século, foi o marco de um período de desenvolvimento do conhecimento acerca dos

mecanismos moleculares da sepsis e da busca de agentes terapêuticos específicos,

como os anticorpos para a inativação de LPS e de citocinas. Nenhum agente mostrou-

se clinicamente eficaz até o momento e a terapia da sepsis mantém-se fundada no

tratamento de suporte das insuficiências orgânicas e da infecção, principalmente

através do uso de antimicrobianos 8-11.

A compreensão parcial dos mecanismos moleculares da sepsis é um dos fatores

que limitam o desenvolvimento de terapias moduladoras da resposta imune nesta

condição. Não falta, no entanto, entusiasmo aos pesquisadores que se dedicam ao

tema, o que é atestado pelo volume de literatura cientifica produzido a cada ano.

Trataremos inicialmente dos mecanismos moleculares da sepsis e tentaremos deixar

aqui a nossa contribuição.
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1.1 Imunidade Inata

A capacidade de defesa do hospedeiro depende de vários elementos (anatômicos,

mecânicos, imunidade celular e humoral). O Comprometimento destes elementos

aumenta o risco de infecção. Citamos como exemplos: o comprometimento de

tegumentos como a pele no queimado e das mucosas no paciente submetido à

quimioterapia; Alterações funcionais, como a ineficiência do clareamento muco-ciliar

no paciente com fibrose cística, da tosse no doente em coma e do esvaziamento vesical

no portador de bexiga neurogênica. O comprometimento da imunidade celular ou

humoral, que pode ser inato, como nas deficiências de imunoglobulinas e na

imunodeficiência combinada severa, ou adquirido, como na síndrome de

imunodeficiência adquirida. Outras condições, como o alcoolismo, o diabetes melito, o

uso de drogas imunossupressoras e a desnutrição podem afetar um ou mais destes

elementos 12-19.

A imunidade inata ou natural consiste em mecanismos de reconhecimento e

reação rápida a organismos e substâncias potencialmente nocivas. Alguns lipídeos e

açucares típicos de bactérias são reconhecidos por proteínas solúveis ou associadas à

membrana celular em mamíferos. Várias proteínas solúveis de síntese hepática ( as

proteínas de fase aguda ) como a proteína C reativa (PCR) e a proteína amilóide do

soro (SAP), se ligam a polissacarídeos bacterianos e são capazes de ativar o sistema

complemento e a fagocitose. O fator XII (Hageman) da cascata de coagulação é

ativado por resíduos peptideoglicanos e do ácido teicóico, da parede celular de germes

gram-positivos, e pelo LPS , ativando a coagulação e levando à clivagem do
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cininogênio em bradicinina, que causa vasodilatação e aumento da permeabilidade

capilar 20,21.

1.1.1 O complemento

O sistema do complemento é um conjunto de mais de trinta proteínas solúveis ou

de superfície celular que, a partir da identificação de imunocomplexos ou de

carboidratos bacterianos com os quais pode estabelecer ligações tipo lectina, ativa uma

série de proteases que conduzem à polimerização ordenada do complexo protéico de

ataque à membrana (MAC), que permeabiliza e promove a lise bacteriana. A ativação

do complemento ocorre por vias distintas que convergem para a formação do MAC e

dependem da clivagem dos componentes C3 e C5 em C3b e C5b, que são críticos na

seqüência de reações proteolíticas e de polimerização. Além disto os C3a e C5a,

conhecidos como anafilotoxinas, são mediadores inflamatórios solúveis que causam

vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, agregação plaquetária e migração

e ativação de neutrófilos, além de induzir a produção de citocinas pelos monócitos,

como o Fator de Necrose tumoral alfa (TNF-α), a Interleucina 1 (IL-1) e a Interleucina

6 (IL-6). Componentes do complemento também podem ativar a coagulação. Os

receptores de complemento estão presentes em diversos tipos celulares e são a via

efetora de várias funções. O receptor tipo 1 (CR-1) promove a adesão dos complexos

de complemento associados a imunocomplexos ou bactérias possibilitando a

fagocitose, além do transporte de imunocomplexos pelas hemácias para as células de

Küpffer no fígado. O receptor tipo 2 (CR-2) induz o crescimento de células B. Os
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receptores tipo 3 e 4 (CR-3 e -4), presentes em fagócitos e células T e NK, possibilitam

a fagocitose e desencadeiam a produção de espécies ativas de oxigênio e a

citotoxicidade 20,22-24.

A via alternativa do complemento é ativada diretamente pelo LPS, por

componentes da parede celular de gram-positivos ou pela IgA desnaturada e tem início

com a lise do C3. O complemento é efetor de uma resposta imune inata nesta via, que é

filogeneticamente anterior à via clássica, que é ativada principalmente pela ligação de

componentes do complemento a imunocomplexos das imunoglobulinas G e M (IgG e

IgM), e é uma das principais vias efetoras da reposta imune adaptativa humoral. Esta

via envolve a formação de complexos protéicos de C1 e de C2 e C4 20,22,23.

A Lectina ligada a manose (MBL) é uma proteína oligomérica do soro, produzida

pelo fígado, principalmente na resposta de fase aguda, que pertence à família das

colectinas, assim como o C1. Estas proteínas se caracterizam pela presença de um

domínio colágeno ligado a um domínio lectina tipo C, capaz de se ligar a diversos

micróbios com afinidade heterogênea, promovendo sua agregação. A MBL se associa

a duas serina-proteases (MASP-1 e MASP-2) que ativam o sistema complemento a

partir dos componentes C2 e C4. A MBL também promove a fagocitose através de um

receptor de complemento recentemente descrito (C1qR), ao qual se ligam diretamente

C1q, a MBL e a proteína surfactante A pulmonar (SPA). Este receptor apresenta um

domínio lectina tipo C e 5 domínios semelhantes ao fator de crescimento epidermal

(EGF) e é expresso em células de linhagem mielóide, plaquetas e células endoteliais.

Um subgrupo  (C1qRO2-) deste receptor é capaz de desencadear a produção de

espécies reativas de oxigênio (ROE) 25-27.
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A cápsula das bactérias gram-positivas pode dificultar a ativação do

complemento, protegendo estes germes deste mecanismo de defesa do hospedeiro. A

deficiência de MBL ou de componentes do complemento expõem seus portadores a

um maior risco de adquirir infecções bacterianas. As deficiências de complemento

podem ser congênitas ou decorrer do consumo de seus componentes, como no Lupus

Eritematoso Sistêmico (LES) 20,22-27.

1.1.2 O Lipopolissacarídeo (LPS)

O Lipopolissacarídeo (LPS), também denominado endotoxina, é um componente

termo-estável, presente no lisado de bactérias gram-negativas, capaz de desencadear

febre, choque e alterações metabólicas típicas da sepsis. O LPS esta presente na

membrana externa da bactéria e é composto por três porções distintas: O lipídeo A, que

lhe confere atividade biológica, é a região intracelular composta por ésteres ou amidas

de ácidos graxos, geralmente com 14 a 16 carbonos, ligados a resíduos difosforilados e

diglucosaminados, tendo sua composição muito preservada entre as diferentes espécies

de bactérias gram-negativas. A região central é transmembranar e é composta por 10 a

12  resíduos sacarídeos ligados ao lipídeo A por uma ligação éster. O antígeno O,

hidrofílico e extracelular, é composto por 30 a 100 oligossacarídeos e confere

especificidade sorológica às bactérias gram-negativas, além de ativar a via alternativa

do complemento 28,29.

O LPS é o principal fator de virulência das bactérias gram-negativas. Os

monócitos e macrófagos respondem a concentrações de ordem nanomolar do LPS com
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a secreção de citocinas inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a

interleucina 1 (IL-1), a interleucina 6 (IL-6) e a interleucina 8 (IL-8) e com o aumento

da capacidade fagocítica e bactericida. Estas citocinas aumentam a capacidade local de

defesa e podem ter efeitos sistêmicos na infecção severa, particularmente o TNF-α e a

IL-1β, produzindo lesão tecidual e insuficiência de órgãos. O LPS promove a

proliferação policlonal de linfócitos B, sua diferenciação e a secreção inespecífica de

imunoglobulinas. Os neutrófilos respondem ao LPS com aumento da aderência,

quimiotaxia, fagocitose, produção de superóxidos e atividade bactericida. As células

endoteliais expostas ao LPS aumentam a expressão de moléculas de adesão, produzem

citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8) e apresentam atividade pró-

coagulante 30-40.

1.1.3 Proteínas do hospedeiro relacionadas ao LPS

O CD14 é uma proteína de 55 kDa expressa na membrana de células mielóides

através de uma ligação do tipo glicosil-fosfatidil-inositol (GPI), não possuindo porção

intracelular. O CD14 solúvel pode se associar à membrana de linhagens celulares que

não expressam seu mRNA. Os efeitos biológicos do LPS no organismo ocorrem a

partir da ligação deste ao CD14. A transdução de sinal intracelular ocorre através de

proteínas associadas de forma não covalente ao CD14, como os Receptores “Toll-like”

tipo 2 e 4 (TLR2 e TLR4), que ativam proteínas-quinases, como a MAP-quinase
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(proteína-quinase ativada por mitógenos), e o fator nuclear κβ (NF-κβ). Os TLR4 e o

TLR2 parecem ser, respectivamente, mais importantes para a resposta ao LPS e a

componentes da parede de gram-positivos. Estes receptores possuem uma seqüência de

aminoácidos conservada, presente nos receptores de IL-1 e IL-18 e em proteínas de

espécies de vegetais e insetos que participam da defesa contra microorganismos. O

receptor de acetil-lipoproteína de baixa densidade (LDL) pode remover o LPS ligado

ao LDL da circulação. O CD11-CD18, uma integrina presente em células fagocíticas,

se liga ao lipídeo A, participando da fagocitose 41-47.

A proteína ligada ao LPS (LBP) presente no plasma se liga com grande afinidade

ao lipídeo A, catalisando a transferência do LPS para o CD14, potencializando seus

efeitos. A infusão de altas doses de LBP em modelos experimentais proporciona

proteção contra a toxicidade do LPS, possivelmente por transferência do LPS para

partículas de HDL. A proteína bactericida por aumento de permeabilidade (BPI)

sintetizada por neutrófilos apresenta 40% de homologia com a LBP. A BPI apresenta

atividade bactericida pela produção de poros na membrana dos germes gram-negativos

e neutraliza a toxicidade da LPS 42,48,49.

A exposição ao LPS induz um fenômeno de tolerância caracterizado pela

diminuição da expressão das citocinas inflamatórias, da óxido nítrico sintetase

induzível (iNOS) e do fator nuclear κβ (NF-κβ) e aumento da produção de receptor

solúvel de TNF tipo II (sTNFR-II) e interleucina 10 (IL-10), que têm efeitos

antiinflamatórios. Monócitos de pacientes em sepsis, particularmente por germes

gram-negativos, têm importante diminuição da produção de IL-1β, IL-6 e TNF-α in

vitro após estimulação com LPS. Os monócitos dos pacientes que sobrevivem, ao
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contrário dos que não sobrevivem, são capazes de recuperar a capacidade de produção

normal de citocinas após estímulo com LPS 50,51.

1.1.4 Resposta do hospedeiro às bactérias gram-positivas.

As bactérias gram-positivas induzem resposta inflamatória pela secreção de

toxinas, de superantígenos ou por bacteremia. A pneumolisina é uma toxina que forma

poros nas membranas de células do hospedeiro, promove a ativação do complemento e

estimula a liberação de citocinas. A toxina da síndrome do choque tóxico

estafilocócica (TSST-1) age como superantígeno ao interagir diretamente com a cadeia

V do receptor da célula T (TCR) e com moléculas classe II do complexo de

histocompatibilidade principal (MHC) das células apresentadoras de antígeno, levando

à secreção maciça de citocinas pela célula T. Os ácidos teicóicos e os peptideoglicanos

da parede celular dos gram-positivos se ligam ao CD14 e desencadeiam resposta

inflamatória. Os ácidos teicóicos são fosfatos de poli-glicerol ou poli-ribitol. Os

peptideoglicanos têm em sua constituição ácido N-acetilmurâmico (NAM) e D-

aminoácidos, substâncias ausentes em células eucarióticas. Alguns componentes do

pneumococo podem se ligar ao receptor do Fator de agregação plaquetária (PAF). A

lectina ligada a manose (MBL) se liga aos ácidos teicóicos e participa da fagocitose

das bactérias e da ativação do complemento 52-58.
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1.2 Resposta Inflamatória

1.2.1 Células envolvidas na resposta à infecção

Os neutrófilos, monócitos, macrófagos e células endoteliais são as principais

células envolvidas na resposta à infecção bacteriana, da qual também participam as

células B, T e NK (“natural killer”) e os mastócitos. Os monócitos e macrófagos são

células chave no reconhecimento dos micróbios, no início da resposta inflamatória e na

sua regulação. Estas células fagocíticas sensíveis ao LPS produzem TNF-α,

interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12), Fatores estimuladores de colônia de

granulócitos e de macrófagos (G-CSF e GM-CSF), sendo também sensíveis à

modulação por TNF-α, IL-1, IL-3, IL-4, IL-10, IL-13, GM-CSF, Fator de crescimento

e transformação beta (TGF-β), Interferon gama (IFN-γ) e C5a 69,70.

Os macrófagos são as principais células do sistema imune envolvidas no processo

de fagocitose. A destruição de microorganismo após a fagocitose é mediada pelo

metabolismo oxidativo, com produção de espécies reativas de oxigênio (ROE), ou pela

liberação de enzimas lisossomais. As ROE são geradas pela redução da molécula de

oxigênio, produzindo água e três intermediários ativos : o ânion superóxido (O2-), o

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH-). Além de sua importância

na resposta inflamatória, as ROE provocam peroxidação lipídica e alterações nos

ácidos nucléicos 71-74.
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Os neutrófilos produzem TNF-α, IL-1, IL-3 e IL-8 e são altamente responsivos a

TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, C5a e derivados do ácido aracdônico. São as células efetoras

mais abundantes no início da resposta inflamatória. Além da fagocitose, produzem

espécies ativas de oxigênio, liberam enzimas lisossomais citotóxicas e participam da

modulação da ativação de células B e T 20,75-77.

As células endoteliais produzem IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, endotelina-1,

prostraglandinas, óxido nítrico (NO) e fator de agregação plaquetária (PAF), além de

moléculas de adesão, essenciais para a localização da área de inflamação pelas células

imunes e sua migração. Plaquetas liberam PAF, Fator de crescimento derivado de

plaquetas (PDGF), TGF-β, serotonina, prostraglandinas, Tromboxano A2 (TXA2) e

óxido nítrico (NO) e podem interagir com os neutrófilos para a produção de lipotoxina

A4 (LXA4), que tem efeito antiinflamatório 22,78,79.

O tecido linfóide associado às mucosas (MALT) é composto por vários tipos de

células imunes presentes nas mucosas, nas placas de Peyer e nos linfonodos, que

interagem entre si e têm várias funções importantes na resposta imune à infecção,

inclusive a produção de anticorpos 80.

1.2.1.1 Transdução de sinal intracelular

A transdução de sinal intracelular ocorre a partir da associação de um ligante,

como o LPS ou uma citocina, ao seu receptor, fazendo com que ocorram modificações

da estrutura quaternária do receptor. Esta modificação estrutural se transmite à porção

intracelular do receptor ou a proteínas a ele associadas, possibilitando, por exemplo, a
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exposição de sítios de fosforilação. Pode ser necessária para a transdução de sinal a

internalização de parte do receptor e do ligante. A fosforilação de proteínas é catalisada

por enzimas chamadas quinases. A JAK2 quinase (Janus quinase) associada aos

receptores de IL-6 e IL-12, fosforila proteínas que se deslocam para o núcleo e se

ligam a outras proteínas que estão fisicamente associadas ao DNA. Proteínas com

atividade mitógena (MAP quinases), associadas ao CD14 e ao receptor de IL-1, são

outro importante elemento de transdução de sinal do citosol e sua ativação envolve sua

própria fosforilação anteriormente à fosforilação de seus alvos. A Tirosina quinase

(TRK), associada aos receptores de células T (TCR) e de antígeno de células B, ativam

fosfolipases, que hidrolisam fosfatidil-inositol trifosfato a inositol trifosfato (IP3) e

diacilglicerol (DAG). Esta seqüência de ativação também ocorre através de proteínas

G ligadas a receptores. O DAG aumenta a proteína quinase C (PKC), que fosforila

componentes do complexo NF-κβ. A via da esfingomielina, relacionada ao receptor de

TNF, envolve uma esfingomielinase neutra (SMase) da membrana plasmática, que

hidrolisa esfingomielina (SM) a ceramida e fosfocolina. A ceramida age como segundo

mensageiro, ativando proteínas quinases e fosfatases, que, ao contrário das quinases,

desfosforilam proteínas. Participam da transdução de sinal decorrente da ligação do

complexo LPS-LBP ao CD14 a fosfolipase C e a proteína quinase C (PKC). Algumas

citocinas inflamatórias ativam estas mesmas proteínas, com efeitos biológicos

semelhantes. A ativação de receptores com a seqüência “Toll / IL-1R” (TLR4, IL-1R),

envolve várias proteínas como a MyD88, quinases associadas aos receptores de IL-1

(IRAK) e TNF (TRAF6) e a IKK, a quinase do Iκβ 35,45,59,60.

Várias proteínas foram identificadas como elementos de ativação Trans, que se

ligam a componentes Cis Presentes no DNA. O NF-κβ é o elemento de ativação trans
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melhor estudado. Na célula não estimulada o NF-κβ esta presente como um complexo

trimérico dos componentes p65, p50 e Iκβ, um inibidor. A proteína quinase C (PKC)

fosforila o Iκβ, dissociando-o do complexo trimérico. Sem a presença do inibidor o

NF-κβ move-se do citosol para o núcleo, onde se liga a um sítio específico. Este sítio

de ligação está localizado na porção promotora (5’) da seqüência de codificação de

citocinas, entre as quais o TNF-α 61-64.

Ocorre elevação do cálcio intracelular em neutrófilos na sepsis e este evento está

associado ao início da produção de superóxidos, secreção de enzimas e a transição da

actina gel a sol, que tem importância na mobilidade da membrana celular. Outro

mediador intracelular na sepsis é o mononucleotídeo-fosfato de adenosina cíclico

(cAMP), cuja concentração intracelular é aumentada pela prostraglandina E2 (PGE2).

O  aumento do cAMP está associado à diminuição da síntese de TNF-α, IFN-γ, IL-12

e IL-2 e ao aumento da síntese de IL-10 e IL-6, com efeitos antiinflamatórios e de

estímulo para a diferenciação de células T auxiliares (CD4+/CD8-) imaturas (Th0)

para células Th2 65-68.

1.2.2 A resposta inflamatória à infecção

A resposta inflamatória à infecção compreende o reconhecimento da

contaminação microbiana, a liberação de moléculas de sinalização, o recrutamento de

efetores celulares, a destruição dos micróbios, o metabolismo dos tecidos lesados e a

restauração da integridade tecidual. A lesão tecidual e destruição bacteriana ocorrem

inicialmente pelo recrutamento de neutrófilos. A nicotinamida adenina dinucleotídeo
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fosfato (NADPH) oxidase gera espécies reativas de oxigênio (ROE), que são o maior

mecanismo de lesão tecidual e destruição bacteriana. Enzimas dos grânulos dos

neutrófilos são capazes de digerir proteínas intersticiais e da membrana basal,

facilitando a migração direta e permitindo a digestão do tecido lesado. A elastase

degrada uma série de proteínas funcionalmente importantes encontradas no sitio de

inflamação, como os componentes do complemento, das cascatas de coagulação e da

cinina 81-84.

Citocinas derivadas de monócitos e macrófagos são importantes mediadores da

resposta inflamatória, além de participar do reparo dos tecidos. O TNF-α, as IL-1, IL-6

e IL-8 ativam as células de defesa, levando à liberação de outras citocinas e

mediadores da resposta inflamatória, como os derivados do ácido aracdônico (PGE2 e

TXA2), peptídeos vasoativos (bradicinina e angiotensina), o PAF, aminas (histamina e

serotonina), óxido nítrico (NO) e derivados do complemento. Vários destes

mediadores têm funções redundantes. Os mediadores inflamatórios ajudam a recrutar

para o sítio da injúria neutrófilos, monócitos, macrófagos, células T e B e plaquetas,

além de facilitar a mobilização de moléculas solúveis como os fatores de coagulação,

componentes do complemento e imunoglobulinas 20,85.

A resposta inflamatória é acompanhada de uma resposta antiinflamatória que

ocorre pela diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias e da expressão de

seus receptores e pelo aumento da produção de IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, TGF-β,

receptor solúvel de TNF-α e do antagonista do receptor da IL-1 (IL-1ra). Esta resposta

antagônica serve à circunscrição local do processo. Uma resposta compartimentalizada

pode deter o insulto infeccioso, como pode não ser suficiente para impedir a
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disseminação do processo ou pode ainda ser suficientemente intensa para que exerça

efeitos a distância, como na resposta inflamatória sistêmica da sepsis 85-87.

1.2.2.1 A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS)

A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) secundária à infecção, ou

septicemia, é um processo contínuo no qual os mediadores inflamatórios produzidos

atuam a distância do sítio de infecção, ativando leucócitos, endotélio e coagulação,

alterando as funções de órgãos como o fígado e o coração, produzindo as alterações

metabólicas e hemodinâmicas que compõe a síndrome. Ocorrem : A agregação das

plaquetas, comprometendo a microcirculação e causando má distribuição do fluxo

sangüíneo, isquemia e injúria por reperfusão; A ativação da coagulação, por inibição

das proteínas C e S e ativação do fator de Hageman; A ativação da bradicinina, um

potente hipotensor. O óxido nítrico (NO), produzido por células endoteliais e pelos

macrófagos, também contribui para a hipotensão. A disfunção endotelial leva à perda

de líquido dos vasos para os tecidos, diminuindo o volume intravascular e piorando a

perfusão tecidual. Os neutrófilos ativados tornam-se aderentes uns aos outros e ao

endotélio vascular e produzem derivados do ácido aracdônico, enzimas lisossomais e

espécies reativas de oxigênio que geram fenômenos vasoativos locais adicionais

7,20,22,33,87-93.

A ineficiência do tratamento de suporte e a incapacidade do organismo em

restabelecer a homeostase levam à falência de múltiplos órgãos e sistemas (MODS),

que tem alta mortalidade. A SIRS se autolimita pela depressão da série monocítica,

com uma resposta antiinflamatória que, quando excessiva, aumenta o risco de
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infecção. A Elevação persistente dos níveis séricos de citocinas inflamatórias ou

antiinflamatórias se correlaciona com a mortalidade na sepsis 22,33,92,93.

1.2.3 Mediadores inflamatórios

1.2.3.1 Citocinas

As citocinas são proteínas que agem nas células como modificadores de resposta

biológica, levando a inibição ou estímulo para a produção de substâncias, o

crescimento, a proliferação, a diferenciação e a apoptose. Seus efeitos podem ser

autócrinos, parácrinos e endócrinos, podendo ser antagônicos em uma mesma célula,

dependendo do estado de ativação e do micro-ambiente. Há similaridade estrutural

entre várias citocinas, bem como entre seus receptores. As Interleucinas IL-2, IL-3, IL-

4, IL-5, IL-7 e IL-13 e o GM-CSF, por exemplo, pertencem à subfamília da cadeia

curta 4-α hélice e as IL-6, IL-11 e IL-12 e G-CSF pertencem à subfamília da cadeia

longa 4-α hélice. Os receptores de IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-11, IL-

13, IL-15, GM-CSF e G-CSF pertencem à família dos receptores de citocina do tipo 1,

cuja molécula prototípica é a do hormônio de crescimento e que possui um domínio

extracelular com 2 cisteínas conservadas e uma seqüência Trp-Ser-X-Trp-Ser 69,94,95.

A presença de receptores específicos e a variação da sua expressão define a

sensibilidade das células às citocinas. O aumento rápido da expressão dos receptores

pode ocorrer por exocitose de receptores pré-formados. A diminuição da expressão

pode ocorrer por internalização ou por clivagem proteolítica, que gera formas solúveis.
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Os receptores solúveis de IL-4, IL-7, IL-10 e TNF-α� tendem a inibir a atividade dos

seus ligantes, ao contrário do receptor solúvel de IL-6, que aumenta a atividade da

citocina. Alguns receptores compartilham componentes, o que explica o fato de que as

citocinas podem ativar as mesmas vias intracelulares e provocar respostas celulares

similares 60,94.

O organismo produz, em resposta às bactérias, TNF-α e IL-1, que são mediadores

inflamatórios primários e induzem a produção de IL-6, IL-8 e IL-12, que são

importantes na resposta inflamatória e de fase aguda. As IL-4, IL-10 e IL-13 são

componentes principais da resposta antiinflamatória. Ocorre também a produção de

fatores de crescimento celular como o GM-CSF e G-CSF.

1.2.3.1.1 Fatores de necrose tumoral (TNF)

O TNF-α é uma proteína de membrana de 26 kDa que, clivada por

metaloproteinases, se torna um peptídeo solúvel de 17 kDa cujo trímero é

biologicamente ativo. Ele é produzido por monócitos e macrófagos, neutrófilos, células

endoteliais, NK e T. Seu mRNA esta presente em células de tecidos saudáveis,

possibilitando o encurtamento do tempo de liberação a partir do estímulo. É a primeira

citocina liberada em resposta a endotoxina nos monócitos e macrófagos, com um pico

em 1 a 2 horas após a infusão de LPS, tornando-se indetectável em 4 a 6 horas.

Camundongos resistentes ao LPS não sintetizam o TNF-α em resposta ao LPS, mas a

infusão do TNF-α nestes animais reproduz os efeitos da sepsis. Além do LPS e de

componentes de bactéria gram-positivas sua liberação é estimulada por TNF-α, IL-1,

IL-6, IL-12, IFN-γ, PAF e C5a, sendo inibida por IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β,
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corticoesteróides e por substâncias que aumentam o AMP cíclico (cAMP) intracelular,

como a PGE2 , os inibidores da fosfodiesterase e os agonistas β2 adrenérgicos. A PGE2

induz a produção de TNF-α em monócitos não ativados e a inibe em monócitos

ativados. O TNF-α induz a liberação de IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, PAF, eicosanóides,

antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra) e receptor de TNF solúvel (TNFR solúvel).

Este padrão de liberação de agonistas e antagonistas inflamatórios é comum às

citocinas. O TNF-α é um potente ativador de macrófagos e neutrófilos e induz a

proliferação, a produção de IL-1 e de moléculas de adesão por células endoteliais. Ele

induz hipotensão, aumento da permeabilidade vascular, acúmulo de neutrófilos nos

pulmões, anorexia, diminuição do fluxo sangüíneo esplâncnico, dano à mucosa

intestinal, hiperglicemia, alterações no perfil lipídico, acidose, coagulação e, por ação

direta no hipotálamo, hiperpirexia 10,22,75,76,96-104 .

Os receptores de TNF-α (TNFR) do tipo I (TNFR-55, CD120a) e tipo II

(TNFR75, CD120b) ativam a produção do NF-κβ e de ceramidas por

esfingomielinases. Eles não têm capacidade intrínseca de fosforilação da tirosina.

Acredita-se que a transdução de sinal envolva os fatores associados ao TNFR (TRAFs)

e as proteínas associadas ao domínio da morte do TNFR-55 (TRADD). O TNFR-I está

envolvido com a citotoxicidade e a expressão de moléculas de adesão em células

endoteliais. O TNFR-II pode transportar o ligante para o TNFR-I. A Clivagem

proteolítica destes receptores produz formas solúveis (TNFRs), que neutralizam o

TNF-α circulante, mas, em baixas concentrações, podem aumentar sua meia-vida e

atividade biológica. A modulação da resposta imune pelos TNFR na endotoxemia

experimental se dá pela diminuição transitória da expressão dos receptores nos
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monócitos e neutrófilos, tornando-os menos sensíveis ao TNF-α, e pela liberação de

TNFR solúvel 63,95,99,100,105.

1.2.3.1.2 Interleucina 1

A interleucina 1 (IL-1) tem duas formas com pontos isoelétricos diferentes e que

são codificadas por genes distintos, a IL-1α e a IL-1β. Ambas possuem precursores de

31 kDa processados em peptídeos de 17 a 22 kDa e são produzidas no citoplasma de

monócitos e de células epiteliais e endoteliais. A IL-1α é ativa na membrana celular,

enquanto a IL-1β, menos ativa, é liberada por clivagem pela enzima conversora de IL-

1β (ICE), respondendo pelos efeitos endócrinos da citocina. A expressão da IL-1 é

estimulada pelo LPS, ácido teicóico, TNF-α, GM-CSF, M-CSF, IFN-γ, TGF-β. As IL-

4, IL-10, IL-13, PGE2 , corticoesteróides e cAMP inibem sua liberação. A produção de

IL-1 pode ter modulação autócrina ou pelo antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra).

Vários de seus efeitos biológicos são semelhantes e sinérgicos aos do TNF-α mas ela

não é capaz de induzir sozinha lesão celular ou apoptose. A IL-1 estimula a sua própria

liberação e a de IL-6, IL-8, TNF-α, IFN-γ, PAF, eicosanóides e Fatores estimuladores

de colônia. Ela induz a ativação de neutrófilos, monócitos e linfócitos, a expressão de

moléculas de adesão no endotélio, a coagulação, hipotensão, febre e anorexia 22,106,107.

O receptor de IL-1 tipo I (IL-1rI, p80) tem domínios imunoglobulina

extracelulares e uma seqüência “Toll-like” intracelular e é expresso em variados tipos

celulares. A transdução de sinal deste receptor depende da associação com uma

proteína acessória e envolve a fosforilação de quinases e o NF-κβ. O IL-1rII (p68)

expresso em células B e neutrófilos tem maior afinidade pela IL-1β que o IL-1rI e não
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induz resposta biológica, sendo considerado um regulador negativo da atividade de IL-

1β. O IL-1rII pode existir na forma solúvel, neutralizando a IL-1β, e sua liberação

pode ser induzida in vitro pelo LPS, TNF-α, IL-4 e glicocorticóides. A IL-1 induz

diminuição da expressão dos IL-1r e dos TNFR. O antagonista do receptor de IL-1 (IL-

1ra), que se liga aos IL-1r sem desencadear a transdução de sinal, é produzido pelas

mesmas células que produzem a IL-1, inclusive nas infecções bacterianas, e é outro

regulador negativo da atividade de IL-1 102,106-109.

1.2.3.1.3 Interleucina 6

A interleucina 6 (IL-6) é uma proteína glicosilada com peso de 22 a 29 kDa,

produzida por monócitos, macrófagos, células endoteliais, B e T, megacariócitos,

queratinócitos, astrócitos, fibroblastos e neutrófilos. Sua produção é induzida por TNF-

α , IL-1, por IFN-γ, sendo inibida por IL-4, IL-10 e IL-13. A IL-6 é a maior indutora

de produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, induzindo também o catabolismo

protéico e a hiperpirexia. Sua interação com outras citocinas ( IL-12, IL-4 e IL-5 )

possibilita tanto a produção de anticorpos por células B quanto a diferenciação de

células T e NK citotóxicas. A infusão de IL-6 causa febre, mas não hipotensão. A IL-6

inibe a produção de TNF e IL-1 induzida por LPS em monócitos in vitro e induz um

aumento do TNFR solúvel e do IL-1ra, com efeitos antiinflamatórios. Há correlação de

seus níveis séricos com a mortalidade na sepsis 77,102,110-113.

O receptor de IL-6 pertence à família dos receptores de citocina do tipo 1, que têm

um domínio imunoglobulina extracelular, além de vários resíduos de prolina e serina

no domínio intracelular, que devem ser alvo de quinases. Este receptor não tem
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atividade intrínseca de tirosina-quinase e está associado a várias famílias de quinases,

como as Janus quinases (Jak quinases) e proteínas transdutoras de sinal e ativadoras de

transcrição (proteínas STAT). A cadeia alfa do receptor, à qual se liga a IL-6, aumenta

sua afinidade ao ligante quando associada à cadeia beta (gp130), que permite a

transdução de sinal. As cadeias alfa e beta se associam por pontes dissulfídicas na

porção extracelular somente quando ligadas à IL-6. A ligação da citocina à forma

solúvel do receptor (IL-6rs), que é a porção extracelular da cadeia alfa, pode se

associar à cadeia beta e efetuar a transdução de sinal 69,114,115.

1.2.3.1.4 Interleucina 8

A interleucina 8 (IL-8) é uma proteína de 8 kDa, pertence à família das

quimiocinas (ou citocinas quimiotáxicas), proteínas catiônicas de 70 a 100

aminoácidos que têm 4 cisteínas amino-terminais envolvidas por duas pontes

dissulfídicas. É produzida por macrófagos, neutrófilos, células endoteliais,

fibroblastos, hepatócitos e megacariócitos ( plaquetas ), tendo sua liberação induzida

por LPS, IL-1, IL-12 e TNF-α e inibida por IL-4, IL-10 e IL-13. Ela tem efeito

quimioatraente e ativador sobre neutrófilos, regulando a adesão e migração trans-

endotelial e induzindo a liberação de enzimas e a produção de superóxido. A infusão

de IL-8 causa granulocitopenia inicial seguida por granulocitose. Seus dois receptores,

IL-8ra e IL-8rb, são proteínas G que ativam a fosfatidil-inositol fosfolipase C e várias

proteínas-quinases, como a proteína quinase C (PKC), com mobilização de estoques

intracelulares de cálcio. Outras quimiocinas também se ligam ao IL-8rb 116-120.
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1.2.3.1.5 Interleucina 12

A interleucina 12 (IL-12) é composta por 2 unidades (p35 e p40) codificadas por

genes diferentes, ligadas por pontes dissulfídicas. A p35 tem homologia com a IL-6 e a

p40 tem homologia com o IL-6R. A p40 permite a ligação da citocina ao receptor,

enquanto a p35 é crítica para a transdução de sinal, que envolve as quinases Jak e

STAT4. Dímeros da p40 se ligam ao receptor sem correspondente transdução de sinal,

agindo como um antagonista. A IL-12 é produzida por monócitos e células dendríticas.

Seus receptores são heterodímeros de proteínas que têm domínios com 2 cisteínas e

seqüências Trp-Ser-X-Trp-Ser e estão presentes em células T, NK e em algumas

populações de células B. Ela induz a produção de IFN-γ em células NK e T e é um

fator de crescimento de células T com efeitos similares aos da IL-2. A IL-12 promove

a diferenciação de células T auxiliares (CD4+/CD8-) imaturas Th0 a Th1 e, em

sinergismo com a IL-2, induz a proliferação de células B e monócitos. Ela age em

células T e NK induzindo a liberação de IL-2, IL-3, IL-8, IL-10, TNF-α, M-CSF, GM-

CSF e IFN-γ e inibindo a produção de IL-4. Sua produção é inibida por IL-4, IL-10 e

IL-13. Camundongos com deleção do gene que codifica a p40 tem diminuição da

produção do IFN-γ e diminuição da ativação macrofágica e da imunidade celular. O

IFN-γ potencializa a síntese da IL-12 e é o mediador de muitos de seus efeitos. Infusão

de IL-12 em chimpanzés leva a ativação tardia de muitos dos mecanismos

inflamatórios da sepsis, sugerindo um papel desta citocina na manutenção da resposta

inflamatória sistêmica. A IL-12 proporciona uma ligação entre a imunidade inata e a

imunidade adaptativa, favorecendo o desenvolvimento de respostas imunes

específicas, agindo como um adjuvante endógeno (adjuvantes são produtos bacterianos
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que recrutam e ativam macrófagos e servem para aumentar a resposta imune específica

para um antígeno co-administrado) 94,121-125.

1.2.3.1.6 Interleucina 18

A IL-18 é uma citocina estruturalmente similar a IL-1β, produzida por monócitos

e macrófagos induzida pelo LPS. Ela estimula a produção de IL-2, GM-CSF e TNF-α

por células T e inibe a produção de IL-10. A IL-18 induz a produção de TNF-α e

quimiocinas, além de moléculas de adesão. Ela induz a produção de IFN-γ por células

T e NK. Camundongos com deleção do gene da IL-18 ou da ICE, que é necessária

para a liberação da citocina, produzem muito pouco IFN-γ em resposta ao LPS, mesmo

com a presença da IL-12. A produção de IFN-γ por IL-18 é mediada pela ativação do

promotor AP-1, enquanto a IL-12 ativa o STAT4 e depende de um segundo sinal. As

duas citocinas têm ação sinérgica na produção de IFN-γ. O IL-12 aumenta a expressão

do receptor da IL-18 (IL-18R), que também é estruturalmente similar ao IL-1RI. Os

níveis séricos de IL-18 estão aumentados na sepsis. Camundongos com deleção do

gene da IL-18 desenvolvem, em relação aos controles, artrite séptica por

Staphylococcus aureus mais intensa, com menor chance de desenvolvimento de

septicemia pelo mesmo germe 126-128.

1.2.3.1.7 Interleucinas 4 e  interleucina 13

A interleucina 4 (IL-4) tem 20 kDa e é sintetizada principalmente por células T

auxiliares (CD4+/CD8-) e, assim como a IL-10 e a IL-13, ela inibe a liberação das
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citocinas inflamatórias TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, G-CSF e GM-CSF pelos

monócitos. Ela ativa a produção do ácido 15-s-hidroxieicosatetraenóico (15-s-HETE) e

da lipotoxina A4 (LXA4) pela 15-lipoxigenase. Estes metabólitos do ácido aracdônico

têm efeitos antiinflamatórios. Ela inibe a expressão dos TNFR em monócitos e

estimula a produção do IL-1ra. Sua produção é estimulada pela PGE2 e inibida pela IL-

12. Ela estimula o crescimento e diferenciação de células B e T, sendo necessária para

que linfócitos produzam as IL-3, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 , GM-CSF e a si própria. A

IL-4 estimula a adesão dos linfócitos ao endotélio (pela VCAM-1) e induz a expressão

de antígenos MHC classes II em macrófagos. Ela participa da diferenciação de células

T auxiliares com fenótipo Th0 para o fenótipo Th2. O receptor de IL-4, de 130 kDa,

pertence à família dos receptores de citocina tipo I e ativa as quinases Jak e STAT6. A

IL-13 também se liga ao receptor de IL-4 em células não linfóides, o que confere

similaridade de efeitos destas citocinas, excluindo a diferenciação de células B e T. A

interleucina 13 (IL-13) tem 15 kDa, com 30% de homologia com a IL-4 e significativa

homologia funcional. Produzida por células T CD4+, inibe a produção de citocinas

inflamatórias por monócitos, induz a via da 15-lipoxigenase e aumenta a liberação do

IL-1ra e a expressão de moléculas de adesão em monócitos 22,66,73,126-136.

1.2.3.1.8 Interleucina 10

A interleucina 10 (IL-10) de 18 kDa é produzida por células B e T auxiliares,

monócitos e macrófagos estimulados por produtos bacterianos, TNF-α, IL-1, IL-6 e

IL-12, e ativação do receptor Fc de IgG tipo I (FcγRI, CD64) tendo como alvos células

B, T, NK e macrófagos. Ela é capaz de inibir muitos dos efeitos do IFN-γ em
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macrófagos e de inibir a produção de IL-1, de TNF-α, de NO, a expressão de

moléculas do MHC classe II, a expressão de moléculas co-estimulatórias B7-1 e B7-2

e a apresentação de antígenos por monócitos e macrófagos. Ela inibe a síntese de

citocinas por células NK e T. A IL-10, em sinergia com a IL-2, é um fator de

crescimento de células B e T. Assim como a IL-4, ela inibe a liberação de IL-6, IL-8 e

IL-12 e aumenta a liberação de IL-1ra. A IL-10 tem efeito inibitório sobre a imunidade

inata e imunidade específica mediada por células T. Seu receptor pertence à família

dos receptores de citocina classe II, como o receptor de IFN-γ, e se oligomerizam na

presença do ligante, ativando as quinases jak e STAT. Ela é detectável no soro de mais

de 80% dos pacientes com sepsis severa 76,94,102,137-141.

1.2.3.1.9 Outros mediadores celulares

Os fatores estimuladores de colônia de granulócitos e monócitos (GM-CSF, de 22

kDa), de monócitos (M-CSF de 40 kDa) e de granulócitos (G-CSF de 19 kDa) são

produzido por macrófagos, células T ativadas, megacariócitos, células endoteliais e

fibroblastos. Além de sua atividade na medula óssea, estimulando a produção das

células mielóides, estimulam a fagocitose, a degranulação e a citotoxicidade em

neutrófilos e macrófagos. O G-CSF é detectável no sangue de pacientes com infecções

apresentando, além de efeitos estimuladores da fagocitose no sítio de infecção, efeitos

endócrinos na medula óssea, participando da homeostase dos granulócitos 22,111,142,143.

O fator de crescimento e transformação beta (TGF-β) é produzido por  plaquetas,

macrófagos e linfócitos T. É um quimioatraente de monócitos e estimula nestas células

sua própria produção, a de IL-1 e de TNF-α. Ele inibe a adesão de neutrófilos e a
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proliferação de células T e B, além de promover o crescimento de células de reparo. O

TGF-β é uma das citocinas envolvidas na mudança do isotipo da porção Fc em células

B para IgA. A interleucina 15 é uma proteína de 17 kDa produzida por fagócitos

mononucleares em resposta a infecções virais e ao LPS, promovendo a proliferação de

células NK. É estruturalmente homologa a IL-2 e compartilha um de seus receptores

22,76,142-145.

1.2.3.2 Derivados do ácido aracdônico e o fator de agregação plaquetária
(PAF)

Os eicosanóides são moléculas de ácidos graxos poli-insaturados de 20 carbonos

sintetizados pelos leucócitos e outras células a partir do ácido aracdônico por enzimas

como a ciclo-oxigenase e a 15-lipoxigenase. A Prostraglandina E2 (PGE2) sintetizada

por fibroblastos, células epiteliais e macrófagos em resposta a IL-1, IL-6, TNF-α,

complemento e ativação de receptores Fc de imunoglobulina, inibe a proliferação de

células B e T, a secreção de IL-12 e a expressão de antígenos de classe II do MHC em

monócitos, suprimindo a apresentação de antígenos para as células T. O leucotrieno B4

(LTB4) é o primeiro quimioatraente de neutrófilos gerado por macrófagos e neutrófilos

após a estimulação por LPS, tendo efeito no aumento da adesão ao endotélio. O 15-s-

HETE e o LXA4 têm efeitos antiinflamatórios, antagonizando e diminuindo a produção

de LTB4. Os derivados do ácido aracdônico causam vasodilatação, agregação

plaquetária e ativação de neutrófilos. Suas concentrações encontram-se aumentadas no

sangue de pacientes com choque séptico, sugerindo envolvimento destas moléculas na

fisiopatologia desta condição clínica 21,67,88,130,146-151.
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O fator de agregação plaquetária (PAF) é um glicopeptídeo produzido por

neutrófilos, macrófagos, plaquetas, células endoteliais, epiteliais e NK, com efeito na

anafilaxia e hiper-reatividade vascular, tendo sua produção induzida por TNF-α e

sendo atuante na sepsis. Ele promove a agregação plaquetária, tem efeito inotrópico

negativo e aumenta a permeabilidade vascular, além de induzir a produção de IL-1 e

IL-2, TNF-α, LTB4 e TXA2 22,152.

1.2.3.3 Moléculas de adesão

O processo de adesão é essencial para a localização do sítio de inflamação pelos

leucócitos. As moléculas de adesão estão envolvidas com a quimiotaxia, fagocitose,

citotoxicidade e regulação da resposta à infecção. Ocorre na sepsis a ativação sistêmica

da adesão que parece ter participação na lesão tecidual. O bloqueio da adesão em

modelos experimentais de sepsis previne a injúria tecidual, mas estudos clínicos não

demonstraram aumento da sobrevida quando da utilização destes bloqueadores. O

processo de migração dos neutrófilos através do endotélio envolve tipicamente os

estágios de “homing”, no qual há a identificação do sítio da injúria, “rolling”, no qual

há diminuição da velocidade e início do processo de adesão e do qual participam

principalmente as selectinas, e a adesão firme e transmigração, que envolvem as

moléculas de adesão intercelular (ICAM), que pertencem à família das

imunoglobulinas, e as integrinas 21,78,153-155.
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1.2.3.3.1 Moléculas de adesão da família das imunoglobulinas

A molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1 ou CD54), que permite a ligação do

endotélio aos monócitos, neutrófilos, e células T, é uma das moléculas de adesão

pertencentes à família das imunoglobulinas. Sua expressão é aumentada por LPS,

TNF-α e IL-1. Seu ligante é o complexo CD11A/CD18 e CD11B/CD18. A molécula

de adesão intercelular 2 (ICAM-2 ou CD102) se liga ao CD11A/CD18, possibilitando

a ligação do endotélio aos fagócitos e células T. A molécula de adesão celular vascular

(VCAM-1) tem sua expressão aumentada por LPS, TNF-α, IL-1 e IL-4 e permite a

ligação do endotélio a células que expressam o antígeno VLA-4, como os linfócitos e

monócitos 78,153,156,157.

1.2.3.3.2 As Integrinas

As Integrinas são heterodímeros dos componentes alfa e beta. As integrinas beta 2

têm três cadeias alfa distintas, porém relacionadas (CD11 A, B e C), e uma cadeia beta

comum (CD18), participando da adesão celular e da ativação e proliferação de

leucócitos. A capacidade de adesão depende da ativação do heterodímero. O

CD11A/CD18 ou antígeno funcionalmente associado a linfócitos -1 (LFA-1) é

expresso em células NK e T, monócitos e neutrófilos e se liga às ICAM-1, 2 e 3. O

CD11B/CD18 é expresso em monócitos, neutrófilos e células NK e se liga à ICAM-1,

LPS, fator X, frações do complemento, fibrinogênio e L-selectina. Ela age em

neutrófilos induzindo a agregação, aderência, quimiotaxia, produção de espécies

reativas de oxigênio e liberação de enzimas proteolíticas. Sua expressão é aumentada
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por LTB4 e C5a, que são quimioatraentes, e pelo TNF-α, sendo constitutiva em

neutrófilos e aumentada com a sua ativação. O CD11C/CD18 é expresso em células

NK, monócitos, neutrófilos e alguns linfócitos, tendo como ligantes o C3bi e o

fibrinogênio. Esta molécula, cuja expressão é aumentada pelo TNF-α, é liberada por

grânulos citoplasmáticos dos neutrófilos após sua ativação por quimioatraentes como

LTB4 e C5a. As integrinas alfa 4 são expressas em linfócitos e monócitos, mas não em

neutrófilos, tendo como ligantes a  VCAM-1 e as fibronectinas. Estas moléculas

iniciam o contato e dão suporte para o a adesão e transferência dos linfócitos para o

sítio de inflamação 78,153,157-162.

1.2.3.3.3 As Selectinas

As selectinas são glicoproteínas que têm uma estrutura molecular comum, com

uma região transmembranar, uma curta porção intracelular e uma porção extracelular

com um domínio lectina cálcio-dependente N-terminal, domínios regulatórios de

complemento e um domínio de fator de crescimento epidermal (EGF). O domínio

lectina é essencial para a adesão celular e o domínio EGF parece ter papel regulatório.

Ao contrário da porção extracelular, não existe homologia entre as porções

intracelulares das diferentes selectinas, sugerindo diferenças funcionais. A selectina E

é expressa em células endoteliais ativadas por TNF-α, IL-1β e LPS, permitindo sua

ligação aos neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e células T de memória. Seus

ligantes são carboidrato de glicoproteínas e glicolipídeos, sendo sujeitas à clivagem

protéica e podendo existir livres no plasma. A selectina P é encontrada em plaquetas e

no endotélio, permitindo a adesão aos neutrófilos e monócitos. A selectina L é
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expressa por células progenitoras hematopoéticas e timócitos imaturos, neutrófilos,

monócitos, e algumas células NK e linfócitos. É constitutiva e funcional em neutrófilos

não ativados, havendo redução de sua expressão após a diapedese e pela ação de

quimioatraentes, como o IL-8. A clivagem proteolítica pode permitir a modulação de

resposta pelo desligamento de leucócitos do endotélio e pela liberação de selectina L

solúvel, que em altas concentrações pode inibir a adesão de leucócitos ao endotélio. A

selectina L pode levar ao aumento do cálcio intracelular e à ativação da produção de

espécies reativas de oxigênio em neutrófilos 78,150,156,157,160-167.

1.3 Imunidade adaptativa

1.3.1 Maturação de células T. Imunidade humoral e imunidade celular.

A imunidade adaptativa ou adquirida, ao contrário da imunidade inata ou natural,

desenvolve respostas imunes contra antígenos específicos. O desenvolvimento de

resposta celular ou humoral específica depende da interação de vários tipos celulares,

particularmente das células T. As células T auxiliares ( CD4+/CD8- ) Th0 são um

fenótipo parcialmente diferenciado que pode originar dois fenótipos distintos pelo

padrão de produção de citocinas e conseqüente papel na imunidade adaptativa. O

fenótipo Th1 depende da exposição a IL-12, levando à produção de IFN-γ e TNF-α ,

possibilitando a ativação de macrófagos, efetores da imunidade celular. O fenótipo Th2
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depende da exposição a IL-4 e possibilita o desenvolvimento da imunidade humoral. A

diferenciação em um ou outro fenótipo depende de características do antígeno e de sua

apresentação, bem como fatores do micro ambiente, como a presença de adjuvantes e

de citocinas 131,168,169.

Após a fase inicial na sepsis, há depressão da imunidade celular e existem

evidências de predomínio do fenótipo Th2 em pacientes e modelos experimentais.

Tanto as IL-4 e IL-10 quanto a IL-12 são produzidas na sepsis. A IL-6 pode induzir

aumento da produção de IL-4 nas células Th0. Pacientes com choque séptico

apresentam IL-10 aumentada no plasma. Pacientes cujos monócitos produzem menor

quantidade de IL-12 anteriormente à realização de cirurgias abdominais têm maior

risco de sepsis no pós-operatório. Camundongos com deficiência de IL-4 apresentaram

maior clareamento bacteriano, com menor mortalidade por sepsis e menor gravidade

de artrite induzida pela injeção de Staphylococcus aureus. Camundongos com

deficiência do receptor de IFN-γ apresentam mortalidade aumentada após a indução de

sepsis abdominal. O uso de anticorpos monoclonais anti- IL-10 anteriormente à

indução de sepsis em ratos aumenta a produção de TNF-α e a mortalidade. A ativação

do receptor de porção Fc de IgG tipo I (FcγRI) em macrófagos leva a um aumento da

liberação de IL-10 e diminuição da liberação de IL-12, com reversão do padrão de

citocinas pró-inflamatórias, em um modelo experimental de infecção. É razoável

considerar que a resposta mais adequada às infecções extracelulares por bactérias deva

envolver elementos tanto da imunidade celular quanto humoral 170-177.
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1.3.2 Imunoglobulinas e Imunidade humoral

As cinco classes de imunoglobulinas (IgD, IgM, IgG, IgA e IgE) têm grande

homologia estrutural e são produzidas por células B maduras, os plasmócitos. Uma

molécula de imunoglobulina possui duas cadeias pesadas (H) ligadas entre si por

pontes dissulfídicas, sendo que cada uma destas está ligada por pontes dissulfídicas a

uma cadeia leve (L). As cadeias pesadas estão associadas às cadeias leves na porção N-

terminal da molécula, que é a região variável à qual se ligam os antígenos. A porção C-

terminal, denominada fração Fc, é específica para cada classe de imunoglobulina e

nela se localizam os sítios de ligação ao complemento e aos receptores Fc. O

Fragmento F(ab’)2 da imunoglobulina é obtido por digestão pela pepsina e inclui as

porções variáveis de ligação ao anticorpo e região de dobradiça e exclui a fração Fc.

Os domínios imunoglobulina são compostos por cerca de 110 aminoácidos, com duas

camadas de β-lâminas e três ou quatro fitas de peptídeos antiparalelos. Várias

proteínas, como os receptores Fc de imunoglobulinas (FcR), o receptor de célula T

(TCR) , as moléculas do complexo de histocompatibilidade principal (MHC) de classe

I e II, algumas moléculas de adesão (ICAM-1 e 2, VCAM-1) e o receptor de

interleucina 1 (IL-1R) apresentam domínios imunoglobulina 94,178.

Células B imaturas expressam IgM e IgD com uma região variável específica em

sua superfície. A interação com antígenos específicos e com outras células e

mediadores imunes leva à proliferação e diferenciação destas células, que passam a

produzir anticorpos específicos, inicialmente da classe IgM e posteriormente, mediante

modificação na transcrição da porção Fc, das classes IgA, IgE ou IgG. Os anticorpos

neutralizam antígenos, impedindo sua penetração e ação no organismo, podem ativar o
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complemento, possibilitando a lise bacteriana ou a fagocitose via receptor de

complemento. As IgA, IgG e IgE possuem receptores específicos para as porções Fc,

que permitem a fagocitose e o clareamento de imunocomplexos, bem como a produção

e liberação de citocinas, de outras proteínas, de espécies reativas de oxigênio e a

citotoxicidade mediada por anticorpo. As imunoglobulinas podem exercer efeitos

modulatórios negativos na resposta imune, seja por interações anti-idiotípicas ou pela

ligação a alguns dos receptores Fc. A IgM se liga ao complemento e exerce suas

funções efetoras pela ativação da via clássica ou pela ligação aos receptores do

complemento 94,179.

A IgG corresponde a 80% das imunoglobulinas do sangue no homem, com uma

meia vida de até 23 dias. Existem quatro subclasses de IgG, que se distinguem pela

capacidade de ativação do complemento, suscetibilidade a proteólise e capacidade de

ligação aos receptores Fc. A IgG e o componente C3 do complemento são as principais

opsoninas do sangue, capazes de se ligar e recobrir a superfície de partículas ou

microorganismos, preparando-os para a fagocitose, que ocorre pela ligação deste

complexo aos receptores para a porção Fc (FcRs) das imunoglobulinas, proteínas de

membrana capazes de se ligar a essa porção da molécula, ou por receptores do

complemento (CRs). As Deficiências de IgG ( hipogamaglobulinemias ) estão

freqüentemente associada à predisposição a infecções 178,180-183.

A IgA é a imunoglobulina de produção mais abundante em humanos,

correspondendo a 15% das imunoglobulinas do sangue, com meia vida de até 6 dias,

sendo a principal Imunoglobulina nas mucosas. A IgA mucosa é produzidas pelos

plasmócitos da lâmina própria da mucosa (do MALT) enquanto a IgA do sangue é
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produzida pelos plasmócitos da medula óssea, sendo possível a migração de células

entre os sítios. A IgA pode ser monomérica, que predomina no soro, ou dimérica. Falta

à subclasse IgA2, que predomina nas mucosas, uma seqüência de 13 aminoácidos na

região de dobradura, o que lhe confere maior resistência contra proteases produzidas

por Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae, em

relação à outra subclasse, a IgA1. A IgA mucosa neutraliza toxinas e micróbios

impedindo sua aderência e penetração. A neutralização de antígenos ingeridos ou

inalados evita o desencadeamento de resposta inflamatória local ou sistêmica, nem

sempre desejável, evitando desta forma danos à integridade da barreira mucosa, que é

uma dos mais importantes mecanismos locais de defesa. A IgA-secretória (sIgA)

presente nas mucosas é um dímero com as subunidades ligadas por pontes dissulfídicas

à cadeia de junção (J) de 15 kDa. A secreção da sIgA envolve a ligação covalente desta

ao receptor poli-Ig, uma glicoproteína de 100 kDa da família das imunoglobulinas

associada à membrana basolateral das células epiteliais das mucosas. O complexo

sIgA-poli-Ig é ativamente transportado através da célula e secretado na superfície

luminal da mucosa. A sIgA é liberada por clivagem proteolítica do receptor poli-Ig

formando o componente secretório (CS) de 70 kDa que permanece associado à

imunoglobulina tornando-a mais resistente à digestão por enzimas proteolíticas e às

alterações de pH. A IgA pode atuar na lâmina própria da mucosa, transportando

antígenos que tenham penetrado a barreira de volta para o meio externo, através dos

receptores poli-Ig. Acredita-se que a IgA do sangue possa participar da remoção de

antígenos provenientes do trato respiratório e gastro-intestinal, dificultando a produção

de IgM e IgG contra estes antígenos por linfócitos do baço e a ocorrência de resposta

inflamatória. Acredita-se que o fenômeno de indução de tolerância oral dependa da



supressão ativa destas células esplênicas por células T oriundas do MALT. As

manifestações das deficiências de IgA variam da ausência de sintomas até o aumento

da prevalência de infecções do trato respiratório superior, alergias e doenças auto-

imunes 184-190.

Existem dois receptores envolvidos no catabolismo da IgA e de seus

imunocomplexos: O receptor Fc de IgA (CD89 ou FcαRI), expresso em células

mielóides, e o receptor de asialoglicoproteínas, expresso em hepatócitos, que identifica

glicoproteínas que perderam moléculas de ácido siálico para degradação no fígado e se

liga à IgA1 na sua região de dobradura através do resíduo N-acetil-galactosamina, que

não existe na IgA2 184,191-193.

Figura 1. Subtipos de IgA monomérica
Subtipos de IgA monomérica As cadeias leve e pesada estão
representadas respectivamente em branco e cinza. Os sítios de glicosilação
O- e N- estão representados respectivamente pelos círulos brancos e
pretos 194.
36
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Figura 2. O receptor poli-Ig e a IgA secretória 194.

1.3.3 Receptores Fc de Imunoglobulinas

Os receptores Fc de imunoglobulina (FcR) são glicoproteínas da família das

imunoglobulinas presentes nas membranas de células mielóides e linfóides que se

ligam à porção Fc das imunoglobulinas, permitindo que os imunocomplexos

desencadeiem a fagocitose, a produção de citocinas, a citotoxicidade celular e a

liberação de superóxidos, levando à ativação ou inibição da resposta inflamatória. Os

FcR possibilitam a ativação de células efetoras (imunidade celular) através das

imunoglobulinas (imunidade humoral). Os FcR dos linfócitos exercem papel na

modulação da resposta imune. A transdução de sinal freqüentemente depende da

associação não covalente dos FcR a cadeias protéicas com motivos ativadores ou

inibidores imunotirosina (ITAM ou ITIM). Os FcR participam do catabolismo das

imunoglobulinas, promovendo sua internalização para degradação ou reciclagem. São

descritos receptores Fc de IgG, IgA, IgE e IgD 182,195-199.
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Existem três tipos de FcγR (receptores de IgG) com similaridades na região

extracelular e com grandes diferenças nas porções transmembranar e

intracitoplasmática. Estes receptores participam da fagocitose, toxicidade celular

dependente de anticorpo e liberação de mediadores inflamatórios. Os FcγRI (CD64)

são receptores de alta afinidade expressos em monócitos e macrófagos que se ligam a

IgG monomérica. Eles não são constitutivos de neutrófilos mas podem ter sua

expressão induzida por IFN-γ e G-CSF. O FcγRI está envolvido no aumento de

produção de IL-10 e diminuição de produção de IL-12 em macrófagos. Os FcγRII

(CD32) expressos em plaquetas, células B, macrófagos e granulócitos são receptores

de baixa afinidade que só se ligam a IgG associada a antígenos (imunocomplexos).

Nas células B a ligação do imunocomplexo ao FcγRII desencadeia um sinal regulatório

negativo. Os FcγRIIIa (CD16a) expressos em células T e NK e fagócitos

mononucleares interagem com imunocomplexos com baixa afinidade. Os FcγRIIIb

(CD16b) expressos em granulócitos são ancorados à membrana citoplasmática por

uma ligação tipo glicosil-fosfatidil-inositol (GPI),  de modo distinto dos FcγRIIIa, não

tendo região transmembranar ou intracitoplasmática. O FcγRIIIb corresponde a oitenta

porcento dos FcγR da superfície dos neutrófilos e tem grande mobilidade pela ligação

GPI, fato que favorece a adesão do ligante e sua apresentação para outros receptores,

como o CR3 e o FcγRII, que estão aptos a desencadear a formação do fagossomo e a

produção de espécies reativas de oxigênio 174,195,197,199-202.

O Receptor Fc de IgA (CD89 ou FcαRI) expresso em membranas de monócitos,

neutrófilos e eosinófilos, é uma glicoproteína com um núcleo protéico de 32 kDa, com

massa total de 55 a 100 kDa, condicionada por variações de glicosilação. Tem 206



39

aminoácidos com dois domínios imunoglobulina e 6 sítios de glicosilação na porção

extracelular, 19 aminoácidos na porção transmembranar e 41 aminoácidos na porção

intracitoplasmática. Existem isoformas deste receptor produzidas por “splicing”

alternativos do RNA originando FcαRI com massas moleculares menores, com

núcleos protéicos de 28 kDa e 22 kDa, expressas em macrófagos alveolares. O CD89

se liga a todas as formas de IgA mas a ligação com a IgA polimérica é mais estável. A

ligação IgA-receptor é influenciada pelo estado de glicosilação de ambos, sendo

aumentada da ordem de cinco vezes em receptores dessializados. A afinidade da

ligação normalmente é baixa, possibilitando rápida dissociação. A expressão do FcαRI

é aumentada pelo acetato de forbol miristato (PMA), a ionomicina, o TNF-α, a IL-8, o

GM-CSF, o LPS, a FMLP (formil-metil-leucil-alanina) e pela incubação in vitro a

37°C. A IgA, principalmente na forma polimérica, o IFN-γ e o TGF-β diminuem a

expressão do FcαRI em monócitos. O sítio de ligação da IgA ao FcαRI está localizado

no primeiro domínio imunoglobulina do receptor. Os neutrófilos expressam em sua

superfície, em condições normais, uma quantidade comparável de FcαRI e FcγRII,

cerca de 104 moléculas, que se ligam com uma afinidade semelhante às respectivas

imunoglobulinas ( 5 x 107 M-1 ) 193,203-213.
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Figura 3. Receptor de Fc de IgA (FcααααRI)

1.3.4 A cadeia gama associada aos receptores Fc de imunoglobulinas.

A cadeia gama (FcR-γ) é uma proteína de 18 kDa presente na membrana celular

de fagócitos como um dímero no qual as moléculas estão ligadas por uma ligação

dissulfídica e apresentam carga negativa, sendo responsável pela transdução de sinal

dos FcαRI, FcγRI, FcγRIII e FcεR, aos quais se associa de forma não-covalente, pela

carga positiva destes receptores na membrana. O FcαRI não associado à cadeia gama

O receptor FcααααRI (CD89) Representação do  receptor
associado e não associado à cadeia gama e da IgA ligada
ao primeiro domínio imunoglobulina do receptor 194.
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atua internalizando, reciclando e protegendo a IgA contra a degradação. A associação

de imunocomplexos de IgA ao complexo multimolecular receptor - cadeia gama causa

alterações na estrutura quaternária deste que expõem as duas tirosinas na porção

intracitoplasmática ( que caracterizam um ITAM ) à fosforilação e subseqüente

cascata de eventos. O FcαRI associado à cadeia gama tem sua expressão aumentada

por forbol-ésteres e IFN-γ, mas não por GM-CSF, IL-1 ou ionomicina. A ativação do

receptor induz fosforilação rápida de tirosina com geração de inositol 1,3,4 trifosfato

(IP3) e ativação de quinases cálcio dependentes. Há recrutamento das tirosino-

quinases lyn, syk e btk. O Recrutamento e fosforilação da syk e btk são moduladas

pelo IFN-γ e forbol-ésteres, indicando que a ativação destas tirosino-quinases através

do FcαRI depende do estado inicial de ativação da célula. A atividade fagocítica é

dependente da expressão da cadeia γ, fato demonstrado pela ausência de fagocitose em

animais manipulados geneticamente que não a expressam. A fagocitose de

imunocomplexos pelos granulócitos é predominantemente mediada pela IgG mas,

curiosamente, os únicos FcR constitutivos de granulócitos associados à cadeia γ são os

FcαRI. A associação de complexo antígeno-IgA ao receptor permite, além da sua

adesão e internalização pelos fagócitos, a produção de espécies reativas de oxigênio, a

secreção de grânulos intracelulares, a citotoxicidade dependente de anticorpo e

produção de proteínas, como o TNF-α e a IL-6 198,211,214-223.
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1.3.5 Receptores Fc de imunoglobulina na resposta à infecção

1.3.5.1 Receptores Fc de IgG (FcγγγγR)

O FcγRIII (CD16) não é constitutivo de monócitos, mas populações de monócitos

do sangue de pacientes sépticos expressam este receptor, apresentando desta forma

características de macrófagos teciduais. Granulócitos de neonatos com septicemia têm

diminuição da expressão de receptores FcγRIIIb. Pacientes com quadros infecciosos,

particularmente pacientes com infecções por bactérias gram-negativas, apresentam

expressão do FcγRI em neutrófilos, que não é constitutivo destas células. Em um

modelo experimental de sepsis a ligação ao FcγRI de macrófagos induziu o aumento

da liberação de IL-10 e diminuição de IL-12, com reversão do padrão de citocinas pró-

inflamatórias 174,224-227.

Níveis aumentados de FcγRIIIb solúvel foram associados a risco

significativamente menor de infecção. Polimorfismo dos FcγR foi associado à

suscetibilidade a infecção. Existem dois alótipos do FcγRII, definidos pela resposta a

um mitógeno, os fenótipos de alta resposta (HR) e baixa resposta (LR), com diferença

em 2 aminoácidos entre os fenótipos. Funcionalmente, Os LR interagem mais

efetivamente com imunocomplexos de IgG2, ao contrário dos HR. A produção de

IgG2 é induzida por infecções por germes capsulados, como o Haemophilus influenzae

e Streptococcus pneumoniae. Um estudo que envolveu crianças com infecções

bacterianas recorrentes verificou que a freqüência de homozigotos LR era

significativamente diminuída e que os neutrófilos dos pacientes que expressavam o
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fenótipo LR eram mais eficientes na fagocitose de complexos de IgG2 com bactérias.

O FcRγIIIb apresenta dois fenótipos conhecidos pelo envolvimento em reações

transfusionais, os antígenos neutrofílicos NA1 e NA2, entre os quais há diferenças em

vários aminoácidos e nos sítios de glicosilação. A fagocitose em NA1 é mais eficiente

que em NA2. Em um estudo com pacientes com deficiência da via terminal do

complemento, 40% dos que tiveram doença meningocócica tinham os fenótipos

HR/HR e NA2/NA2. Há disfunção da fagocitose mediada por receptores Fc de IgG no

Lupus Eritematoso Sistêmico, doença que apresenta risco aumentado de infecção 228-

232.

Estudos de sepsis intra-abdominal experimental demonstraram diminuição

progressiva da atividade fagocítica de Candida albicans em granulócitos, associada à

expressão anormal de FcγR. Neutrófilos requerem ânions superóxido e peróxido de

hidrogênio para a fagocitose mediada por FcγR e a geração destes produtos leva a uma

diminuição inicial dos FcγR nestas células, que normalmente têm a habilidade de

reciclar os receptores. Na sepsis não tratada esta reciclagem estava comprometida e o

tratamento precoce da sepsis levou a uma restauração parcial da fagocitose mediada

pelos FcγR. Pacientes cirúrgicos que morreram por pneumonia apresentaram

diminuição da expressão dos CD16, HLA-DR e CR3 em macrófagos alveolares.

Monócitos que se ligam a hemácias marcadas com IgG humana (FcR+) são uma

população proporcionalmente aumentada em pacientes sépticos, apresentando

diminuição da expressão do HLA-DR, com depressão da apresentação de antígenos, e

maior produção de citocinas inflamatórias (IL-1β e IL-6) em relação aos macrófagos

FcR- 233-236.
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1.3.5.2 Receptor Fc de IgA (FcααααRI).

A expressão do FcαRI , assim como a fagocitose que depende de IgA em

monócitos, são aumentadas in vitro pela exposição ao LPS e a citocinas, como a IL-1,

TNF-α e GM-CSF. O TNF-α aumenta a fagocitose mediada por IgG em neutrófilos,

mas sem modificar a expressão dos FcγR. Quimioatraentes, como o FMLP e o

Zymozan, uma fonte de C5a, induzem o aumento rápido da expressão do CD89 em

neutrófilos, possivelmente por mobilização de estoques intracelulares, com aumento da

produção de espécies reativas de oxigênio (ROE) em resposta a agregados de IgA, mas

não de IgG. O GM-CSF induz aumento da fagocitose mediada por IgA. Neutrófilos

estimulados com TNF-α têm aumento da expressão do FcαRI, da geração de

superóxido mediada por IgA e da capacidade de destruição de Pseudomonas

aeruginosas mediada pela IgA de pacientes com fibrose cística, que têm aumento da

expressão do CD89 em neutrófilos do lavado bronco-alveolar e freqüentemente

apresentam infecção ou colonização por este germe. O tratamento de neutrófilos com

IL-8 leva ao aumento da expressão do CD89, da fagocitose e da geração de ROE

mediados por IgA, mas não por IgG. Foi demonstrado aumento da expressão do CD89

induzida por citocinas inflamatórias e da fagocitose bacteriana mediada por IgA em

células de Küpffer hepáticas de camundongos transgênicos. Uma IgA do sangue

antipolissacarídeo capsular de Streptococcus pneumoniae desencadeou, via FcαRI,

funções efetoras como a fagocitose em granulócitos, de maneira tão eficiente quanto o

FcγRIIa (CD32). Algumas doenças com aumento da IgA do sangue e diminuição da

expressão e alterações de glicosilação do FcαRI em monócitos, como a cirrose

alcoólica e a AIDS, têm risco aumentado de infecções 210,211,237-245.



45

2 OBJETIVOS
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� Avaliar a expressão do FcαRI (CD89) nos monócitos e neutrófilos do

sangue periférico de pacientes com bacteremia e sinais de resposta

inflamatória sistêmica.

� Estabelecer a existência de correlação da expressão do receptor com a

natureza das bactérias isoladas em hemocultura.

� Estabelecer a existência de correlação da expressão do receptor com a

concentração de citocinas no sangue.

� Estabelecer a existência de correlação da expressão do receptor com as

características clínicas dos pacientes.

� Estabelecer as características bioquímicas do receptor.

� Avaliar a expressão da cadeia gama associada ao receptor.

� Avaliar a ocorrência de ativação do receptor in vivo pelo estudo da

fosforilação da cadeia gama associada ao receptor.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS
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3.1 Pacientes e grupo controle

Integram a casuística deste estudo pacientes internados nas unidades de terapia

intensiva do Hospital das Clínicas da FMUSP (HCFMUSP) e controles saudáveis

dentre os membros da equipe do laboratório e do corpo clínico do hospital, de acordo

com as normas da comissão de ética para análise de projetos de pesquisa (CAPPesq).

Foram incluídos os pacientes que apresentavam quadros infecciosos com hemocultura

positiva e sinais de resposta inflamatória sistêmica dentro dos sete dias anteriores à

coleta das amostras e foram excluídos pacientes com cirrose alcoólica, nefropatia por

IgA, púrpura de Henoch-Schönlein, infecção pelo HIV, imunodeficiências primárias

ou decorrentes do uso de drogas imunossupressoras e caquexia, condições que

poderiam provocar anormalidades na expressão do FcαRI (CD89). O índice de

gravidade APACHE II foi calculado com base nas variáveis fisiológicas e laboratoriais

disponíveis à internação na UTI e os pacientes foram acompanhados até a alta da UTI

(por melhora ou óbito). Membros do corpo clínico do HCFMUSP e dos laboratórios da

FMUSP sem relato de doença aguda ou em tratamento integraram o grupo controle.

Em razão de não serem descritas alterações de expressão do FcαRI em função de sexo,

idade ou etnia estas variáveis não foram levadas em consideração na composição da

amostra. As amostras de sangue foram coletadas em tubos estéreis. Os tubos

heparinizados (50µl heparina para cada mililitro de sangue) para realização de

marcação para citometria de fluxo e para fracionamento por ficoll-hypaque e dextran

foram mantidos em gelo (4°C) e processados prontamente. Os tubos secos foram

centrifugados para separação do soro, que foi estocado a 70°C negativos

prontamente193,207,246.
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3.2 Reagentes

3.2.1 IgG Humana

A IgG humana foi purificada a partir de sangue de indivíduos normais (doadores

voluntários do laboratório) por precipitação em solução saturada (40%) de sulfato de

amônio e cromatografia de troca iônica em coluna de dietilaminoetil (DEAE)

equilibrada com TRIS HCl. A IgG foi dializada contra tampão fosfato salino (PBS) e

concentrada a 10 mg/ml utilizando aparato de filtro microporoso sob pressão com N2 .

O grau de pureza da IgG, verificado por diluição em dodecil-sulfato de sódio e gel de

poliacrilamida (SDS-PAGE) foi superior a 95%. As concentrações de proteína foram

obtidas utilizando espectroscopia de absorção de radiação ultravioleta (comprimento

de onda de 280 nm) e confirmadas pelo método de folin-fenol modificado (Lowry)

247,248.

3.2.2 Anticorpos anti- FcγγγγR e relacionados

Foram utilizados os seguintes anticorpos: Dois anticorpos monoclonais (mAb)

de camundongo de isotipo IgG1κ (clone 7.1 anti- proteína GST e PharMingen San

Diego, CA, USA) ambos sem atividade específica, nos tubos controle negativos (tubos

brancos), marcados diretamente com ficoeritrina (PE) ou sem marcador, utilizados

para marcação indireta. Anticorpos monoclonais 32.2 (IgG1κ ATCC, Rockville, MD,
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USA) específico para o receptor FcγRI (CD64), IV.3 (IgG2κ ATCC) específico para o

receptor FcγRII (CD32) e o 3G8 (IgG1κ ATCC) específico para o receptor FcγRIII

(CD16) (PharMingen; San Diego, CA, USA), utilizados para avaliação por marcação

indireta da expressão por citometria de fluxo dos respectivos receptores. Foram

utilizados anticorpos policlonais de cabra anti-IgG de camundongo marcados com

isotiocianato de fluoresceína (FITC)  (Southern Biotechnology Associates; Alabama,

USA) para marcação indireta dos mAbs sem fluorocromo associado. Os mesmos

mAbs anti-FcγR ligados à partículas (“beads”) de Sepharose 4B, fornecidas pelo Prof.

Renato Monteiro, foram utilizados para depleção dos receptores FcγR por

imunoprecipitação 193,217.

3.2.3 Anticorpos anti- Fcαααα RI e relacionados

 O mAb Anti-FcαRI (anti-CD89) (clone A59 IgG1κ) marcado diretamente com

ficoeritrina (PE) (PharMingen; San Diego, CA, USA) foi utilizado para avaliação da

expressão do FcαRI  �por citometria de fluxo. Três anticorpos monoclonais

específicos para o FcαRI foram utilizados para análise bioquímica (clones A59

(IgG1κ), A62 (IgG1κ) e A77 (IgG1κ)), inclusive ligados a partículas (“beads”) de

Sepharose 4B,  fornecidos pelo Prof. Renato Monteiro. Fragmentos F(ab’)2 do mAb

A77 e de IgG1k foram preparados por digestão por pepsina (Sigma Chemical Co, St

Louis, MO, USA) como já fora descrito anteriormente 193,207,242.
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3.2.4 Outros anticorpos

Anticorpos policlonais de cabra anti-IgA humana F(ab’)2 (Southern

Biotechnology Associates; Alabama, USA) e anticorpos policlonais de cabra anti-IgG

de camundongo F(ab’)2 adsorvido contra IgG humana (controle negativo) (Southern

Biotechnology Associates; Alabama, USA), foram utilizados para análise da

“ocupação” do CD89 pela IgA. Ambos anticorpos estavam conjugados ao

isotiocianato de fluoresceína (FITC) e não concorrem com a IgA pelo sítio de ligação

desta ao receptor 213,244.

Anticorpos monoclonais anti- CD14 e anti- CD15 marcados com FITC utilizados

para identificação dos tipos celulares nas janelas de aquisição da citometria de fluxo

foram adquiridos junto a PharMingen, San Diego, CA, USA. Os anticorpos policlonais

de coelho contra cadeia gama (FcRγ) e o mAb anti-fosfotirosina de camundongo 4G10

foram cedidos pelo Dr. U. Blank (Pasteur Institut, Paris, FR). Os anticorpos de cabra

anti-IgG de coelho e anti-IgG de camundongo conjugados a peroxidase da raiz forte

(HRP) foram adquiridos junto a Southern Biotechnology Associates, Birmingham, AL,

USA 193,217.

3.2.5 Enzimas, detergentes e outros reagentes.

Foi utilizada solução de lise de hemácias (Becton Dickison, San Diego, CA, USA)

específica para citometria de fluxo. Ficoll-hypaque e dextran T500 (Pharmacia

Biotech, Piscataway, NJ, USA), foram utilizados para fracionamento do sangue total e
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separação dos fagócitos. A Lactoperoxidase e o peróxido de hidrogênio (Sigma

Chemical Co, St Louis, MO, USA) foram utilizados para iodinação das proteínas de

superfície. O isótopo radioativo utilizado foi o NaI125 (IMS 30; 1 mCi, Amersham

Corp. Arlington Heights, IL, USA). Foram utilizados para os tampões de lise e

transferência os detergentes NP40 e Tween 20 (Sigma Chem., St.Louis, MO, USA) e

Digitonina (Aldrich Chem., UK), além de azida de sódio (Sigma Chemical Co, St

Louis, MO, USA) como conservante, aprotinina e fenilmetilsulfonilfluoridro (PMSF)

(Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA) como inibidores de proteases e o

diisopropilfluorofosfato (Calbiotech Novabiochem, UK) e a iodoacetamida (Sigma

Chemical Co, St Louis, MO, USA) 193,217,244,247-250.

A N-glycosidase F (N-glycanase, Oxford GlycoSystems, UK) foi utilizada para

deglicosilação dos FcαRI. Membranas de nitrocelulose Hybond-C (Amersham Int.,

UK) foram utilizadas para transferência por eletroforese para “immunoblotting” . Um

sistema para detecção por quimiluminescência amplificada (ECL, Amersham Int., UK)

foi utilizado para leitura do “immunoblotting”. Foram utilizados marcadores de peso

molecular (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) para SDS-PAGE e

“immunoblotting”. A dosagem de citocinas do sangue (IL-6, IFN-γ e TNF-α) por

ELISA utilizou “kits” adquiridos junto a R&D systems (Abingdon, UK) 193,217,249,250.
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3.3 Metodologia

3.3.1 Coleta de amostra

Um mililitro de sangue de cada paciente e controle foi coletado em um tubo estéril

heparinizado, mantido à temperatura de 4o C durante todo o procedimento, para

imediata marcação com anticorpos monoclonais específicos para o FcαRI, para os

FcγRs e para a IgA ligada ao CD89, para avaliação por citometria de fluxo. A análise

bioquímica foi realizada em parte dos pacientes e controles utilizando vinte mililitros

de sangue heparinizado em tubos estéreis. Uma amostra de sete mililitros de sangue

em tubo seco estéril foi coletada de cada paciente e controle para centrifugação e

separação do soro para dosagem de IgA e citocinas. O soro foi prontamente

armazenado a 70°C negativos.

3.3.2 Marcação com anticorpos específicos e análise de fluorescência por
citometria de fluxo

A expressão dos FcαRI e FcγRs nos fagócitos foi quantificada a partir da análise

da imunofluorescência após a marcação com mAbs específicos por citometria de fluxo

utilizando o FACScalibur (Becton Dickinson, San Diego, CA, USA) com a seguinte

metodologia : Todo o procedimento foi realizado a 4°C. Colocação de 50 µl de sangue
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total heparinizado por tubo. Adição de 10µl de IgG humana (10 mg/ml), um excesso

de cem vezes a concentração normal de IgG no sangue, para bloquear dos sítios de

ligação de IgG dos FcγR e evitar a ligação inespecífica das porções Fc dos mAbs a

estes receptores. Após 20 minutos, adição de 20µl do mAb A59 marcado com

ficoeritrina (A59-PE, específico para o FcαRI) no tubo de prova e 20 µl do mAb

irrelevante IgG1κ-PE no tubo controle negativo. O controle negativo serve como valor

de referência zero para leitura da imunofluorescência do tubo marcado por expressar a

ligação inespecífica dos mAbs às células. Após 30 minutos, efetuou-se a lise das

hemácias com 1 ml de solução de lise conforme as especificações do fabricante. Os

tubos foram submetidos à centrifugação por 5 minutos a 1200 rpm, seguida de

aspiração a vácuo do sobrenadante, preservando o botão celular, que foi submetido a

duas lavagens com  uma solução composta por PBS, azida de sódio a 0,1% e soro

bovino fetal (SBF) a 5%, seguidas de aspiração a vácuo do sobrenadante. Por fim, o

botão celular foi submetido à fixação com uma solução de formaldeído a 1% em PBS

com azida de sódio a 0,1%, seguida de agitação imediata para evitar a formação de

agregados celulares pelo formaldeído. A leitura no FACS utilisando o filtro FL2

(vermelho, para a PE). Para a marcação indireta dos FcγR foram utilizados dois tipos

de anticorpos: um mAb específico para cada receptor a ser marcado ou um controle

negativo e um segundo anticorpo de cabra anti- IgG de camundongo marcado com

isotiocianato de fluoresceína (FITC). Após a incubação com a IgG e adição dos mAbs

específicos, com incubação por 30 minutos, realizaram-se duas lavagens com a

solução já descrita para retirada do excesso de mAbs, preservando o botão celular, ao

qual foi adicionado o anticorpo anti- IgG de camundongo que se liga aos primeiros

mAbs e está associado ao FITC. Após 30 minutos realizaram-se a lise, lavagem e
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fixação como já foi descrito e a leitura no FACS com filtro FL1, verde, para o FITC

193,207,244.

A leitura e análise da fluorescência foram efetuadas com o programa de

computador “Cellquest”, do citômetro FACScalibur. As janelas de aquisição no

citômetro de fluxo foram definidas pelo tamanho (dispersão frontal) e granularidade

(dispersão lateral) das células. A presença das populações celulares foi confirmada pela

marcação com os marcadores de linhagem mielóide CD14 e CD15. Foram adquiridos

valores de fluorescência de 5.000 células polimorfonucleares e 1.000 células

mononucleares de cada tubo. O valor de referência utilizado foi o do canal de pico de

fluorescência na escala logarítmica, tendo em vista que na janela de aquisição dos

mononucleares há uma minoria de células, como as NK e B ativadas, que não

expressam o FcαRI, diferente dos monócitos. Em todos os experimentos foram

utilizados, para cada indivíduo estudado, tubos controle negativo com células

marcadas com mAb sem atividade específica como já foi descrito. Em todos os

experimentos foram realizadas marcação e leitura de ao menos um indivíduo normal

concomitante aos pacientes com bacteremia e com espondilite anquilosante, de outro

estudo. A intensidade de fluorescência (IF) foi obtida pela subtração do valor da

intensidade de fluorescência do tubo controle negativo, que foi ajustada para o valor de

um, do valor do tubo marcado, que é maior que um quando o receptor é expresso na

célula 193,244,245.
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Figura 4. Janela de aquisição do citômetro de fluxo

Janela de aquisição do citômetro de fluxo Cada ponto representa um evento
captado que corresponde a uma célula ou a um fragmento celular. As células
são caracterizadas pela dispersão frontal (FSC-H) e lateral (SSC-H) do feixe de
luz do laser de argônio, permitindo seu agrupamento por tamanho e
granularidade. A delimitação de subgrupos de células com características
comuns (R) permite a análise separada destes eventos, empregando filtros de
luz (FL) específicos. O uso de anticorpos marcados específicos contra proteínas
da superfície celular permite a confirmação dos tipos celulares da amostra 208.
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Figura 5. Janela de análise do citômetro de fluxo

Janelas de análise do programa Cellquest do citômetro de fluxo. Os eventos captados
dentro de uma janela (R) com características de tamanho e granularidade definidas, que
correspondem a uma população celular, são submetidos à análise com um filtro de luz
(FL) da cor da substância fluorescente empregada. O FL2 corresponde à cor vermelha, da
ficoeritrina (PE). Os eventos são distribuídos no histograma de acordo com a intensidade
de fluorescência (IF) na escala logarítmica. A expressão do receptor é avaliada pela IF no
“Peak channel”, o canal que concentra o maior número de eventos ( no exemplo = 38 )
subtraída da IF do tubo controle negativo (ajustada para um valor de 01 na calibração do
aparelho) 208.
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3.3.3 Análise da ocupação do receptor pela IgA endógena

A ocupação dos FcαRI pela IgA foi verificada por marcação direta utilizando o

anticorpo anti-IgA F(ab’)2 marcado com FITC, após 3 lavagens sucessivas de 50µl do

sangue total com 1 ml de PBS + azida a 0,1% + SBF a 5% a 4o C para retirada do

plasma e da IgA nele dissolvida. Não foi realizada incubação com a IgG porque os

anticorpos eram F(ab’)2 e, por não terem porção Fc, não haveriam de se ligar

inespecificamente à porção Fc dos FcγR. Trinta minutos após a adição do anticorpo

específico as hemácias foram submetidas a lise, duas novas lavagens e fixação para

leitura no FACS com o filtro FL1, como já foi descrito. Como controle negativo foi

utilizado o anticorpo de cabra anti- IgG de camundongo F(ab’)2  marcado com FITC.

Nenhum dos dois anticorpos compete com a IgA pelo sítio de ligação desta ao receptor

207,213,244.

3.3.4 Análise do aumento de expressão do FcααααRI após incubação ex vivo a

37°°°°C

A incubação a 37°C dos fagócitos ex vivo induz aumento da expressão do FcαRI

na superfície celular. A capacidade de aumento da expressão dos FcαRI foi avaliada

pela incubação do sangue (50µl) dos pacientes e controles a 37°C durante sessenta

minutos na ausência do plasma, retirado após três lavagens sucessivas com uma

solução estéril de PBS com soro bovino fetal a 5% sem azida de sódio. O objetivo da
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retirada do plasma é a exclusão de fatores circulantes, como a própria IgA e citocinas,

que poderiam afetar a expressão do FcαRI. Após a incubação a 37°C as células foram

transferidas para o gelo (4°C), incubadas com IgG humana, marcadas com mAb A59-

PE, lisadas, lavadas e fixadas como já foi descrito. Paralelamente foi efetuada uma

marcação de células dos mesmos indivíduos sem retirada do plasma e sem incubação a

37°C. O valor de referência foi o da média da intensidade de fluorescência na escala

logarítmica, tendo em vista a dispersão dos valores de intensidade de fluorescência na

população de células incubadas e marcadas. A modulação do FcαRI após incubação

foi calculada pela fórmula : (IF de células lavadas, incubadas e marcadas com o A59-

PE – IF do tubo controle negativo correspondente) / (IF de células não tratadas – IF do

tubo controle negativo correspondente), que fornece um valor que indica a razão entre

a expressão do receptor nas células incubadas sem o plasma e a expressão do receptor

nas células não incubadas 193,211,244.

3.3.5 Fracionamento celular, iodinação das proteínas de superfície e lise celular

Em três pacientes de cada grupo e controles, monócitos e granulócitos foram

isolados e fracionados a partir de sangue periférico através de gradiente de densidade

em ficoll-hypaque (densidade 1.075) e sedimentação em dextran T500 a 1.5%. O

procedimento de separação foi feito com materiais e soluções estéreis sob fluxo

laminar. O sangue heparinizado foi ressuspendido em igual volume de PBS estéril.

Cada tubo estéril Falcon de baixa adesividade celular recebeu inicialmente 5 ml de
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ficoll-hypaque e 10 ml do sangue com PBS, colocado delicadamente sobre a fase do

ficoll-hypaque, evitando a mistura das fases. Os tubos foram centrifugados a 1.800 rpm

por 30 minutos, evidenciando três fases distintas : uma fase superior de plasma diluído

em PBS, separada da fase ficoll-hypaque por um anel de células mononucleares, e um

botão de hemácias e polimorfonucleares ao fundo. O anel mononuclear foi lavado duas

vezes em PBS estéril e conservado a 4°C. O botão de hemácias e polimorfonucleares

foi ressuspendido em um volume semelhante de dextran T500 3% em PBS e encubado

a 37°C por 30 minutos. Os polimorfonucleares ficam no sobrenadante, que foi

recolhido e lavado duas vezes em PBS estéril. Após confirmação da viabilidade e

contagem celular utilizando azul de trypan em uma câmara de Neubauer aferida, 2 x

107 células foram submetidas a iodinação das proteínas de superfície pelo método da

lactoperoxidase utilizando NaI125. Posteriormente as células foram lisadas com uma

solução composta por PBS e NP40 0,5% ou digitonina 1%, azida de sódio 0,02%,

aprotinina 1%, diisopropilfluorofosfato 1 mM, iodoacetamido 5 mM e PMSF 1 mM

em volume suficiente para completar o volume de 1,5 ml do tubo Eppendorf, durante

trinta minutos a 4 oC, após o que se procedeu a centrifugação a 14000 rpm por trinta

minutos a 4oC, para precipitação dos núcleos, organelas e citoesqueleto. O

sobrenadante foi coletado para recuperação de micelas da membrana e do citosol. O

lisado foi pré-adsorvido em sepharose 4B ligada a IgG humana e aos monoclonais

32.2, IV.3 e 3G8 para depleção dos FcγR e dividido em duas amostras para incubação

por 2 horas tanto em IgG1k F(ab’)2 (irrelevante) quanto em A77 F(ab’)2 , específico

para o CD89 190,242,249.
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3.3.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida para análise de massa e glicosilação
do receptor

As amostras foram submetida à eletroforese em SDS-PAGE com acrilamida a

10% e, em um dos experimentos, a amostra também foi submetida a digestão por N-

glycosidase F a fim de se comparar os pesos moleculares dos receptores glicosilados e

não glicosilados (o “core” ou núcleo protéico), utilizados os marcadores de peso

molecular como escala. Após a migração, o gel foi corado com azul de Coomassie,

secado em papel Whatman e exposto a auto-radiografia (Kodak). Vale ressaltar que

como as amostras foram submetidas a iodinação das proteínas de superfície apenas os

receptores que se encontravam na membrana celular foram marcados com o iodo

radioativo 193,247,250.

3.3.7  “Immunoblotting” para análise de expressão e fosforilação da cadeia
gama

O procedimento do “immunoblotting” da cadeia gama tem semelhanças com o

anterior, como a separação das células, contagem e análise de viabilidade. Não foi

realizada iodinação e a solução de lise utilizada foi de digitonina 1%, que é um

detergente suave que não provoca separação do CD89 da cadeia gama a ele associada.

A imunoprecipitação foi realizada de modo semelhante ao já descrito, com isolamento

do CD89 associado à cadeia gama, tratando-se portanto de uma co-imunoprecipitação.

Após a eletroforese em SDS-PAGE 12,5% foi realizada transferência eletroforética
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para membranas de nitrocelulose utilizando o tampão Tris-Glicina-Metanol (tris 2,42

g, glicina 11,26g, metanol 200 ml, água q.s.p. um litro) e corrente de transferência de

100 mA por uma hora, 30 mA durante a noite e 100 mA por mais uma hora. As

membranas foram incubadas em um tampão de bloqueio composto por Tris-HCl 25

mM pH 7.4, NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM (TBS) com albumina sérica bovina (BSA)

3%, vermelho fenol e Tween 20 0.1% por duas horas em agitação a temperatura

ambiente, e então encubadas com o anticorpo de coelho anti-γ (1 µg/ml) por mais duas

horas. Um conjugado HRP- anticorpo de cabra anti- IgG de coelho, diluição 1:3.000 e

uma hora de incubação, foi utilizado como anticorpo secundário. Foram realizadas três

lavagens por dez minutos em agitação com TBS + 0,3% BSA + 0,1% Tween 20 entre

as incubações. Para detecção da cadeia gama fosforilada foi utilizado SDS-PAGE 10%

e utilizado o mAb 4G10 de camundongo anti-fosfotirosina a 0.5 µg/ml e um anticorpo

de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a HRP (diluição 1:3000) como anticorpo

secundário. A leitura da marcação na membrana (“blott”) utilizou o sistema de

quimiluminescência amplificada (ECL) e filme Kodak para auto-radiografia 214,217.

3.3.8 Determinação da concentração de IgA do sangue

A concentração de IgA no sangue (mg/ml) foi determinada pelo laboratório

central do HCFMUSP utilizando a nefelometria como método analítico.
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3.3.9 Determinação da concentração de citocinas no sangue

As concentrações de IL-6, IFN-γ e TNF-α no soro de cerca de dez pacientes de

cada grupo e dos controles foram verificadas utilizando kits de ELISA de alta

sensibilidade R&D systems, conforme as especificações do fabricante.

3.3.10 Análise estatística

Foram utilizados o teste de análise de variância de fator simples (ANOVA) e o

procedimento de Tukey para comparações múltiplas, o teste dos estudantes t

independente e análise de correlação por regressão linear. Os resultados estão

apresentados em médias ± desvio padrão, tendo sido utilizado como nível de

significância um p<0,05.
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4 RESULTADOS
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4.1 Pacientes

Dezoito pacientes apresentaram hemocultura com germes gram-positivos e

dezesseis com germes gram-negativos. As características dos pacientes são

apresentadas na tabela I:

Tabela I: Características dos pacientes

Grupo gram-positivo Grupo gram-negativo
Sexo 7 mulheres,11 homens 5 mulheres, 11 homens
Idade média
(e variação) 42,4 anos ( 17 a 75 ) 58 anos ( 12 a 88 )

APACHE II (média e DP)
à admissão na UTI 12,9 (DP 6,1) 15,4 (DP 3,7)

Escore fisiológico agudo +
avaliação de doenças crônicas
do APACHE II (sem idade)

11,4 (DP 5,8) 11,8 (DP 4,0)

Condição de alta da UTI 7 melhorados, 11 óbitos 10 melhorados, 6 óbitos

Hemoculturas

Staphylococcus sp.* (15),
Streptococcus sp. (2), Clostridium
sp. (1)
(*positividade para S.aureus : um
frasco; outras espécies de
Staphylococcus : três frascos )

Acinetobacter sp. (7),
Enterobacter sp. (3),
Pseudomonas sp. (2),
Klebsiella sp. (2), Providencia
sp.(1), Escherichia sp. (1)

Infecções diagnosticadas
(alguns pacientes com mais
que uma infecção )

pneumonia(11), bacteremia(6),
infecção urinária(3),
endocardite(2),
empiema pleural(2), peritonite(1),
infecção de cateter(1)

pneumonia(13),
infecção urinária(5),
bacteremia(2), abscesso(2),
colite(2), peritonite(1),
miosite(1), endocardite(1),
celulite(1)
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4.1.1 Grupo controle

Vinte pessoas, sendo oito homens e doze mulheres, com idades de 32 (19 a 49)

anos, sem histórico de doenças agudas ou em tratamento, compõem o grupo controle.

4.2 Expressão aumentada do FcααααRI (CD89) nos fagócitos do sangue de

pacientes com bacteremia por germes gram-negativos

A expressão do FcαRI (CD89) em fagócitos do sangue total foi avaliada através

da análise semi-quantitativa da imunofluorescência por citometria de fluxo. Foi utilizado

um mAb anti-FcαRI (A59) que reconhece determinantes do receptor localizados em

domínios extracelulares e fora do sítio de ligação da IgA. A figura 6 mostra um

significativo aumento da reatividade do A59 em neutrófilos e monócitos de pacientes com

bacteremia por gram-negativos (Intensidade de fluorescência no canal de pico na escala

logarítmica = IF): 64 (DP 15,2) para monócitos e 53 (DP 20,3) para neutrófilos (n=16)

quando comparado aos controles (IF): 50 (DP 3,1) para monócitos e 34 (DP 1,9) para

neutrófilos (n=20). Não foram observadas mudanças significativas na reatividade do A59

em pacientes com bacteremia por gram-positivos (IF): 49 (DP 17,6) para monócitos e 42

(DP 13,7) para neutrófilos (n=18) em relação aos controles. Foram utilizados o teste

ANOVA e o procedimento de Tukey, que indicaram que a IF média dos monócitos foi

maior no grupo gram-negativo do que no grupo controle e no grupo gram-positivo e em
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neutrófilos a IF média foi maior no grupo gram-negativo do que no grupo controle. Não

foi observada correlação entre a expressão do CD89 e o índice prognóstico APACHE II à

admissão, com ou sem os pontos por idade, ou a condição de alta dos pacientes. Vale

ressaltar que embora os valores do índice prognóstico APACHE II e a média de idade do

grupo gram-negativo sejam maiores do que do grupo gram-positivo, os pacientes do

segundo grupo tiveram maior mortalidade imediata 207,246.
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Figura 6. Aumento da expressão do Fc�RI nos fagócitos do sangue dos
pacientes com bacteremia detectada por análise de imunofluorescência
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Células do sangue de pacientes com bacteremia por gram-positivos (G+) ou gram-negativos (G-) e
controles (Co) foram marcados diretamente com mAb A59-PE (ficoeritrina) anti-Fc�RI (0,05 mg/ml).
As células forma analisadas por citometria de fluxo usando janelas de aquisição de tamanho e
granularidade para neutrófilos e monócitos. A parte superior da figura mostra a sobreposição de
histogramas de análise de intensidade de fluorescência (IF) do tubo branco (BR), controle (Co) e
paciente com bacteremia por gram-negativos (G-), mostrando o canal de pico do G- maior que o do
controle. O tubo branco tem o valor de um para o canal de pico). Os valores de IF para controles e
pacientes foram obtidos no canal de pico de fluorescência na escala logarítmica e calculados da seguinte
maneira: (IF de células marcadas com anti-Fc�RI – IF do tubo branco com marcador irrelevante).
Diferenças entre controles e pacientes foram analisadas utilizando os testes ANOVA e o procedimento
de Tukey 193,244.
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4.3 Expressão dos FcγγγγR nos fagócitos do sangue dos pacientes com

bacteremia

A expressão dos FcγRI (CD64), FcγRII (CD32) e FcγRIII (CD16) foi avaliada

através da análise semi-quantitativa de imunofluorescência por citometria de fluxo de

neutrófilos e monócitos dos pacientes com bacteremia por gram-negativos e gram-

positivos. Foram utilizados os anticorpos monoclonais (mAb) 32.2, específico para o

FcγRI, IV.3, específico para o FcγRII e o 3G8, específico para o FcγRIII e um anticorpo

anti-IgG de camundongo marcado com FITC como segundo anticorpo. Encontramos

diferenças significativas na expressão do FcγRI em neutrófilos  (3,4 (DP 2,4 n=12) para os

pacientes com bacteremia por gram-negativo e 3,9 (DP 1,9 n=13) para os pacientes com

bacteremia por gram-positivos, contra 0,3 (DP 0,6 n=16) para os controles), e na

expressão do FcγRIII em monócitos (0,41 (DP 0,86 n=12) para os pacientes com

bacteremia por gram-negativos e 0,85 (DP 1,05 n=14) para os pacientes com bacteremia

por gram-positivos, contra 0,06 (DP 0,24 n=16) para os controles) utilizando o teste

ANOVA e o procedimento de Tukey. Não encontramos alterações significativas da

expressão dos demais FcγR (dados não mostrados). Estes achados estão de acordo com o

já descrito na literatura 193,224,227.
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4.4 Concentração de IgA no sangue dos pacientes com bacteremia

A concentração de IgA no sangue dos pacientes com bacteremia foi realizada no laboratório central do HCFMUSP
empregando a técnica de nefelometria, com variação normal de 200 a 400 mg/ml. A dosagem sérica de IgA dos pacientes com
bacteremia por gram-negativos foi de 307,21 mg/ml (DP 77,81, n=14), de 363,81 mg/ml (DP 118,61, n=16) nos pacientes gram-
positivos e de 232,13 mg/ml (DP 86,44, n=18) nos controles. Não encontramos correlação entre a expressão do FcαRI e os níveis
de IgA no sangue nos pacientes com bacteremia, utilizando regressão linear.

4.5 Ocupação do FcααααRI pela IgA endógena

A ocupação dos FcαRI pela IgA foi verificada por análise de imunofluorescência por

citometria de fluxo utilizando marcação direta com um anticorpo anti-IgA F(ab’)2

marcado com FITC que não compete com a IgA pelo sítio de ligação desta ao receptor. A

marcação foi realizada após 3 lavagens do sangue total com uma solução de PBS, azida de

sódio a 0,1% e SBF a 5% para retirada do plasma e da IgA do sangue. A leitura foi

efetuada no canal de pico na escala logarítmica. Não foi verificada diferença significativa

entre a ocupação do receptor nos pacientes com bacteremia por gram-negativos

(neutrófilos : 2,75 DP 1,3; monócitos : 2,87 DP 0,78; n=8) e os controles (neutrófilos :

2,25 DP 0,96; monócitos : 2,37 DP 1,11; n=8), utilizando o teste dos estudantes 207,213,244.
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4.6 Capacidade de aumento de expressão do FcααααRI após incubação ex

vivo a 37°°°°C

A incubação a 37°C de células do sangue tende a aumentar a expressão do FcαRI.

Fatores plasmáticos como a IgA (que tende a diminuir a expressão) e as citocinas podem

modular a expressão deste receptor. A modulação de expressão pela temperatura foi

avaliada com sangue submetido a três lavagens com uma solução estéril de PBS e SBF a

5%, para retirada do plasma autólogo, e incubação por uma hora a 37°C. Posteriormente,

procedeu-se a marcação com o mAb A59-PE anti-CD89 como já foi descrito, para

comparação das células incubadas com células dos mesmos indivíduos submetidas à

marcação sem retirada do plasma e sem incubação a 37°C. O valor de referência foi o

valor médio da intensidade de fluorescência na escala logarítmica. A modulação do FcαRI

após a incubação foi calculada pela fórmula : (IF de células lavadas, incubadas e marcadas

com o A59-PE – IF do tubo controle negativo correspondente) / (IF de células não

tratadas – IF do tubo controle negativo correspondente), que fornece um valor que

expressa a capacidade de aumento da expressão do FcαRI pela incubação ex vivo a 37°C

em número de vezes.  Doenças nas quais há aumento do nível sérico de IgA e diminuição

da expressão do CD89, como a espondilite anquilosante, têm um aumento na expressão

do FcαRI mais acentuado do que os controles neste tipo de experimento, o que de fato

foi constatado em pacientes com espondilite anquilosante estudados na mesma ocasião

em que estudamos os pacientes com bacteremia por gram-negativos que, a despeito do

aumento da expressão do CD89, não apresentaram diferenças significativas na modulação
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deste receptor em relação aos indivíduos saudáveis, como mostramos na Tabela II

193,209,211,242-244 .

TABELA II. Capacidade de aumento de expressão do FcααααRI após incubação ex
vivo a 37°°°°C em fagócitos de pacientes com bacteremia e Espondilite anquilosante
na ausência de plasma autólogo

Controles AS gram-
negativo

gram-
positivo

Variação média dos
monócitos 2,6±0,4 5,2±1,0* 3,1±0,5 2,2±0,6

Variação média dos
neutrófilos 2,8±0,5 4,2±0,7 3,2±0,4 2,7±0,6

IgA (mg/ml) 232±86 408±170 307±78 363±119

Células do sangue de indivíduos saudáveis (Co), com bacteremia por gram-negativos (G-), gram-

positivos (G+) e espondilite anquilosante (AS) foram lavadas com PBS estéril com soro bovino

fetal a 5% e incubadas por 60 minutos a 37°C, sendo então marcadas com o mAb A59-PE. As

células marcadas foram analisadas por citometria de fluxo e o valor médio da intensidade de

fluorescência (IF) na escala logarítmica foi utilizada para a composição do índice: (IF das células

marcadas com A59 e tratadas a 37°C – IF das células do tubo branco tratadas a 37°C) / (IF das

células marcadas com A59 não tratadas – IF das células do tubo branco não tratadas) que expressa

a capacidade de aumento da expressão do Fc�RI pela incubação ex vivo a 37°C em número de

vezes. O índice é apresentado em média ± DP obtidos em seis diferentes experimentos. A

Espondilite anquilosante, que apresenta diminuição da expressão do Fc�RI associada a aumento

da IgA sérica, tem maior aumento proporcional do índice ( (*) diferença significativa dos pacientes

com AS em relação aos outros grupos utilizando ANOVA e procedimento de Tukey). A

capacidade de aumento de expressão do Fc�RI dos pacientes com bacteremia e controles foi

similar 193,244.
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4.7 Diminuição de massa molecular (Mr) do FcααααRI em fagócitos de

pacientes com bacteremia por gram-negativos

A natureza bioquímica do FcαRI nos monócitos e neutrófilos dos pacientes com

bacteremia por gram-negativos foi avaliada pela mobilidade eletroforética em SDS-PAGE

a 10% de um lisado celular obtido a partir de um número semelhante de células (2 x 107)

de três pacientes e controles, isoladas por centrifugação em ficoll-hypaque e sedimentação

em dextran, submetidas a iodinação das proteínas de superfície utilizando o método da

lactoperoxidase, seguida de lise com um tampão composto por detergente (NP40) e

inibidores de proteinases. Após a lise celular e centrifugação para retirada de organelas,

núcleos e do citoesqueleto. foi realizada imunoprecipitação para depleção dos FcγR e

recuperação das moléculas do FcαRI,  que foram imunoprecipitadas pelo uso de

partículas de sepharose 4B associadas a fragmentos F(ab')2 do mAb A77, específicos para

o FcαRI. A Figura 7 mostra o aumento da intensidade das bandas do FcαRI nos

monócitos e neutrófilos dos pacientes com bacteremia por gram-negativos. A análise do

Mr demonstra diminuição da massa do FcαRI em ambos tipos celulares das amostras dos

pacientes estudados quando comparados aos controles (50-65 kDa contra 55-75 kDa). O

tratamento com a N-glycosidade F para deglicosilação demonstrou uma banda maior de

32 kDa, compatível com a massa esperada do núcleo protéico da isoforma a.1 do FcαRI,

indicando que a alteração de massa deve estar relacionada à alteração de glicosilação (dado

não mostrado) 193,206,247.
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Figura 7. Análise bioquímica comparativa por SDS-PAGE com diminuição da
massa dos FcααααRI de fagócitos do sangue de pacientes com bacteremia por gram-
negativos.

Um número semelhante (2 x 107) de monócitos e neutrófilos purificados de indivíduos
normais (Co; linhas 1, 2, 5, 6)  e paciente (G-; linhas 3, 4, 7, 8) tiveram as proteínas de
superfície marcadas com Na125I e as membranas solubilizadas em tampão de lise NP-40 0,5%.
Os lisados foram imunoprecipitados com fragmentos F(ab’)2 de IgG1� de camundongos
(irrelevante) ligados a partículas de Sepharose 4B (linhas 1, 3, 5, 7) ou fragmentos F(ab’)2  do
mAb A77 ligados a partículas de Sepharose 4B (linhas 2, 4, 6, 8) e migrados em SDS-PAGE
10%. Os marcadores de peso molecular estão indicados (kDa) 193.
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4.8 Aumento da expressão da cadeia γγγγ associada ao FcααααRI nos pacientes

com bacteremia por gram-negativos

A expressão da cadeia gama associada ao FcαRI foi avaliada pela co-

imunoprecipitação do complexo multimolecular FcαRI-γ2 utilizando um procedimento

semelhante ao já descrito para a realização do SDS-PAGE com algumas diferenças: não

foi realizada iodinação das proteínas de superfície e a solução de lise foi preparada com

um detergente suave, a digitonina, para manter a associação não covalente da cadeia gama

ao receptor. O lisado foi submetido a imunoprecipitação da maneira já descrita e à

migração eletroforética em SDS-PAGE 12,5% em condição não redutora para realização

de "immunoblotting". As proteínas foram transferidas do gel para uma membrana de

nitrocelulose, foram marcadas com um anticorpo policlonal de coelho anti-cadeia gama e

um segundo anticorpo anti- IgG de coelho associado a peroxidase da raiz forte (HRP)

para leitura por quimiluminescência amplificada (ECL). A Figura 8 mostra o aumento da

expressão da cadeia γ associada ao FcαRI em monócitos e neutrófilos de um paciente

com bacteremia por gram-negativos, resultado similar ao observado em outros dois

pacientes (dados não mostrados) 217.



Figura 8. Aumento da expressão da cadeia γγγγ associada ao FcααααRI nos
fagócitos dos pacientes com bacteremia por gram-negativos.
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Fagócitos do sangue (1 x 107) separados em ficoll-hypaque foram lisados por um tampão de

digitonina a 1%. O lisado foi imunoprecipitado usando fragmentos F(ab')2 de IgG1��(IgG1)

(irrelevante) ou fragmentos F(ab’)2 do mAb A77 anti-Fc�RI (A77) ligados a partículas de

Sepharose 4B. As proteínas precipitadas foram separadas em SDS-PAGE 12,5% sob condição

nã r d t r n lis d s p r “imm n bl ttin ” s nd nti rp s p li l n is d lh nti
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 Fosforilação de tirosina na cadeia γγγγ associada ao FcααααRI em neutrófilos

dos pacientes com bacteremia por gram-negativos

A fosforilação da tirosina do ITAM da cadeia gama associada ao receptor foi avaliada

r "immunoblotting" utilizando um anticorpo monoclonal anti- fosfotirosina após a co-

unoprecipitação da cadeia γ associada com o FcαRI como descrito acima, com SDS-
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PAGE 10% sob condição não redutora. A Figura 9 mostra a expressão de cadeia γ

fosforilada associada ao FcαRI nos neutrófilos de um paciente com bacteremia por gram-

negativos detectada ex-vivo sem ativação do receptor in vitro. Não foi detectada fosforilação

em células dos pacientes com bacteremia por gram-positivos ou em indivíduos normais

217.

Figura 9. Fosforilação da cadeia γγγγ associada ao CD89

Neutrófilos e células mononucleares (1x107) foram lisados com um tampão digitonina a 1%. Os
lisados foram imunoprecipitados usando fragmentos F(ab’)2 do mAb anti-CD89 A77 ligados a
partículas de Sepharose 4B. As proteínas imunoprecipitadas foram separadas em SDS-PAGE 10%,
sob condição não redutora, e analisadas por “immunoblotting” (IB) usando o mAb 4G10 anti-
fosfotirosina e anticorpos anti- IgG de camundongo conjugado a HRP para leitura em ECL. A
presença de fosforilação da cadeia gama está indicada pela seta217.
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4.10 Aumento das concentrações de TNF-αααα e IL-6 no sangue dos pacientes com

bacteremia e correlação da expressão do FcααααRI em fagócitos com os níveis

de IL-6

As concentrações das citocinas TNF-α, IL-6 e IFN-γ no soro dos pacientes com

bacteremia por gram-positivos, gram-negativos e controles foram verificadas através de

um ensaio imunoenzimático (ELISA) de alta sensibilidade. Os soros de alguns

pacientes com concentrações elevadas de TNF-α e IL-6 foram diluídos no tampão de

amostra do kit para adequação da concentração da amostra aos limites de resolução do

espectrofotômetro utilizado. Foi verificado um aumento dos níveis de TNF-α no

sangue ( 18,64 (DP 21,59 n=10) para o grupo gram-negativo e 30,95 (DP 73,95 n=9)

para o grupo gram-positivo contra 3,18 (DP 0,96 n=10) do grupo controle). Também

foi verificado um aumento significativo dos níveis de IL-6 no sangue ( 55,14 (DP 43,24

n=10) no grupo gram-negativo e 55,30 (DP 49,96 n=9) no grupo gram-positivo contra

7,82 (DP 9,29 n=10) no grupo controle) utilizando o teste ANOVA e o procedimento

de Tukey. A figura 10 (A e B) mostra as concentrações de TNF-α e IL-6 nos pacientes

e controles e a correlação positiva (C e D ) entre a expressão do receptor em ambos

tipos celulares e a concentração de IL-6 no sangue (r = 0,4 e p<0,03 para os monócitos

e  r = 0,39 e p<0,03 para os neutrófilos, utilizando regressão linear). Não encontramos

correlação entre a expressão do receptor e os níveis de TNF-α. Não foi observado

aumento dos níveis séricos de IFN-γ nestes pacientes (dados não mostrados).
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figura 10. Concentrações de TNF-αααα e IL-6 nos pacientes com bacteremia

C. Correlação do CD89 com a IL-6 em neutófilos (p < 0,03; r = 0,39)

CD89

80706050403020

IL
-6

160

140

120

100

80

60

40

20

0
-20

G-

G+

Co



80

D. Correlação do CD89 com a IL-6 em monócitos (p < 0,03; r = 0,4)
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5 DISCUSSÃO
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A IgA foi identificada há quase cinqüenta anos, sendo reconhecida na década

seguinte como a principal imunoglobulina das mucosas. Desde então foi estabelecida sua

participação em processos imunológicos, notadamente nos mecanismos de defesa contra

infecções e em algumas doenças. A atuação da IgA secretória (sIgA) nas mucosas,

favorecendo a eliminação de antígenos estranhos sem desencadear resposta inflamatória,

aliada a sua aparente incapacidade de ativar o complemento e de atuar como opsonina no

sangue, favoreceram a visão da IgA como efetora de uma resposta imune específica de

características não inflamatórias. A IgA também pode inibir a fagocitose e a produção de

espécies reativas de oxigênio mediadas pela ativação da via clássica ( mediada pela IgG )

do complemento. A produção e o catabolismo da IgA do sangue e da IgA das mucosas

em humanos são independentes, sendo que a IgA do sangue é produzida na medula óssea

e a IgA das mucosas na lâmina própria, podendo haver intercâmbio de células entre os

compartimentos. Alguns autores atribuem à IgA do sangue a função de “guardião

discreto”, que elimina antígenos que tenham conseguido transpor as barreiras mucosas

sem estabelecer resposta inflamatória 184,203,239.

As deficiências de IgA têm um espectro de manifestações clínicas amplo que varia da

ausência de sintomas ao aumento da prevalência de infecções respiratórias, alergias e

doenças auto-imunes. O estudo destas doenças poderia fornecer informações acerca do

papel da IgA do sangue mas como elas também comprometem a produção da IgA das

mucosas as informações que podem ser abstraídas de seu estudo não são específicas. O

estudo de modelos experimentais, como os ratos, também apresenta limitações. Diferente

do que ocorre no homem, a IgA das mucosas dos ratos é transportada pela linfa para a

circulação e a IgA do sangue é secretada pela bile para o tubo digestivo. Além disto os

ratos não têm um receptor específico conhecido para a porção Fc de IgA. Sabe-se que
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algumas doenças têm alterações nos níveis séricos de IgA e na expressão do FcαRI

(CD89). A nefropatia por IgA, na qual há depósito glomerular de imunocomplexos de

IgA, inclusive de complexos IgA - sFcαRI (forma solúvel do receptor), e a espondilite

anquilosante apresentam aumento da IgA sérica e diminuição da expressão do CD89 com

alterações de glicosilação, o que sugere um defeito do catabolismo da imunoglobulina

mediado por seu receptor. A cirrose alcoólica e a síndrome de imunodeficiência adquirida

também apresentam níveis elevados de IgA e diminuição da expressão do FcαRI em

monócitos. A alteração de expressão do FcαRI na cirrose alcoólica esta associada a uma

deficiência de endocitose mediada por este receptor, o que pode ser um dos fatores

contribuintes para o aumento no risco de infecção bacteriana encontrado nesta condição

clínica 184,203,242-245,251.

A identificação do FcαRI possibilitou a compreensão de vários aspectos funcionais

da IgA no organismo. A ligação dos imunocomplexos de IgA ao FcαRI possibilita a

indução de fagocitose, a produção de superóxidos e a liberação de citocinas inflamatórias,

em aparente contradição com a visão inicial da IgA como efetora não inflamatória. Os

estudos funcionais do FcαRI têm sido realizados em modelos in vitro ou ex vivo, o que

proporciona uma certa limitação na interpretação do significado destes achados na

homeostase e na patologia. Modelos experimentais com camundongos transgênicos que

expressam o receptor humano, em que pese suas já discutidas limitações, devem

possibilitar um salto qualitativo na compreensão da fisiologia e fisiopatologia da IgA

193,211,221-223,251.

A definição do aumento da expressão do FcαRI induzida pelo LPS e por citocinas

inflamatórias como o TNF-α e a IL-8 em modelos experimentais e a constatação do
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aumento da expressão dos FcγR em infecções e na sepsis sugeriram a possibilidade de que

houvesse alteração do FcαRI na resposta imune às infecções bacterianas. Apesar de já

bem estabelecida, a qualidade da IgA como opsonina promotora de fagocitose através da

ligação ao seu receptor vem despertado crescente interesse, particularmente por estudos

com animais transgênicos, sugerindo sua importância na resposta do organismo às

infecções bacterianas 210,211,223-227,240-241.

Na sepsis há aumento da expressão do FcγRIII em monócitos do sangue, que guarda

correlação com níveis séricos elevados de IL-6. A expressão deste receptor é característica

dos macrófagos teciduais, um estágio de diferenciação desta linhagem celular. Monócitos

circulantes com capacidade de fixação de IgG, ou FcR+, são uma sub-população celular

cuja proporção está aumentada na sepsis e que, aliada a uma relativa inabilidade como

células apresentadoras de antígeno, produzem maior quantidade de citocinas inflamatórias,

o que está de acordo com o papel central destas células na rede de eventos que produz a

resposta inflamatória sistêmica à infecção. Tomados em conjunto, estes fenômenos

indicam a ativação destas células, o que se presta ao combate do insulto bacteriano tanto

no sangue como nos tecidos.224,236.

O estudo de pacientes com bacteremia e sinais de resposta inflamatória sistêmica

procurou avaliar a expressão do FcαRI nos fagócitos do sangue em uma situação na qual

estas células pudessem estar expostas tanto a produtos bacterianos, como o LPS, quanto

as citocinas inflamatórias, como o TNF-α, que notoriamente podem modular a expressão

deste receptor. É possível que a resposta dos fagócitos teciduais, particularmente de

tecidos afetados diretamente pelo processo infeccioso, seja algo diferente da resposta dos

fagócitos do sangue, mas a obtenção destas células de pacientes para estudo é um tanto

difícil. Verificamos, pela variação da fluorescência de células incubadas com anticorpos
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monoclonais anti-CD89 marcados, utilizando a citometria de fluxo, um aumento da

expressão do FcαRI em monócitos e neutrófilos de pacientes com bacteremia por germes

gram-negativos em relação aos controles, com um aumento não significativo da expressão

do receptor apenas nos neutrófilos dos pacientes com bacteremia por germes gram-

positivos. Este achado esta de acordo com a constatação experimental do aumento da

expressão do receptor pelo LPS e sugere a participação deste modificador de resposta

biológica no fenômeno descrito. O TNF-α, que também pode influir no aumento da

expressão do receptor, encontrava-se com níveis séricos elevados nos dois grupos de

pacientes. Estes achados sugerem que a elevação da expressão do receptor dependa mais

da exposição ao LPS dos germes gram-negativos do que da ativação inflamatória

sistêmica. Devemos levar em consideração o fato de que a concentração de uma citocina

no sangue não reflete necessáriamente sua atividade biológica ou a ligação da mesma aos

seus receptores específicos nas células, além da possibilidade da ação de várias citocinas

concomitantemente, particularmente na sepsis. Vale ressaltar que os mAb anti-CD89

utilizados não competem com a IgA pelos sítios de ligação da porção Fc desta ao

receptor, não havendo influência da ocupação pela IgA na ligação do anticorpo ao

receptor 51,207,211,213,237.

A diminuição da massa dos receptores em relação aos controles foi verificada por

migração eletroforética em SDS-PAGE de lisados de fagócitos submetidos a iodinação

das proteínas de superfície e imunoprecipitação para isolamento dos FcαRI. Experimento

semelhante com uso da N-glycosidase F para isolamento do núcleo protéico demonstrou

que a massa deste estava dentro do previsto para a isoforma a.1 (32 kDa), sugerindo que a

alteração de massa do receptor decorra de alterações de glicosilação. O aumento da síntese

do receptor poderia induzir a liberação de moléculas com padrões intermediários de
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glicosilação, o que justificaria o achado. O estado de glicosilação do receptor pode influir

na afinidade do ligante. A dessialização do FcαRI aumenta a ligação da IgA ao receptor na

ordem de cinco vezes. Doenças com IgA elevada com diminuição da expressão do CD89

apresentam aumento da massa do receptor com aumento de glicosilação e aumento da

ocupação do receptor pela IgA. A influência desta alteração de glicosilação na afinidade da

IgA pelo receptor nestes pacientes deve ser determinada por estudos adicionais. O LPS

das bactérias gram-negativas é um ativador policlonal de células B e induz a secreção

inespecífica de imunoglobulinas. Em nossos pacientes os níveis séricos de IgA se

encontravam dentro da variação normal e a ocupação do receptor pela IgA, verificada por

avaliação da fluorescência de células marcadas com anticorpos específicos contra IgA por

citometria de fluxo, foi semelhante a dos controles. Os níveis normais de IgA no sangue e

da ocupação do receptor pela IgA nestes pacientes indicam que o catabolismo da IgA

mediado pelos FcαRI deva ser eficiente 36,193,207,244.

Outro achado importante do nosso estudo foi o aumento da expressão da cadeia

gama associada ao FcαRI (FcR-γ) nos pacientes com bacteremia por gram-negativos. A

expressão da cadeia gama associada ao FcαRI nos fagócitos foi estudada por

“immunoblotting”. As células foram lisadas com um detergente suave, a digitonina, para

que não houvesse rompimento da ligação receptor cadeia gama, possibilitando a co-

imunoprecipitação com um anticorpo monoclonal contra FcαRI, que permite a avaliação

da expressão apenas da FcR-γ associada ao FcαRI. Após a migração eletroforética em gel

de poliacrilamida foi efetuada a transferência para membrana de nitrocelulose para

incubação com um anticorpo específico anti-FcR-γ. Observou-se um aumento da

expressão da cadeia gama associada ao receptor. O FcαRI pode ou não estar associado de

modo não covalente, à cadeia gama (FcR-γ) que permite a transdução de sinal e o
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desencadeamento de processos metabólicos celulares necessários à fagocitose e produção

de espécies reativas de oxigênio e citocinas. O receptor não associado à FcR-γ é capaz de

internalizar e restituir a IgA ao meio extracelular, promovendo a reciclagem da mesma.

Recentemente foi descrita em neutrófilos do colostro humano a expressão do FcαRI sem

cadeia gama associada, possibilitando a agregação e fagocitose bacteriana sem o

desencadeamento de produção de espécies reativas de oxigênio. A FcR-γ pode estar

associada a outros FcRs, como o FcγRI e FcγRIII, sendo necessária para a transdução de

sinal destes receptores. O aumento da expressão da cadeia gama, essencial para a

transdução de sinal, confere à população de FcαRI, cuja expressão esta aumentada, uma

condição necessária para a ativação das funções efetoras decorrentes da ligação dos

imunocomplexos de IgA ao receptor 197,198,214-220, 252.

A fosforilação da cadeia gama associada ao CD89 foi avaliada por

“immunoblotting”, empregando uma metodologia semelhante à descrita, utilizando ao

final um anticorpo específico anti- FcR-γ fosforilada. Observou-se fosforilação da cadeia

gama associada ao FcαRI nos neutrófilos dos pacientes com bacteremia por gram-

negativos, fato que indica a ativação deste receptor nestas células. A fosforilação da cadeia

gama associada ao FcαRI depende de alterações da estrutura quaternária do complexo

multimolecular que expõe os sítios de fosforilação e não pode ser explicada como um

achado inespecífico em uma célula ativada. A ausência de fosforilação nos pacientes do

grupo gram-positivo, cujas células também estiveram sujeitas à ativação por mediadores

inflamatórios, esta de acordo com esta premissa. Considerando que a fosforilação da

cadeia gama é essencial para a fagocitose, este achado esta de acordo com os experimentos
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que demonstraram a participação do FcαRI na fagocitose de bactérias mediada por IgA

em neutrófilos 197,198,218-220,241.

Os níveis elevados de IL-6 no sangue destes pacientes apresentaram uma correlação

com o aumento da expressão do FcαRI, sugerindo uma possível participação deste

receptor na indução da secreção desta citocina, como já fora observado nos pacientes

sépticos com elevação da expressão do FcγRIII em monócitos. A valorização, da

importância desta via na secreção de IL-6 neste pacientes, contudo, é discutível, tendo em

vista que a elevação dos níveis desta citocina no sangue de pacientes com resposta

inflamatória sistêmica à infecção é um achado freqüente e que existem vários mecanismos

redundantes atuando no controle da secreção desta citocina na sepsis 221,224.

Tomados em conjunto estes achados demonstram o aumento da expressão e a

ativação do complexo multimolecular FcαRI-γ2, especificamente nos pacientes com

bacteremia por germes gram-negativos. É interessante notar que o LPS induz a secreção

inespecífica de imunoglobulinas e que há uma tendência ao predomínio do fenótipo Th2

com conseqüente incremento da imunidade humoral e depressão da imunidade celular na

sepsis. É possível que estes achados representem uma preparação do hospedeiro no

sentido de otimizar o reconhecimento de imunocomplexos de IgA, possibilitando a

fagocitose e, possivelmente, a secreção de citocinas, estimulando desta forma a resposta

imune destes pacientes. A ativação destas células circulantes pode servir ao combate do

insulto bacteriano na própria circulação e em sítios de infecção localizados fora dos vasos

ou nas mucosas, que também podem atrair estas células ativadas. Particularmente nas

mucosas, onde há abundância de IgA, neutrófilos com uma hipertrofia do seu aparato de

identificação e fagocitose de imunocomplexos de IgA poderiam ser úteis para a

eliminação de bactérias 36,171,239.
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Demonstramos o aumento da expressão do FcαRI em monócitos e neutrófilos dos

pacientes com bacteremia por gram-negativos. Pacientes com bacteremia por gram-

positivos não apresentaram aumento significativo da expressão do receptor. O aumento

da expressão do receptor não foi associado à alteração da capacidade de aumento da

expressão do receptor pela incubação ex vivo a 37°C, aos níveis de IgA do sangue ou a

ocupação do receptor pela IgA.

A massa molecular do receptor estava diminuída nos pacientes com bacteremia por

gram-negativos, com massa do núcleo protéico compatível com a isoforma a.1 do FcαRI,

indicando que a alteração de massa se deve a alteração de glicosilação.

A expressão da cadeia gama associada ao FcαRI também estava aumentada nestes

pacientes. Neutrófilos dos pacientes com bacteremia por germes gram-negativos

apresentaram fosforilação da cadeia gama, indicando ativação do receptor in vivo.

Os pacientes com bacteremia apresentaram níveis elevados de TNF-α e IL-6 no

sangue, e os níveis de IL-6 apresentaram correlação com o aumento da expressão do

receptor.

Tomados em conjunto, estes achados indicam a participação do FcαRI na resposta

inflamatória a infecção.
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Dados dos pacientes : gram-positivos

idade(anos) sexo diagnóstico de
admissão  UTI

infecções
diagosticadas

doenças
associadas

germe condição de alta
da UTI

CD89 em
neutrófilos

CD89 em
monócitos

IgA sérica

27 fem. endocardite Puerpério S.aureus melhorado 28 44 211
70 masc. aneurísma aorta

abdominal
bacteremia doença

coronariana
S.aureus óbito 56 61 227

43 masc. peritonite IRC Clostridium
dificile

óbito 30 63 377

19 masc. BCP doença  Wilson S.aureus óbito 48 53 388
46 masc. polirradiculoneu

rite
BCP, ITU Staphylococcus

sp.
melhorado 22 30 609

32 masc. infecção de
cateter

endocardite,
BCP, ITU

DM, IRC S.aureus óbito 28 51 411

52 fem. TEP bacteremia AVC, IRC S.aureus melhorado 37 50 421
17 masc. sepsis S.aureus melhorado 72 98 326
40 masc. traumatismo

craniano
BCP, ITU alcoolismo Staphylococcus

sp.
melhorado 27 22 357

66 fem. BCP Staphylococcus
sp.

óbito 52 29 487

75 masc. BCP DPOC, ICC S.aureus óbito 24 55 469
55 fem. hemorragia

maníngea
BCP, ITU Staphylococcus

sp.
melhorado 39 60 242

24 fem. bacteramia Síndr. Cushing S.aureus óbito 40 35 152
42 masc. linfoma cerebral BCP, ITU S.aureus óbito 56 25 Não disponível
57 masc. empiema

pleural
bacteremia DM Streptococcus

faecalis
óbito 57 50 455

30 fem. hemorragia
maníngea

BCP, ITU Staphylococcus
sp.

melhorado 44 57 244

45 masc. BCP asma Streptococcus
pneunoniae

óbito 49 44 445

23 fem. insuficiência
renal aguda

BCP,
bacteremia

Síndrome de
Sneddon

Staphylococcus
sp.

óbito 40 48 Não disponível

42,4 (média) f = 7 m=7 42 (média) 49 (média) 363,81 (média)
17,6 (DP) m = 11 o=11 13,7 (DP) 17,6 (DP) 118,61 (DP)

Abreviaturas : AVC – acidente vascular cerebral, BCP – broncopneumonia, DM – diabetes melito, DPOC – doença pulmonar obstrutiva
crônica, ICC – insuficiência cardíaca congestiva, IRC – insuficiência renal crônica, ITU – infecção urinária, TEP – tromboembolismo
pulmonar.



Dados dos pacientes : gram-negativos

idade (anos) sexo diagnóstico de
admissão UTI

infecções
diagosticadas

doenças
associadas

germe condição de alta
da UTI

CD89 em
neutrófilos

CD89 em
monócitos

IgA sérica

77 fem. BCP abcesso,
peritonite, ITU

DPOC Acinetobacter
sp.

melhorado 34 40 363

12 masc. piomiosite endocardite,
BCP, colite

Pseudomonas
sp.

melhorado 62 83 276

46 masc. polirradiculoneu
rite

BCP, ITU Enterobacter
sp.

melhorado 36 67 236

37 fem. bacteremia LES Acinetobacter
sp.

melhorado 31 45 231

23 masc. TVP BCP, abcesso LES Klebsiella
pneumoniae

óbito 40 56 271

60 masc. AVC BCP Acinetobacter
sp.

óbito 40 44 412

31 masc. Politraumatismo BCP, ITU Acinetobacter
sp.

melhorado 78 78 477

58 masc. celulite obesidade morb Klebsiella
pneumoniae

óbito 94 87 377

85 fem. BCP BCP Pênfigo Acinetobacter
sp.

óbito 41 81 344

64 masc. tumor cerebral BCP Etilismo Enterobacter
sp.

óbito 38 61 302

49 masc. AVC BCP HAS Acinetobacter
sp.

melhorado 51 81 Não disponível

86 fem. BCP Pseudomonas
sp.

óbito 41 76 245

74 fem. AVC BCP, ITU,
GECA

fibrilação atrial Acinetobacter
sp.

melhorado 57 58 237

88 masc. BCP HAS Providencia sp. melhorado 45 49 336
67 masc. ITU BCP DPOC Enterobacter

sp.
melhorado 74 61 194

71 masc. IAM bacteremia Escherichia coli melhorado 89 63 Não disponível
58 (média) f = 5 m=10 53 (média) 64 (média) 307,21 (média)
23,1 (DP) m = 11 o=6 20,3 (DP) 15,2 (DP) 77,81 (DP)

Abreviaturas: AVC – acidente vascular cerebral, BCP – broncopneumonia, DM – diabetes melito, DPOC – doença pulmonar obstrutiva
crônica, GECA – gastroenterocolite, HAS – hipertensão arterial sistêmica, IAM – infarto agudo do miocárdio, ICC – insuficiência cardíaca
congestiva, IRC – insuficiência renal crônica, ITU – infecção urinária, LES – Lupus Eritematoso sistêmico, TVP – trombose venosa
profunda.
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