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RESUMO 
 
 

Cunha, DMG. Expressão de Peptídeos Antimicrobianos na mucosa intestinal de 
ratos idosos submetidos ao modelo de Pancreatite Aguda [Dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2014. 81 f. 
 
Peptídeos antimicrobianos, também chamados na literatura médica de AMPs 
(Antimicrobial Peptides), são agrupamentos de 12 a 50 aminoácidos que têm 
funções antimicrobianas e imunorregulatórias. Os AMPs são produzidos 
principalmente nos epitélios, destacando-se o epitélio intestinal, onde participam da 
homeostase da barreira intestinal. A Pancreatite Aguda (PA) é uma doença com 
altas taxas de mortalidade e morbidade, na qual frequentemente ocorre translocação 
de bactérias e endotoxinas para o epitélio intestinal e para a corrente sanguínea. A 
translocação bacteriana ocorre, principalmente, devido à falência da barreira 
intestinal. Em idosos, a PA tende a ser uma doença mais grave, porém os 
mecanismos que justificam essa maior gravidade ainda não são bem 
compreendidos. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo da expressão gênica 
dos peptídeos antimicrobianos α-defensina 5 e 7 e da catelicidina CRAMP em ratos 
jovens e idosos submetidos a um modelo de Pancreatite Aguda. Ratos jovens e 
idosos foram submetidos à PA utilizando-se Ácido Taurocólico 2,5% e, após doze 
horas, foram sacrificados. Foi coletado 1cm do íleo terminal para realização de RT-
PCR para os genes das α-defensinas 5 e 7 e da catelicidina CRAMP. 
Adicionalmente, foram quantificados os níveis de mRNA das citocinas TNF-α e IL-
10. Através da técnica de Milliplex, foram dosadas no soro as citocinas IFN-γ, IP-10, 
IL-10, IL-6, IL-18, TNF-α, IL-1β e Leptina. Como resultado, detectou-se maior 
expressão gênica das α-defensinas 5 e 7 no grupo de animais idosos, na vigência de 
insulto pancreático, quando comparado a animais jovens na mesma condição. Com 
relação à CRAMP, não houve diferença significativa entre os grupos. Igualmente, 
obteve-se expressão significativamente maior de TNF-α no íleo terminal dos ratos 
idosos com Pancreatite Aguda. Interessantemente, as dosagens de citocinas séricas 
foram semelhantes entre os grupos, demonstrando que a diferença entre a resposta 
inflamatória de ratos idosos e jovens é localizada. Peptídeos antimicrobianos, 
portanto, devem apresentar um papel central na resposta inflamatória decorrente de 
injúria pancreática. 
 
Palavras-chave: Peptídeos antimicrobianos. Pancreatite aguda. Citocinas pró-
inflamatórias. Alfa-defensina5. Alfa-defensina 7. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
Cunha, DMG. Expression of antimicrobial peptides in the intestinal mucosa of aged 
rats submitted to an acute pancreatitis model [Dissertation]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2014.81 f. 
 
Antimicrobial peptides, also called AMPs, are 12-50 amino acids molecules that have 
antimicrobial and immunoregulatory properties. AMPs are produced mainly in 
epithelial cells, and participate in the homeostasis of the intestinal barrier. Acute 
pancreatitis (AP) is a disease with high mortality and morbidity and presents a worst 
outcome when bacterial translocation occurs to the intestinal epithelium and to the 
bloodstream. Bacterial translocation occurs mainly due to the failure of the intestinal 
barrier. In the elderly, AP has a worst prognosis, but the mechanisms that justify that 
higher severity, compared to the young, are poorly understood. The objective of this 
work is to study the gene expression levels of antimicrobial peptides α-defensins 5 
and 7 and the cathelicidin CRAMP in young and elderly rats submitted to acute 
pancreatitis. Young and old rats received a taurocholic acid 2.5% injection in the 
pancreatic ductus and after twelve hours, were sacrificed. 1cm of the terminal ileum 
was collected for detection of AMPs gene expression levels. In addition, RT-PCR 
was performed to detect TNF-α and IL-10 mRNA levels. Using Milliplex technique, 
serum levels of IFN-gamma, IP-10, IL-10, IL-6, IL-18, TNF-α, IL-1β and Leptin were 
measured. As a result, we detected significant higher mRNA levels of α-defensins 5 
and 7 in the elderly (pancreatitis group). CRAMP gene expression was not 
significantly different between groups. TNF-α gene expression levels was 
significantly higher in old rats (pancreatitis group). Any difference in the cytokines 
serum levels could be detected when old and young rats in the pancreatitis groups 
were compared. We conclude that AMPs may play a pivotal role in the development 
of acute pancreatic injury. 
 
Keywords: Antimicrobial peptides. Acute pancreatitis.Pró-inflammatorycytokines. 
Alpha-defensin5. Alpha-defensin7. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 

Peptídeos antimicrobianos, que também podem ser chamados de AMPs, do 

inglês antimicrobialpeptides, são compostos produzidos pelos organismos 

multicelulares pertencentes tanto ao reino animal quanto ao vegetal. Pertencente à 

imunidade nata, têm como função proteger esses organismos contra patógenos, 

além de possuírem amplo espectro de ação, já tendo sido registrada sua atuação 

contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, protozoários, fungos e vírus. São 

moléculas muito antigas que persistiram ao longo da evolução até o presente 

momento por sua capacidade de tornar a imunidade inata competente contra 

invasores.(1-4) 

Os AMPs são formados de um conjunto de aminoácidos e, por esse motivo, 

agregam as características de serem moléculas catiônicas 

eanfipáticas.(1)Geralmente são moléculas pequenas, constituídas de 12 a 50 

aminoácidos com resíduos de argininas e lisinas (o que confirma sua carga positiva). 

Conhecer a estrutura molecular dos AMPs é fundamental para o 

entendimento de seu mecanismo de ação, bem como para sua classificação. Eles 

podem ser classificados em quatro categorias: aqueles que possuem alfa-hélice; os 

que apresentam estrutura em beta-sheet estabilizados por pontes dissulfídicas; e, 

por último, aqueles em forma de loopou em forma estendida.(2,3) 

Possuem mecanismo de ação muito peculiar devido à sua estrutura química. 

Na literatura acadêmica médica, é possível encontrar alguns tipos de mecanismos 

de ação dos AMPs, dependendo de sua estrutura molecular; porém, aqui, será 

ressaltado seu principal e mais conhecido mecanismo: o de ruptura da membrana ou 

parede celular do organismo invasor. Dessa forma, as bactérias, por possuírem 

parede celular carregada negativamente, ligam-se fortemente aos AMPs catiônicos, o 

que gera uma ligação eletrostática entre eles e provoca inúmeros poros quando se 

inserem na parede celular, levando à desintegração do envoltório e 

consequentemente à lise celular.(1,4,5) 

Um tópico interessante que merece destaque é o fato de os AMPs serem 

produzidos principalmente nos epitélios. O epitélio intestinal, a pele, o trato 

respiratório e o aparelho reprodutivo são alvos dessas moléculas, devido ao fato de 
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esses tecidos estarem constantemente em contato com o ambiente externo e, 

consequentemente, mais expostos a micro-organismos.(6,7) 

Os AMPs participam de importantes rotas tanto em estados patológicos 

quanto em organismos saudáveis. Neste trabalho, a atenção estará concentrada na 

expressão de peptídeos antimicrobianos no epitélio intestinal e em sua contribuição 

na homeostase e no estado patológico desse sistema. 

 

 

1.1 Classificação dos AMPs e sua atuação na barreira intestinal 

 

 

A imunidade inata, primeira linha de defesa do organismo humano, confere 

proteção contra a invasão de micro-organismos e também a estados inflamatórios. 

Assim como os AMPs, os PRRs (patternrecognitionreceptors) são moléculas 

pertencentes à imunidade inata que foram conservadas ao longo da evolução. No 

intestino, auxiliam as células epiteliais no reconhecimento de patógenos, 

promovendo a integridade e homeostase da barreira epitelial. A expressão de AMPs 

pode ser regulada de acordo com a presença de patógenos, estando ligada, 

portanto, aos PRRsToll-likereceptors e NOD-likereceptors, que estão presentes nas 

células epiteliais do intestino.(8) 

Desse modo, a barreira epitelial intestinal é organizada de forma a impedir a 

entrada de agentes patogênicos na lâmina própria do intestino. O epitélio é 

constituído por um tecido não estratificado contendo células epiteliais intestinais 

(CEIs) e coberto por uma camada espessa de muco. A região mais externa dessa 

camada é colonizada por bactérias comensais, enquanto a faixa mais interna, 

desprovida dessas bactérias, possui apenas AMPs e moléculas de IgA, o que 

impede, assim, o contato dos organismos comensais com células epiteliais 

intestinais. Eventualmente, essa barreira é rompida, gerando um estado 

patológico.(6,7) 

Existem cinco linhagens celulares principais na barreira intestinal, derivadas 

de células-tronco epiteliais: os enterócitos, que produzem alguns AMPs; as células 

enteroendócrinas, que secretam hormônios; as células caliciformes, que secretam a 

camada de muco; as células de Paneth, principal célula que produz AMPs; e as 

células M, que possuem antígenos presentes no lúmen para as células imunes.(7) 



17 
 

Os AMPs, portanto, encontram-se na faixa interna de muco e participam 

ativamente da barreira intestinal, contribuindo para a homeostase desta. Já foi 

identificada uma quantidade imensa de AMPs diferentes. Cada um deles se 

concentra em diferentes tipos de células e em espécies variadas. Em humanos, já 

foram identificadas diversas classes de AMPs, porém as de maior importância no 

trato gastrointestinal são as defensinas e as catelicidinas.(9) 

As defensinas são moléculas constituídas por 30 a 40 aminoácidos e contêm 

seis resíduos de cisteínas, que participam na formação de pontes dissulfídicas. O 

alinhamento desses resíduos é conservado e define duas famílias distintas: α-

defensinas e β-defensinas.  

Em mamíferos, foram identificadas cerca de 50 α-defensinas e 90 β-

defensinas nos grânulos dos neutrófilos, nas células de Paneth, nos queratinócitos e 

nos epitélios dos tratos digestivo, respiratório, urinário e reprodutor.  

As α-defensinas (conhecidas como criptidinas em camundongos) são 

largamente produzidas por células de Paneth e neutrófilos de humanos, ratos e 

outros mamíferos, mas não por camundongos, cujos neutrófilos não expressam 

defensinas. Em células de Paneth e neutrófilos, a expressão de α-defensinas é 

basicamente constitutiva e fica armazenada como pró-peptídeos nos grânulos 

dessas células, necessitando de clivagem proteolítica para sua efetivaatuação.(10) As 

criptidinas, por sua vez, são ativadas por MMP7 (matrixmetallo-proteinase(7)) 

presentes nos grânulos, enquanto as α-defensinas HD-5 e HD-6 (AMPs mais 

abundantes no trato gastrointestinal – TG) são processadas pela tripsina após sua 

liberação.(11-13) 

As β-defensinas são produzidas por diversos tipos de células epiteliais, 

incluindo enterócitos. Sua expressão no epitélio intestinal é induzível, com exceção 

de β-defensina1 (HBD1), que tem expressão constitutiva. As β-defensinas HBD2, 

HBD3 e HBD4 são produzidas mediante contato com patógeno.(14,16) 

Tanto as α-defensinas quanto as β-defensinas são bactericidas e atuam 

contra Gram-negativas e Gram-positivas. Algumas defensinas também têm atividade 

contra fungos, vírus e protozoários. Além disso, possuem propriedades citotóxicas e 

quimiotáticas aos mais diversos alvos, promovendo a conexão das respostas 

inflamatórias da imunidade inata com a imunidade adaptativa.(16) 

Ademais, esses mediadores contribuem para o recrutamento e a ativação de 

diferentes populações deleucócitos(17) e muitas vezes são capazes de se 
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ligardiretamente aos receptores de quimiocinas CCR6 e CCR2. Conforme resultados 

de Rohrlet al.(2010), essas moléculas atuam como “micro-quimiocinas” capazes de 

recrutar leucócitos para o sítio da infecção.(18) 

As catelicidinas são um grupo de AMPscom um pró-peptídeo no segmento N-

terminal (cathelin) e um domínio C-terminal que têm propriedades bactericidas. Em 

mamíferos, a catelicidina é uma classe importante de AMPs e é produzida por 

células epiteliais e fagócitos. Humanos e camundongos produzem apenas uma 

catelicidina cada, LL-37 e CRAMP, respectivamente.  

Nos últimos anos, diversas publicações têm demonstrado outras funções das 

catelicidinas, além da sua função bactericida.(19-21) As catelicidinas LL-37 e CRAMP 

também são capazes de exercer efeitos biológicos adicionais sobre fagócitos, 

células epiteliais e endoteliais, como supressão da resposta inflamatória induzida por 

LPS, apoptose, angiogênese, reparo tecidual e processamento de IL-1β.(22) A 

vitamina D induz potente expressão gênica de LL-37, porém o mecanismo 

responsável por essas funções imunomoduladoras é ainda pouco compreendido.(23) 

Menardet al.(2008) demonstraram um importante papel de CRAMP em ratos 

neonatos.Nas duas primeiras semanas de vida, houve interrupção na expressão de 

CRAMP no epitélio intestinal, o que os autores atribuíram ao período de colonização 

bacteriana e homeostase intestinal desses animais.(24) Adicionalmente, Agerberthet 

al. (2000) mostraram que LL-37 interage com FPRL-1 (formylpeptide receptor like 1), 

contribuindo, dessa maneira, para o recrutamento de granulócitos, monócitos e 

linfócitos T para o sítio da infecção.(25) 

É também interessante ressaltar a ligação direta do reconhecimento de 

PAMPs (microbial-associated molecular patterns) pelos Toll-likereceptors (TLR) e 

Nod-likereceptors (NLR),com a consequente ativação do fator nuclear kappaB (NF-

кB)e a subsequente liberação de citocinas, quimiocinas pró-inflamatórias e AMPs.(7) 

As citocinas IL-1β e IL-18 são interleucinas cruciais em processos 

inflamatórios, sejam eles crônicos ou agudos. Essas moléculas aparecem em 

inflamações locais e sistêmicas, e sua síntese e ativação estão relacionadas com 

vias complexas da imunidade inata.  

Essas vias compreendem um primeiro sinal, que culminará na ativação do 

NF-кB,induzindo, subsequentemente, a formação de pró-IL-1β e pró-IL-18, e um 

segundo sinal, que está diretamente ligado a complexos de proteínas denominadas 
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inflamassomas, os quais ativarão a Caspase-1, que, por sua vez, converterá as 

citocinas citadas anteriormente em moléculasativas.(26) 

Inflamassomas são complexos proteicos pertencentes à classe dos NLRs, 

que, por sua vez, são Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRR).  

Ao contrário dos TLRs, que se localizam na membrana celular, os NLRs são 

citoplasmáticos e podem ser classificados em três famílias: NOD, IPAF e NLRP, de 

acordo com as subunidades proteicas que apresentam. A subunidade NACHT é 

comum para todas as famílias dos NLRs; no entanto, outras subunidades estão 

presentes conforme o grupo a que pertencem. As subunidades mais importantes 

são: LRR, CARD e PYD.(26,27) 

O inflamassoma NLRP3 (Figura 1) é o mais bem conhecido e é sabido que 

está relacionado com a inflamação intestinal. Consiste dos domínios NACHT, LRR e 

PYD, contendo uma proteína adaptadora ASC que se ligará àpró-Caspase,por 

meio de um domínio CARD. Após a autoclivagem do domínio CARD, as 

subunidades p10 e p20 da pró-Caspase-1 se ligarão a outro dímero p10-p20, 

formando, então, a Caspase-1 ativa.(26,27) 

 

 
Figura 1– Esquema representando os domínios do inflamassoma NLR3. 
Adaptado de Schroder K.eTschopp J. 2010. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a ativação dos inflamassomas requer 

dois sinais:o primeiro pode ser o reconhecimento de Padrões Moleculares 

Associados a Patógenos (PAMPs) pelos TLRs, o que implica a ativação de NF-кB e 
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subsequente transcrição gênica para formação dos pró-IL-1β e pró-IL-18;o segundo 

sinal,em que vários mecanismos são propostos (entre eles, o ATP extracelular), 

induz a formação do poro P2X7 na membrana, exteriorizando potássio e permitindo, 

assim, a formação de canais de panexina-1 e a entrada de PAMPs no interior da 

célula que, então, ativarão NLRP3. Outro mecanismo proposto é a fagocitose de 

partículas ligantes, que, após o rompimento dosfagossomos,ativam NLRP3.(26) 

Existem evidências de doenças inflamatórias relacionadas à disfunção de 

inflamassomas, entre elas a Doença de Chron, cuja causa, como 

mostraramSchoultzet al. (2009),pode estar nos polimorfismos nos genes NLRP3 e 

CARD8.(27) 

Evidências também sugerem que a produção de AMPs pelas células de 

Paneth pode estar relacionada com os TLRs, por meio da molécula adaptadora 

MyD88. Camundongos transgênicos que expressaram a forma mutante negativa 

dominante de MyD88 e camundongos em que estava ausente a MyD88 tiveram 

decréscimo na produção de criptidinas pelas células de Paneth.(28) 

Ademais, Di Nardo et al. (2007) e Gallo e Hooper (2012) demonstram que as 

catelicidinas podem interagir diretamente com TLR, assim como as 

endotoxinasflagelinas e LPS. Por exemplo, a presença de LL-37 ativo interfere na 

maturação da célula Th17 pela ativação de TLR9, o que leva à produção de 

Interferon tipo I. Assim, compreende-se que as consequências dessas interações 

podem fazer com que osAMPsmatem os patógenos por meiode seus mecanismos 

de ação bactericida, como também podem neutralizar respostas inflamatórias 

exacerbadas.(6,21) 

Dessa forma, pode-se sumarizar a relação dos AMPs com os PRRs em duas 

fases distintas: 1) durante a homeostase, quando os padrões moleculares 

associados a patógenos das bactérias comensais são reconhecidos pelos 

receptores de padrões de reconhecimento, levando à produção de AMPs e IL-18 

pela ativação de NF-кB;2) durante o estado patológico, em que os patógenos 

rompem a barreira intestinal, havendo o reconhecimento dos padrões moleculares 

associados a patógenos pelos receptores de padrões de reconhecimento,além de 

induzir a ativação da molécula MyD88 ou dos complexos de inflamassomas, o que 

ocasiona a produção de AMPs e citocinas pró-inflamatórias, conforme mostrado na 

Figura 2. 
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Figura 2– Esquema de um enterócito durante a homeostase e a infecção. 

 

 

1.2Relaçãoentre Pancreatite Aguda e barreira intestinal 

 

 

Conforme mencionado, a barreira intestinal tem grande importância na 

homeostase do organismo humano, de modo que, ao interromper o seu perfeito 

funcionamento,originam-se doenças graves com altas taxas de mortalidade e 

morbidade. Pode-se citar, por exemplo, a Pancreatite Aguda (PA), que é uma 

patologia cujas etiologias são variadas,sendo o alcoolismo e o cálculo biliaras 

causas mais comuns.(29) 

A barreira intestinal, portanto, possui papel muito importante no curso da PA, 

pois, caso haja falência nessa barreira, o risco de infecções pancreáticas e até 

mesmo sistêmicas torna-se muito alto, contribuindo significativamente para a piora 

no prognóstico da doença. 

Apesar dos recentes avanços em terapia intensiva e nos exames 

diagnósticos, o tratamento da PA continua sendo um desafio para a medicina, visto 

que o índice de mortalidade varia de 20 a 25%,(31-32) mesmo quando tratada em 



22 
 

centros especializados, podendo se tornar superior a 40% em casos de infecção 

pancreática.(30-32) 

A PA se inicia com uma disfunção nas células acinares do pâncreas, que 

ativam indevidamente o tripsinogênio, transformando-o em tripsina e fazendo com 

que esse órgão produza enzimas de autodigestão no tecido pancreático,o que pode 

ocasionar o extravasamento destas para o tecido peripancreático. Uma vez ocorrido 

o extravasamento, as células dos órgãos adjacentes sofrem digestão por essas 

enzimas, o que ocasiona lesões graves.(33-35) 

O curso natural da pancreatite se dá geralmente em duas fases: a primeira 

ocorre durante os primeiros 15 dias, caracterizada por SIRS(Síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica), na ausência de infecção;a segunda fase acontece, 

geralmente, duas semanas após o início da doença, caracterizando-se por infecção 

e necrose pancreática, além de complicações relacionadas à sepse(Figura 3).(33) 

 

 
Figura 3– Esquema de eventos que ocorrem na Pancreatite Aguda e sua relação com a 
barreira intestinal. 
Adaptado de Capursoet al. 2012. 

 

Dessa forma, a PA é uma doença que não deve ser compreendida apenas 

em nível pancreático, visto que costuma gerar consequências a órgãos distantes, 

como rins, fígado, intestino e pulmão. A alta taxa de mortalidade e morbidade está 

relacionada com o grau da lesão pancreática, e, principalmente,com a exacerbada 

resposta inflamatória, que proporciona a liberação de diversos mediadores 
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inflamatórios, como TNF-α,interleucinas 1,6 e 8, e fator ativador plaquetário 

(PAF).(36-39) 

O intestino delgado é um dos órgãos distantes mais afetados na PA, devido à 

perturbação na microcirculação, hipovolemia, vasoconstrição e até mesmo isquemia-

reperfusão. Ele desempenha papel importante, e, a partir do momento em que 

ocorrem esses fatos citados, sobrevém a falência da barreira intestinal, que contribui 

muito para a translocação de bactérias e endotoxinas para o pâncreas e para a 

corrente sanguínea.(33) 

Yang e Gao (2005) demonstraram que em estados patológicos, como PA, 

quimioterapia, radioterapia e infecção severa, a estrutura e função da barreira 

intestinal sofrem graves alterações patológicas, como a diminuição da altura e da 

largura das microvilosidades das células entéricas, assim como o aumento da 

apoptose dessas células.  

Todas essas modificações levam ao aumento da permeabilidade intestinal, 

que, por sua vez, desencadeia a translocação de bactérias e endotoxinas, bem 

comoa ativação de células endoteliais, ocasionando distúrbios na microcirculação e 

a liberação de citocinas pró-inflamatórias.  

Esses mediadores inflamatórios são responsáveis pelos sintomas de 

insuficiência respiratória, insuficiência renal, instabilidade hemodinâmicae alterações 

na permeabilidade vascular, que compõem a SIRS, podendo levar posteriormente à 

insuficiência de múltiplos órgãos (MODS).(40) 

 

 

1.3O papel das citocinas na Pancreatite Aguda 

 

 

A progressão da pancreatite aguda pode ser sumarizada em três fases: 

inflamação local do pâncreas; resposta inflamatória generalizada e estágio final de 

sepse; e falência de múltiplos órgãos. Até o momento, o tratamento da PA continua 

o mesmo de tempos atrás e não tem sido amplamente eficiente para reduzir o 

processo inflamatório intenso. 

O prognóstico da PA está diretamente relacionado com a intensidade da sua 

resposta inflamatória. Níveis elevados de interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose 
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tumoral α (TNF-α) estão relacionados com a gravidade da doença, podendo, 

inclusive, ser utilizados na clínica para inferir a intensidade do processo 

inflamatório.(37,41-44) 

Após lesões iniciais das células acinares do pâncreas, ocorre a ativação de 

células inflamatórias, como neutrófilos, macrófagos, células T e células endoteliais, 

que amplificam a cascata inflamatória com a produção de citocinas pró-inflamatórias, 

como TNF-α, IL-1, IL-6, e óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio e metabólitos 

do ácido aracdônico.  

Uma resposta anti-inflamatória também é observada com a produção de 

mediadores anti-inflamatórios, como IL-10 e IL-4. Denominada síndrome 

compensatória anti-inflamatória (CARS), ocasiona uma depressão no sistema imune, 

aumentando a suscetibilidade a infecções.  

As células inflamatórias citadas anteriormente também contribuem com a 

produção de quimiocinas, que, por sua vez, recrutam mais células inflamatórias.(45) 

 

 
Figura 4– Esquema de eventos que ocorrem na Pancreatite Aguda e sua relação com a barreira 
intestinal. 
Adaptado de Capursoet al. 2012. 

 

Numerosos estudos clínicos e experimentais têm sido realizados com o 

objetivo de compreender o processo inflamatório, bem como os principais 

mediadores envolvidos na PA.(41,42,45) 
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Um dos principais mediadores inflamatórios é o IL-6, responsável por recrutar 

linfócitos T e pela disfunção da barreira intestinal. Estudo em que foi dosado IL-6 em 

pacientes com PA grave e PA leve indica que quanto mais elevados os níveis de IL-

6, maior a gravidade da pancreatite.(45) 

O TNF-α também tem sido muito estudado,por terrelação com a SIRS e,por 

conseguinte, com a PA.(45-47) Apesar de sua difícil quantificação no plasma 

sanguíneo, alguns trabalhos mostram o seu aumento de 30 a 40% em pacientes 

com PA. Estudos genéticos tentaram demonstrar a relação de polimorfismos no 

gene TNF e a incidência de pancreatite, porém, a relação não foi comprovada.(45)Ele 

é responsável pela ativação de neutrófilos, pelas alterações hemodinâmicas e pela 

permeabilidade vascular, além de produzir novos mediadores inflamatórios, como IL-

6.(48-50) 

A IL-10, que é uma interleucina anti-inflamatória, também está relacionada, de 

forma positiva, com a gravidade da doença. Essa citocina tem como função 

amenizar a resposta inflamatória exacerbada do organismo, reduzindo os níveis de 

IL-1, IL-6 e TNF-α.(45) 

A interleucina1 (IL-1), por sua vez, é muito importante na cascata inflamatória 

na PA, visto que proporciona recrutamento e desgranulação dos neutrófilos e 

expressão de moléculas de adesão. Tem papel sinérgico com TNF-α, diferindo este 

por não causar apoptose diretamente.(45) 

 

 

1.4 Pancreatite Aguda e senilidade 

 

 

Muitos estudos têm relatado a relação da senilidade com respostas 

inflamatórias exacerbadas.Claras evidências mostram que pacientes com idade 

avançada têm suscetibilidade maior a infecções pós-operatórias, em processos de 

isquemia-reperfusão e durante a sepse.  

Franceschi et.al. (2000)(51) relatam a possibilidadede esses eventos estarem 

relacionados com a exaustão do sistema imune, o qual fica apto a produzir maior 

quantidade de citocinas inflamatórias e outros fatores de crescimento relacionados 

àinfecção.  
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Outros estudos também mostram que não somente a imunidade inata é 

afetada durante a senilidade, mas tambéma adaptativa, que sofre com a diminuição 

de linfócitos T,devido à involução do timo, de CD4 e CD8.(52) Esse estado de 

exaustão do sistema imunológico é denominado por alguns autores como 

inflammaging.(53-56) 

Tatedaet al. (1996) demonstraram que animais idosos exibem níveis mais 

elevados de TNF-α, IL-1β e IL-6 do que camundongos jovens, após injeção 

intraperitoneal de LPS.(57) Usando o modelo de ligadura e punção cecal (CLP), 

Turnbullet al. (2003) também relataram resultados semelhantes.(58) O mecanismo 

subjacente para a maior vulnerabilidade do idoso à infecção tem sido atribuído à 

quebra de barreiras anatômicas, doenças coexistentes ou a uma menor eficiência do 

sistema imune,(59)enquanto infecções latentes, como pelo citomegalovírus (CMV), 

podem agir como estímulo crônico do sistema inflamatório.(60,61) Inflamação 

persistente tem sido associada a um maior risco de invasão bacteriana ao reduzir o 

recrutamento de neutrófilos e o clearance bacteriano.(62,63)Turnbull et al. (2003) 

propuseram que macrófagos de camundongos idosos estão parcialmente ativados, 

ou “primed”, para a produção de citocinas. 

Tem havido, entretanto, diversos relatos conflitantes quando a produção in 

vitro de citocinas por células idosas é investigada.(64-67)Um estudo clínico recente, 

por exemplo, foi incapaz de encontrar qualquer diferença relacionada à idade no 

perfil inflamatório de pacientes internados por pneumonia.(68) De maneira similar, 

Kelly et al. (2009) não encontraram diferenças no perfil de citocinas de pacientes 

jovens, idosos e muito idosos com pneumonia adquirida na comunidade.(69) 

Conforme visto, aPA é uma patologia com alta taxa de mortalidade, em torno 

de 20a25%.(31,32) Quando o foco são pacientes de idade avançada,porém, 

esseíndice sobe para 50%. Embora se tenha observado que as lesões pancreáticas 

locais e as peripancreáticasdos idosos não difiram do jovem, as lesões sistêmicas 

são muito mais intensas no idoso, o que contribui para a maior morbidade e 

mortalidade dessa população.(70) 

Os mecanismos que tornam pacientes idosos mais predispostos àMODS, 

porém, ainda são pouco compreendidos, e as especulações estão relacionadas com 

a resposta inflamatória, como citado anteriormente, que aumenta as possibilidades 

de ocorrer translocação bacteriana.  
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Por outro lado, cogita-se a hipótese de os idosos terem menor expressão de 

AMPs, visto que estudos de Tiszlaviczet al. (2010)(71) demonstram que um 

polimorfismo no número de cópias do gene da β-defensina 

(copynumbervariationpolimorfism) está relacionado com a gravidade da PA: em 

outras palavras, a menor expressão de β-defensinas está diretamente ligada ao 

agravamento da doença. 

Dessa forma, por haver uma quantidade escassa de estudos relacionados à 

expressão de AMPs e senilidade, por ainda não haver uma resposta que justifiquea 

maior gravidade da inflamação no idoso e o modelo de PA em ratos representar 

muito bem o perfil inflamatório, propõe-se verificar,neste trabalho,a diferença de 

expressão gênica das α-defensinas5 e 7, bem como do gene CRAMP, no intestino 

de ratos Wistar jovens e idosos submetidos ao modelo animal de PA. Também é 

foco deste estudoexaminar a expressão das citocinas IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10,IFN-

γ, IP-10, IL-18 e Leptina e correlacioná-las com a expressão de AMPs. 
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2OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral comparar a expressão gênica de 

AMPs,α-defensinas5 e 7 e de CRAMP no íleo terminal de ratos idosos e jovens 

submetidos ao modelo animal de Pancreatite Aguda.Busca-se também compreender 

como alterações na expressão de AMPs influenciam na gravidade da PA e em sua 

relação com a expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

De modo específico, este estudo busca: 

 

• Verificar a expressão gênica de citocinasTNF-α e IL-10 no intestino de ratos 

jovens e idosos;  

• Dosar asinterleucinas IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10,INF-γ, IP-10, IL-18 e 

Leptinaemsoro dos animais deste experimento e dos controles. 
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3MÉTODOS 

 

 

3.1 Local de realização dos experimentos 

 

 

Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Investigação 

Médica da Disciplina de Emergências Clínicas (LIM-51) da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (USP). 

 

 

3.2 Amostra 

 

 

Ratos Wistar, machos, de 280a 350gramas (grupo jovem) e de 400 a 550 

gramas (grupo idoso). Os animais foram obtidos do Centro de Bioterismo da 

Faculdade de Medicina da USP e mantidos em gaiolas no Biotério de 

Experimentação da Disciplina de Reumatologia (Departamento de Clínica Medica), 

com água, ração ad libidum e temperatura ambiente controlada. Os animais foram 

anestesiados com injeção intraperitoneal (i.p.) de Cetamina (Parke-Davis, São 

Paulo, Brasil) – 75 mg/kg de peso do animal – e Xilazina (Bayer HealthCare, São 

Paulo, Brasil) – 10 mg/kg de peso do animal –, antes de todos os procedimentos 

cirúrgicos. 

Os animais foram divididos nos seguintes grupos: 

 

• Animais jovens submetidos à pancreatite durante 12 horas (n=10). 

• Animais jovens controles (n=17). 

• Animais idosos submetidos à pancreatite durante 12 horas (n=8). 

• Animais idosos controles (n=10). 

• Animais jovens grupo Sham (n=5). 

• Animais idosos grupo Sham (n=4). 
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Deve-se mencionar que os animais são considerados jovens a partir do 

quarto mês depois do nascimento e idosos a partir do décimo oitavo mês após o 

nascimento. Ressalta-se que este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da USP, sob nº. 156/13.  

 

 

3.3 Técnicas 

 

 

3.3.1Modelo animal de Pancreatite Aguda 

 

 

Após a aplicação da anestesia, conforme citado, foi realizada uma 

laparotomia e a alça do duodeno foi exposta para visualização do ducto pancreático. 

Com agulha, perfurou-se o pâncreas a uma profundidade de 5mm abaixo da papila 

do ducto pancreático e, com uma cânula de polietileno PE-50 (Intracath, Becton-

Dickson, USA),inseriu-se no ducto pancreático.  

Esse ducto foi ligado por um clamp na porção superior do pâncreas, onde se 

injetou ácido taurocólico2,5% (Sigma ChemicalCompanyTM, St. Louis, USA), na 

dose de 0,1mL/100g de peso do animal. Após a injeção do ácido, o clamp foi 

retirado e o animal foi suturado.  

Após 12 horas da indução de pancreatite aguda, os animais que foram 

submetidos a esse modelo foram sacrificados com doses letais de Ketamina e 

Xilazina, sendo as amostras de sangue e intestinocoletadas e armazenadas em 

freezera-80ºC para posterior análise. 

As amostras de intestino foram pulverizadas em um recipiente que estava em 

contato com nitrogênio líquido. Então, foram maceradas e colocadas em tubos 

contendo 1mL de Trizol para cada 100 mg de tecido macerado. 

 

 

3.3.2 Técnicas moleculares 

 

 

O trabalho foi executado em três etapas: 
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1) Determinação por RT-PCR de mRNA de α-defensinas 5 e 7 e de 

CRAMP em intestino de ratos idosos e jovens submetidos à Pancreatite Aguda, 

bem comoem controles saudáveis. 

 

2) Análise da expressão gênica das citocinas TNF-α e IL-10, por RT-PCR, 

no epitélio intestinal de ratos idosos e jovens com pancreatite e em controles 

saudáveis. 

 

3) Dosagem plasmática por Milliplex das interleucinasIL-1β, TNF-α, IL-6 e 

IL-10,INF-γ, IP-10, IL-18 e Leptina. 

 

 

3.3.3 Análise da expressão gênica – RT-PCR 

 

 

Para extração de mRNA dos tecidos de intestino pulverizados,adicionaram-se 

200µL de clorofórmio para cada 1 mL de Trizol, incubaram-se por 3 minutos em 

temperatura ambiente e, posteriormente,foram centrifugados, por 15 

minutos,12.000g a 4ºC. Aspirou-se e transferiu-se o sobrenadante (fase incolor) para 

outro tubo. Adicionaram-se 500µL de isopropanol gelado e incubaram-se os tecidos 

por 10 minutos em temperatura ambiente. Verteram-se os tubos algumas vezes e 

centrifugaram-se,por 15minutos, 12.000g a4ºC. Após a centrifugação,desprezou-se 

o sobrenadante, vertendo o tubo e localizando o pellet. Adicionou-se 1mL de etanol 

gelado 70%, soltou-se o pellet e centrifugaram-se os tecidos mais uma vez, por 10 

minutos, 12.000g a 4ºC. Após a centrifugação,verteu-se, novamente, o 

sobrenadante e aguardou-se por 5 minutos para evaporar o etanol,e, 

então,suspenderam-se novamente em 30µL de água DEPC. 

Após a extração de RNA,fez-se o tratamento deste com DNAse:diluíram-se 

2µL de DNAse I em 200µL de buffer de DNAse. Acrescentaram-se 4µL dessa 

diluição em cada amostra de RNA extraído e incubou-se por 10 minutos. Adicionou-

se1µLde EDTA em cada amostra e incubou-sea 65ºC por 10 minutos.  

As amostras foram então quantificadas usando o biofotômetroEppendorf e, 

posteriormente, submetidas ao aparelho de PCR em tempo real. 

Os primersutilizados estão elencados na Tabela 1. 
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Tabela 1– Sequência de primers utilizados, temperatura de Annealling e produto gerado na RT-PCR. 

 
 

 

3.3.4Quantificação de interleucinas por MiIliplex 

 

 

Para quantificação de interleucinas por Milliplex, foiutilizado o kit Millipore 

RatCytokine/ChemokineMagneticBeadPanel (RECYTMAG-65K). 

Foram adicionados 200 µL de Assay Buffer em cada poço da placa, a qual foi 

selada e mantida em um agitador de placas durante 10 minutos,em temperatura 

ambiente (20 a 25°C). Decorridos 10 minutos,decantou-se a placa e removeu-se o 

volume residual, invertendo-a em toalhas absorventes.  

Foram adicionados 25 µL de cadaStandard ou Controle nos poços 

adequados. Adicionaram-setambém 25 µL de Assay Buffer nos poços da amostra. 

Acrescentaram-se 25 µL de solução de matriz (especial para dosagem sérica) nos 

poços dos controles, background e standards. 

Acrescentaram-se 25 µL de amostra (diluída na proporção 1:2) nos seus 

poços específicos. Vortexamos o MixingBottle,tendo adicionado 25 µL das 

PremixedBeadsem cada poço. Selou-se a placa, envolvendo-a com papel 

Sequência 

De Primers

sense: ATGAGGACGCTCACTCTG CT 60ºC 40

anti-sense:ATCCCCTCCAAAGGATATGG

sense: GGACGCTCACTCTGCTTA CC

anti-sense: TCTTGGAGAGCAGTGCCTTT

sense: AAGTATGTGAGGTTCCGAGTG AA

anti-sense:ArCCAAACTTCTCTCCACCTTTTC

sense: ACTCCCAGAAAAGCAAGC AA

anti-sense: CGAGCAGGAATGAGAAGAGG

sense: GAATTCCCTGGGAGAGAAGC

anti-sense: CGGGTGGTTCAATTTTTC AT

sense: ATGATT CTA CCCACGGCA AG

anti-sense: CTGGAAGATGGTGATGGGTT

IL-10 60ºC 40

60ºC 40
HousekeepingGAPDH 

rat

rCRAMP 60ºC 38

rTNF-α 60ºC 40

Nome do Gene
Temperatura 

de 
Annealing

Ciclos

DEFa-7 rat

DEFa-5 rat 60ºC 40
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alumínio,para incubá-la em agitação por 2 horas à temperatura ambiente (20 a 

25°C). 

Após esse tempo,o conteúdo foi removido cuidadosamente,e a placa foi 

lavada duas vezes. Adicionaram-se 25 µLde Anticorpo de Detecção. Selou-se, 

cobriu-se com alumínio e incubou-se o conteúdo com agitaçãodurante 1 hora. 

Após incubação, foram adicionados 25 µL de Streptavidin-Phycoerythrinpara 

cada poço da placa. Selou-se, cobriu-secom papel alumínio e incubou-se em 

agitação durante 30 minutos à temperatura ambiente (20 a 25°C). 

Passado o tempo necessário, removeu-se cuidadosamente o conteúdo e 

lavou-se a placa duas vezes.Adicionaram-se 125 µL de SheathFluid(drivingfluid 

MAGPIX) em todos os poços e, posteriormente,aplaca foi lida no MAGPIX com 

softwareXponent. 

 

 

3.4Análise estatística 

 

 

As características dos casos experimentais e controles foram comparadas por 

intermédio do teste de ANOVA, bem como pelo cálculo do respectivo intervalo de 

confiança de 95% (IC95%); e um valor de P bi-caudado de 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa estatístico 

Graphpad Prisma 5.0 Demo para Windows e também do Microsoft Office Excel 

2013. 
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4RESULTADOS 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho foram divididos em duas categorias: 1) 

expressão gênica de Peptídeos Antimicrobianos;2) dosagem e expressão gênica de 

Interleucinas Pró e Anti-inflamatórias. 

 

 

4.1 Expressão gênica de Peptídeos Antimicrobianos 

 

 

4.1.1 Expressão de α-defensina7 

 

 

A Figura 5 representa a expressão de α-defensina7 no intestino de ratos 

Wistardos grupos estudados: Controle Jovem; Pancreatite Jovem; Controle Idoso; e 

Pancreatite Idoso. 

Pode-se observar que o grupo Pancreatite Idoso possui expressão de α-

defensina7 significativamente maior quando comparado aos demais grupos. Para 

análise dos dados,utilizaram-se o teste de ANOVA one-way e o teste post-hoc de 

Tukey, ambos obtendo resultados de p-valor<0,05. 



35 
 

 
Figura 5– Expressão de α-defensina7 no intestino de ratos jovens e idosos submetidos ao modelo 
animal de Pancreatite Aguda e em controles saudáveis. 
 

 

4.1.2 Expressão de α-defensina5 

 

 

No estudo da expressão de α-defensina5dos grupos em questão, notou-se 

queo grupo Pancreatite Idoso obteve expressão estatisticamente significante maior 

em relação aos demais (Figura 6).  

Os grupos Controle Jovem e Pancreatite Jovem não obtiveram diferença 

estatística quando comparados. O teste aplicado foi o ANOVA one-way e o pós-teste 

foi o Tukey, em que o grupo Pancreatite Idoso obteve p-valor< 0,05, quando 

comparado aos demais.  
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Figura 6– Expressão de α-defensina5 no intestino de ratos jovens e idosos submetidos ao modelo 
animal de Pancreatite Aguda e em controles saudáveis. 
 

 

4.1.3 Expressão de CRAMP 

 

 

O gráfico demonstra que os grupos Pancreatite Jovem e Idoso apresentam 

maior expressão de catelicidina CRAMP em comparação aos controles; no entanto, 

essa diferença nos demais grupos não chega a ser estatisticamente 

significativa(Figura 7).  

 

 
Figura 7– Expressão de CRAMP no intestino de ratos jovens e idosos submetidos ao modelo 
animal de Pancreatite Aguda e em controles saudáveis. 

Id
oso

Jo
ve

m

0

5

10

15

20

Grupo Controle

Grupo Pancreatite

p* < 0.05

p* < 0.05

p* < 0.05

E
x

p
re

ss
ã

o
 R

e
la

ti
v

a 
d

e 
D

E
F

A
5

Id
oso

Jo
ve

m

0

2

4

6

Grupo Controle
Grupo Pancreatite

E
x

p
re

s
sã

o
 R

e
la

ti
v

a
 d

e 
C

R
A

M
P



37 
 

4.2Dosageme expressão gênica de Interleucinas Pró e Anti-inflamatórias 

 

 

4.2.1 Expressão gênica e dosagem plasmática de TNF-α 

 

 

Obteve-se como resultado da expressão gênica de TNF-α uma maior 

expressão da referida citocina no macerado intestinal do grupo Pancreatite Idoso. O 

teste aplicado para comparar os grupos estudados foi o ANOVA com pós-teste de 

Tukey, em quese obteve p<0,05 quando comparado o grupo Pancreatite Idoso com 

os demais.Em comparação entre os grupos Pancreatite Jovem e Pancreatite Idoso, 

verificou-se que este último apresenta uma expressão aumentada de TNF-α(Figura 

8). 

 

 
Figura 8– Expressão de TNF-α no intestino de ratos jovens e idosos submetidos ao modelo animal 
de Pancreatite Aguda e em controles saudáveis. 

 

No entanto, quando se observa a Figura 9,referente à dosagem plasmática de 

TNF-α,verifica-se um perfil diferente daquele encontrado na expressão gênica 

intestinal, em quea dosagem desta citocinaapresenta valores aproximados em todos 

os grupos, não revelando diferença estatística; porém,ressalta-se que o grupo 

Pancreatite Jovem apresentou a dosagem discretamente maior em relação aos 

demais grupos. 
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Figura 9– Dosagem plasmática de TNF-α nos grupos Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ) e Sham Idoso (SI). 
 

 

4.2.2 Dosagem plasmática de IL-10 

 

 

Na dosagem plasmática de IL-10 (Figura 10), é possível observar que o grupo 

Pancreatite Idoso apresenta a dosagem desta interleucina um pouco maior do que o 

grupo Pancreatite Jovem, não chegando esta diferença a ser estatisticamente 

significante. Por sua vez, há diferença estatística quando comparados os grupos 

Pancreatite Idoso e Sham Jovem. 

 

 

 
Figura 10– Dosagem plasmática de IL-10 nos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 
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4.2.3 Dosagem de IL-6 

 

 

Na dosagem plasmática de IL-6 (Figura 11),foram obtidos valores 

estatisticamente significantes quando comparados os grupos Pancreatite Idoso e 

Pancreatite Jovem com os demais grupos. Porém, não houve diferença estatística 

entre os grupos Pancreatite Idoso e Jovem. Para essa análise, foram utilizados o 

teste não paramétrico de Kruskal Wallis e o pós-teste de Dunns. 

 

 
Figura 11– Dosagem plasmática de IL-6 nos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 
 

 

4.2.4 Dosagem de IL-1β 

 

 

Na dosagem plasmática de IL-1β, não houve diferença estatística entre os 

grupos estudados. Foram realizados o teste de Kruskal Wallis e o pós-teste de 

Dunns. 
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Figura 12– Dosagem plasmática de IL-1β nos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 

 

 

4.2.5 Dosagem de IFN-γ 

 

 

Na dosagem de IFN-γ (Figura 13), todos os grupos apresentaram 

comportamento parecido, não havendo, portanto, diferença estatística quando 

realizados o teste de Kruskal Wallis e o pós-teste de Dunns. Ressalta-se, porém, 

que o grupo Pancreatite Jovem apresentou os maiores valores em comparação aos 

outros grupos. 
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Figura 13– Dosagem plasmática de IFN-γ nos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 
 

 

4.2.6 Dosagem de IL-18 

 

 

Na dosagem de IL-18 (Figura 14), não houve diferença estatística entre os 

grupos analisados. Estes apresentaram basicamente o mesmo padrão de dosagem. 

O grupo Controle Jovem apresentou um grande desvio padrão em comparação aos 

outros grupos. 

 

 
Figura 14– Dosagem plasmática de IL-18 nos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 
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4.2.7 Dosagem de IP-10 

 

 

A análise de IP-10 (Figura 15) foi realizada com o teste de Kruskal Wallis, 

obtendo-se p<0,05, e no pós-teste de Dunns, ao se compararemas médias, também 

se encontrou p<0,05 entre os grupos Pancreatite Idoso e Sham Jovem. 

 

 
Figura 15 – Dosagem plasmática de IP-10 nos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 
 

 

4.2.8 Dosagem de Leptina 

 

 

Na dosagem de Leptina, encontrou-se p<0,05 no teste de Kruskal Wallis e 

também no pós-teste de Dunns, quando comparados os grupos de animais idosos 

com os grupos de animais jovens. 
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Figura 16– Dosagem plasmática de Leptinanos grupos: Controle Idoso (CI); Pancreatite Idoso (PI); 
Controle Jovem (CJ); Pancreatite Jovem (PJ); Sham Jovem (SJ); e Sham Idoso (SI). 
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5DISCUSSÃO 

 

 

O processo de envelhecimento tem sido bastante estudado pela comunidade 

científica, já que está estreitamente relacionado com doenças como Aterosclerose, 

Alzheimer, Diabetes tipo 2 e outras principais causas de óbito no mundo inteiro. A 

senilidade é associada a níveis cronicamente elevados de marcadores inflamatórios, 

tais como TNF-α, IL-1β, IL-6 e proteína C-reativa.(72) A senescência parece 

influenciar diversos componentes do sistema imune. Alterações profundas na função 

de células T foram descritas em idosos,(73,74) especialmente naquilo que se refere à 

atividade de células Th17 e T regulatórias.(73,75) Em relação à imunidade inata, 

alterações ocasionadas pela idade têm sido descritas em macrófagos, células 

polimorfonucleares e natural-killer.(76,77)Resultados discrepantes, entretanto, são 

observados frequentemente:(78)enquanto alguns autores detectam um aumento na 

produção de citocinas,(79) outros têm descrito resultados opostos.(80) 

Apesar dos dados experimentais demonstrando resposta inflamatória 

exacerbada em animais idosos após estímulo infeccioso, a hipótese prevalente é a 

de que pacientes idosos são imunodeprimidos, mesmo em outros quadros clínicos, 

quando comparados com indivíduos jovens.  

Doença com amplo espectro de cursos clínicos, a PA possui formas leves e 

graves, com alto índice de morbidade e mortalidade. A PA grave é caracterizada por 

necrose pancreática e peripancreática e também por complicações locais e 

sistêmicas, podendo causar insuficiência de múltiplos órgãos.(81)A razão para uma 

maior mortalidade e severidade da PA em indivíduos idosos, entretanto, permanece 

obscura.  

Sabe-se que a barreira intestinal desempenha papel fundamental na PA,(70) 

pois o aumento da permeabilidade do intestino provoca maior translocação 

bacteriana e exacerbada resposta inflamatória, o que torna a doença mais grave 

eaumenta as chances de letalidade.(82,83) 

Os AMPs presentes na barreira epitelial do intestino, principalmente as α e β-

defensinas e a catelicidina LL-37, contribuem para sua integridade e 

homeostase.(7,84) 



45 
 

Tiszlaviczet al. (2010)(71) demonstraram que o polimorfismo no número de 

cópias do gene da β-defensina está relacionado com a maior gravidade da PA. 

Neste estudo, comparou-se em diversos pacientes controles, com PA leve e grave, a 

incidência de um polimorfismo genético de cópias do gene da β-defensina, 

identificando que os pacientes com menos de quatro cópias deste gene produziam 

menor quantidade de β-defensina e,consequentemente,apresentavam PA com maior 

gravidade. Observou-se também que os pacientes controles apresentavam mais de 

quatro cópias deste gene.  

Outro estudo(85) sugere a redução na expressão de AMPs em vários órgãos, 

inclusive no intestino de ratos jovens, quando comparados a ratos neonatos. Assim, 

levanta-se a hipótese de que ratos idosos poderiam apresentar deficiência em 

defensinas e na catelicidina CRAMP, explicando, assim, a maior gravidade da 

pancreatite aguda na população idosa. 

Osresultados desta pesquisa foram surpreendentes, pois mostraram que as 

α-defensinas5 e 7 estão consideravelmente aumentadas no grupo Pancreatite Idoso 

quando comparadas ao grupo Pancreatite Jovem. Os animais do grupo Controle 

Idoso apresentam expressão de α-defensinas um pouco menor do que a 

apresentada pelo grupo Controle Jovem,contudo essa diferença não foi 

estatisticamente significante. 

Diversos estudos na literatura têm demonstrado a diminuição de α-

defensinas5 e 6 no ílio terminal de pacientes com a Doença de Chron, enquanto 

pacientes com colite apresentam diminuição de β-defensinas no cólon intestinal.(86-

88) Estes trabalhos propõem que a diminuição de defensinas no intestino provoca 

aumento da infecção por bactérias neste órgão. 

Nos resultados de CRAMP, observou-se uma baixa expressão desse gene 

em todos os grupos estudados, não gerando, portanto, diferença significativa. 

Recentemente, foi publicado um estudo que corrobora os resultados encontrados 

nesta pesquisa, mostrando que não há diferença significativa na expressão de LL-37 

em células mononucleares sanguíneas com o decorrer daidade.(52) 

Em trabalhos anteriores deste grupo de pesquisa, demonstrou-se que a 

translocação bacteriana está aumentada em ratos idosos quando comparados a 

ratos jovens (dados submetidos à publicação), mostrando que a PA nos idosos é 

mais severa do que em ratos jovens. Então,questiona-se como justificar os 

resultados encontradosna expressão deα-defensinasno idoso. 
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Verificou-se na literatura que os receptores Toll desempenham papel crucial 

na produção de defensinas no sistema gastrointestinal, como, por exemplo, o 

trabalho recente de Ayala-Sumuanoet al. (2013),(89) o qualdemonstra que a 

Entamoebahistolyticaativa TLR2/4 e,consequentemente, induz a produção de β-

defensina 2. Carratelliet al. (2009)(111) obtiveram resultados semelhantes: mostraram 

que Chlamydiapneumoniae induz TLR4, havendo, por conseguinte, produção de β-

defensina 2. 

Scarpaet al. (2011)(90)estudaram pacientes com Colite Ulcerativa submetidos 

à protocolectomia que apresentavam inflamação no ílio pós-cirurgia. Neste estudo, 

eles obtiveram aumento na expressão gênica de α-defensina5 e 6 e também TLR4 e 

sugeriram possível interação dos receptores Toll na produção de α-

defensinas.Chalifouret al. (2004)(91)estudaram em cultura de células NK a ativação 

de TLR por PAMPs,flagelina e KpOmpA e a consequente produção de α-defensina 5 

e IFN-γ. 

Esses dados, portanto, coincidem com os obtidos anteriormente por este 

grupo de pesquisa, uma vez que os ratos idosos apresentam maior translocação 

bacteriana. Estas bactérias, quando localizadas no intestino, mais especificamente 

no ílio terminal, promovem a identificação dos seus PAMPs pelos TLRs,levando a 

maior síntese e liberação de α-defensinas neste local, a fim de diminuir e eliminar as 

bactérias translocadas. 

Nos animais jovens, esta translocação é menor, justificando, assim,os 

resultados aqui encontrados. Nos grupos Controle Jovem e Controle Idoso, 

observou-se uma expressão muito baixa de α-defensinas, sendo mais um fator que 

reforça essa hipótese.  

Chalifouret al. (2004),(91) conforme citado anteriormente, verificaram em seus 

experimentos que TLR promove a produção de α-defensinas e IFN-γ. Aqui, neste 

estudo, dosaram-se através do Milliplex algumas interleucinas e entre elas estão o 

IFN-γ e o IP-10, que, por sua vez,estão relacionados entre si. 

AIFN-γ é uma interleucina que promove a interação da imunidade inata com a 

imunidade adquirida. Está relacionada com a proliferação de células Th1 e inibição 

da via Th2; a ativação de células NK e macrófagos;a regulação dos linfócitos T e B; 

além deatuar promovendo a produção de IL-6, TNF-α e IL-12. Nas células epiteliais 

intestinais, sensibilizadas por LPS,há aumento da expressão de TLR4 e NF-

kappaB.(92,93) 
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Nos resultados desta pesquisa, não foram encontradas diferenças estatísticas 

na dosagem sérica de IFN-γ nos grupos estudados,porémressalta-se que o grupo 

Pancreatite Jovem apresentou um discreto aumento em sua dosagem em relação 

aos demais. Estes resultados podem estar relacionados com o tempo em que foram 

coletadas as amostras de sangue dos animais (12 horas após a indução da 

pancreatite).  

A quimiocina IP-10, que também foi analisada neste trabalho, é produzida a 

partir da liberação plasmática de IFN-γ e, conforme os resultados aqui obtidos, ela 

está aumentada no Grupo Pancreatite Idoso. Desta forma, se a liberação de IP-10 

no plasma ocorre em decorrência da citocinaIFN-γ,pode-se inferir que esta última 

pode ter estado aumentada nas fases iniciais da pancreatite.(94) 

Outros mediadores de suma importância na pancreatite e que podem ser 

induzidos pelo IFN-γ é o TNF-α e a IL-6.TNF-α é uma interleucina que pode ser 

produzida por várias linhagens celulares e, entre elas,podem-secitar os monócitos e 

macrófagos. Interage com IL-6 e com IL-1β,(95) porém sua dosagem sérica é de difícil 

mensuração, pois tem meia-vida plasmáticacurta (entre 14 e 18 minutos). Baixos 

níveis de TNF-α no plasma não podem ser correlacionados com a ausência de 

atividade inflamatória do indivíduo, devido aos fatos citados anteriormente. Estudos 

mostram uma elevação na dosagem de TNF-α em torno de 30 a 40% em paciente 

com PA.(96,97) 

Polimorfismos no gene TNF podem estar associados com suscetibilidade à 

PA. Estudos têm demonstrado que a terapia anti-TNF pode ser viável, pois reduziu 

significativamente os níveis de citocinas plasmáticas, edema pancreático e 

mortalidade em ratos submetidos ao modelo animal de PA. Resultados semelhantes 

foram observados usando anticorpos policlonaisanti-TNF em ratos.(98-100) 

Neste estudo, obteve-se um aumento significativo da expressão gênica de 

TNF-α no grupo Pancreatite Idoso em relação ao grupo Pancreatite Jovem, mas este 

resultado não foi obtido quando realizada a dosagem sérica desta citocina.O 

aumento de TNF-α está relacionado com a gravidade da PA, bem como 

daMODS.(41,42) Estudo demonstra que há um aumento de TNF-α não apenas nas 

dosagens séricas e no pâncreas, mas também em órgãos distantes, como o pulmão, 

sendo, portanto, esperado esse aumento no intestino dos animais submetidos 

àPA.(101)Devido à difícil mensuração dessa citocina a nível sérico, conforme 
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mencionado anteriormente neste estudo,a dosagem por Milliplex não encontrou 

resultados semelhantes aos da literatura. 

IL-6 é um mediador inflamatório produzido por várias células do sistema 

imunológico, como, por exemplo, pelos macrófagos, monócitos e células endoteliais, 

em resposta a um estímulo inflamatório ou infeccioso.(102) Níveis elevados desta 

citocina são relatados em diversos estudos relacionados à PA e atribuídos a uma 

maior gravidade desta doença, além de fornecerem dados sobre o curso da PA.(103-

105) Células mononucleares apresentam maior produção de IL-6 em pacientes com 

PA quando comparados aos controles saudáveis. Quando relacionadaapacientes 

com PA leve e PA grave, os níveis desta interleucina são consideravelmente 

maiores nos pacientes mais graves, além de um estudo já ter reportado relação de 

dosagens altas de IL-6 a possíveis complicações pulmonares.(106) 

O presente trabalho corrobora os resultados desses estudos, mostrando 

níveis elevados de IL-6 nos grupos Pancreatite Idoso e Jovem em comparaçãoaos 

grupos Controle e Sham. No entanto, não houve diferença estatísticaquando 

comparados osgrupos Pancreatite Idoso e Pancreatite Jovem.  

Convém ressaltar, mais uma vez, que, neste trabalho, a coleta de sangue foi 

realizada após 12 horas da indução da pancreatite, sendo necessários, portanto, 

mais estudos em horas anteriores e posteriores à indução, afim de se obter um 

panorama de como ocorre a interação dascitocinas séricas em PA, bem como sua 

expressão intestinal. 

IL-1β, por sua vez, tem efeito sinérgico com TNF-α e também é uma citocina 

pró-inflamatória, sendo muito importante na pancreatite por iniciar a cascata 

inflamatória, ativando as células endoteliais; na migração e desgranulação dos 

neutrófilos; na expressão de moléculas de adesão; e na liberação de 

quimiocinas.(107,108) Estudos mostram a importância desta interleucina na fase inicial 

da pancreatite.(100,109) Outras pesquisas demonstram que o nível de IL-1β está 

diminuído em pacientes com PA grave em comparação aos pacientes menos 

graves.(110) 

Apesar do sinergismo de IL-1β e TNF-α, relatado na literatura, não foram 

encontrados resultados semelhantes entre eles nesta pesquisa. Os resultados deste 

estudo não evidenciaram diferença estatística significante entre os grupos 

estudados, o que pode estar relacionado ao período em que foram coletadas as 
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amostras de soro ou à gravidade da pancreatite promovida pelo modelo utilizado, 

que pode ter sido demasiadamente severa. 

IL-10 é um mediador anti-inflamatório produzido por células Th2, monócitos e 

linfócitos B.(111)Ele diminui a liberação de citocinas pró-inflamatórias, além de reduzir 

a ligação de NF-kappaB com o DNA em células estimuladas com LPS.(112) Está 

relacionado também com a redução da gravidade e da mortalidade em PA.(113,114) 

Em humanos, foi quase indetectável a dosagem de IL-10 no grupo controle 

saudável, enquanto no grupo PA o nível desta citocina estava muito elevado no 

primeiro dia da doença, decaindo,entretanto, nos dias subsequentes.(115) Em outro 

estudo, pacientes com PA receberam placebo com 4µkg, ou, ainda, 20 µkg, de IL-

10, com diminuição da gravidade da PA no grupo que recebeu maior dosagem.(116) 

Nos resultados aqui obtidos, verificou-se um aumento significativo na 

expressão gênica de IL-10 no grupo Pancreatite Jovem, se comparado ao grupo 

Pancreatite Idoso, comprovando, assim, que este grupo apresentava maior 

gravidade da PA. No entanto,constatou-se, com o ensaio de Milliplex, que o grupo 

Pancreatite Idoso apresentou uma elevação na dosagem de IL-10, não sendo, 

porém,significativo. É possível propor que, talvez, os níveis desta citocina no grupo 

Pancreatite Jovem estejam mais elevados em dosagens posteriores a 12 horas.(111) 

IL-18, outra citocina investigada neste estudo, também tem sido reportada em 

quadros clínicos graves dePA.(117) É um mediador pró-inflamatório que está 

relacionado com o comprometimento do fígado.(118,119) É sintetizada por monócitos, 

macrófagos e células epiteliais intestinais, além de estar associada aos receptores 

NOD e inflamassomas.(92) 

Outro estudo em pacientes com PA grave e leve mostra que esta interleucina 

pode ser detectada somente em pacientes graves e no primeiro dia de 

desenvolvimento da doença, não tendo sido identificada em pacientes com PA 

levesnem nos dias subsequentes ao primeiro dia. Com isso, nota-se que esta 

interleucina pode ser preditora da severidade da PA na fase inicial.(120)Os resultados 

obtidos com esta pesquisa não apresentam diferença estatística entre os grupos 

provavelmente em decorrência do período escolhido para coleta das amostras. 

Investigou-se também a citocina Leptina, que é uma interleucina relacionada 

com a obesidade e que recentemente tem sido descrita sua relação com a barreira 

intestinal e com a inflamação.(121,122) Também já foi citada sua relação com o 
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aumento da produção de IL-2 e de IFN-γ, promovendo o perfeito equilíbrio entre as 

respostas Th1 e Th2 e aumentando a produção de TNF-α e IL-6.(121,122) 

Esta pesquisa permitiu observarque os níveis séricos da Leptina estavam 

aumentados significativamente nos grupos Pancreatite, Controle e Sham Idosos em 

comparação aos grupos jovens. Quando se comparam estes resultados com 

aqueles encontrados nas citocinas IFN-γ, TNF-α e IL-6, que são os mediadores 

descritos como relacionados com a leptina, não se encontrou nenhuma conexão 

entre os dados.(111) 

No entanto, é importante ressaltar, conforme visto anteriormente, que esta 

interleucina tem ligação com a obesidade, o que foi observado no experimento 

realizado para este estudo. Durante a realização do experimento, os animais idosos 

apresentavam visivelmente maior quantidade de tecido adiposo visceral. Isso 

demonstra que estes resultados significativos da leptina podem estar associados ao 

aumento de tecido adiposo dos animais idosos e que possivelmente não estão 

associados à PA.(111)  
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6CONCLUSÕES 

 

 

• Observou-se maior expressão gênica das α-defensinas 5 e 7 no 

intestino dos ratos do grupo Pancreatite Idoso. 

 

• Não houve diferença estatística na expressão gênica da catelicidina 

CRAMP entre os grupos estudados. 

 

• Houve aumento da interleucina 6 nos grupos Pancreatite Jovem e 

Idoso em comparação aos grupos Controles e Sham. Entretanto, não houve 

diferença estatística entre jovens e idosos dos grupos Pancreatite. 

 

• A expressão gênica de TNF-α foi significativamente maior no grupo 

Pancreatite Idoso em comparação aos demais. Contudo,a dosagem sérica desta 

interleucina não evidenciou diferença estatística entre os grupos. 

 

• IL-10 apresentou maior expressão gênica no grupo Pancreatite Jovem 

em comparação ao grupo Pancreatite Idoso. Porém, a dosagem sérica não 

obteve o mesmo resultado. 

 

• A dosagem sérica de IL-1β, IFN-γ e IL-18 não revelou níves 

estatisticamente significantes, o que foi atribuído ao período de coleta das 

amostras. 

 

• IP-10 apresentou diferença estatística entre o grupo Pancreatite Idoso 

e o grupo Sham Jovem, o que permite inferir uma possível alteração de IFN-γ em 

períodos anteriores ao período estudado. 

 

• A Leptina apresentou aumento nas dosagens séricas dos animais 

idosos, o que pode ser atribuído ao peso desses animais, que era maior do que o 
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registrado nos animais jovens. Todavia, não foi encontrado nenhum indício de 

ligação desta citocina com as demais estudadas.  
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Abstract 

Acute pancreatitis is a life-threating situation, frequently associated with 

uncontrolled local and systemic inflammation, and aging is associated with a 

worst prognosis. Antimicrobial peptides are ancient molecules that belong to 

innate immunity and are able to trigger a myriad of effector responses. We 

have hypothesized that antimicrobial peptides could play an important role 

during serious pancreatic injury. To investigate our hypothesis, α-defensins-

5, α-defensins-7 and CRAMP gene expression levels were measured in the 

intestinal tissue of old and young rats submitted to chemical pancreatic 

damage. We found significantly higher levels of α-defensin-5 and α-defensin-

7, but not CRAMP, in the samples from old mice. This increase was not 

associated with a worst systemic inflammatory response. We conclude that 

α-defensins may have a pivotal role during acute pancreatitis and that the 

elderly develops a more severe inflammatory process.  

Keywords: α-defensins, pancreatitis, rats, elderly, antimicrobial peptides, 

intestine 

Abbreviations: AMPs, antimicrobial peptides; IL, interleukin; TNF, tumor 

necrosis factor; DEFA, α-defensin; IFN, interferon; TLR, Toll-like receptors 

1. Introduction 

Antimicrobial peptides (AMPs) are evolutionary conserved molecules 

produced by vertebrates, insects, and plants. They are considered “natural 

antibiotics” because they directly kill invading pathogens by creating pores to 

disrupt their cell membranes. In addition to these antimicrobial properties 
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against Gram-positive and Gram-negative bacteria, protozoa, fungi, and 

viruses, many other functions were recently described (Guani-Guerra and 

others 2010; Lai and Gallo 2009; Pinheiro da Silva and Machado 2012; 

Zasloff 2002).  

AMPs are produced mainly by epithelial cells, probably because these 

sites are in constant contact with the external environment and are more 

likely to be exposed to microbial attack (Beger and others 1997; Cappell 

2008). Susceptible sites that produce AMPs include the intestinal mucosa, 

skin, and respiratory and reproductive tracts.  

Integrity of the intestinal barrier is of critical importance for maintaining 

health. Diseases that alter intestinal permeability, such as sepsis or acute 

pancreatitis, are associated with high morbidity and mortality rates. Acute 

pancreatitis is a common disease in critical care and is caused by alcoholism 

or gallstones (Cappell 2008). The prognosis of acute pancreatitis is directly 

related to the intensity of inflammation. Elevated levels of interleukin-6 (IL-6) 

and tumor necrosis factor-α (TNFα) are associated with higher mortality rates 

and are used in the clinical to measure the severity of inflammatory 

responses. A counter-regulatory anti-inflammatory response characterized by 

the production of mediators such as IL-10 (Bhatia and others 2000; Bhatia 

and others 2001; Coelho and others 1997; Sakorafas and Tsiotou 2000) is 

concomitantly triggered to prevent tissue damage caused by excessive 

inflammation. 
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There has been an increase in life expectancy in economically 

developed countries and, more recently, in less developed countries. Many 

studies have investigated the inflammatory profile of the elderly during 

inflammatory catastrophes (Pinheiro da Silva and others 2013), but it remains 

inconclusive whether older patients can mount an effective immune 

response. Patients with advanced age have increased susceptibility to 

postoperative infections (Franceschi and others 2000) and show an increase 

in overall hospital mortality. Although these events might be related to 

depletion of the immune system, our group observed a similar inflammatory 

profile when older septic patients were compared with young septic patients 

(Pinheiro da Silva and others 2013).  

The aim of this study was to verify the local levels of intestinal 

antimicrobial peptides and the systemic inflammatory profile of young and old 

rats with acute pancreatitis. 

2. Material and methods 

 

2.1. Animals and model of acute pancreatitis 

All experiments were performed at the Laboratory of Emergency 

Medicine (LIM-51), University of São Paulo Faculty of Medicine, Brazil.  

Wistar male rats, 280–350 g, were anesthetized by intraperitoneal 

injection of ketamine (75 mg/kg of body weight, Parke-Davis, São Paulo, 

Brazil) and xylazine (10 mg/kg of animal body weight, Bayer HealthCare, 

Toronto, Canada). 
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The animals were then divided into the following groups: Young 

Pancreatitis (n = 10); Young Control (n = 17); Old Pancreatitis (n = 8); Old 

Controls (n = 10); Young Sham (n = 5); and Old Sham (n = 4).  

Acute pancreatitis was induced by injecting 2.5% taurocholic acid 

(Sigma Chemical Company TM, St. Louis, MO, USA) at a dose of 0.1 mL/100 

g body weight. After 12 h, the terminal ileum of the intestine was collected for 

molecular analysis by RT-PCR. Blood was collected from the cava vein and 

serum was separated for Miliplex analysis.  

2.2. Gene expression by RT-PCR analysis  

α-Defensins-5 (DEFA5), α-defensins-7 (DEFA7), CRAMP, and TNFα 

mRNA levels were determined by RT-PCR. The sequences of primers used 

in this study are described in Table 1.  

2.3. Miliplex analysis  

TNFα, IL-1β, IL-6, IL-10, interferon-γ (IFNγ), IP-10, and IL-18 serum 

levels were measured by Miliplex Technology (Millipore, USA) and analyzed 

using the MAGPIX Xponent software. 

2.4. Statistical analysis  

Results were compared by ANOVA or the Kruskal–Wallis test, as 

appropriate. A p-value of < 0.05 was considered statistically significant. 

Statistical analysis was performed using Graphpad Prism 5.0 for Windows.  
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3. Results 

We performed gene expression analysis of α-defensin-7, α-defensin-5, 

CRAMP, and TNFα levels. α-defensins levels were significantly higher in 

aged animals with pancreatitis compared with all other groups (p< 0.001) 

(Figure 1A and 1B). The levels of CRAMP were statistically similar in the 

aged and young groups (Figure 1C). TNFα gene expression levels, a well-

known marker of inflammation, were significantly higher in the terminal ileum 

of aged rats with acute pancreatitis than in all other groups (p < 0.001) 

(Figure 1D).  

Interestingly, serum TNFα levels of aged and young rats were similar 

during the pancreatic insult (Figure 2A), indicating differences in 

inflammatory status are only observed at the local level. Furthermore, 

systemic IL-10 levels (Figure 2B), serum IL-1β (Figure 3A) and IL-18 levels 

(Figure 3C) were similar in all study groups. Despite its enhanced production 

following pancreatic injury, serum IL-6 levels of aged animals were similar to 

those detected in the young group (Figure 3B). Aged and young animals, 

moreover, exhibited similar serum levels of IFNγ (Figure 4A) and IP-10 

(Figure 4B). 

4. Discussion 

The molecular investigation of aging has attracted increased attention 

from the scientific community, because it is associated with diseases such as 

atherosclerosis, Alzheimer’s disease, type 2 diabetes mellitus, and other 

major causes of death worldwide. Senescence, characterized by chronically 
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elevated levels of inflammatory markers such as TNF, IL-1β, IL-6, and C-

reactive protein (Bruunsgaard and others 2001), might influence various 

components of the immune system. Profound changes in the function of T 

cells, especially T regulatory and Th17 cells, were described in the elderly 

(Haynes and Maue 2009; Maue and Haynes 2009). Regarding innate 

immunity, changes caused by aging have been described in macrophages, 

polymorphonuclear cells, and natural killer cells (Pawelec and others 1998; 

Shaw and others 2010). However, discrepant results have been reported and 

the inflammatory status of the elderly during critical illness is under intense 

investigation (Panda and others 2009). While some studies reported 

increased proinflammatory activity in the elderly during acute stress 

compared with the young (Han and others 1995), others have described 

opposite results (Effros and others 1991).  

Acute pancreatitis has mild and severe forms and the latter is 

notoriously associated with high mortality rates. Severe acute pancreatitis is 

characterized by pancreatic and peri-pancreatic necrosis and systemic 

complications, often leading to multiple organ failure (Fan and others 1988). 

Why older adults exhibit a higher mortality rate than the young remains 

unclear.  

The intestinal barrier plays a key role in acute pancreatitis (Fu and 

others 2012), because increased gut permeability can lead to bacterial 

translocation and exacerbated inflammatory responses (Ammori and others 

1999; Beger and others 1986). AMPs, especially α-defensins and 
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cathelicidinLL-37, produced by the gut epithelial barrier, might contribute to 

the maintenance of intestinal integrity (Yasuda and others 2006).  

Tiszlavicz et al. (Tiszlavicz and others 2010) demonstrated that 

variations in the copy number of the β-defensin gene were associated with 

increased severity of acute pancreatitis. In their study, a high number of 

copies of the β-defensin gene predicted a worse outcome and a study by 

Gallo et al. (Gallo and others 1997) showed a reduction in the expression 

levels of CRAMP in the intestine of young mice compared with neonatal 

mice, suggesting CRAMP might have a protective role in neonatal mice.  

Several studies reported a reduction of α-defensin production in the 

terminal ileum of patients with Crohn’s disease and patients with colitis 

exhibited decreased β-defensin production in the colon. Overall, these 

studies suggest that a decrease in intestinal defensin production facilitates 

bloodstream infection through the gut.  

In the current study, we found that α-defensins-5 and 7 were 

considerably increased in the elderly rat group compared with the young 

group, during acute pancreatitis. Recent experiments from our group 

demonstrated that bacterial translocation was increased in aged rats 

compared with young rats (manuscript in preparation), and that acute 

pancreatitis was more severe in elderly than in young animals.  

Previous studies demonstrated Toll-like receptors (TLRs) play a 

crucial role in the production of defensins in the gastrointestinal system. A 

recent study by Ayala-Sumuano et al. (Ayala-Sumuano and others 
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2013)demonstrated that Entamoebahistolytica activated TLRs2 and 4, 

inducing the potent production of β-defensin-2. Rizzo et al. also showed that 

Chlamydia pneumoniae induced TLR4 activation and subsequent β-defensin-

2 production (Rizzo and others 2008). Scarpa and colleagues studied 

patients with ulcerative colitis and showed increased α-defensin 5 and 6 

gene expression after surgical procedures (Scarpa and others 2012). 

Chalifour et al. demonstrated natural killer cells activated by TLR agonists 

produced excessive levels of α-defensin-5 and IFNγ(Chalifour and others 

2004). 

We propose that older rats have defective intestinal integrity and that 

during acute pancreatitis there is enhanced bacterial translocation, which 

triggers a greater production of α-defensins by Paneth cells, the major source 

of intestinal AMPs. TLR receptors activated by danger signals and bacteria 

can stimulate antimicrobial peptide synthesis and release.  

The significant increase in TNFαgene expression in aged animals 

confirmed that aged rats developed more severe local inflammation 

compared with young rats. Interestingly, a study by Hughes et al. 

demonstrated an increase in TNFα levels in both the abdominal compartment 

and in distant organs, such as the lung (Hughes and others 1995).  

5. Conclusion 

 The mechanisms underlying the increased severity of acute 

pancreatitis in the elderly are complex. Here, we showed that aged rats 

exhibited increased intestinal production of α-defensins compared with young 
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rats. This was associated with exacerbated bacterial translocation that might 

affect the elderly. Antimicrobial peptide release, moreover, might further 

increase inflammatory processes, because they activate many immune 

pathways, creating a vicious deleterious circle. Although antimicrobial 

peptides are very effective alarmins, they might also aggravate local injury. 

Therefore, further studies are warranted to investigate the multiple effects 

that antimicrobial peptides might exert on the inflammatory course of acute 

pancreatitis. 
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Figure Legends 

Figure 1. Gene expression of α-defensin-5 (A), α-defensin-7 (B), CRAMP (C), 

and TNF-α (D) in the distal ileum of rats.  

Figure 2.Determination of TNF-α (A) and IL-10 (B) serum levels. 

Figure 3.Determination of IL-1β (A), IL-6 (B) and IL-18 (C) serum levels. 

Figure 4.Determination of IFNγ (A) and IP-10 (B) serum levels. 

Table 1. Sequence of primers used in this study. 
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