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RESUMO

Resumo

Beppler, J. Identificação de peptídeos de Escherichia coli capazes de
inibir a própria fagocitose em sepse. [tese] São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.

Introdução: Sepse é uma síndrome complexa definida por resposta
inflamatória sistêmica, de origem infecciosa e caracterizada por manifestações
múltiplas que podem determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos
ou sistemas. É a principal causa de morte em unidades de terapia intensiva em
pacientes críticos e tem representado uma fonte constante de preocupação
para os sistemas de saúde em todo o mundo, devido, principalmente, às taxas
elevadas de morbimortalidade. O tratamento da sepse é um desafio e continua
a ser uma tarefa difícil devido a inúmeros fatores interferentes. Um estudo do
nosso grupo demonstrou que a Escherichia coli (E. coli) é capaz de se ligar
CD16 de um modo independente de opsonina, levando a um aumento na
resposta inflamatória e a inibição da sua própria fagocitose, por conseguinte,
procurou-se identificar os peptídeos no proteoma da E. coli envolvidos neste
cenário.
Metodologia: Utilizando a metodologia de Phage Display, que consiste numa
técnica de clonagem, que permite a expressão de diversas sequências de
peptídeos na superfície de bacteriófagos, nós identificamos 2 peptídeos que
obtiveram interação com CD16. Após a seleção dos peptídeos identificamos
uma proteína de membrana de E.coli que possui alta similaridade com um de
nossos peptídeos selecionados. Nós acreditamos que esta proteína de
membrana possa estar envolvida no processo de evasão imune desenvolvida
pela E.coli e parece ser um forte candidato como uma nova opção terapêutica
para controlar infecções por E. coli.
Conclusão: A identificação de proteínas capazes de induzir inibição de
fagocitose, através do receptor CD16, pode ser usada como uma nova forma
de tratamento da sepse, assim como explorada no tratamento de doenças
autoimunes.

Descritores: Sepse; Receptores de IgG; Inflamação; WzxE; Fagocitose;
Escherichia coli; Biblioteca de Peptídeos; Receptores Fc; Imunoglobulina G;
Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica.

ABSTRACT

Abstract

Beppler, J. Identification of Escherichia coli peptides that can inhibit its
own phagocytosis in sepsis. [thesis] São Paulo: "Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo"; 2015.

Introduction: Sepsis is a complex syndrome defined by a systemic
inflammatory response of infectious origin and characterized by multiple
manifestations that can determine dysfunction/failure of one or more organs and
systems. It is the leading cause of death in intensive care units and represents
a major health problem around the world, mainly due to its high mortality and
morbidity rates. The treatment of sepsis is challenging and remains a difficult
task due to numerous interfering factors. A study from our group
demonstrated that Escherichia coli (E. coli) is able to bind CD16 in an opsoninindependent manner, leading to an increase in the inflammatory response and
inhibition of its own phagocytosis, therefore we sought to identify the peptides in
the
E.
coli
proteome
involved
in
this
scenario.
Methods and Results: Using the Phage Display technique, which is a cloning
technique that allows the expression of various peptide sequences on the
surface of bacteriophages (phages) and selecting these on the basis of affinity
for a target molecule, we identified two peptides that interact with CD16. Next,
using bioinformatic tools, we found an E. coli membrane protein that has high
similarity with one of our selected peptides. We believe this membrane protein
is involved in the process of immune evasion developed by E. coli and it is a
strong candidate as a new therapeutic option to control E. coli infections.
Conclusion: The identification of proteins capable of inducing inhibition of
phagocytosis through the CD16 receptor, can be used as a new treatment of
sepsis, as well as exploited in the treatment of autoimmune diseases.

Descriptors: Sepsis; IgG receptors; Inflammation; WzxE protein; phagocytosis;
Escherichia coli; Peptide Library; Fc receptors; Immunoglobulin G; Systemic
Inflammatory Response Syndrome.
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1. Introdução
1.1- Sepse: Clínica e Epidemiologia
Sepse é uma síndrome clínica complexa definida por resposta
inflamatória sistêmica (SIRS), de origem infecciosa e caracterizada por
manifestações múltiplas que podem determinar disfunção ou falência de um ou
mais órgãos ou sistemas, apresentando uma alta mortalidade. Está associada
a uma desregulação da resposta inflamatória normal, com liberação maciça e
descontrolada de mediadores inflamatórios, criando uma cadeia de eventos
que levam à lesão tecidual (1-4). Cerca de 70% dos pacientes admitidos em
unidades de terapia intensiva (UTI) desenvolvem SIRS, podendo também
ocorrer em associação a eventos não infecciosos, como traumatismos
múltiplos, cirurgias, pancreatite e queimaduras. Em cerca de 10 a 25% dos
pacientes críticos, esta síndrome já está presente no momento da admissão na
UTI (4-7).
Sepse é a principal causa de morte em unidades de terapia intensiva
(UTI) e uma das principais causas de óbito nos EUA (8). Em torno de 2% a
11% das internações hospitalares e em UTI são por conta desta doença (9). A
mortalidade varia na maioria dos estudos entre 20% e 80%, dependendo do
grupo em estudo (10).
Um estudo epidemiológico nos EUA demonstrou que nos últimos 20
anos, a incidência da sepse aumentou de 82,7 para 240,4/100 mil habitantes,
bem como as mortes relacionadas a ela, ainda que a taxa de mortalidade geral
entre os pacientes com sepse tenha sido reduzida nesse período (3). Em outro
estudo, os custos causados pela sepse foram maiores em lactentes, nos não
sobreviventes, nos pacientes de UTI, nos pacientes cirúrgicos e naqueles com
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falência de mais de um órgão (11).
Superando as doenças cardiovasculares, sepse, SIRS e choque séptico,
juntos, representam a causa mais importante de morte em UTI de adultos (12).
Dados do estudo BASES revelam que no Brasil a sepse é a principal
geradora de custos nos setores público e privado. Em 2003 os gastos com
pacientes

de

UTI

somaram

R$

17,34

bilhões,

o

que

representa

aproximadamente 30% dos gastos totais com a área de saúde (13).
Apesar dos avanços em relação ao tratamento, incluindo administração
de antibióticos, e medidas de suporte à vida (ventilação mecânica, hemodiálise,
uso de drogas vasoativas, dentre outras) ainda buscamos uma melhor
compreensão da doença (14). Pois apesar do desenvolvimento de novos
antibióticos e aprimoramento de medidas de tratamento intensivo, nas últimas
décadas a mortalidade não tem se modificado (5, 7, 15, 16).
Intensos estudos estão sendo realizados nas áreas de Biologia Celular,
Imunologia,

Microbiologia

e

Genética

para

uma maior elucidação

e

compreensão da fisiopatologia desta doença, incluindo a investigação de
biomarcadores que permitam um diagnóstico rápido e eficaz, assim como a
monitorização da evolução, prognóstico e resposta ao tratamento. Dentre eles,
incluem-se aspectos de individualização da abordagem do paciente e
interferência direta em mecanismos celulares (3,8-11,17-21).
Desde o Consenso de 1991, as novas definições e os critérios para o
diagnóstico de sepse, permitiram que os pesquisadores falassem a mesma
linguagem e comparassem os resultados de seus estudos. Em 2001, a
Conferência Internacional de Definição da Sepse, optou por não modificar as
definições vigentes e por ampliar a lista de sinais e sintomas desta doença
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(10).
Sepse é uma doença definida por critérios clínicos, podendo manifestarse por uma variedade de situações, dentre elas (Tabela 1): (10,17 21)

Tabela 1. Definição da Conferência Internacional sobre SEPSE
SIRS

Presença de 2 ou mais dos seguintes critérios:
1. bradicardia ou taquicardia
2. bradpnéia ou taquipnéia
3. febre ou hipotermia
4. leucocitose ou leucopenia

SEPSE
SEPSE
GRAVE

SIRS na presença de agente infecioso
Sepse associada à: disfunção orgânica, hipoperfusão (acidose lática,
oligúria, alteração do estado de consciência) ou hipotensão responsiva
a volume.

CHOQUE

Sepse não responsiva a volume, havendo a necessidade do uso de
drogas vasoativas para manutenção de pressão arterial média
adequada.

SDMO

Presença de falência de três ou mais órgãos em paciente crítico, no
qual a homeostasia não pode ser mantida sem intervenção.
SIRS: síndrome da resposta inflamatória sistêmica. SDMO: síndrome da disfunção (ou
insuficiência) de múltiplos órgãos. Adaptado de ACCP/SCCM (10).

Os limites que separam a sepse da sepse grave, entretanto, não são
facilmente identificados na prática clínica (18,19). Portanto, a última
conferência sobre sepse propôs o desenvolvimento de um sistema de
estagiamento para esta doença, caracterizando a síndrome com base nos
fatores predisponentes e nas condições pré-mórbidas, na natureza da infecção
subjacente, nas características da resposta do hospedeiro e na extensão da
disfunção de órgãos resultante (sistema PIRO) (10).
Outro aspecto relevante a ser considerado é o da sepse secundária em
pacientes

críticos

internados

por

diferentes

causas,

seja

pelo

seu

comprometimento imunológico, seja pelas condutas e procedimentos médicos
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imputados aos mesmos, durante sua permanência nas UTIs e hospitais (18).
A interação do hospedeiro com bactérias é um fenômeno comum,
entretanto a ocorrência de infecção e complicações sistêmicas, não é a regra.
Acredita-se que este fenômeno acontece, porque existe um equilíbrio entre os
fatores de defesa do hospedeiro e os fatores de virulência dos agentes
infecciosos. O desequilíbrio entre estes, comum no ambiente hospitalar, em
razão das doenças de base, de terapia intensiva e do uso de antimicrobianos,
pode propiciar o surgimento de um processo infeccioso (4).
Os mecanismos adaptativos da resposta do hospedeiro na sepse são de
natureza complexa, e as respostas imunes e inflamatórias medeiam as
alterações funcionais fornecendo a base fisiopatológica para as manifestações
clínicas da doença (4).
Importantes progressos em relação à compreensão da fisiopatologia da
sepse vêm sendo realizados, destacando-se o mecanismo de reconhecimento
de antígenos bacterianos e uma compreensão melhor das vias de sinalização
celular, apesar de que ainda estamos muito distantes de uma boa
compreensão da doença (4).

1.2- Receptores Fc de Imunoglobulinas
O funcionamento efetivo do sistema imune depende da interação entre
imunidade inata e adaptativa. As ramificações do sistema imune (celular e
humoral) assumem diferentes papéis na proteção do hospedeiro. Os
executores humorais são os anticorpos (Ac), que podem se ligar e neutralizar
os antígenos (Ag). A proteção primária mediada por anticorpos se encontra do
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lado externo das células. Já a imunidade celular tem como papel fundamental a
detecção e eliminação de células que contém patógenos intracelulares e
também e também aquelas células que sofreram modificações genéticas como
células tumorais (22).
Tanto as células específicas, quanto as não específicas a antígenos
podem contribuir para a resposta imune celular. Células antígeno-específicas
incluem linfócitos T citotóxicos CD8+ (CTL) e células Th CD4+ secretoras de
citocinas que medeiam a hipersensibilidade tardia. Células não específicas
incluem as células NK e tipos celulares não linfóides, como macrófagos,
neutrófilos e eosinófilos.
Respostas imunes mediadas por células podem ser divididas em dois
grupos. Um deles compreende células efetoras que tem atividade citotóxica
direta, eliminando células estranhas e alteradas, incluindo aquelas infectadas
por vírus e células tumorais, como: CTLs antígeno-específicos e células não
específicas, como NK e macrófagos, e o outro grupo incluem as células TH. As
respostas mediadas por linfócitos citotóxicos são baseadas na morte celular
perforina-dependente, FasL dependente ou pela combinação dos dois sistemas
(22).
Para que haja resposta à presença de antígenos, as células B e T
codificam suas imunoglobulinas e os receptores de células T, respectivamente,
para gerar diversos receptores de antígenos. Durante a resposta imune, os
linfócitos B se diferenciam em plasmócitos produtores de anticorpos. A
interação antígeno-anticorpo é reconhecida na superfície celular por uma
classe de glicoproteínas de membrana
imunoglobulinas (FcR) (4).

chamadas receptores Fc de
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A atividade de cada anticorpo depende diretamente da interação de suas
porções Fc com sistemas efetores, entre eles células e sistema complemento
(23). A interação entre Ac e FcR, resulta em diversas respostas celulares,
como apresentação de antígeno, citotoxicidade celular dependente de
anticorpo (ADCC), degranulação, fagocitose, endocitose e desencadeamento
de cascatas de sinalização celular, que liberam citocinas e mediadores
inflamatórios (24).
Os receptores Fc foram descritos primordialmente como um grupo
heterogêneo de glicoproteínas de superfície de células hematopoiéticas que
auxiliam na interação do imunocomplexo formado com células efetoras do
sistema imune, e, mais tarde, foram identificados formas solúveis destas
moléculas em fluídos biológicos (25).
São descritos atualmente receptores Fc de IgG, IgA, IgE, IgD e IgM, e
através da sua especificidade por isótopos de imunoglobulinas (Ig) são
denominados como FcγR para receptores de IgG, FcεR para IgE, FcαR para
IgA, FcᵟR para IgD e FcµR para IgM (23-28).
Conhecemos atualmente quatro grupos de receptores de IgG (FcγRs):
FcγRI também denominado como CD64, FcγRII (CD32) e FcγRIII (CD16),e
FcγRIV presentes em humanos. A diferenciação dos receptores FcγRs se dá
de acordo com a homologia estrutural, afinidade, especificidade às subclasses
de IgG, expressão nas células e funções biológicas (29,30).
Os receptores FcγRs podem ser divididos de acordo com a afinidade
para IgG; onde FcγRI (CD64) é um receptor de alta afinidade, FcγRIII (CD16) e
FcγRIV de média afinidade, e FcγRII (CD32) de baixa afinidade. Além disso,
podem ser subdivididos de acordo com sua estrutura, podendo apresentar dois
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ou três domínios extracelulares (EC), domínios transmembrana (TM) e
domínios intracitoplasmáticos (IC) (31).
Ademais, existe outra classificação para os receptores Fc, baseada na
sua capacidade de estimular ou inibir funções como fagocitose, citotoxicidade,
degranulação, apresentação de antígenos e produção de citocinas via motivos
de ativação ou inibição de imunoreceptor baseados em tirosina, abreviados
como ITAM (Figura1) ou ITIM respectivamente (29).

Figura 1. Receptores Fc ITAM. Adaptado de: Silva, 2005 (35); Gilfillan and Thaczyk,
2006 (40); e Rivera and Gilfillan, 2006 (41).

Tanto receptores ativadores (ITAM), como receptores inibidores (ITIM)
podem ser encontrados co-expressos, com frequência, na membrana de
alguns tipos celulares. Como ambas as classes de receptores apresentam
afinidade e especificidade comparáveis, agregação entre elas é comum, assim
como entre componentes da mesma classe, modulando, a magnitude das
respostas efetoras. FcεRI, FcγRIIB e FcγRIIIA são co-expressos em mastócitos
e células de Langerhans; FcγRI, FcγRIIB e FcγRIIIA em macrófagos murinos e
FcγRI, FcγRIIB e FcγRIIIB em neutrófilos humanos (26, 32).
Os FcR podem ser agregados por Ac ou Ag multivalentes. A ativação
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celular não é deflagrada se o FcR não possui nem ITAM nem ITIM. Alguns FcR
sem ITAM na região citoplásmica, utilizam uma outra molécula que contém um
motivo ITAM chamada cadeia FcR gamma (FcR) para transdução de sinal
(26). ITAM é caracterizado por uma seqüência YxxL repetida duas vezes e
separadas por sete aminoácidos variáveis. FcRs com ITAMs são de dois tipos:
1) receptores com múltiplas cadeias, compostos de uma subunidade alfa, onde
o ligante se conecta a outras subunidades, as quais são responsáveis por
transdução do sinal; 2) o ITAM é único e as seqüências YxxL são separadas
por 12 aminoácidos, ao invés de 7; os receptores são de cadeia única e
exclusivos em humanos (FcγRIIA e FcγRIIC).
Quatro são os receptores com ITAM: FcγRI, FcγRIIIA, FcεRI e FcαRI.
Todos se associam com a cadeia gamma dos FcR (FcRγ), com exceção do
FcεRI, que se associa à subunidade β (FcRβ), por intermédio da subunidade
FcRα. Existe um ITAM no domínio IC de cada cadeia gamma, assim como um
ITAM no domínio carboxi-terminal do FcRβ, permitindo sinalização intracelular
desses receptores. A subunidade β, associada ao FcεRI, contém um ITAM,
mas não é capaz de deflagrar sinalização intracelular isoladamente. Lin et al.
demonstraram que tal cadeia funciona como um amplificador de sinal, através
de mensuração da ativação de syk e mobilização de cálcio (33). A cadeia
gamma se associa aos FcRs, na forma de homodímeros (γγ) e é necessária
para a expressão do FcεRI, do FcγRI e do FcγRIIIA, na superfície celular; além
disso, aumenta a afinidade tanto do FcγRI, quanto do FcγRIIIA ao ligante,
supostamente por alteração da estrutura quaternária do receptor (34).
Após a agregação dos FcR com ITAM, a fosforilação dos receptores,
desencadeia a ativação de diversas proteínas tirosina-quinases. Src quinases
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é o primeiro grupo a ser ativado, seguido das syk quinases. Estas tirosinaquinases, fosforilam diversos substratos intracelulares, entre eles, fosfolipídioquinases, fosfolipases, moléculas adaptadoras e proteínas do citoesqueleto; já
a fosforilação de tirosinas induzida pelo FcR, é mediada por fosfatases de
membrana e citoplasmáticas que ativam diversas vias, resultando em: 1)
influxo celular de cálcio; 2) ativação da proteína-quinase C (PKC); 3)
transcrição de diversos genes. Assim, a elevação do cálcio intracelular (pico
sustentado) abre os canais de cálcio da membrana plasmática, caracterizando
a ativação celular induzida por todos os FcRs com ITAMs (35).
Diversos receptores ITAMs ativam as mesmas respostas, quando
expressos nas mesmas células. Ao contrário, quando expressos em células
diversas, o mesmo receptor efetua respostas diferentes, sugerindo que as
respostas parecem depender mais do tipo celular do que do próprio receptor.
A associação de FcRs com ITAMs induz respostas resultante da ativação
celular e de fenômenos de internalização do ligante, mediando endocitose,
assim como fagocitose (35).
Recentemente, o conceito ITAM/ITIM como módulos de ativação/inibição
foi questionado pela equipe francesa associada a este projeto. Pasquier et al
(36) foram pioneiros em mostrar que monômeros de IgA induziam sinais
inibidores através do motivo ITAM do receptor CD89 (FcRI). O sinal
característico do ITAM inibidor (denominado ITAMi) é o recrutamento transiente
da quinase Syk seguida pelo recrutamento estável de uma tirosina fosfatase,
SHP-1 resultando em inibição de múltiplos receptores heterologos através da
formação de estruturas chamadas “inibissomes” (37). Por outro lado, a ligação
de polímeros de IgA ou complexos induzem um recrutamento estável de syk
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sem SHP-1 que conduz a uma ativação celular (36).
Estudos do nosso grupo em colaboração com a equipe francesa
mostraram que de modo inesperado, E. coli se liga diretamente com receptores
FcRIII de camundongos na ausência de anticorpos. Este receptor em
camundongos, esta associado à cadeia FcR que contém um ITAM e funciona
como receptor ativador após interação com complexos de IgG-Ag. Porém, a
interação entre E. coli e FcRIII induz um sinal ITAMi com recrutamento estável
de SHP-1 e inibição de fagocitose e indução de TNF (molécula pró sepse). As
bactérias E. coli mimetizam as IgG monoméricas, ligantes naturais do FcRIII
capazes de induzir o ITAMi. Estudos experimentais em animais deficientes em
FcRIII confirmaram esta hipótese mostrando uma proteção significativa contra
a sepse e diminuição da mortalidade após peritonite induzida pela ligação cecal
e punção (CLP). Estes resultados sugerem que o FcRIIIA poderia ser um alvo
das E. coli (38,39).

1.3- FcRIII
Também conhecido como CD16 (Figura 2), é uma proteína glicosilada
com peso molecular variando entre 50 a 80kDa. Este receptor liga IgG na
forma de IC, com especificidade para IgG1 e IgG3 e mínima ligação para IgG4
e IgG2. Em humanos, encontramos dois homólogos: FcγRIIIA presente em
macrófagos e células Natural Killer; e FcγRIIIB presente em neutrófilos.
FcγRIIIA também está presente em camundongos (31, 42, 43). Nas células NK,
o FcγRIIIa medeia a morte de células alvos, revestidas por IgG, pelo
mecanismo de ADCC. Além disso, este receptor estimula a produção de

41

superóxido, e atua na fagocitose, endocitose, apoptose e liberação de citocinas
como IFN-γ e TNF-α (31).

Figura 2. Receptores para Imunoglobulina G: CD16a (FcγRIIIa) e CD16b
(FcγRIIIb). Adaptado de Gillis 2014 (44). ITAM = motivo de ativação de
imunoreceptor baseado em tirosina. GPI = glicosil-fosfatidil-inositol.
1.4- Escherichia Coli
Escherichia Coli (Figura 3) é um bacilo Gram negativo pertencente à
família

Enterobacteriacea.

Caracteriza-se

por

apresentar

metabolismo

anaeróbio facultativo, e por colonizar o trato gastrointestinal de humanos,
sendo, portanto, constituinte da sua microbiota. Porém dentre as E.coli, existem
diversas cepas potencialmente patogênicas; fato devido à presença de genes
de virulência, que codificam proteínas, possibilitando a colonização, penetração
e invasão de novos sítios em seus hospedeiros, originando infecções,
principalmente no trato gastrointestinal, urinário, e, por vezes dando origem à
sepse (45 - 47).
A expressão de adesinas, hemolisinas, aerobactina; presença de
cápsula, produção de citotoxinas e enterotoxinas; e a capacidade de invadir
tecidos e resistir aos fatores séricos inibitórios do hospedeiro caracterizam
alguns dos fatores de virulência presentes nas E.coli. A presença destes
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fatores, fazem com que os mecanismos de defesa do hospedeiro sejam
ineficazes, desencadeando os processos infecciosos (48).
As cepas da E.coli são classificadas por meio dos sorotipos
determinados pelos antígenos somático (O), capsular (K), flagelar (H) e pela
presença de pili (F). Além disso, a E. coli recebeu a classificação por meio de
seus

patótipos:

EPEC

(E.coli

enteropatogência),

EHEC

(E.

coli

enterohemorrágica), DAEC (E.coli de aderência difusa), ETEC (E. coli
enterotoxigênica), EIEC (E. coli enteroinvasora), STEC (E.coli produtora de
toxina

tipo Shiga),

UPEC (E.

coli uropatogência),

EaggEC (E.

coli

enteroagregativa), NMEC (E.coli causadora da meningite neonatal) etc (4850).

Figura 3. Fotografia eletrônica de Escherichia coli (51)

Bactérias Gram negativas em especial Escherichia coli representam a
maior causa de infecção em humanos e consequentemente estão entre os
principais agentes causadores de sepse.
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1.5– Phage Display
Descrita inicialmente por SMITH (1985) (52), o termo define uma técnica
de clonagem, que permite a expressão de diversas sequências de peptídeos
na superfície de bacteriófagos (fagos), e a seleção destas, com base na
afinidade por uma molécula-alvo (53). Esta técnica de seleção onde uma
biblioteca de peptídeos ou proteínas é expressa na superfície dos fagos com o
material genético codificante para cada peptídeo localizado no genoma viral é
denominada Phage Display (54). É uma técnica, que permite ensaios de
seleção de peptídeos contra diferentes alvos em diferentes situações, como por
exemplo, ensaios de seleção de peptídeos (chamados panning ou biopanning)
podem ser realizados in vitro contra: moléculas alvo aderidas em superfície;
células que podem ou não ser estimuladas para alterar a expressão de
receptores; tecidos dissecados; e também in vivo injetando os fagos na
circulação do animal, retirando os órgãos de interesse e selecionando aqueles
fagos que expressam peptídeos que interagem com a vasculatura de diferentes
órgãos do organismo (52,55).
Esta técnica baseia-se na construção de bibliotecas de bacteriófagos
filamentosos, onde pequenos peptídeos (entre 5 e 15 aminoácidos) são
apresentados numa das proteínas do capsídeo viral (52) .
Bacteriófagos são partículas virais pertencentes à família Inoviridae que
infectam algumas bactérias gram-negativas usando o pilus sexual como
receptor. As partículas destes fagos, (linhagens M13, f1 e fd), que infectam via
pilus F a Escherichia coli são formadas por DNA de fita simples (ssDNA)
envoltos por uma cápsula protéica, composto pelas proteínas pIII, pVI, pVII,
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pVIII, pIX (Figura 4 ), e são estes os fagos filamentosos do gênero Inovirus que
são preferencialmente empregados no Phage Display, isto porque esses fagos
não causam infecção lítica na célula da E. coli, mas induzem um estado onde
ela produz e secreta continuamente partículas virais sem sofrer lise,
possibilitando assim a obtenção de um grande número de fagos (56-59).

Figura 4. Partícula viral apresentando as proteínas utilizadas para
expressão dos peptídeos exógenos (60). Destaque para pIII e pVIII,
preferencialmente utilizadas em Phage display.

Das cinco proteínas do fago, as mais utilizadas para apresentar
peptídeos são a pIII e pVIII. A pIII apresenta 5 cópias por vírion, é sintetizada
com um sinal no peptídeo N-terminal (clivado na translocação na membrana
interna); a porção C-terminal se encontra no citosol, e a N-terminal se encontra
no periplasma e permite a inserção de longos fragmentos. Já a pVIII apresenta
2700 cópias por vírion e é sintetizada como um precursor fundamental para a
inserção da mesma na membrana citoplasmática da célula bacteriana
hospedeira. Quando madura possui 50 aa, sendo que até 6 aa podem ser
inseridos nela sem seu rompimento (61, 62).
Uma biblioteca é um pool de bacteriófagos, cada um, expressando um
peptídeo diferente, e cada bacteriófago carrega uma sequência de DNA
codificante para o peptídeo expresso, representando um clone; cada clone
presente na biblioteca pode ser propagado individualmente expressando o
mesmo peptídeo (61).
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A eficácia da seleção por Phage Display está diretamente relacionada
com a complexidade da biblioteca utilizada (quanto maior for a diversidade de
clones contendo peptídeos distintos dentro da biblioteca, maior a probabilidade
de se encontrar um ligante afim à molécula alvo). Uma biblioteca de Phage
Display pode conter mais de 1010 diferentes peptídeos o que resulta em
ligantes para virtualmente qualquer alvo biológico (57,63).
Entre as vantagens da utilização do Phage Display podemos citar a
ligação direta que existe entre fenótipo experimental e genótipo encapsulado,
mostrando a evolução dos ligantes selecionados até moléculas otimizadas (54),
a habilidade de selecionar ligantes de alta afinidade, a possibilidade de produzir
proteínas solúveis, o baixo custo e fácil manuseio (59). Esta técnica pode levar
a produção de uma alta variedade de ligantes, incluindo anticorpos
recombinantes e peptídeos. Além disso, pode beneficiar diagnóstico através da
produção de moléculas.

Essas características do Phage display permitem

identificar alvos terapêuticos e diagnósticos relevantes aos diversos processos
biológicos de um organismo e isolar e caracterizar peptídeos antagonistas ou
agonistas dos alvos identificados (55,64).
Neste projeto, buscamos identificar através da tecnologia de Phage
Display, moléculas ligantes do CD16 a Escherichia coli, que possam estar
envolvidas no processo de inibição da fagocitose da mesma.
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2. Objetivos
2.1– Objetivo Geral:
Em função do conhecimento obscuro da fisiopatologia da sepse e a
escassez de terapias eficazes, a identificação de proteínas envolvidas na
interação de E. coli e CD16 poderão ser utilizadas na evolução e tratamento de
pacientes sépticos, dado o fato de que a ligação entre CD16 e E. coli previne a
fagocitose e promove a inflamação, efeito que pode ser bloqueado para induzir
aumento da fagocitose e tratamento de doenças infecciosas, sendo este o
objetivo principal do presente trabalho.

2.2– Objetivos Específicos:
• Selecionar e identificar peptídeos ligantes ao CD16 a E. coli.
Utilizando a metodologia de Phage display, buscamos peptídeos que
interagissem com CD16. A expectativa é que esses peptídeos mimetizem
proteínas ligantes de CD16, em particular, proteínas de E. coli envolvidas na
interação com CD16.

• Identificar e validar o papel dos pares peptídeo e proteínas
ligantes de CD16 identificados, na indução da inibição das vias de
fagocitose. Através de modelos in vitro, os peptídeos e suas proteínas ligantes
de CD16 identificadas foram avaliados quanto ao papel na fagocitose do
agente infeccioso.
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MÉTODOS
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3. Métodos
3.1- Bibliotecas de Phage Display
As bibliotecas utilizadas neste projeto foram produzidas no laboratório de
Biologia Vascular do Instituto de Química da USP por Jussara Michaloski e
Ricardo Giordano e cedidas gentilmente para o presente estudo utilizando-se o
vetor fUSE55 e a metodologia desenvolvida por George Smith (52) com
modificações para melhor eficiência e maior número de clones finais (65,66).
Em resumo, oligonucleotídeos sintéticos contendo o códon degenerado (NNK)
n (n = número de aminoácidos desejado; N = qualquer nucleotídeo e K = G ou
T), flanqueados por sítios de restrição Bgl II foram obtidos comercialmente
(Invitrogen). O inserto foi convertido em DNA dupla fita com Klenow DNA
polimerase, digerido com Bgl II, ligado com T4 DNA ligase ao vetor fUSE55
previamente tratado com Bgl II , e transformado por eletroporação (entre 100 e
200 eletroporações individuais por biblioteca) em bactéria E.coli cepa MC1061.
As bibliotecas construídas foram do tipo X6, e CX8C (X representa
qualquer aminoácido e C=cisteínas que permite criar bibliotecas cíclicas). O
uso de bibliotecas lineares e cíclicas, e de diferentes tamanhos, foi empregado
para aumentar a diversidade e a estabilidade estrutural de peptídeos
disponíveis para o estudo. Fagos, individuais ou bibliotecas, foram cultivados
por infecção bacteriana, crescimento em meio Luria-Bertani (LB) suplementado
com Kanamicina (100 µg/ml) e Tetraciclina (20 µg/ml) e obtidos do
sobrenadante da cultura pelo método da precipitação com PEG/NaCl (67, 68).

3.2- Produção, purificação e titulação de fagos
Os fagos foram isolados e purificados do sobrenadante de cultura de
bactéria (E.coli MC1061), precipitados pelo método de PEG/NaCl (67), e
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ressuspendidos em PBS (pH 7.4). Os fagos foram titulados por diluição seriada
em meio LB, infecção em E.coli K91kan, e semeados em LB-ágar contendo
tetraciclina (20 µg/mL) e Kanamicina (100 µg/mL). O número de unidades
transdutoras de bactéria (TU) foi calculado contando-se as colônias obtidas.
3.3- Ensaios de biopanning contra os alvos
O alvo FcRyIIIa de camundongo (disponível comercialmente pela R&D
systems) foi imobilizado em placas de 96-poços (500 µg/ml em PBS) durante a
noite a 4°C, os poços foram lavados com PBS, bloqueados com PBS 3% BSA
ou bloqueio vegetal (BV) por 2 horas à temperatura ambiente e incubados com
a biblioteca de fagos em PBS 3% BSA ou BV. Após 2 horas à temperatura
ambiente, os poços foram lavados 10 vezes com PBS, e os fagos ligados aos
receptores imobilizados foram recuperados por infecção com E.coli K91kan.
Diluições em série foram plaqueadas em meio LB-agar-tetraciclina/kanamicina
para quantificação do número de fagos ligados a cada receptor (a ilustração
dos ciclos de seleção está resumida na Figura 5). Ao final, os fagos obtidos
foram sequenciados conforme descrito no item abaixo.
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Figura 5. Biopanning. Esquema ilustrativo do Ciclo de seleção de fagos. Onde:
10xPBS= 10 lavagens com o tampão PBS.

3.4- Seleção de clones, PCR e sequenciamento para a determinação do
peptídeo apresentado pelo fago.
Ao final do biopanning, os fagos obtidos foram semeados em placas de
LB-ágar-tetraciclina/kanamicina e as colônias individuais selecionadas foram e
ressuspendidas em 50 µL de PBS. A região do DNA codificante para o inserto
de peptídeo foi amplificada a partir de 2 µL desta suspensão em reação de
PCR, utilizando-se os oligonucleotídeos específicos (forward 5’-CATGCC
CGGGTA CCTTTC TATTCT C-3’ e reverse 5’-CCCTCA TAGTTA GCGTAA
CGATCT-3’), em termociclador por 35 ciclos (desnaturação (94°C) 15
segundos; anelamento (60°C) 30 segundos, extensão (72°C) 1 minuto). Os
produtos de PCR foram sequenciados para identificação do peptídeo
apresentado por cada fago selecionado.
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3.5- Caracterização dos peptídeos identificados e seus receptores
Os peptídeos identificados foram então priorizados para validar a
interação do peptídeo com o receptor identificado. Inicialmente, os peptídeos
isolados foram analisados por métodos de bioinformática, utilizando software
disponíveis (ClustalW, Blast) em busca de motivos de aminoácidos presentes
em mais de um dos peptídeos isolados. Os motivos identificados foram
utilizados para varrer bancos de dados, em busca de peptídeos com
similaridade significativa com proteínas conhecidas (similaridade com a
estrutura primária).
3.6- Ensaios de ligação Phage display (binding)
Para validar a interação peptídeo-receptor, realizamos ensaios de
ligação

(binding).

Os

receptores

(disponíveis

comercialmente)

foram

imobilizados em placas de 96-poços (10 µg/ml em PBS) durante a noite a 4°C;
os poços foram então lavados com PBS, bloqueados com PBS 3% BSA ou BV
(bloqueio vegetal) por 2 horas à temperatura ambiente e incubados com 10 9/ou
1010 TU do fago a ser testado e de fagos controle (fd: sem inserto de peptídeo),
ambos em PBS 3% BSA ou BV. Após 2 horas à temperatura ambiente, os
poços foram lavados 10 vezes com PBS, e os fagos ligados aos receptores
imobilizados foram recuperados por infecção com E.coli K91kan. Diluições em
série foram plaqueadas em meio LB-ágar-tetraciclina para quantificação do
número de fagos ligados ao receptor.

3.7- Bioinformática estrutural
Além da análise clássica por softwares conhecidos, a análise mais
avançada foi realizada pelo Dr. Paulo Sérgio Lopes de Oliveira do Laboratório
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Nacional de Biociências (LNBio) que desenvolveu, através do método de
modelagem molecular, uma base de dados com informações sobre mimotopos
tridimensionais do proteoma de E.coli. A partir deste modelo, foram filtradas
todas as proteínas de E.coli onde o peptídeo selecionado por Phage display
(PD) apresentava similaridade sequencial com algum mimotopo putativo.
As estruturas 3D do proteoma de E. coli

foram obtidas da base de

dados ModBASE (69). A busca dos mimotopos foi conduzida filtrando-se todos
os resíduos de superfície de cada uma das 3000 estruturas, utilizado um
programa em linguagem Python (http://www.python.org) que importa o módulo
YASARA (70). Foram selecionados resíduos que tivessem pelo menos 30% da
superfície exposta ao solvente. Uma estrutura de grafo foi então utilizada para
armazenar estes resíduos de superfície. Cada par de resíduos da superfície
cujo carbono-alfa se encontrava a menos de 4 A de outro eram conectados por
uma aresta. Em seguida, foram procurados todos os caminhos simples (sem
ramificações entre dois vértices - inicial e final-, cujo o número de vértices entre
eles fosse maior ou igual a 5). Isso permitiu encontrar mimotopos com pelo
menos cinco aminoácidos. Todas as rotinas de grafos foram implementadas
utilizado

o

módulo

networkx

(http://networkx.github.io/documentation/latest/index.html. As sequências dos
peptídeos estruturalmente conectados (que poderiam ser contíguos ou não)
foram armazenadas no formato FASTA. Este arquivo foi convertido para uma
base de dados no formato do programa BLAST (71) usando programa
formatdb, construindo assim a base de dados de mimotopos putativos do
proteoma de E. coli. Em seguida o programa BLAST foi então utilizado para
comparar

os peptídeos selecionados por Phage display com a base de
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mimotopos putativos.
Dessa forma identificou-se um conjunto de proteínas putativas que
poderiam conter os mimotopos experimentais.
Para a validação computacional das proteínas candidatas de E. coli
encontradas pela comparação de mimotopos, foi estabelecido um protocolo
que envolveu a análise da interação proteína candidata com CD16 através de
docking

geométrico

corpo-rígido.

Cada

par

de

interação

gerou

dez

possibilidades que foram avaliadas e ranqueadas de acordo com os seguintes
critérios:


Competição: em relação ao CD16, quantos resíduos que

participam da interação com o anticorpo estão presentes na interação
com a proteína alvo.


Hit: em relação ao peptídeo selecionado, quantos resíduos estão

presentes na interface.
Foi realizada essa avaliação para cada proteína (que pode ter tido mais
de um peptídeo selecionado) e seu escore final é dado pela média da soma do
escore de competição e hit. O valor obtido, que varia de 0 a 1, indica quais
proteínas alvo teoricamente podem estar participando da interação, impedindo
que o CD16 se ligue ao anticorpo.
3.8- ELISA (Ensaio de Ligação)
Para confirmação da ligação entre peptídeos e receptores, foi realizada
uma adaptação do ensaio ELISA (binding). Os peptídeos sintéticos para o
ensaio foram adquiridos na empresa Chinese Peptide Company.
Inicialmente os peptídeos selecionados foram imobilizados em poços de
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placas de 96-poços (50μg por poço), bem como seus respectivos controles:
controle positivo (IgG10μg/mL) e controle negativo (BSA10μg/mL).

Foram

utilizados: PBS + 0.05 %Tween20 para as lavagens e BSA 2% para bloqueio.
Após a fase de fixação e bloqueio foram adicionados os receptores
(CD16) em diversas concentrações e adição do anti-CD16 biotinilado. Após
incubação aditou-se streptavidina conjugada a fosfatase alcalina para então
procedermos com a leitura (405nm). Além do binding com os peptídeos,
realizamos uma adaptação do ELISA para verificarmos a ligação entre a E.coli
mutada e E.coli wild type (K12) contra nossos receptores, a fim de elucidar a
diferença da presença ou ausência da proteína identificada em relação à
ligação ao CD16. A E.coli mutada (onde a proteína identificada está ausente)
foi adquirida no banco de bactérias da Universidade de Yale/ USA (The Coli
Genetic Stock Center). Para este binding, inicialmente as bactérias foram
fixadas overnight na placa de 96 poços numa concentração de 106
bactérias/poço. As mesmas condições, bem como controles, tampões e
receptores foram usados.

3.9-Validação dos pares peptídeos e proteínas ligantes do CD16
identificados
Através de modelos in vitro, os peptídeos e suas proteínas ligantes de
CD16 identificadas estão sendo avaliados quanto ao papel na fagocitose do
agente infeccioso. A validação inicialmente está sendo realizada em
mastócitos, através de modelos de indução (realizada no Laboratório
INFLAMEX, coordenado pelo Dr. Renato Monteiro, na Universidade de Paris
Diderot). A metodologia empregada é a estimulação de mastócitos (linhagem
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RBL, rat basophilic leukemia) transfectada com CD16 humano chimera com a
parte intracelular da cadeia gamma (clone FcyRIII-), também denominada de
RBL 9.1, como descrito recentemente pela equipe francesa (39).
O ensaio para mensuração da liberação de β-hex (β-hexosaminidase)
está sendo realizado com células da linhagem RBL - 2H3 (RBL 9) e RBL 9.1.
As células são mantidas em meio DMEM completo (15% de soro fetal bovino,
penicilina 100 UI/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL)e acondicionadas em estufa a
37ºC e atmosfera com 5% de CO2 até alcançar confluência. As células são
dissociadas utilizando tripsina 1x e a suspensão celular centrifugada a 1500
rpm por 5 minutos e colocadas em placas de 96 poços na densidade 2,5x105
células/ml. Após um período de fixação de 2 horas das células (RBL)
adicionamos 2 µl de IgE 1/100. As células RBL são novamente incubadas por
18 horas, e após este período são adicionadas as bactérias wild type e mutada
(107) em diferentes poços (triplicata cada) e deixados incubando a 37°C por 2
horas. Passado o período de fixação, o sobrenadante é retirado e as células
estimuladas ou não (controle) com DNP-HSA por 45 minutos e triton 10%
(controle positivo). Findado este período, 25µl são transferidos para nova placa,
e são adicionados 50µl de pNAG (1,3mg/ml) diluído em tampão citrato 0,05M
pH 4,5 e incubado por 1hora e 30 minutos e após este período para a
realização da leitura adita-se 150µl de glicina 0,2M pH10,7 (densidade óptica
de 405nm).
As leituras das amostras do sobrenadante e do lisado são relacionadas
entre si e o resultado é expresso em função da porcentagem de liberação de βhexosaminidase por células RBL-9 e RBL-9.1.
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4. Resultados
4.1 - Pannings in vitro para identificação de alvos moleculares contra o
receptor FcyRIIIa (CD16a) de camundongo.
Para identificarmos peptídeos ligantes de FcyRIIIa (CD16a) duas
bibliotecas de peptídeos foram escolhidas: uma contendo peptídeos pequenos
(6 aminoácidos) e lineares (X6) e outra contendo peptídeos um pouco mais
longos (8 aminoácidos) e cíclicos (CX8C). As bibliotecas de fagos CX8C e X6
foram incubadas in vitro com a proteína recombinante de camundongo porção
extracelular do receptor FcyRIIIa (CD16).
Após lavagens com PBS, os fagos que se ligaram ao alvo foram
recuperados por infecção bacteriana em E. coli K91kan, e amplificados em
meio de cultura líquido LB durante 20 horas de crescimento bacteriano. Os
fagos obtidos e amplificados no primeiro ciclo foram incubados com a proteína
recombinante para novo ciclo de seleção. Nesta etapa os fagos não são
plaqueados para quantificação, pois, em teoria, os fagos isolados são únicos e,
ao quantificar por plaqueamento de bactéria, poderíamos perder peptídeos que
ainda não foram amplificados. Assim, como o primeiro ciclo de seleção não é
contabilizado ele não está representado no gráfico.

O segundo, terceiro e

quarto ciclos de seleção são semelhantes ao primeiro; nestes ciclos de seleção,
cada fago expressando um determinado peptídeo já apresenta muitas cópias e
parte dos fagos recuperados por infecção pode ser quantificado. Foram
realizados quatro pannings usando BSA 3% como bloqueio (os quais foram
descartados do nosso estudo por apresentar ligação do BSA com nosso
receptor) e um panning usando BV (tampão de bloqueio vegetal) como
bloqueio; todos os panning foram realizados até o quarto ciclo de seleção. A
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figura 6 apresenta os resultados do panning viável ao longo dos ciclos de
seleção de fagos utilizando o BV.

Fig 6. Phage Display in vitro contra o receptor FcyRIIIa de camundongo. O
gráfico mostra o número total de fagos recuperados em cada ciclo de seleção
com as biblioteca de fagos CX8C e X6 e o receptor FCyRIIIa de camundongo
imobilizados in vitro. Assim representados nas legendas: CD16a (C) X6:
FcyRIIIa de camundongo incubado com biblioteca X6; CD16a (C) CX8C:
FcyRIIIa de camundongo incubado com biblioteca CX8C.

Dentre os resultados do sequenciamento de clones individuais de todos
os biopanning, apenas o ensaio realizado com a biblioteca CX8C utilizando-se
o bloqueio vegetal, resultou na seleção de 2 peptídeos únicos (Tabela 2). Estes
peptídeos foram selecionados para validação e estudos por bioinformática.
4.2- Sequenciamento e análise por Bioinformática
Diversos fagos individuais que se ligaram a FcyRIIIa de camundongo no
quarto

ciclo

de

seleção

obtidos

no

panning

foram

selecionados

(aleatoriamente) e a região que contém a sequência de DNA codificante para o
peptídeo apresentado pelo fago foi amplificada por PCR. Para verificar a
qualidade do DNA (e certificar-se que a reação de PCR funcionou) foi realizada
verificação através de eletroforese em gel de agarose 2%, corado com brometo
de etídio. Após esta verificação, foi realizado o sequenciamento destes
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produtos. Ao todo foram sequenciados 40 fagos, 20 do grupo CD16a (C) X6 e
20 do grupo CD16a (C) CX8C. Destas 20 sequências do grupo CD16a (C)
CX8C tivemos 2 sequências predominantes com 8 repetições (CFGAHGVFFC)
e 9 repetições (CYWGGTEGAC ), sendo que 3 sequências a qualidade estava
ruim e não conseguimos visualizá-las. Tabela 2 e 3. Já o sequenciamento do
grupo CD16a (C) X6 teve apenas 1 sequências repetida (2vezes) (VGIPRW)
de 17 sequências viáveis. Tabela 2 e 3. Porém esta última sequência não
validou e foi excluída dos estudos posteriores (dados não mostrados).
Assim a continuidade do nosso estudo foi direcionada para os dois peptídeos
(CFGAHGVFFC, CYWGGTEGAC) provenientes do grupo CD16a (C) CX8C.
Abaixo mostramos a análise do sequenciamento tomando como modelo o
peptídeo CYWGGTEGAC gerado (Figura 7), seguindo os passos do resultado
do sequenciamento analisados através do software BioEdit Alignment Editor e
ExPasy Translate Tool.

CD16a(C)CX8C

CD16a(C)X6

FGAHGVFF
FGAHGVFF
FGAHGVFF
FGAHGVFF
FGAHGVFF
FGAHGVFF
FGAHGVFF
FGAHGVFF
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA
YWGGTEGA

VGIPRW
RFANWG
FVRSAG
KFFDNN
LFFASS
FAGYIG
FRNVNS
CCNYWS
VGIPRW
GSYRRL
RLGREV
IRCVTC
LWRGRT
HHGATS
TAWFGP
LWIDMY
VMYAQA

Tabela 2. Peptídeos identificados após sequenciamento do DNA codificante.
(Resultado do sequenciamento dos clones captados do Panning com BV).
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CD16a(C)CX8C

CD16a(C)X6

Tabela 3. Peptídeos alinhados usando o software ClustalW.
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Figura 7 A,B,C,D. Análise do sequenciamento por Bioinformática. A)
Análise do sequenciamento usando BioEdit Alignment Editor. Tendo como
resultado a sequência do peptídeo CYWGGTEGAC. B) Continuação da análise
do sequenciamento. (Seleção da região de interesse baseada nas regiões
flanqueadoras) C) Tradução da sequência de DNA usando ExPasy Translate
Tool. D) Continuação da tradução. Resultando no peptídeo selecionado.

Para identificar proteínas de E.coli que contenham as sequências
identificadas nos biopannings e, portanto, possam ser ligantes de CD16, nós
realizamos a comparação das sequências de peptídeos com bancos de
proteínas através de alinhamentos locais por meio do software BLAST “Basic
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Local Alignment Search Tool” (Fig 8 e 9). A análise das peptídeos identificados
(Grupo CD16a (C) CX8C) gerou descrições compatíveis com proteínas
hipotéticas de E.coli.

Figura 8. Descrição
CFGAHGVFFC.

da

análise

no

software

BLASTp

do

peptídeo

Figura 9. Descrição
CYWGGTEGAC.

da

análise

no

software

BLASTp

do

peptídeo

Além das análises através de softwares como BLASTp e ClustalW a
análise avançada por bioinformática foi realizada através de uma parceria com
o LNBio do CNPEM.
4.3- Phage display - Ensaio de Ligação (Binding)
Para confirmar que os peptídeos selecionados (CFGAHGVFFC e
CYWGGTEGAC) ligam-se ao CD16, realizamos ensaios de ligação com fagos
que expressaram estes peptídeos. Neste ensaio, os CD16 (humano e de
camundongo) foram imobilizados em placa e incubados com os fagos. Antes do
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ensaio, os fagos foram sequenciados para confirmar a sequência do inserto, e
titulados, para então serem testados no ensaio de ligação.
O objetivo deste ensaio de ligação, era confirmar que a interação entre o
peptídeo apresentado pelo fago e os receptores alvos do panning eram
específicas. Os fagos que se ligaram aos receptores foram recuperados por
infecção bacteriana, plaqueados em meio seletivo contendo tetraciclina e
kanamicina e as unidades transdutoras de bactéria contadas.
Nossos resultados mostram que ambos os fagos testados, ligaram-se ao
CD16/Fc recombinante como esperado. Não observamos ligação do fago
controle Fd-tete, que não contem inserto.

Ainda como um sinal de

especificidade, não observamos forte ligação de nenhum peptídeo com os
outros

receptores

de

membrana

irrelevantes (VEGF-R3,

VEGF-R2

e

Neuropilina).
Estes receptores foram escolhidos por serem, assim como o CD16,
proteínas de membrana recombinantes produzidas em fusão com a porção Fc
de Ig humana. Como estes receptores também apresentam a fusão da porção
Fc da Ig humana, estes resultados indicam que os fagos CFGAHGVFFC e
CYWGGTEGAC ligam-se realmente ao CD16.
Porém como observamos na figura 10 a ligação mais forte ocorre por
parte do peptídeo CYWGGTEGAC. Este peptídeo deu origem ao hit
correspondente a proteína WzxE, (detalhado mais adiante) mostrando que esta
proteína parece ser o alvo que buscávamos. Esta figura resume o resultado de
três ensaios de ligação na forma de porcentagem de ligação entre os fagos e
os receptores alvo (CD16) e controles.
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Figura 10. Ensaio de ligação dos fagos selecionados para validação frente
aos receptores alvos (FcyRIIIa camundongo e FcyRIIIa humano). CD16C:
FcyRIIIa camundongo. CD16H: FcyRIIIa humano. BV: bloqueio vegetal. VEGFR3: Fator de Crescimento Endotelial Vascular 3. VEGF-R2: Fator de
Crescimento Endotelial Vascular 2. Fd: fago controle sem inserto. NRP:
Neuropilina.

4.4- Análise avançada por bioinformática
Como mencionado na metodologia, o Dr Paulo Sérgio Lopes de Oliveira
desenvolveu um banco com informações sobre as principais interações entre
os peptídeos selecionados.
A partir do BLAST contra a database de superfícies, foram selecionados
peptídeos com identidade maior ou igual a 50%. Em seguida, foi identificada a
qual proteína cada um dos peptídeos selecionados pertence.
Cada par de interação gerou dez possibilidades que foram avaliadas e
ranqueadas de acordo a competição e o hit. Originando a lista de hits abaixo
(Tabela 4):
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UNIPROT ESCORE IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

0.4902

Proteína WzxE

Bacterial outer membrane biogenesis;
Biossíntese do antígeno comum bacteriano.

0.4827

Regulador
transcricional YqjI

Reprime a expressão de YqjH que está envolvida na
homeostase do ferro sob condições de excesso de
níquel. Também reprime sua própria expressão.

0.4056

tRNA1(Val)
(adenina(37)-N6)metiltransferase

Células sem este gene mostram hipersensibilidade
hiperosmótica e, em menor grau, stress oxidativo.

P77237

0.403

Lisa
proteína
S
homóloga de profago
lambdóide Qin
Pertence à família das proteínas S de fago lambda.

P0AAS5

0.3657

YlbF
proteína
descaracterizada

Q47129

0.3433

Ativador transcricional Regulador positivo da tynA / maoA e feaB / padA; os
FeaR
genes para o catabolismo de 2-feniletilamina.

P76350

0.2961

Transportador
Shikimate

P09391

0.2867

Rhomboid protease serina-protease
que
GlpG
intramembranar.

P63417

0.2651

YhbS
acetiltransferase)

P0AAA7

P64588

P31825

P25534

0.1267

2-octaprenyl-6metoxifenol
hidroxilase

Célula de membrana interna; Proteína de membrana
multi-pass
catalisa

a

proteólise

(NPertence à família acetiltransferase.
As células sem este gene são fotossensíveis e não são
capazes de crescer com uma fonte não fermentável de
carbono. Eles também não produzem ubiquinona, e
acumulam-se 2-octaprenylphenol e 2-octaprenyl-6metoxifenol

Tabela 4. Hits oriundos da análise por bioinformática

Analisando os resultados demonstrados na tabela, identificamos que a
proteína WzxE, por possuir maior valor (escore) seria “teoricamente” a proteína
alvo participante da interação E.coli versus CD16. O peptídeo oriundo do PD
que deu origem a essa proteína foi o peptídeo previamente denominado como
3: CYWGGTEGAC. Através do peptídeo 3 encontramos um hit de blast com o
mimotopo YGGYEGA de WzxE, que está na superfície.
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4.5- ELISA (Ensaio de Ligação)
O ensaio ELISA foi realizado com o objetivo de confirmar a ligação entre
os peptídeos sintéticos e o receptor alvo (CD16a) Figura 11 e também de
verificar a ligação entre as bactérias (Escherichia coli K12 wild type e mutada –
sem a proteína de interesse) Figura 12 e 13. Usamos como controle positivo a
IgG murina e humana, e como controle negativo o tampão BSA.

Figura 11. Ensaio de ligação (binding) dos peptídeos sintéticos –
ELISA. CD16a (C): FcyRIIIa camundongo. IgG: Imunoglobulina G murina
(controle positivo). BSA: albumina sérica bovina (controle negativo).

O ELISA realizado com os peptídeos sintéticos demonstra a ligação
efetiva entre peptídeos CYWGGTEGAC e CFGAHGVFFC ao receptor CD16a;
com uma intensidade maior de ligação entre o peptídeo CYWGGTEGAC e o
CD16.
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Figura 12. Ensaio de ligação (binding com receptor humano) da
E.coli K12 wild type e mutada– ELISA. Bact WT: Escherichia coli wild type
(K12). Bact Mut: Escherichia coli mutada (sem a proteína WzxE). IgG:
imunoglobulina G humana. BSA: albumina sérica bovina. CD16a (Hum):
FcyRIIIa humano.

Figura 13. Ensaio de ligação (binding com receptor de camundongo)
da E.coli K12 wild type e mutada– ELISA. Bact WT: Escherichia coli wild
type (K12). Bact Mut: Escherichia coli mutada (sem a proteína WzxE). IgG:
imunoglobulina G humana. BSA: albumina sérica bovina. CD16a (C): FcyRIIIa
camundongo.

O ELISA realizado com as bactérias mostrou que a bactéria wilde
type tem uma ligação mais intensa que a bactéria mutada, acontecendo
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ao utilizarmos ambos os receptores alvo (CD16a humano e de
camundongo) Fig 19 e 20). Este resultado sugere que a proteína
identificada por bioinformática, baseada na identificação e seleção de
peptídeos de E.coli por PD é o “alvo” responsável pela ligação entre
Escherichia coli e o receptor Fc de Imunoglobulina G (FcγRIIIa).
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5. Discussão
A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) causada por
agente infeccioso (vírus, fungos, bactéria etc) é a denominação usada para
definir sepse. Entre seus agentes etiológicos destacam-se as bactérias grampositivas e gram-negativas, responsáveis por 36% e 35% respectivamente das
causas de sepse em todo mundo. Dentre as bactérias gram-negativas a
Escherichia coli está entre os principais agentes infecciosos identificados em
sepse (1,8-12,72).
Sepse é uma doença grave, caracterizada por suas elevadas taxas de
morbimortalidade e é considerada uma das maiores causadoras de morte em
UTI em todo o mundo. Diversos estudos epidemiológicos demonstram a
elevação da incidência dos casos de sepse nas últimas décadas, com
decréscimo insatisfatório e inaceitável dessas taxas (9,19).
Apesar dos inúmeros avanços em pesquisas, sua complexa patogênese
continua ser pouco compreendida, e por todos os motivos aqui já citados a
sepse pode ser considerada um dos principais desafios atuais da medicina,
justificando os investimentos no desenvolvimento e avaliação de terapias e
também na busca por uma maior elucidação da resposta imuno-inflamatória a
ela associada (3,8,20).
Este projeto iniciou com o intuito de elucidarmos um pouco mais o papel
do receptor Fc de imunoglobulina G (FcγR), em especial o FcγRIIIa na sepse.
Dando continuidade aos estudos do nosso grupo em que foi demostrado que a
E. coli ao ligar-se ao CD16 tem seu mecanismo de fagocitose inibido, assim,
nosso principal objetivo era identificar qual o meio de ligação entre E. coli e
CD16a que poderia estar envolvido neste processo.
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Resumidamente: fagocitose é um processo ativo, mediado por
receptores, que tem por finalidade a remoção de restos celulares e agentes
patogênicos do organismo, ocorrendo por meio da internalização pela
membrana da célula fagocítica em um vacúolo denominado fagossomo. Essa
internalização depende da interação da célula e do microorganismo, podendo
ocorrer através do reconhecimento de padrões associados ao patógeno
(PAMP), por receptores de reconhecimento padrões (PRR) ou por meio de
opsoninas, esta última, mediada por receptores Fc de imunoglobulina G (FcγR)
ou receptores do complemento. O modelo de fagocitose que envolve a
internalização de partículas opsonizadas por IgG via FcγR pode ser
brevemente descrito em três principais passos: 1) inicialmente ocorre a ligação
das partículas opsonizadas ao receptor 2) a cascata de sinalização intracelular
é induzida 3) ocorre a formação de pseudópodos que englobam as partículas
(73-75). Este processo complexo é acompanhado de sinalização intracelular
que deflagra o rearranjo do citoesqueleto, ativação de mecanismos de morte
intracelular, produção de quimiocinas e citocinas pró e anti-inflamatórias,
apoptose entre outros (76).
Apesar de a fagocitose ser um processo ativo e complexo, muitas vezes
é ineficiente. Cada vez, se sabe mais a respeito dos diversos mecanismos
desenvolvidos por microrganismos patogênicos para burlar o sistema imune,
reduzindo então a eficácia da fagocitose assim como a morte intracelular (77).
O surgimento de processos infecciosos em um indivíduo envolve
complexas interações entre o microrganismo e o hospedeiro. Os principais
eventos durante este processo incluem a entrada do microrganismo, o
reconhecimento, a colonização, a invasão nos tecidos e células do hospedeiro,
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a evasão do sistema imune, o dano funcional e/ou tecidual. Em parte, a
patogenicidade dos agentes infecciosos está relacionada à sua capacidade de
resistir à imunidade (77,78).
Diversos

microrganismos

patogênicos

desenvolveram

inúmeras

estratégias para camuflar sua presença, burlando o sistema imune de seus
hospedeiros. Ao que se sabe, estes microrganismos utilizam uma combinação
de múltiplas estratégias de escape, inibindo assim o processo de fagocitose e
morte intracelular; isso se dá em partes, pela destreza em modular o ataque
pelo sistema imune, evadindo as linhas de defesa do hospedeiro.
Vários microrganismos expressam proteínas (na sua maioria, proteínas
de superfície) que mimetizam moléculas das células hospedeiras com
capacidade de interagir entre elas.

A identificação destas proteínas

bacterianas envolvidas na interação com estes receptores celulares é de
grande importância, representando alvos para o desenvolvimento de
estratégias terapêuticas e /ou preventivas que possam interferir no processo de
evasão imune bacteriano.
Muitos agentes infecciosos possuem estratégias para escapar da ação
do sistema imune, podemos citar como exemplo a resistência à fagocitose por
neutrófilos pela Leptospira, além disso, sugere-se que as leptospiras utilizam
da internalização em macrófagos como um dos mecanismos de escape do
sistema imune e que esta etapa é essencial para o início da infecção. Além da
resistência à fagocitose o escape do sistema complemento se dá através da
aquisição de proteínas reguladoras do sistema ou por expressão de proteínas
inibitórias (79-81). Outros agentes que resistem à fagocitose incluem o gênero
Yersinia que são membros da família Enterobacteriaceae, abrangendo as
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espécies Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis e Yersinia enterocolítica
Essas três espécies, apesar de causarem distintas manifestações no
hospedeiro têm em comum a capacidade de resistir à fagocitose, além disso,
ambas possuem tropismo pelo sistema linfático (49,50,82).
Sabe-se também, que as EPECs, (subclasse das Escherichia coli)
causadora de diarréia infantil, principalmente no primeiro ano de vida, possui
um mecanismo que diminui sua internalização, inibindo a sinalização
dependente de PI 3-quinase, via sistema de secreção tipo III (SSTT). Sistemas
de secreção são dispositivos moleculares que permitem às bactérias exportar
para o interior das células hospedeiras, proteínas efetoras. No SSTT, proteínas
são introduzidas na célula hospedeira, e uma vez no interior da célula, essas
proteínas interagem com domínios de proteínas do hospedeiro, por meio da
fosforilação ou transferência de resíduos, que, em geral, resultam em uma
cascata de reações que promovem modificações no citoesqueleto, evasão do
sistema imune, morte e outras alterações celulares (83-85).
O principal mecanismo de virulência das EPECs se dá pela aderência ao
enterócito, e consequentemente destruição das microvilosidades das células do
hospedeiro, conhecidas como lesões AE (“attaching and effacing”). Os genes
necessários para causar essa lesão estão localizados em uma PAI
(“pathogenicity islands,”), e é denominado de LEE (“locus of enterocyte
effacement”). Tal sistema possui como fatores de virulência EspA, EspB e
EspD, além de proteínas efetoras que agem no citosol da célula hospedeira.
EspA forma organelas que propiciam a forte aderência da bactéria à superfície
celular do hospedeiro. EspB e EspD são translocados para a célula a ser
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invadida e formam poros na sua membrana, onde as proteínas efetoras são
injetadas. (86-88).
A função ou o alvo da molécula efetora que é translocada por esses
sistemas é que vai determinar a estratégia de virulência de um microrganismo,
mesmo que o sistema seja semelhante entre diversas espécies. Geralmente as
proteínas exportadas facilitam danos às células hospedeiras, propiciando a
resistência e multiplicação bacteriana. Assim, podemos dizer que os sistemas
de secreção são essenciais para a patogenicidade dos microrganismos.
5.1- Identificação de peptídeos e proteínas ligantes de CD16a
Diante do exposto e resultados acima, juntando com a complexidade da
doença bem como dos mecanismos imunes envolvidos, somado a carência de
conhecimento na área, nos levaram a propor um estudo sobre fagocitose em
processos infecciosos e inflamatórios envolvendo a E.coli, por ser tratar de uma
das bactérias mais comuns nestes episódios.
No presente estudo, baseado nos resultados prévios, mostramos uma
expectativa para que o desfecho desta doença em relação ao seu tratamento
possa melhorar.
Nossa expectativa era selecionar e identificar peptídeos e proteínas
ligantes ao CD16 como discutido abaixo e após isto (etapa em andamento)
validar esses peptídeos e proteínas através de modelos de inflamação e
infecção.
Para atingir este objetivo, utilizamos a metodologia do phage display,
que permite identificar pequenos peptídeos (6-10 aminoácidos) ligantes de
virtualmente qualquer alvo biológico. Como muitas vezes os peptídeos

82

mimetizam ligantes naturais dos alvos em estudo (67), nossa expectativa era
que peptídeos ligantes de CD16 apresentassem sequências semelhantes a de
proteínas de superfície de E.coli e que essas proteínas fossem receptores para
CD16 envolvidos na sepse.
Tivemos várias dificuldades para realizar a seleção. Uma delas foi o uso de
BSA, proteína comumente utilizada como agente de bloqueio em ensaios
biológicos, tais como o phage display. Após várias tentativas de biopannings,
notamos que o BSA comercial que utilizamos ainda continha quantidades
significativas de Igs (imunoglobulinas), ligantes de CD16. Acreditamos assim,
que o agente de bloqueio estivesse competindo com os fagos da biblioteca
pela ligação ao receptor imobilizado. Por isso, mudamos o agente de bloqueio
para o VBB (vegetal blocking buffer), que contém proteínas vegetais sem
nenhum traço de Igs. Com esta troca, finalmente, conseguimos realizar os
biopannings e selecionar peptídeos ligantes de CD16 como mostrados na
tabela 2.
Após realizarmos a identificação dos peptídeos, utilizamos softwares de
bioinformática para elucidar nossos achados, e identificamos similaridade entre
as sequências CFGAHGVFFC e CYWGGTEGAC com proteínas hipotéticas de
E.coli e proteínas de membrana de E.coli o que nos animou diante dos
achados. Além disso, nossos peptídeos foram analisados por programas mais
avançados de bioinformática.
Nesta

análise,

identificamos

um

hit

de

blast

do

peptídeo

(CYWGGTEGAC) oriundo do PD com o mimetopo YGGYEGA de WzxE, dessa
maneira foi realizada a identificação da proteína da E.coli.
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Esta proteína de membrana participa na translocação de carboidratos do
interior para o exterior da célula. Se esta proteína está induzindo inibição do
CD16, seria provavelmente através da apresentação de um carboidrato ao
receptor. Porém, ainda não há documentação desta ação.
Outra possibilidade é que a interação do peptídeo mimetiza a ligação
com IgG, como observado no passado que em determinadas condições
a

própria

IgG

induz

o

sinal

inibitório,

deflagrado

pela

E.

coli

(39).
Através das técnicas utilizadas (parte da validação), o peptídeo
CYWGGTEGAC, que foi o peptídeo que deu origem ao hit da proteína WzxE
da Escherichia coli, apresentou um binding mais forte que o peptídeo
CFGAHGVFFC, como demonstrado nos ensaios (binding oriundo do PD e
ELISA) confirmando de que realmente é um ótimo candidato e de que a
proteína identificada parece realmente interferir na ligação entre Escherichia
coli e CD16.
A tecnologia empregada neste projeto tem sido uma inovação em
estudos deste tipo. A utilização de bibliotecas de peptídeos apresentados em
fagos para o encontro de ligantes para enzimas, anticorpos, moléculas
protéicas entre outros, é o resultado desta técnica simples e efetiva. Mesmo os
fagos que apresentam poucos peptídeos em sua superfície podem ser
utilizados como ferramentas para analisar, e clonar a proteína de interesse com
boa eficiência (92-94).
Com base nos dados da literatura e devido ao fato de que o Dr Ricardo
Giordano tem uma vasta experiência nesta tecnologia acreditamos que a
metodologia escolhida para o presente projeto tenha sido adequada, uma vez
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que já foi demonstrado em outros estudos que sequências peptídicas que
reconhecem altas quantidades de ligantes como anticorpos monoclonais,
receptores, proteínas, carboidratos foram identificados com sucesso após
seleção por Phage display (95-97).
A

continuidade

da

caracterização

e

validação

dos

peptídeos

provenientes da seleção e identificação realizada após os ensaios de
biopanning e binding, poderá ainda fornecer um melhor entendimento da
interação patógenos (E.coli) - hospedeiro (CD16), bem como a descobertas de
novos alvos biológicos que sirvam em estratégias terapêuticas futuras. Esta
validação está sendo realizada através de modelos in vitro (fase em
andamento) e futuramente in vivo; os peptídeos e suas proteínas ligantes de
CD16 identificadas serão avaliados quanto ao papel na fagocitose do agente
infeccioso.
A validação inicialmente será realizada em mastócitos (como citado na
metodologia) através de modelos de indução (fase em andamento), seguida do
uso dos peptídeos bacterianos in vivo, da proteína isolada e da E.coli mutada
em modelos inflamatórios e de sepse.

5.2 - LPS, antígeno O e proteínas Wzx
O lipopolissacarídeo (LPS) está presente na parede de bactérias Gram
negativas e caracteriza-se como uma molécula tripartida. É constituído de uma
porção de polissacarídeo ligado covalentemente com o lipídeo A (LA) que
representa o princípio endotóxico do LPS, e está ancorado na membrana
externa da bactéria, além do LA, apresenta um grupo de oligossacarídeos e
outro de polissacarídeos, formando as cadeias laterais denominadas de
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antígeno O (ou cadeia-O específica), a qual é característica e única para cada
sorotipo bacteriano onde, geralmente é composto por uma sequência de
oligossacarídeos idênticos (de 3 a 8 monossacarídeos cada) (98-101).
O antígeno O, é considerado fator de virulência bacteriano, sendo alvo
importante de ambos os sistemas imunes: inato e adaptativo, desempenhando
um papel importante nas interações com o hospedeiro. Como citado, é
responsável pela especificidade antigênica da estirpe e determina o sorogrupo
O. A designação de sorogrupos é importante para a classificação, por exemplo,
de cepas de E. coli, para estudos epidemiológicos, facilitando a ligação com a
fonte de infecção (102). O antígeno O é extremamente variável, com mais de
186 formas em Escherichia coli. Existem quatro sistemas descritos como
responsáveis pela exportação e montagem final do antígeno O, entre eles o
sistema Wzx/Wzy (103).
Este sistema (Wzx/Wzy) é o mais comum para a síntese dos
polissacarídeos da superfície das células, que envolve a síntese, na face
citoplasmática da membrana celular, de unidades de repetição, os quais são
em seguida translocadas para a face periplasmática por uma translocase Wzx
e depois polimerizado por Wzy para gerar o polissacarídeo (antígeno O) que é
então incorporado ao lipopolissacarídeo (LPS) (104).
Tanto em bactérias Gram-negativas quanto em Gram-positivas, a
maioria dos polissacarídeos da superfície celular são produzidos, através da
via dependente Wzx/Wzy; estes glicanos incluem antígeno O, antígeno comum
enterobacteriano, exopolissacarídeo, revestimento de esporos, e cápsula em
diversas bactérias. Os principais componentes desta via de montagem são a
proteína de membrana interna Wzx flipase, Wzy polimerase e proteínas
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reguladoras de comprimento de cadeia WZZ, esta última pouco caracterizada
até o momento (105)
As flipases Wzx são essenciais para a montagem do polissacarídeo da
superfície celular bacteriana e são importantes para a sobrevivênca e virulência
das espécies. São responsáveis pela translocação de unidades de repetição de
açúcar ligada em lipídeos em toda a membrana interna e além de facilitarem a
difusão passiva recentemente mostrou-se ser importante no transporte ativo
secundário (106).
Dentre as flipases (ou também denomindas “translocases”) destacamos
a proteína WzxE. Esta proteína é também uma proteína de membrana cuja
função primária é facilitar o transporte de moléculas através da membrana
biológica com papel tanto na membrana quanto no citocromo, e é designada
como translocase do antígeno-O e translocase do lipídeo III, estando envolvida
no transporte de elétrons. Está presente em várias bactérias incluindo cepas
diversas de E.coli como K12_MG1655, BW2952, K12_DH108, K12_W3110 etc
(107-109).
Tomados em conjunto todos os dados bibliográficos aqui citados,
juntamente com a recente identificação da proteína WzxE, como forte
candidata responsável pela ligação entre receptores Fc de Imunoglobulina G
(CD16a) e Escherichia coli, novas perspectivas em relação a futuros
tratamentos para sepse e para doenças auto-imunes CD16 dependente
parecem tomar forma. Cabe-nos agora, validar o papel destes peptídeos
selecionados e da proteína identificada na fagocitose da E.coli. Após esta
validação, poderemos quem sabe, utilizar tal achado como meio de bloqueio do

87

receptor, inibindo a interação patógeno-hospedeiro, propiciando o aumento na
capacidade fagocítica.
Muitas são as vantagens em usar pequenos peptídeos como
medicamento. Peptídeos têm características desejáveis como baixa toxicidade,
alta especificidade. Podem ser modificados para melhorar suas propriedades
biológicas e farmacodinâmicas e possuem um custo de produção mais baixo
que anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes.
Coletivamente, os dados apresentados e discutidos neste trabalho,
mostram que a proteína identificada WzxE expressa na membrana de
Escherichia coli, juntamente com os peptídeos selecionados CYWGGTEGAC
(que originou o hit para esta proteína) e CFGAHGVFFC formam bases para a
elucidação da ligação patógeno - E.coli e hospedeiro - CD16. Além disso, estes
peptídeos selecionados podem permitir o desenvolvimento de futuras terapias
dirigidas a doenças CD16 dependentes e a sepse, sendo esse nosso maior
objetivo.
Finalizo a tese sugerindo que este poderá ser um novo tratamento para
a sepse causada por E.coli. Acreditamos que futuramente, o tratamento da
sepse será mais individualizado, dependendo do agente, características
genéticas e perfil clínico do paciente.
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6. Conclusões
• Através da técnica de Phage display, que é uma técnica de clonagem, que
permite a expressão de diversas sequências de peptídeos na superfície de
bacteriófagos (fagos), e a seleção destas, com base na afinidade por uma
molécula-alvo, selecionamos por meio de biopanning 2 peptídeos ligantes à
nossa molécula alvo (CD16).
 Após esta seleção, realizamos ensaios de ligação dos fagos (binding) e dos
peptídeos sintéticos (ELISA) para verificar se os peptídeos selecionados
realmente se ligavam à nossa molécula alvo. Ambos os ensaios de ligação
foram confirmados. Sugerindo serem estes, futuros alvos terapêuticos.
 Identificamos por meio de bioinformática a proteína de E.coli (WzxE) a qual o
peptídeo selecionado está relacionado.
 Com os resultados de ligação positivos e a identificação da proteína de
interesse, adquirimos E.coli mutada (sem a proteína) e passamos a realizar
ensaios validação in vitro para verificarmos o papel da proteína (fase em
andamento).
 Nossos resultados somados à continuidade da validação dos dados obtidos
podem confirmar a identificação de proteínas capazes de induzir inibição de
fagocitose através do receptor CD16, assim poderemos usar os peptídeos e a
proteína identificada como uma nova forma de tratamento da sepse, bem
como, explorada no tratamento de doenças autoimunes, haja vista que estas
proteínas também podem aumentar resposta inflamatória CD16-dependente.
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