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comparar taxas de mortalidade.......................................... 
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Figura 41 (A) 48h após CLP, foram contadas as bactérias do fluido 

peritoneal nos camundongos CD89Tg e controles. (B) 
Níveis de IL-1 e TNF-α no lavado peritoneal foram 
analisados por ELISA e 48h após CLP(n=3). Todos os 
dados são apresentados como média ± EPM. *p<0.05 
***p<0.001 ns: não-significativo.......................................... 
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Figura 42 Aumento da sobrevida de animais CD89Tg após infecção 

pulmonar por inoculação intranasal com S. pneumonia 
comparado com CD89R209L

Tg ou controles não 
transgênicos (gráfico à esquerda). Aumento da sobrevida 
de camundongos CD89Tg (n=10) em comparação com os 
CD89R209L

Tg ou controles (n=10) após CLP (gráfico à 
direita). Curvas de Kaplan-Meier e o log-rank test foram 
usados para comparar as taxas de mortalidade. Dados 
foram apresentados como média ± EPM.......................... 
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Figura 43 (A) Quantidades pulmonares diminuídas de S. 

pneumoniae nos CD89Tg se comparado aos CD89R209L
Tg 

ou controles (n=5). (B) Expressão de RNAm de citocinas 
inflamatórias IL1 e TNF-α foram avaliados por qPCR em 
amostras de RNA de tecido pulmonar coletadas 6h após 
inoculação intra-nasal de camundongos. Os níveis de 
mRNA das citocinas foram normalizados para os níveis de 
mRNA de β-actina. (C) Coloração por HE de seções 
pulmonares de camundongos CD89R209L

Tg e controles não 
transgênicos littermates após infeção intra-nasal. Barras 
de escala = 200 µm. (D) Depois de 48h de CLP, a 
contagem de bactérias no fluido peritoneal foi menos 
numerosa no liquido peritoneal de camundongos CD89Tg 
do que nos CD89Tg e controles(n=5). (E) Níveis de IL-1 e 
TNF-α no lavado peritoneal avaliados por ELISA 6 horas 
após CLP. UA: unidades arbitrárias. Dados foram 
apresentados como média ± EPM. *p<0.05,**p<0.01, ns: 
não significativo.................................................................. 
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Figura 44 Comparação da ligação do sCD16 à bactérias fixadas 

E.coli ou S. pneumoniae (S.p) ou albumina (Alb) 
imobilizadas em placa de ELISA. ns: não-significativo....... 
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Figura 45 Taxas de sobrevida de camundongos CD16 KO, CD16 

KO-CD89Tg, CD89Tg ou controles após ou infecção 
intranasal por S. pneumoniae ou CLP. Curvas de Kaplan-

 
 
 



 
 

Meier e log-rank test foram usados para comparar taxas de 
mortalidade. Dados apresentados como média ± EPM. 
***p<0.001.......................................................................... 
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Figura 46 Aumento da sobrevida de animais CD89TgPCR-KO após 

infecção intranasal com S. pneumonia comparado aos 
camundongos CRP-KO (n=12 por grupo). Aumento da 
sobrevida de camundongos CD89TgPCR-KO (n=10) 
comparados com PCR-KO (n=10) após CLP. Curvas de 
Kaplan-Meier e teste log-rank foram usados para comparar 
taxas de mortalidade.......................................................... 
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Figura 47 (A) Contagens pulmonares menores de S. pneumoniae 

nos camundongos CD89TgPCR-KO após 48 horas quando 
comparado aos PCR-KO (n=4)(à esquerda). (B) 
Expressão de mRNA de citocinas (IL1 e TNF-α) foram 
avaliadas por qPCR de amostras de tecido pulmonar 
coletados 6 e 24h após infecção intra-nasal. Níveis de 
mRNA de citocinas foram normalizados para níveis de 
mRNA de β-actin. (C) Contagem de bactérias em fluido 
peritoneal 48 horas após CLP (n=4).  (D) Níveis de IL-1 e 
TNF-α no lavado peritoneal avaliados por ELISA 6 e 48h 
após CLP (n=4). UA: unidades arbitrárias. * p <0.05 
**p<0.01.............................................................................. 
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Figura 48 (A) Quantificação da fagocitose de S. pneumoniae 

(esquerda) e E. coli (direita) e (B) sua inibição após 
incubação de 100 bactérias/BMM isolados de 
CD89TgPCRKO ou PCR-KO na presença de MIP8a anti-
CD89 F(ab’)2. *p<0.05 ** p<0.01....................................... 
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Figura 49 Medida de anticorpos IgA de camundongos contra as 

bactérias indicadas 48 ou 168 horas após infecção com S. 
pneumoniae (esquerda) ou CLP (direita) em camundongos 
CD89Tg ou CD89Tg-PCR-KO. Dados foram apresentados 
como média ± EPM........................................................... 
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RESUMO 

 

 

Correia, MDT. Características funcionais e potencial terapêutico dos receptores 

Fc na inflamação sistêmica [tese] São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Introdução: Os receptores Fc são proteínas de importância crucial no processo 

saúde-doença. São responsáveis pela ativação de mecanismos efetores e 

modulam a resposta imune e inflamatória. Têm papel central na patogênese de 

doenças autoimunes, sepse e doenças neoplásicas. O lúpus, protótipo das 

doenças autoimunes e a sepse, infecção grave que causa disfunção orgânica, 

são doenças inflamatórias nas quais o papel dos receptores Fc vêm sendo 

desvendados. Essas patologias têm alta morbidade e mortalidade, impondo 

enormes custos para sociedade. A descoberta que a E. coli se liga ao receptor 

CD16 (FcγRIII) para evadir-se do sistema imune, através da ligação com a 

proteína wzxe presente em sua membrana, torna esse receptor um alvo 

terapêutico interessante. O CD16 é um FcγR com ITAM que classicamente tem 

função ativadora e gera respostas inflamatórias ao se ligar a imunocomplexos. 

Porém, na sepse, a ligação direta com a E. coli induz uma ativação ITAMi, que 

bloqueia a produção de ROS e inibe a fagocitose e a morte desta bactéria. A 

manipulação dessa ativação inibitória (ITAMi), aparentemente  anti-inflamatória, 

pode ser uma estratégia efetiva para o tratamento de doenças inflamatórias 

como a sepse e o lúpus. Inicialmente visamos avaliar a importância fisiológica e 

o papel terapêutico do peptídeo ligante do CD16, em modelo de sepse e em 

modelo de lúpus induzido por pristane, respectivamente. De maneira similar ao 

CD16, o CD89 (FcαRI) é capaz de mediar uma sinalização dual, ativatória ou 

inibitória, que depende da forma como se dá sua ligação às imunoglobulinas e 

imunocomplexos. Por isso, num segundo momento, averiguamos se o FcαRI 

(CD89) poderia se ligar à bactérias de maneira direta, na ausência de ligantes 

cognatos e mediar respostas pro ou anti-inflamatórias, protegendo ou não o 

hospedeiro. Metodologia:  Camundongos C57Bl/6, WT e CD16KO com lúpus 

induzido por pristane, foram tratados com o peptídeo CYWGGTEGAC(IRG 

Bioscience,USA). A expressão gênica e protéica de diversas citocinas, assim 

como genes associados a assinaturas de interferon foram avaliados nos 

pulmões desses animais. Utilizamos também um modelo de sepse através da 

injeção intra-peritoneal de E. coli WT e E. coli mutante wzxe -/-, no qual avaliamos 

mortalidade e produção de citocinas. Realizamos experimentos in vitro com BMM 

e BMDC murinos, fagócitos humanos e bactérias. A expressão de CD89 e de 

receptores cognatos foi avaliada através de citometria de fluxo. Empregamos a 

citometria de fluxo com imagem para análise da fagocitose. Foram realizados 

também, experimentos in vivo com camundongos WT e transgênicos: CD89tg, 

CD89R209L
tg CD89tgCD16KO, CD16KO e PCRKO. Comparamos mortalidade, 

produção de citocinas, quantidade de bactérias e lesão tecidual em modelos de 



 
 

CLP e de pneumonia por administração nasal de S. pneumoniae. Produção de 

ROS pelos BMM foi avaliada por microscopia confocal e, nos PMN, por 

quimioluminescência. Imunoprecipitação e immunoblotting foram utilizados para 

avaliar recrutamento de syk e SHP-1. Utilizamos ELISA para ensaios de ligação 

de bactérias com CD89 e para quantificar TNF-α, IL-1 e IL-6. Resultados: 

Camundongos injetados com a bactéria mutante wzxe-/- sobreviveram mais e 

produziram quantidade menor de citocinas reforçando o papel chave da proteína 

wzxe, no mecanismo de evasão imune da E. coli. Camundongos WT e CD16KO 

com lupus induzido por pristane, tratados ou não com peptídeo CYWGGTEGAC, 

não apresentaram diferenças na expressão gênica nem protéica de citocinas 

nem em genes associados a assinaturas de interferon em seus pulmões. O 

CD89 interage diretamente com bactérias gram-positivas e gram-negativas. A 

interação bactéria-CD89 em macrófagos murinos induz ativação celular, 

fagocitose e morte bacteriana, que são dependentes da cadeia FcRγ. Essa 

mesma interação protege contra a mortalidade em dois modelos de sepse (CLP 

e pneumonia) e é dependente da cadeia FcRγ e indepedente de PCR e IgA anti-

bactéria. Conclusões: O CD16 e o CD89 são FcRs com ITAM que apresentam 

uma dualidade na forma de ativação através do ITAM, que em algumas situações 

pode ser inibitória (ITAMi). Nessa tese reforçamos o papel chave da proteína 

wzxe, ligante do CD16, como responsável pela evasão bacteriana da E. coli 

através de sinalização ITAMi. Por outro lado, falhamos em demostrar diferenças 

após o tratamento de camundongos com lúpus induzido por pristane usando o 

peptídeo CYWGGTEGAC. Acreditamos que isso tenha ocorrido devido a dose 

inadequada do peptídeo ou proteólise por enzimas endógenas do camundongo, 

assim que o peptídeo é injetado. Novas doses ou a manipulação da estrutura do 

peptídeo são perspectivas futuras para este projeto. Quanto ao CD89, provamos 

seu papel extremamente importante na imunidade inata. Esse receptor, à 

semelhança do CD16, foi capaz de ligar-se diretamente a bactérias, na ausência 

de opsoninas e ligantes cognatos. O CD89 foi protetor tanto para infecção por 

gram-positivo quanto por gram-negativo enquanto o CD16 foi protetor apenas 

em modelo de pneumonia por gram-positivo. 

 

Descritores: 1.Receptores Fc 2.Inflamação 3.Proteína wzxe 4.Sepse 5.Lupus 

6.Imunidade inata7.CD16 8.CD89 9.Escherichia coli 10.Streptococcus 

pneumoniae. 

 



 
 

SUMMARY 
 
 
Correia, MDT. Functional characteristics and therapeutic potential of Fc receptors 
in systemic inflammation [thesis] São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2019. 
 
Introduction: Fc receptors are proteins of crucial importance in the health-disease 
process. They are responsible for the activation of effector mechanisms and 
modulate the immune and inflammatory responses. They play a central role in 
the pathogenesis of autoimmune diseases, sepsis and neoplastic diseases. 
Lupus, a prototype of autoimmune diseases and sepsis, a serious infection that 
causes organ dysfunction, are inflammatory diseases in which the role of Fc 
receptors has been unraveled. These pathologies have high morbidity and 
mortality, imposing enormous costs for society. E. coli has been found to bind 
directly to the FcγRIII(CD16) receptor to evade the immune system. This is due 
to the binding to the wzxe protein present in its membrane, making this receptor 
an interesting therapeutic target. CD16 is an FcγR with ITAM that classically has 
an activating function and generates inflammatory responses when binding to 
immunocomplexes. However, in sepsis, direct binding with E. coli induces an 
ITAMi activation, which blocks ROS production and inhibits phagocytosis and 
death of this bacterium. The manipulation of this apparently anti-inflammatory 
inhibitory signaling (ITAMi) may be an effective strategy for the treatment of 
inflammatory diseases such as sepsis and lupus. Initially we aimed to evaluate 
the physiological importance and therapeutic role of the CD16 binding peptide, in 
a sepsis model and pristane-induced lupus model, respectively. Similarly to 
CD16, CD89 (FcαRI) is capable of mediating dual, activating or inhibitory 
signaling, which depends on how it binds to immunoglobulins and 
immunocomplexes. Therefore, we assessed whether FcαRI (CD89) could bind to 
bacteria directly, in the absence of cognate ligands and mediate pro or anti-
inflammatory responses, protecting or not the host. Methods: C57Bl/6 mice, WT 
and CD16KO with pristane-induced lupus were treated with the peptide 
CYWGGTEGAC (IRG Bioscience, USA). Gene and protein expression of 
cytokines, as well as genes associated to interferon signatures were evaluated in 
the lungs of these animals. We also used a sepsis model through the intra-
peritoneal injection of E. coli WT and E. coli mutant wzxe-/-, in which we evaluated 
mortality and production of cytokines. We performed in vitro experiments with 
murine BMM and BMDC, human phagocytes and bacteria. Expression of CD89 
and cognate receptors was assessed by flow cytometry. Flow cytometry with 
imaging was employed for phagocytosis analysis. In vivo experiments were also 
performed on WT and transgenic mice: CD89tg, CD89R209L

tg CD89tgCD16KO, 
CD16KO and CRPKO. We compared the mortality, cytokine production, amount 
of bacteria and tissue injury in CLP and pneumonia by nasal administration of S. 
pneumoniae. ROS production by BMM was evaluated with confocal microscopy 
and, in PMN, by chemiluminescence. Immunoprecipitation and immunoblotting 
were used to evaluate recruitment of syk and SHP-1. We used ELISA for binding 
assays with CD89 and bacteria and quantification of TNF-α, IL-1 and IL-6.  
Results: Mice injected with wzxe-/- mutant E. coli survived more and produced 
smaller amounts of cytokines, reinforcing the key role of the wzxe protein in the 
mechanism of immune evasion of E. coli. WT and CD16KO pristane induced 



 
 

lupus mice, treated or not with the peptide CYWGGTEGAC didn’t show 
differences in gene or protein expression of cytokines nor in interferon signature 
genes in their lungs. The bacterial-CD89 interaction in murine macrophages 
induces cellular activation, phagocytosis and bacterial death, which are 
dependent on the FcRγ chain. This same interaction protects against mortality in 
two models of sepsis (CLP and pneumonia) and is dependent on the FcRγ chain 
and independent of PCR and IgA anti-bacterium. Conclusions: CD16 and CD89 
are ITAM-bearing FcRs that present a duality in the form of activation through 
ITAM, which in some situations may be inhibitory (ITAMi). In this thesis we 
reinforce the key role of wzxe protein, a CD16 ligand, as responsible for the 
bacterial evasion of E. coli through ITAMi signaling. On the other hand, we failed 
to demonstrate differences after treatment of pristane-induced lupus mice using 
the CYWGGTEGAC peptide. We believe that this was due to inadequate dose of 
the peptide or proteolysis by endogenous mouse enzymes, so the peptide is 
injected. New doses or manipulation of the peptide structure are future prospects 
for this project. As to CD89, we proved the extremely important role of CD89 in 
innate immunity. That receptor, similarly to CD16, was able to bind directly to 
bacteria, in the absence of opsonins and cognate ligands. CD89 was protective 
for both gram-positive and gram-negative infection while the CD16 was protective 
only in a model of gram-positive pneumonia. 
 
Descriptors: 1.Fc receptors 2.Inflammation 3.Wzxe protein 4.Sepsis 5.Lupus 

6.Innate Immunity 7.CD16 8.CD89 9.Escherichia coli 10.Streptococcus 

pneumoniae. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Receptores Fc de Imunoglobulinas 

 Anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas (Ig), são 

glicoproteínas produzidas a partir de estímulo antigênico durante a resposta 

imune adaptativa. O conjunto de anticorpos de cada indivíduo reconhece uma 

ampla gama de antígenos encontrados ao longo da vida, estando envolvidos em 

uma imensa variedade de respostas biológicas tanto na saúde quanto na 

doença. Eles se ligam a antígenos específicos através de suas porções Fab com 

afinidades diferentes. Essa ligação é necessária para a ação do anticorpo, 

porém, exerce pouca ou nenhuma função por não ter atividade biológica per se. 

De tal maneira que, os anticorpos são, antes de tudo, mediadores da imunidade 

e suas principais atividades biológicas dependem de sua porção Fc (fragment 

crystallizable) (1,2). 

A interação antígeno-anticorpo é reconhecida na superfície celular  pelos 

receptores Fc de imunoglobulinas. Tais receptores foram descritos 

primordialmente como um grupo heterogêneo de glicoproteínas encontrados na 

superfície de leucócitos e posteriormente foram identificados em outros tipos 

celulares (células endoteliais p. ex.) e sob a forma solúvel em fluidos (3,4). Sua 

função precípua é unir o compartimento humoral ao celular, o que acontece no 

momento em que a Ig se liga ao FcR e ativa ou inibe a célula na qual está 

expresso. Estas funções efetoras dependem do tipo de célula (p.ex. monócitos, 

células dendríticas, células NK) onde esse receptor se localiza e do tipo de 
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receptor (de alta ou baixa afinidade, com ITAM ou ITIM, etc.) e incluem: 

fagocitose, “burst” oxidativo, degranulação celular, citotoxicidade celular 

mediada por anticorpo (ADCC) e ativação de genes para produção de citocinas 

e quimiocinas (5).  

Os anticorpos consistem em duas cadeias leves (kappa ou lambda) e 

duas cadeias pesadas (alpha, delta, epsilon, gamma ou mu). A cadeia pesada 

determina o isotipo de anticorpo. Desta forma, classicamente são descritos 

receptores Fc de IgG, IgA, IgE, IgD e IgM, nomeados de acordo com sua 

especificidade pelos isotipos de imunoglobulinas (Ig) aos quais se ligam. FcγR 

para receptores IgG, FcεR para IgE, FcαR para IgA, FcδR para IgD e FcµR para 

IgM(6). Evolutivamente, os primeiros componentes a aparecer foram os 

receptores poli-Ig (PIGRs), receptores similares aos FcRs clássicos nos 

mamíferos, denominados FcRL (Fc receptor like), e a cadeia FcRγ. Essas 

moléculas aparecem inicialmente nos peixes ósseos enquanto o receptor para 

IgA só surge em mamíferos com placenta, indicando um aparecimento 

relativamente mais tardio (7).  

 Os FcR clássicos mais extensamente estudados são os receptores que 

se ligam a IgG, chamados de FcγR. Em humanos 3 classes foram identificadas: 

I (CD64), II (CD32) e III (CD16). O FcγRII e o FcγRIII existem sob três (A, B e C) 

e duas (A e B) formas, respectivamente. Os FcγRs são amplamente expressos, 

em graus variados, em células da linhagem  hematopoiética, mas também em 

células não usuais como as células endoteliais (8,9). Esses receptores diferem 

em sua afinidade de ligação ao IgG: o FcγRI são receptores de alta afinidade 

enquanto o FcγRII e FcγRIII se ligam com menor afinidade. O FcγRI tem três 
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domínios extracelulares, enquanto os FcγRII e FcγRIII apenas dois, o que 

justifica a maior afinidade do primeiro (10).  

 O FcR específico para IgA, o FcαRI (CD89), permite a ligação de IgA 

monomérica ou dimérica com moderada afinidade, enquanto que 

imunocomplexos se ligam avidamente. A expressão desse receptor está restrita 

a células da linhagem mielóide, incluindo neutrófilos, a maioria dos 

monócitos/macrófagos, eosinófilos, células dendríticas e células de Kuppfer 

(11,12). Tanto CD89 quanto a IgA são proteínas altamente glicosiladas, o que 

afeta a avidez de ligação dessas moléculas (13-15).   

 Gradativamente novos receptores “não-clássicos” vêm sendo descritos, 

como por exemplo os receptores FcRn e os FcR tipo II (16). Estes últimos são  

representados pela família de receptores de lectina tipo-C, que incluem o CD209 

(DC-SIGN) e o CD23. Juntamente com os receptores tipo I (clássicos), têm papel 

importante na regulação da imunidade inata e adaptativa (17).  

 Outra classificação dos receptores Fc é baseada em sua capacidade de 

estimular ou inibir mecanismos imunológicos, tais como: fagocitose, 

citotoxicidade, degranulação e produção de citocinas através de motivos de 

ativação ou inibição de imunoreceptor baseados em tirosina, conhecidos como 

ITAM e ITIM, respectivamente. ITAMs e ITIMs são motivos de fosforilação 

encontrados num grande número de receptores ou proteínas adaptadoras. Os 

ITAMs fosforilados servem como locais de atracamento para domínios SH2 da 

família Syk quinases, enquanto os ITIMs fosforilados recrutam tirosina 

fosfatases. A sinalização através de receptores com ITAM usualmente resulta 

em ativação celular, enquanto que a ligação a receptores com ITIM é geralmente 
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inibitória. Não obstante, exceções são descritas, como a sinalização inibitória 

induzida por ITAM, que será detalhada a posteriori (18,19).  

 Os FcR são amplamente expressos em células do sistema imune e 

parecem ter papel chave no equilíbrio saúde-doença, seja nas infecções, 

doenças auto-imunes ou oncológicas. A disponibilidade de linhagens de 

camundongo knockout para determinados receptores Fc e camundongos 

transgênicos com FcR humanos oferece uma enorme oportunidade para o 

estudo da biologia destes receptores em camundongos e humanos (20).  Os FcR 

fazem parte de um intrincado e complexo sistema para manutenção da 

homeostasia imune e regulação entre respostas pro e anti-inflamatórias, que 

requerem uma interação coordenada entre citocinas, receptores celulares e das 

vias de sinalização subsequentes (21).  

 

1.2 CD16 (receptor FcyRIII) 

 O CD16 é constitutivamente expresso na superfície de neutrófilos, 

macrófagos e células NK. Se liga a IgG1 e IgG3 com intermediária e baixa 

afinidade, respectivamente. Em células mielóides, a ligação ao CD16 

classicamente promove ativação. Em células NK, o CD16 ativa citotoxicidade 

celular dependente de anticorpo (ADCC) (22-23). 

FcγRIIIa e FcγRIIIb são as duas isoformas genéticas de FcγRIII, que são 

similares em sua porção extracelular mas, em virtude de um splicing alternativo, 

diferem bastante em seu domínio transmembrana e intracelular (Figura 1, 

superior). O CD16a é expresso em macrófagos, mastócitos e células NK, 

enquanto o CD16b está presente em neutrófilos(24,25). Nas células NK, o 

FcyRIIIa, medeia a morte de células-alvo, opsonizadas por IgG, por mecanismo 
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de ADCC. Esse mesmo receptor estimula a produção de superóxido e promove  

fagocitose, endocitose, apoptose e produção de citocinas como IFNy e TNF (26). 

 

 

Figura 1 - Receptores Fc de IgG de humanos e camundongos e receptor Fc de 

IgA humano. Adaptado de Nimmerjahn e Ravetch, 2008 (26) 

 

 As duas formas do CD16 têm extracelulares muito similares (97% 

idênticos), mas com âncoras de membrana diferentes. O primeiro é um receptor 

ativador composto de dois tipos de cadeias protéicas: uma cadeia α contendo 

dois domínios extracelulares (D1 e D2) e uma cadeia FcRγ que interage de 

maneira não-covalente com a cadeia α. Está presente em células NK, tendo um 

papel crítico em respostas ADCC iniciadas pela ligação ao IgG e também em 

monócitos e macrófagos, aumentando a fagocitose. A ativação celular desse 

receptor é mediada por ITAM (19). Em contraste, o receptor FcγRIIIb é um caso 

atípico dentro da família de FcγRs, pois seu ectodomínio não se associa à 

membrana plasmática usando uma âncora protéica. Ao invés disso, utiliza uma 

âncora de glicofosfatidilinositol (GPI) (27). Embora o componente sinalizatório 

desse último receptor não seja bem definido, sabe-se que tem papel importante 
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na mobilização de Ca2+ e degranulação de neutrófilos, auxiliando na fagocitose 

de patógenos opsonizados, em conjunto com o FcγRIIA (28,29). 

 Em camundongos existem 4 formas de FcγR: FcRI, FcRIIB, FcRIII e 

FcRIV, este último não existindo em seres humanos. Da mesma forma, são 

classificados como ativadores aqueles que possuem ITAM (FcγRI, FcγRIII e 

FcRγIV) ou inibidores quando portam ITIM (FcγRIIb) (25,30). Além disso, 

recentemente foram descritos receptores murinos para IgG não clássicos como 

o FcRn e o TRIM21 (16,31). Dentre os 10 FcR de camundongos descritos até 

hoje, apenas metade são receptores para uma classe específica de 

imunoglobulinas. A outra metade possui especificidade dupla, ligando-se ao 

mesmo tempo a mais de um tipo de imunoglobulina (IgM e IgA, IgG e IgE) 

(32,33).  

 

1.3 CD89 (FcαRI) 

O FcR específico para IgA, o CD89, é expresso em células mielóides, 

incluindo PMN, monócitos, macrófagos e células dendríticas, sendo encontrado 

em diferentes espécies, mas não em camundongo (34). O FcαRI é uma proteína 

de 60kD composta por 2 domínios imunoglobulina-like que compartilham 

homologia com o FcγR, sendo capaz de se ligar à IgA1 e IgA2 como também à 

proteína C reativa (35). Outros receptores para IgA foram posteriormente 

descritos, como o receptor polimérico envolvido no transporte epitelial de IgA e 

IgM (Fcα/µR), o receptor de transferrina e o receptor de asialoglicoproteína 

(36,27,38). 

 A sinalização através do FcαRI é feita através da cadeia FcRy que contém 

um ITAM (Figura 2). Cross-linking de FcαRI com uma cadeia-γ associada resulta 
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na ativação de moléculas de sinalização nos “lipid rafts”, liberação de cálcio e 

indução da atividade da NADPH oxidase. As funções celulares de PMN que se 

seguem ao estímulo FcαRI são dependentes de atividade de tirosina quinase da 

cadeia γ associada. O crosslinking de FcαRI também induz funções efetoras 

como fagocitose e ADCC (39). Apesar de sinalizar através de ITAM, o qual 

tipicamente inicia cascatas ativadoras, o FcαRI também pode agir como receptor 

inibidor. Esta sinalização ITAM inibitória (ITAMi) resulta em respostas anti-

inflamatórias que ajudam na homeostasia na ausência de patógenos (40,41). A 

interação monomérica do IgA com o FcαR desencadeia sinalização inibitória que 

bloqueia a ativação via outros receptores, enquanto o crosslinking de FcαRI 

multimérico induz fagocitose, produção de espécies reativas de oxigênio, 

apresentação de antígenos, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e 

liberação de citocinas. Dessa forma , esse receptor age como um regulador entre 

respostas anti e pro-inflamatórias desencadeadas pela IgA (42). Também foi 

descrita sinalização semelhante (ITAMi) através do receptor FcγRIIIA (CD16A), 

que será explanada com mais detalhes nos próximos tópicos (43,44). 
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Figura 2 - Mecanismo proposto para explicar sinalização ITAM (ativatória) e 

ITAMi (inibitória) de receptores CD89 e CD16. Ativação multimérica causa 

ativação enquanto ativação monomérica inibição de mecanismos biológicos 

imunes como, produção de citocinas, de espécies reativas de oxigênio e 

fagocitose  

 

 Até hoje nenhum receptor homólogo ao FcαRI foi descrito em 

camundongos. Diante disso, o modelo de camundongo transgênico é uma 

ferramenta bastante útil para se estudar a funcionalidade do receptor CD89 

humano (hFcαRI) (45). 

 

1.4 CD16 e suas implicações no Lupus e em outras doenças autoimunes 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES), protótipo das doenças autoimunes, 

é uma patologia multissistêmica e heterogênea, caracterizando-se pela perda da 

tolerância de células B  e T e pela produção de autoanticorpos antinucleares 

(46). A causa exata é desconhecida, mas sabe-se que há uma complexa 

interação de fatores epigenéticos, hormonais, ambientais e imunoregulatórios 

envolvidos na patogênese da doença (47).  
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Acredita-se que esta doença autoimune complexa seja causada por 

pertubações na imunidade inata e adaptativa que levam a dano tecidual e 

disfunções orgânicas diversas (48). Entre os defeitos da imunidade inata, a 

fagocitose de células apoptóticas e inflamação induzida por auto-antígenos são 

característicos (49,50). Auto-antígenos formam complexos imunes com 

anticorpos possibilitando o agrupamento de receptores Fc. De acordo com a 

visão clássica, quando agrupados, receptores Fc com ITAM ativam a sinalização 

imune, enquanto receptores com ITIM são inibitórios. O balanço de receptores 

Fc expressos na superfície celular, dessa forma, é considerado um fator crítico 

para a sinalização induzida por imunoglobulinas, resultando em efeitos pró ou 

antiinflamatórios (51). 

O papel dos FcR nas doenças auto-imunes e inflamatórias está 

extensamente demonstrado (52). Em modelos murinos de LES, monócitos com 

FcR ativadores parecem desempenhar papel chave no desenvolvimento de 

glomerulonefrite mediada por imunocomplexo (53). A atividade de doença e a 

lesão renal estão estreitamente associados com o acúmulo de monócitos 

CD16+ nos glomérulos (54,55). Além disso, o clearance defeituoso de 

imunocomplexos é um indicador de função defeituosa de monócitos e parece 

ter um papel importante no dano orgânico e tecidual no LES. Esta função 

anormal de monócitos e macrófagos se apresenta relevante na patogênese da 

doença (56,57). Em várias patologias com fundo auto-imune, já se demonstrou 

participação do CD16 como: lesão hepática, cardite auto-imune, trombocitopenia 

imune, esclerose múltipla, anemia hemolítica, artrite reumatóide, tireoidite de 

Hashimoto e até mesmo na miastenia gravis (58-67). 
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Apesar do progresso no diagnóstico precoce e avanços terapêuticos, os 

quais reduziram a mortalidade nos últimos 50 anos, o lúpus tem alta morbidade 

e mortalidade, devidas não só às lesões orgânicas da própria doença, mas 

também ao efeito tóxico das drogas (68,69). Dado o papel central na modulação 

do estado inflamatório de uma ampla gama de tecidos e células imunes, os 

FcyRs são um alvo atrativo para inúmeras doenças autoimunes.  

 Embora nenhuma terapêutica visando especificamente os FcyRs tenha 

sido aprovada para o tratamento de doenças autoimunes, a caracterização das 

bases moleculares e celulares da biologia dos FcyRs poderá promover o 

desenvolvimento de novas drogas de maior eficácia e com menos efeitos 

colaterais (70). 

Um estudo colocou em evidência que a E. coli é capaz de se ligar de 

maneira independente de opsonina ao receptor FcγRIIIA (CD16), um receptor 

acoplado a ITAM, e induzir um sinal inibitório em neutrófilos e macrófagos para 

escapar da fagocitose (43). Propôs-se, assim, como ilustrado anteriormente, que 

a ligação monovalente ao CD16 induz uma sinalização inibitória, enquanto a 

ligação polivalente ativa este receptor. Mais recentemente, investigou-se o 

proteoma de E. coli e foi identificado o WzXe, um peptídeo da membrana celular 

dessa bactéria, como o provável ligante do CD16 capaz de induzir respostas 

celulares inibitórias (44). Este mecanismo de inibição celular que atenua a 

inflamação, ITAMi, nunca foi explorado em doenças auto-imunes.  
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1.5 Modelo de Lúpus induzido por pristane 

Modelos animais têm sido um recurso inestimável para o estudo do LES 

nos últimos 40 anos. Descobertas nesses modelos proporcionaram um melhor 

entendimento sobre a patogênese do lupus tanto em nível celular quanto 

molecular. São de grande utilidade, a despeito de suas limitações, como modelos 

pré-clinicos para avaliarmos o possível valor terapêutico de uma intervenção 

farmacológica. Estudos com modelos animais também identificaram vias chaves 

envolvidas no desenvolvimento da autoimunidade que são relevantes para o 

lúpus humano (71). 

Talvez o modelo de lúpus induzido mais usado tenha sido o modelo que 

utiliza o pristane (72). O pristane (2,6,10,14-tetrametilpentadecano) é um óleo 

mineral que era dado intraperitonealmente em camundongos Balb/c para induzir 

irritação peritoneal e aumentar a produção de anticorpos monoclonais da ascite 

após injeção de hibridomas. Na década de 90, descobriu-se que os 

camundongos injetados com pristane, depois de alguns meses desenvolviam 

uma doença lupus-like com glomerulonefrite por imunocomplexo, artrite erosiva 

leve e muitos auto-anticorpos associados ao lúpus (73).  

Esse modelo é capaz de produzir muitas das características clínicas do 

lúpus humano (artrite, proteinúria, glomerulonefrite e pneumonite) ao 

desencadear a produção de autoanticorpos em inúmeras linhagens 

independente do fundo genético (72,74). É o melhor exemplo de fator ambiental 

induzindo lúpus em linhagens camundongos não propensos espontaneamente 

à autoimunidade (75,76).  

O mecanismo pelo qual esse óleo induz uma quebra na tolerância e 

tornam alvos intracelulares antigênicos ainda está para ser definido. Ele é um 
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composto ativador de membrana que interage com a dupla camada lipídica, 

tendo efeito citotóxico dependente da linhagem celular e de sua concentração. 

Uma única dose induz forte resposta no peritôneo do camundongo, que leva a 

formação de um tecido linfóide ectópico com características morfológicas e 

funcionais de tecido linfóide secundário, denominado lipogranuloma (77). Várias 

linhagens de camundongos não propensos ao lúpus desenvolvem a doença 

após a injeção do pristane. Isso orienta a escolha da característica clínica que 

se pretende estudar, a qual, por sua vez, dependerá do fundo genético de 

camundongo adotado (por ex. Balb/c, B6, SJL), pois nenhum dos modelos, seja 

espontâneo ou induzido, é capaz de representar todo o espectro clínico 

encontrado em pacientes lúpicos. 

Sendo assim, camundongos Balb/c desenvolvem artrite e glomerulonefrite 

grave, a qual que evolue entre 6 a 8 meses após injeção do óleo. Já 

camundongos B6, quando injetados com pristane, desenvolvem autoimunidade 

de baixo grau e apresentam pneumonite, vasculite e hemorragia alveolar difusa, 

sendo um modelo animal de grande valor para se estudar essa complicação rara, 

mas devastadora do lúpus em humanos (78,79). A hemorragia alveolar difusa é 

a mais precoce e letal manifestação clínica no modelo de lúpus induzido por 

pristane e parece ser fortemente dependente de macrófagos (80). 

Apesar de não estarem completamente elucidados, os mecanismos 

implicados na geração de lúpus pelo pristane são: clearance defeituoso de 

células apoptóticas, sinalização exacerbada de células B e aumento na produção 

de interferon, característica marcante deste modelo (81-83). Camundongos 

injetados com o óleo desenvolvem um tipo de resposta inflamatória com forte 

“assinatura de interferon”, que já é evidente após cerca de 2 semanas. Esta 
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produção de interferon característica favorece a utilização desse modelo para o 

estudo do lúpus, já que grande parcela dos pacientes com LES tem um aumento 

da expressão de genes regulados por IFN tipo I (84-86). Algumas evidências 

reforçam o papel do IFN I na etiopatogenia da doença: camundongos 

transgênicos para IFN-γ desenvolvem auto-imunidade (87) e camundongos 

NBZ/NZW F1, que são propensos naturalmente ao lúpus, apresentam melhora 

da doença  quando tratados com anticorpos anti-IFN-γ (88). Além disso, terapia 

com IFN-α acaba induzindo uma síndrome lúpus-like em alguns indivíduos (89).  

 

1.6 CD16 como mecanismo de evasão imune na Sepse 

 Sepse, que passou a ser definida no último consenso internacional 

(SEPSIS-3), em 2016, como resposta imune desregulada a uma infecção, 

causando disfunção(ões) orgânica(s), é uma das doenças que mais mata no 

mundo. É fonte de enormes prejuízos para sociedade, devido à grande 

repercussão econômica advinda da morbidade e de sequelas, que se associam 

à perda de produtividade (90-92).  

 A resposta imune inata é essencial para a sobrevivência do hospedeiro 

diante de uma infecção, porém uma inflamação excessiva não é bem vinda (93). 

As bactérias evoluíram com estratégias sofisticadas para evadir dos 

mecanismos de defesa imune e perpetuar processos infecciosos, e o estudo 

desses mecanismo pode nos fornecer novas opções terapêuticas para tratar 

essa doença (94). A sinalização inibitória surge para limitar as respostas do 

hospedeiro e prevenir a inflamação. Os microorganismos desenvolveram 

inúmeros artifícios para explorar essas vias inibitórias e evitar a defesa do 

hospedeiro em benefício próprio (95-97). 
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Como descrito em tópico anterior, descobriu-se que a Escherichia coli se 

liga de modo independente de opsonina ao FcγRIII receptor (CD16) para escapar 

do sistema imune (43) (Figura 3). Anos depois, foi identificada a sequência 

peptídica daquela bactéria capaz de mimetizar IgG1 e, através da técnica de 

phage display, identificou-se e caracterizou-se o peptídeo de E. coli que seria o 

suposto ligante do CD16 (44). O peptídeo, chamado wzxe, é uma translocase 

que participa no movimento transbicamada de um lipídeo-trissacarídeo (Lipídio 

III), intermediário na montagem do Antígeno Comum de Enterobactérias (ECA) 

(98). Interações peptídeo-receptor induziram uma sinalização ITAMi mediada por 

CD16, bloqueando a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a morte 

bacteriana. Esse sinal inibitório foi suprimido em mutantes de E. coli wzxe-/-, 

restaurando a produção de ROS e a morte bacteriana (44).  
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Figura 3 - Mecanismo de evasão imune de E. coli através de sinalização ITAMi, 

inibindo fagocitose e aumentando produção de TNF-α. Retirado de Pinheiro da 

Silva, Nature 2017 (43). 

 

Dessa forma, manipular a sinalização imune inibitória através de 

receptores Fc parece uma estratégia interessante para se tentar modular a 

resposta inflamatória e acelerar o processo de recuperação do indivíduo diante 

de infecções e sepse. 

 

1.7 CD89 e imunidade inata  

O sistema imune inato é a estratégia de defesa evolucionária mais antiga 

e representa o principal sistema de resposta imune encontrado em plantas, 

fungos, insetos e organismos multicelulares primitivos (99). Esse sistema é 

ativado após o reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPS) ou estruturas que não são normalmente encontradas no hospedeiro 

(100). Fagócitos, protagonistas da imunidade inata, possuem vários receptores 

de superfície que reconhecem patógenos diretamente. Estes receptores imunes 

inatos, como os receptores Toll-like (TLR), receptor de manose de macrófagos, 
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o receptor scavenger classe A MARCO  ou moléculas lectina-like desencadeiam 

uma variedade de respostas dependendo do receptor e do tipo celular (101-103). 

A ativação desses receptores desencadeia fagocitose, ativa mecanismos de 

morte microbiana através da produção de espécies reativas de oxigênio e leva à 

produção de citocinas inflamatórias e quimiocinas, mesmo incipiente da resposta 

imune.  

Bactérias, principais microorganismos causadores de sepse, são 

majoritariamente classificadas em gram-positivas e gram-negativas (104). Uma 

proteção mediada por anticorpos depende do complemento e de FcRs, 

expressos predominantemente em células mielóides, os quais, 

subsequentemente iniciam diferentes vias de sinalização (105). Como descrito 

anteriormente, esses receptores transmembrana podem conter motivos de 

ativação baseados em tirosina (ITAM), caracterizados pela sequência consenso 

YxxL/I-(x)6-8-YxxL/I. A ligação multimérica desses receptores leva à fosforilação 

de tirosina do ITAM pelas quinases Scr, o que recruta a tirosina quinase Syk. 

Esta última se liga ao ITAM fosforilado, promovendo ativação celular (106-108). 

Diversas funções ativadoras como fagocitose, liberação de citocinas, de 

superóxido e morte bacteriana, são dependentes da integridade do ITAM (106). 

FcRs que carregam ITAM, aparecem, desta forma, como determinantes 

celulares chave para imunidade mediada por anticorpos contra infecções 

bacterianas. Por outro lado, é digno de nota que um FcR com ITAM, o FcRIIIA 

ou CD16A, pode se ligar diretamente, sem o requerimento de uma opsonina, à 

Escherichia coli. Essa ligação induz um sinal inibitório através da fosforilação de 

tirosina do seu ITAM e recrutamento de tirosina fosfatase SHP1, que é regulada 

pela quinase Lyn da família das Scr (43,109). Esta via de sinalização inibitória 
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através de um ITAMi resulta em bloqueio da fagocitose por E. coli e melhor 

controle da sepse (42,43,110,111). 

O CD89 é um FcR com ITAM que, de maneira similar ao CD16A, media 

uma sinalização ativatória/inibitória dual. É um receptor multifacetado com 

importância primordial por equilibrar estímulos pro e anti-inflamatórios. O estudo 

de sua funcionalidade em uma doença com extrema letalidade e morbidade 

como a sepse pode nos oferecer uma possibilidade terapêutica, num mundo 

onde a resistência microbiana aumenta em grandes proporções. 
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II OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Objetivamos averiguar as repercussões da ativação ITAMi do CD16 em 

modelo animal de lúpus e em modelo de infecção, além de investigar o papel do 

receptor CD89 como receptor inato, capaz de se ligar diretamente a bactérias e 

mediar proteção contra a sepse. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Experimentos com CD16 

 Testar virulência de E. coli K12 mutante para wzxe-/- em modelo de sepse 

induzida através de injeção intra-peritoneal de bactérias. 

o Comparar mortalidade e níveis séricos de citocinas em modelo de 

sepse por injeção intraperitoneal de E. coli selvagem (WT) ou 

mutante para wzxe-/-.  

 Avaliar os efeitos terapêuticos do peptídeo CYWGGTEGAC (TEGA) em 

camundongos com lúpus induzido por Pristane.  

o Comparar camundongos saudáveis e com lúpus, tratados ou não 

com peptídeo TEGA, quanto à expressão gênica (RNAm) e 

protéica de citocinas, além de genes associados à assinatura de 

interferon.  
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2.2.2 Experimentos com CD89 

 Determinar se o CD89 é capaz de se ligar a bactérias de maneira direta e 

mediar ativação da imunidade inata 

o Realizar experimentos in vitro e ex vivo com BMM e BMDC 

murinos, fagócitos humanos e bactérias gram-positivas e gram-

negativas. 

o Avaliar expressão celular de CD89 e de outros receptores 

cognatos, fagocitose, produção de citocinas, produção de ROS, 

recrutamento de syk e shp-1 e ligação bactéria-CD89. 

 Avaliar o papel do CD89 em modelos de sepse por bactérias gram-

positivas e gram-negativas, usando camundongos geneticamente 

modificados e controles não-transgênicos.  

o Comparar mortalidade, produção de citocinas, quantidade de 

bactérias e lesão tecidual em modelos de CLP e de pneumonia por 

administração nasal de S. pneumoniae, usando camundongos WT, 

CD89tg, CD89R209L
tg, CD89tgCD16KO, CD16KO e CRPKO. 
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III MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Experimentos com CD16 

3.1.1 Modelo de Sepse por injeção de bactérias 

Dois grupos com 20 camundongos machos C57Bl/6, com 10 semanas de 

idade, foram submetidos a injeção de 3.108 E. coli K12 selvagem ou E. coli wzxe-

/- mutante (112). 

A sobrevida foi observada durante 96h, quando então os camundongos 

foram sacrificados para análise de citocinas.  

TNF-α, IL-1β, IL-6, MCP-1 e IL-10 foram quantificados por ELISA. 

Camundongos controles, injetados com salina, foram sacrificados no quarto dia 

para dosagem de citocinas. 

 

3.1.2 Modelo de lúpus induzido por pristane e tratamento com peptídeo 

CYWGGTEGAC 

Camundongos fêmeas com fundo C57Bl/6 selvagens (WT) e knockout 

para CD16 (CD16KO) foram submetidos a um modelo experimental de lúpus 

induzido por pristane, como descrito na literatura (113). Os camundongos 

receberam uma injeção intraperitoneal com 500µl de 2,6,10,14-

tetrametilpentadecano (Pristane, Sigma, USA) no quadrante esquerdo inferior, 

da porção ventral do abdome, usando seringas estéreis e agulhas 25-gauge 5/8. 

Dois grupos de animais (WT e CD16KO) receberam 50µg de CYWGGTEGAC 
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(IRG Bioscience, USA), porção ligante do WzXe, administrada na veia da cauda, 

três vezes por semana, em dias intercalados, durante três semanas. Os grupos 

controles receberam salina. Após três semanas, os camundongos foram 

sacrificados e os pulmões retirados e conservados a -80°C para análise 

posterior.  

RNA total foi extraído usando Trizol (Invitrogen, USA). Transcrição 

reversa e amplificação por PCR foram realizados usando o kit One Step (11736-

051 Invitrogen, USA) a 50°C por 30 minutos. Após a transcrição reversa, PCR 

foi realizado sob as seguintes condições: 95°C por 30 segundos, 60°C por 30 

segundos, e 72°C  por 1 minuto por 35 ciclos. Todas as reações foram realizadas 

em um termociclador Step One (Applied Biosystems, USA) e os produtos de 

amplificação foram confirmados em um gel de agarose a 1.5%. 

Os níveis de citocinas nos pulmões foram medidos em camundongos WT 

e CD16KO, usando o Milliplex® e MAGPIX® System (Merck Millipore, USA).  

Todos os experimentos foram realizados em animais com 8 a 12 semanas 

de idade e os protocolos seguidos estavam de acordo com os guidelines da 

Faculdade de Medicina de São Paulo através de protocolos aprovados pela sua 

comissão de ética (Protocolo de pesquisa n°: 161/15) (Anexo A). 

 

3.2 Experimentos com CD89 

3.2.1 Sujeitos 

Oito pacientes com imunodeficiência comum variável (IDCV) com base 

nos critérios utilizados para o diagnóstico de IDCV da European Society for 

Immunodeficiencies/Pan-American Group for Immunodeficiency foram incluídos 
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neste estudo (114). Os pacientes estudados selecionados para este estudo 

estavam em tratamento com IgG. Os níveis de IgA estavam < 0.05 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Níveis séricos de Igs de pacientes com CVID durante terapia de 
substituição com IgG 
 

Pacientes Idade Sexo IgA IgM IgG 

P1 29 Masculino < 0.05 2.23 1.69 

P2 48 Masculino < 0.05 0.08 7.43 

P3 56 Masculino < 0.05 0.38 8.6 

 P4 28 Masculino < 0.05 < 0.04 8.69 

P5 52 Masculino < 0.05 0.06 6.42 

P6 41 Masculino < 0.05 0.4 5.43 

P7 20 Feminino < 0.05 < 0.04 10.8 

P8 25 Masculino < 0.05 0.07 2.29 

 

O estudo foi aprovado pelos comitês de ética locais (Paris) e todos os 

participantes forneceram consentimento informado por escrito. Sangue de 7 

doadores saudáveis foram obtidos do Etablissement Français du Sang (Hospital 

Saint Louis). 

 

3.2.2 Camundongos 

Usamos camundongos fêmeas C57Bl/6 CD89Tg expressando o CD89 

humano selvagem em monócitos/macrófagos e camundongos expressando 

CD89 com R209L mutante (CD89R209L
Tg), todos com 8 a 12 semanas de idade, 

como descrito em estudos prévios (115,116). Animais não transgênicos 

“littermates” (da mesma ninhada) foram usados como controles. Camundongos 

CD16KO foram obtidos do Jackson Laboratory e o CD89TgCD16KO foram 
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obtidos pelo retrocruzamento de CD16KO e CD89Tg. Camundongo knockout 

para proteína C reativa (PCR) foram anteriormente descritos (117). Todas as 

linhagens de camundongos foram mantidas nas instalações da escola de 

medicina Bichat, em Paris. Todos os experimentos foram realizados de acordo 

com os guidelines do Conselho Francês de Cuidados de Animais eguidelines do 

Comitê de Cuidado de Animais Paris-Nord (número de protocolo C2EA-121). 

 

3.2.3 Modelos de pneumonia e ligadura cecal 

Pneumonia foi induzida pela administração intranasal de 5.105 unidades 

formadoras de colônia (UFC) de S. pneumoniae Pn3 (ATCC-6303, Manassas, 

USA) em camundongos sob anestesia com isoflurano (Baxter, França). Cortes 

de pulmão embebidos em parafina foram obtidos e corados com H&E para 

análise morfológica. Peritonite foi induzida por CLP como descrito em estudos 

prévios (43,118). Os camundongos foram anestesiados usando quetamina e 

xilazina (Virbac, França). Após anestesia, o abdome foi raspado e o ceco exposto 

através de uma incisão mediana de 1cm. O ceco foi ligado entre a terceira e 

quarta arcada vascular com uma sutura de seda 4-0 (Ethicon, França) e 

puncionado 2 vezes com uma agulha 21-gauge. A recuperação anestésica foi 

feita colocando-se o camundongo sobre uma base aquecida. Sangue foi 

coletado por punção cardíaca e parâmetros hematológicos foram monitorados 

usando-se um analisador MS9 (Melet Schloesing, França). O tempo até a morte 

foi registrado durante 7 dias, quando então os camundongos sobreviventes 

foram eutanasiados.  
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3.2.4 Células, reagentes e anticorpos 

Macrófagos derivados da medula óssea (BMM) foram obtidos depois de 

uma cultura de 7 dias de células da medula óssea de camundongos com 8 a 12 

semanas, na presença de fator estimulante de colônias (R&D system, França). 

Em experimentos com células sanguíneas humanas ex-vivo, células 

mononucleares de sangue periférico (PBMC) foram inicialmente isoladas 

usando-se gradientes de Ficoll seguido de uma seleção negativa de monócitos 

usando DynabeadsTM UntouchedTM Human Monocytes Kit(Invitrogen, França). 

Monócitos foram cultivados em RPMI suplementado com glutamato (Invitrogen, 

França) e soro fetal bovino a 10%(Invitrogen, França) por 5 dias para gerar 

macrófagos. BDMC(células dendríticas derivadas da medula óssea) foram 

geradas de camundongos selvagens e CD89Tg com 6 a 8 semanas. Uma 

suspensão de células foi preparada a partir da medula óssea de fêmures e tíbias. 

Depois de lisar células vermelhas, células da medula (2.106 células/mL) foram 

cultivadas em meio RPMI 1640 em placas de 6 poços (Orange Scientific, Braine-

l’Alleud, Belgium) à 37ºC, 5% CO2, suplementado com soro fetal de vitelo (FCS), 

2mM L-glutamina, 100U/mL de penicilina G, 100mg/mL de estreptomicina, 

30ng/mL de GM-CSF de camundongo (Peprotech, Rocky Hill, USA) e 20ng/mL 

de IL-4 (Peprotec). As células foram incubadas durante 24h. As placas foram 

gentilmente agitadas e o meio contendo células não-aderentes foi removido e 

trocado por um meio nutritivo como descrito acima. Esse meio era trocado a cada 

3 dias. Diferenciação celular foi avaliada por coloração por citometria de fluxo 

usando anti-CD11c (N418) e anti-CD1b (M1/70) (BD Biosciences; cada um com 

2 μg/ml). Anti-CD89 (clone A59)-ficoeritrina (PE) conjugada foi comprado da 
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Becton Dickinson. MIP8a anti-CD89 foi comprada da ABD Serotec e digerida 

pela pepsina para gerar fragmentos F(ab’)2 como descrito (119). 

 

3.2.5 Citometria de fluxo 

A expressão do CD89 foi quantificada em células usando-se a citometria 

de fluxo. As células foram pré-incubadas ou não com 100 μg de IgG humano 

para bloqueio dos FcγRs por 15 min antes da incubação com mAbs (anticorpos 

monoclonais) marcados ou mAbs irrelevantes por 30min a 4°C. Depois da 

lavagem, as células foram analisadas pelo citômetro de fluxo FACSfortessa 

(Becton Dickinson). Os resultados foram analisados usando-se o software 

FlowJo (Ashland, OR, USA). A expressão do receptor foi representada pela 

razão de intensidade de fluorescência média (IFM) do receptor / IFM do isotipo 

controle. 

 

3.2.6 Citometria de fluxo com imagem 

BMDCs foram geradas como descrito acima. BMDCs foram lavados e 

incubados, na ausência de soro fetal bovino, com E. coli marcada com Texas-

red(Molecular Probes) por 2 horas a 37ºC. As células foram fixadas com PFA 

2%, então CD11c anti-mouse (BD Biosciences) foi usado para coloração de 

membrana. BMDC foram identificadas (gated) como Singlets cell/Focus 

high/CD11c high. A coloração de E. coli (Texas-Red) foi determinada para cada 

BMDC como a razão da média geométrica da intensidade da E. coli sobre a 

média da intensidade (FMO – Fluorescence Minus 1) dos BMDCs CD11c. 

Escores de fagocitose foram determinados usando coloração CD11c como 

marcador de membrana e coloração de E. coli como probe. Todas as análises 
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foram feitas usando-se o citômetro de fluxo com imagem ImageStream X Mark 

II e o software IDEAS v6 (AMNIS). 

 

3.2.7 Expressão de proteínas na membrana dos BMMs 

A expressão de proteína de TLRs e de MARCO foi quantificada nos BMM 

com citometria de fluxo. Anticorpos anti TLR foram obtidos do Imgenex 

(Clinisciences, Nanterre, France), incluindo ficoeritrina (PE) anti-TLR1 

conjugada, Fluoresceína isotiocianato (FITC) anti-TLR2 conjugada, ficoeritrina 

(PE) anti-TLR3 conjugada, fluoresceína isotiocianato (FITC) anti-TLR4, 

ficoeritrina (PE) conjugada anti-TLR 5, ficoeritrina conjugada (PE) anti-TLR 6, 

ficoeritrina conjugada (PE) anti-TLR8. Anticorpos Anti-MARCO foram obtidos da 

Santa Cruz (Heidelberg, Alemanha). Isotipos controles foram obtidos da Becton 

Dickinson. BMM foram corados com anticorpos anti-extracelular por 30 minutos 

a 4ºC. Um total de 10000 PBMC viáveis foram coletados usando o software BD 

FACSDiva por citometria de fluxo (FACSCanto II, Becton Dickinson, France). Os 

resultados foram analisados usando o software FlowJo (Ashland, OR, USA). A 

expressão de TLR é representada pela razão da intensidade de fluorescência 

média (IFM) dos TLRs/ IFM do isotipo controle.  

 

3.2.8 Bactérias e cultura microbiológica 

O S. Pneumoniae sorotipo 3 foi cultivado em meio Todd Hewitt Broth 

(Becton Dickinson, França), suplementado com extrato de levedura a 0,5% 

(Becton Dickinson, França) a 37ºC, até a fase midlog. E. coli K-12 MG1655 é 

uma cepa comensal derivada de laboratório, pertence ao grupo filogenético A e 

não tem resistência a antibióticos ou fatores de virulência. Foi cultivada em caldo 
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de Luria Bertani (Becton Dickinson, França) à 37ºC, até a fase midlog. 

Streptococcus pyogenes (CIP 56.41T, Pasteur Institute, França) cresceu em 

meio de Todd Hewitt suplementado com levedura a 0,5% a 37ºC, até a fase 

midlog. As bactérias foram precipitadas por centrifugação (16000 x g por 10 min), 

lavadas duas vezes em PBS livre de endotoxina (Invitrogen). A concentração de 

bactérias foi determinada espectrofotometricamente (A600) e então confirmada 

pelo plaqueamento de bactérias seriadamente diluídas em placas de ágar 

sangue com soja (Becton Dickinson, França) e placas de ágar Luria-Bertani. 

 

3.2.9 Contagem de bactérias invasoras 

Modelo de pneumonia: pulmões foram coletados e então 

homogeneizados com um “blender” de tecidos (Ultra-Turrax T25, Fischer 

Scientific, France) em um mililitro de cloreto de sódio a 0,9% durante 1 min. A 

contagem de bactérias foi determinada por plaqueamento de diluições seriadas 

do homogenado sobre as placas de agar sangue com soja (Becton Dickinson, 

França). 

Modelo de ligadura cecal e punção: o fluido peritoneal foi diluído 

seriadamente e subsequentemente espalhado em placas de Agar Luria-Bertani 

(Becton Dickinson) e placas de ágar seletivo para bactérias. As placas foram 

incubadas em condições anaeróbias por 1 dia. O meio seletivo para E. coli foi o 

agar Drigalski (Becton Dickinson). Os resultados foram expressos como log 

UFC/orgão. 
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3.2.10 Ensaios de fagocitose e ligação bacteriana 

106 BMM foram lavados e incubados, na ausência de soro fetal bovino, 

com E. coli marcada com Texas-red  (Molecular Probes) ou 107 UFC de S. 

pneumoniae marcado com éster succinimidil 5,6-carboxifluoresceína (FAM-SE; 

Molecular Probes, Thermo Fischer, France) por 30 minutos a 4ºC para os 

ensaios de ligação ou a 37ºC para os ensaios de fagocitose, respectivamente 

(120). A coloração de WGA (4µg em PBS) foi realizada em células fixadas com 

PFA a 4% e após ensaios de fagocitose e ligação bacteriana. Os slides foram 

montados e examinados por microscopia confocal a laser com o microscópio 

CLSM-510-META (Carl Zeiss, França). 

 

3.2.11 Morte bacteriana 

Para medição da morte intracelular bacteriana, na ausência de soro fetal 

bovino, incubamos E. coli vivas (ATCC no. 25922) com células (107 bactérias por 

5x105) a 37ºC por 30 min. Removemos bactérias não ligadas por centrifugação 

diferencial e suspendemos os precipitados em solução de gentamicina 

(200mcg/ml da Sigma Aldrich, St. Louis, MO), que foram incubados por 2h a 

37ºC para matar qualquer bactéria extracelular (121). Depois de lavagem em 

PBS, as células foram lisadas por incubação em gelo com Triton X-100 0,5% por 

10 min ou incubados a 37ºC por 30 a 60 min antes de lise sob as mesmas 

condições (121). Nós contamos as bactérias sobreviventes em placas de agar 

seletivo. 
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3.2.12 Microscopia confocal a laser 

A produção de espécies reativas de oxigênio pelo BMM foi medida por 

imagem de microscopia. BMM foram plaqueados em câmaras apoiadas em 

lâminas recobertas (Thermo Fischer Scientific, França) e preenchidas com 50µM 

DCFH-DA (Invitrogen, França) por 30 minutos. As células foram então lavadas e 

estimuladas com 10-8 M de fMLF. Depois de excitação a 488nm, a fluorescência 

verde do DCF foi medida pela microscopia confocal a laser com o microscópio 

CLSM-510-META (Carl Zeiss, França) equipado com câmara de cultura celular 

a 37ºC, sob atmosfera com CO2 a 5%. 

 

3.2.13 Ensaio de produção de ROS em PMN por quimioluminescência 

Após isolamento, PMNs foram suspensas em solução salina balanceada 

de Hank (Life Technologies, França) para alcançar uma concentração de 106 

células por ml e deixadas descansar por 30 minutos em temperatura ambiente. 

fMLF (Sigma-Aldrich, França) e Luminol (Sigma-Aldrich, França) foram diluídos 

1:100 em Solução Balanceada de Hank e mantidos em gelo. Luminol (Sigma-

Aldrich, França) foi protegido da luz por papel alumínio. 500µl da solução 

contendo PMNs foram adicionados a cada um dos 6 tubos seguidos da adição 

de Luminol e 10 minutos de incubação a 37ºC na câmara de um luminômetro 

(Berthold-Biolumat LB937, França). Mudanças na quimioluminescência foram 

então medidas a cada 30 minutos após estimulação com E. coli, S. pneumoniae 

ou com fMLF. 
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3.2.14 Imunoprecipitação e immunoblotting 

Células foram solubilizadas em um tampão de lise contendo Nonidet P-40 

a 1%, sulfato dodecil sódio (SDS) (Sigma Aldrich, França). Para 

imunoprecipitação, os lisatos celulares foram incubados com mAb A77 anti-

CD89 e imunoprecipitados durante a noite a 4ºC com beads de Proteína G-

Sefarose (GE Healthcare, França) como descrito (122). Amostras foram 

redissolvidas por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS 10%, transferidas 

para membranas de nitrocelulose e “immunoblotted” com anticorpos anti-Syk de 

coelho (Santa Cruz Biotechnology, USA) ou anti-SHP-1 (Santa Cruz, 

Biotechnology, USA) seguidos de IgG anti-coelho de cabra (GE Healthcare, 

França) acoplado à peroxidase do rábano silvestre. Membranas foram 

desenvolvidas por tratamento de luminescência química melhorada (Amersham 

Biosciences, France). 

 

3.2.15 Produção de proteínas solúveis e anticorpos 

O CD89 solúvel foi expresso e produzido em sistemas de expressão de 

baculovírus/célula de inseto feito no laboratório do Dr. Renato Monteiro (Paris), 

como descrito previamente (123). Anticorpos monoclonais IgG1 anti-CD89 de 

camundongo (clones A3 e A77) também foram produzidos e purificados no 

mesmo laboratório francês, como descrito anteriormente (124).  A3 e A77 foram 

usados para ELISA. 

 

3.2.16 ELISA 

Em relação aos ensaios com quimiocinas e citocinas, os níveis de TNF-α, 

IL-1 e IL-6 foram medidos pelo ELISA, seguindo as instruções do fabricante 
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(R&D Systems, França). Considerando os ensaios de ligação, as placas foram 

sensibilizadas durante a noite com 105, 106, 107, 108 bactérias quimicamente 

mortas em 100µl de PBS estéril. Os poços foram bloqueados com leite a 2% por 

2h. CD89 solúvel recombinante (sCD89) foi incubado por 2h. Após lavagem, o 

mAb anti-CD89 A3 biotinilado foi adicionado seguido pela fosfatase alcalina 

estreptavidina (Becton Dickinson, França). A reação foi desenvolvida 

adicionando-se o substrato fosfatase alcalina (Sigma-Aldrich, França) por 1h e 

medida a 405nm. Como controle negativo, as placas sensibilizadas apenas com 

albumina foram usadas. Ensaios com ELISA competitivo entre IgA humano, 

bactéria e sCD89 foram realizados usando IgA humano (MP Biomedicals, 

France) e IgG humano (TEGELINE, LFB Biomedical, les ULIS France) como 

controle. 50mµ/ml de sCD89 foi incubado com diferentes concentrações de IgA 

por 30 minutos. Então o complexo foi adicionado em placas sensibilizadas com 

106 bactérias e incubadas por mais 2h a 37ºC. Após lavagem, mAb anti-CD89 

A3 biotinilado foi adicionado, seguido de fosfatase alcalina estreptavidina 

(Becton Dickinson, France) e a reação foi desenvolvida com descrito acima. 

 

3.2.17 PCR real-time 

A purificação de RNA de pulmões homogeneizados foi feita com o uso de 

RNAble (Eurobio). cDNA foi obtido pela transcrição reversa usando transcriptase 

reversa do vírus da leucemia murínica de Moloney (MMLV) (Invitrogen, França). 

Amostras foram analisadas por PCR em tempo real com TaqMan® Gene 

Expression Master Mix(Invitrogen, França). As respectivas sequências de 

“probes” e primers, que foram comprados da Eurofins, são mostrados abaixo 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Primers e sequências de sondas para RT-PCR. F indica o primer 
forward, R indica o primer reverso e P indica o probe FAM-TAMRA 
 

Gene  Número de 

acesso 

Sonda Sequência 5’-3' Posição 

Il-1 NM_008361 F 
R 
P 

CAACCAACAAGTGATATTCTCCATG 
GATCCACACTCTCCAGCTGCA 
CTGTGTAATGAAAGACGGCACACCCACC 

527-551 
678-658 
629-656 

TNF-a NM_013693 F 
R 
P 

CATCTTCTCAAATTCGAGTGACAA 
TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC 
CACGTCGTAGCAAACCACCAAGTGGA 

401-425 
575-553 
436-461 

B-actina NM_007393 F 
R 
P 

AGAGGGAAATCGTGCGTGAC 
CAATAGTGATGACCTGGCCGT 
CACTGCCGCATCCTCTTCCTCCC 

694-713 
831-811 
764-786 

 

A quantificação gênica foi feita usando um Sistema de detecção de PCR-

real time Chromo4 (Bio-Rad Laboratories, France). Dados foram normalizados 

para valores de RNAm de β-actina. 

 

3.3 Análise Estatística 

Tanto nos experimentos com CD89 quanto com CD16, a análise 

estatística foi feita usando o software GraphPad Prism v6.00 (GraphPAd 

Software, Inc, La Jolla, CA, USA). Variáveis contínuas foram analisadas usando 

a análise de variância (ANOVA). Análise post hoc foi feita usando o teste U de 

Mann-Whitney para comparação entre os grupos. Diferenças de sobrevida foram 

determinadas usando o método de Kaplan-Meier e o teste Log-Rank. Os 

resultados foram relatados como média ± desvio padrão Todos os testes foram 

bicaudais (não significante (ns), p<0.05; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001).  
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IV RESULTADOS 

 

 

4.1 Experimentos com CD16 

4.1.1 Curva de mortalidade de camundongos submetidos a modelo de 

sepse por injeção de bactérias 

Os camundongos injetados com bactérias selvagens morreram 

proporcionalmente mais (Figura 4). Essa mortalidade foi mais expressiva nas 

primeiras 48h. A mortalidade dos animais injetados com E. coli wzxe-/- mutada 

foi 40% e ocorreu nas primeiras 24h, enquanto os animais injetados com E. coli 

WT tiveram uma mortalidade que continuou até as 48h, chegando a 80%.  

 

 

Figura 4 - Curvas de mortalidade de camundongos que receberam injeção 

intraperitoneal de E. coli selvagem (WT) ou E. coli mutada para wzxe-/-, durante 

96h  
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4.1.2 Análise da resposta inflamatória em modelo de infecção por injeção 

intra-peritoneal de bactérias WT e wzxe-/- 

Comparamos um painel de citocinas (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, MCP-1) 

relacionadas à sepse e os resultados abaixo descritos demonstram que os 

camundongos injetados com a bactéria selvagem apresentaram uma resposta 

inflamatória significativamente maior em relação aos injetados com bactéria 

mutante (figura 5). As diferenças foram bastante significativas em relação a todas 

as citocinas analisadas, inclusive IL-10.  

Chama atenção o fato de a resposta inflamatória nos indivíduos injetados 

com bactérias mutantes para o wzxe-/- ser semelhante à dos indivíduos controles, 

injetados com PBS. Esses dados, em conjunto, sugerem uma menor virulência 

da E. coli relacionada à ausência do peptídeo wzxe. 
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Figura 5 - Comparação entre os níveis de citocinas TNF, L1β, IL-6, IL-10, MCP-

1, coletados de camundongos selvagens submetidos a modelo de sepse por 

injeção intraperitoneal de E. coli K-12 ou E. coli mutada wzxe-/- (3.108 UFC). O 

controle foi injetado com PBS 

 

4.1.3 O tratamento de camundongos lúpicos usando peptídeo TEGA não 

alterou expressão gênica (RNAm) ou protéica de citocinas 

inflamatórias no tecido pulmonar  

Em modelo murino de lúpus induzido por pristane com camundongos da 

linhagem B6, em que a lesão pulmonar e a mortalidade acontecem em maior 

proporção até 4 semanas, optamos por tratar os animais por 3 semanas. Ao final 

deste período, foi feita análise da expressão gênica e protéica de citocinas 

inflamatórias e de genes associados à assinatura de interferon em tecido 

pulmonar (Figuras 1-3 e 4-5, respectivamente).  

Avaliamos a expressão gênica de citocinas e genes relacionadas ao lúpus 

TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12, IL17A, MCP-1, IP-10. IFN-γ, TREX-1, IRF-5, 
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STAT4. Quantificamos ainda TNF-α, IL-6, IL-10, IL17A, MCP-1 e IFN-γ (125-

130). 

Na Figura 6, após a análise de TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-17A, 

evidenciam-se os seguintes achados: 

 camundongos injetados com pristane tiveram maior produção de TNF-α, 

tanto no grupo WT quanto CD16KO. Não houve diferença quando se 

comparou os animais tratados com o peptídeo ou não. 

 menor produção de IL-17A em camundongos CD16KO injetados com 

pristane em relação aos camundongos WT também injetados com 

pristane. 
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Figura 6 - Expressão de RNAm das citocinas TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12 e 

IL-17A em pulmões de camundongos. Dois tipos de camundongos (WT e 

CD16KO) divididos em 4 grupos cada (injeção com PBS, PBS + peptídeo, 

Pristane, Pristane + peptídeo) 

 

Na Figura 7, vemos um aumento da produção de MCP-1 em 

camundongos CD16KO injetados com pristane em relação aos animais CD16KO 

não-injetados. Não se observou diferenças entre os grupos tratados com o 

peptídeo ou não. 
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Figura 7 - Expressão de RNAm das citocinas MCP-1 e IP-10 em pulmão de 

camundongos. Legenda representando as diversas intervenções no canto 

superior direito 

 

Na Figura 8, ao se analisar a expressão de RNAm de IFNγ, TREX1, IRF5 

STAT4, não encontramos diferenças significativas (131-133). Essas proteínas 

representam a assinatura de interferon característica do lúpus e de outras 

doenças auto-imunes. 
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Figura 8 - Expressão de RNAm de IFNγ, TREX, IRF5 e STAT4 em pulmão de 

camundongos. Legenda representando as diversas intervenções no canto 

superior direito 

 

Na Figura 9, avaliamos a produção de citocinas TNF-α, IL-6, IL-10, IL-17A. 

Nota-se aumento de TNF e IL-6 em camundongos WT injetados com pristane. 

Vemos ainda aumento de IL-6 tanto em camundongos CD16KO, injetados com 

pristane. Não se observou diferenças nos grupos injetados com o peptídeo ou 

não. 
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Figura 9 - Produção das citocinas TNF-α, IL-6, IL-10, IL-17A, em pulmão de 

camundongos. Legenda representando as diversas intervenções no canto 

superior direito 

 

Na Figura 10 vemos menor produção de MCP-1 em camundongo WT em 

relação ao seu controle tratado com TEGA e em relação ao controle com lúpus 

não tratado com o peptídeo. Parece haver um fator aditivo em camundongos WT 

injetados com pristane e que são injetados com TEGA, com maior produção de 

MCP-1. Já os camundongos CD16KO tratados com o peptídeo produziram 

menos MCP-1 em relação ao controle não tratado com o TEGA. 

 



Resultados 
41 

 

 

Figura 10 - Produção de MCP-1 e IFNγ em pulmão de camundongos. Legenda 

representando as diversas intervenções no canto superior direito 

 

4.2 Experimentos com CD89 

4.2.1 CD89 interage diretamente com bactérias gram-positivas e gram-

negativas 

Sabendo que o CD16 interage diretamente com a Escherichia coli, 

investigamos se outro FcR diferente dos FcγRs, o CD89, poderia de maneira 

similar interagir com algumas bactérias na ausência de opsoninas (42-44,134). 

Inicialmente, avaliamos in vitro, usando ELISA, se o CD89 solúvel recombinante 

poderia se ligar a bactérias imobilizadas. Doses crescentes de CD89 solúvel 

recombinante resultaram em ligação dose dependente ao Streptococcus 

pneumoniae (gram-positivo) e Escherichia coli (gram-negativo), respectivamente 

(Figura 11A e B).  
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A                                                            B 

 

Figura 11 - Receptor CD89 recombinante solúvel interage diretamente com as 

bactérias. Ligação dose dependente do CD89 recombinante solúvel(sCD89) ao 

S. pneumoniae (A) ou E. coli (B) fixados. Ligação à albumina (alb) foi usada como 

controle 

 

Entretanto, só uma fraca ligação foi observada com o Streptococcus 

pyogenes (Figura 12). 

 

Figura 12 - Comparação da ligação do sCD89 a vários tipos de bactérias fixadas 

imobilizadas em placas de ELISA 
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Esta ligação não foi devido à captura de anticorpos detectores de CD89 

pelas bactérias pois não houve diferença na captura entre bactérias vivas ou 

mortas (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Interação do sCD89 com 106 E. coli e 106 S. pneumoniae vivas 

(barras verdes) vs. fixadas (barras escuras) 

 

Para examinar se o CD89 transmembrana é capaz de se ligar à bactéria, 

avaliamos a capacidade de ligação in vitro do S. pneumoniae marcado com FAM-

SE ou da E. coli marcada com Texas red aos BMM isolados de animais 

transgênicos na ausência de ligantes do CD89 exógenos, IgA e PCR (116). S 

pneumoniae ligou-se 4 vezes mais aos BMM derivados de animais CD89Tg do 

que aos BMM de animais controles (figura 14, superior). De modo similar, E. coli 

marcada com Texas-red se ligou 2 vezes mais aos BMM CD89Tg (Figura 14, 

inferior).  
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Figura 14 - BMM coletados de camundongos CD89Tg ou de controles 

(littermates) foram incubados com 100 bacterias/célula durante 2h à 4°C, 

lavadas e examinadas por microscopia confocal. Painéis à direita, quantificando 

as ligações (n=4) **p<0.01 

 

A ligação de ambas as bactérias aos BMM CD89+, mas não aos BMM 

controle, foi bastante diminuída pela adição de MIP-8a, um mAb bloqueador de 

CD89 anti-humano (Figura 15), demonstrando o envolvimento de um sítio de 

ligação no CD89 para essas interações. Além disso, CD89 recombinante solúvel 

bloqueou interações de S. pneumoniae e E. coli não somente em células CD89+, 

mas também, em algum grau, em células CD89- sugerindo que o CD89 solúvel 
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que se liga à bactéria pode dificultar a ligação do último a outros receptores 

inatos (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - BMM isolados de camundongos CD89Tg ou de controles não-

transgênicos foram incubados com 100 bactérias conjugadas/célula na presença 

ou ausência de anticorpo anti-CD89, MIP8a F(ab’)2 (10µg/ml), ou de CD89 

solúvel (sCD89, 500µg/ml) durante 2h à 4°C, na presença de azida de sódio e 

subsequentemente analisados por citometria de fluxo IFM (intensidade de 

fluorescência média). Dados apresentados como  média ± EPM; n=5. *p<0.05 

**p<0.01 ns: não significativo 

 

4.2.2 Interação bactéria-CD89 em macrófagos de camundongos induz 

ativação celular, fagocitose de bactérias e morte bacteriana que são 

dependentes da cadeia FcRγ. 

Primeiro investigamos as consequências funcionais da interação bactéria-

CD89 através da avaliação da secreção de citocinas. A interação dos BMM 

CD89Tg com S. pneumoniae ou E. coli, na ausência de ligantes cognatos de 

CD89, resultou em aumento na produção de IL-6 e TNF-α (Figura 16). 
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Figura 16 - Produção de IL-6 e TNF-α no sobrenadante de BMM obtidos de 

camundongos transgênicos CD89Tg e CD89R209L
Tg, e controles não transgênicos. 

Células foram incubadas por 16h na presença de E. coli ou S. Pneumoniae. 

Citocinas no sobrenadante foram medidas por ELISA 

 

Com o objetivo de determinar se a sinalização dependente de ITAM era 

necessária para essas respostas, usamos BMM de camundongos transgênicos 

que expressavam um versão geneticamente modificada do CD89, o CD89R209L, 

que tem uma Leu ao invés de Arg na posição 209 na região transmembrana 

(R209L). Esse receptor mutante não pode se associar com a cadeia gama 

(FcRγ) acoplada a ITAM (135). Os BMM CD89R209L
Tg se ligaram a ambas 

bactérias de maneira similar às células CD89Tg, indicando que a interação CD89-

FcRγ não é essencial para a ligação bacteriana. Além disso a adição de sCD89 

inibe essa ligação (Figura 17).  
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Figura 17 - A ligação das bactérias S. pneumoniae e E. coli ao CD89 independe 

da cadeia y. A adição de sCD89 inibe a ligação de ambas as bactérias ao CD89 

 

Entretanto, a produção de citocinas mediada por CD89 foi completamente 

dependente da cadeia gama associada a ITAM, já que os BMM CD89R209L
Tg não 

aumentaram a secreção de IL-6 e TNF-alfa (Figura 16). 

Para avaliar os respectivos papéis dos receptores Toll-like, FcRs, 

receptores de Manose e MARCO na captura diferencial de bactérias, avaliamos 

por citometria de fluxo a expressão na membrana dos BMM de TLRs 1, 2, 3, 4, 

5, 6,7, 8, CD16, CD32, CD64, receptor de Manose e MARCO (Figuras 18, 19 e 

20).  
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Figura 18 - Quantificação da expressão de TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

normalizados para o isotipo controle em BMM de camundongos CD89Tg e 

selvagens (WT) estimulados ou não por E. coli ou S. pneumoniae (S.p) por 2 

horas 
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Figura 19 - Quantificação da expressão de CD16/32, CD64, CD16.2, CD89 e 

receptor de Manose normalizados para o isotipo controle, em BMM de 

camundongos CD89Tg ou selvagens (WT) estimulados com S. pneumoniae (S.p) 
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Figura 20 - (A) Expressão de MARCO em BMM de camundongos WT e CD89Tg. 

Histogramas representativos de coloração para MARCO pela citometria de fluxo 

em BMM de CD89Tg (abaixo) e WT (acima), estimulados ou não com E. coli ou 

com S. pneumoniae. Os histogramas sombreados indicam coloração com os 

respectivos isotipos controles. (B). Quantificação da expressão de MARCO 

normalizado para o isotipo controle. ns: não significativo 

 

A expressão de membrana de TLRs, FcRs, receptor de manose e MARCO 

não mostrou diferenças significantes entre BMM WT e CD89Tg, nem antes nem 

depois da estimulação, mostrando que eles não são responsáveis pela diferença 

na captura bacteriana observada entre essas células. 

Para examinar o papel fagocítico do CD89 na interação bacteriana, 

fizemos ensaios de fagocitose de E. coli usando um sistema de marcação com 

A 

B 
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pHrodo nos BMM derivados de CD89Tg ou WT, na qual o marcador pHrodoTM de 

bactérias internalizadas aumentou a fluorescência no pH ácido encontrado em 

fagolisossomos, dando um bom índice quantitativo da fagocitose bacteriana. 

Células de camundongos CD89Tg internalizaram significantemente mais E. coli 

que células obtidas dos controles e esse fenômeno foi inibido pelo MIP8a F(ab’)2 

e pelo CD89 solúvel de maneira dose-dependente (Figura 21).  

 

 

Figura 21 - Fagocitose de E. coli/pHrodo pelos BMM obtidos de camundongos 

CD89Tg comparados aos controles (littermates). E. coli/pHrodo foram fagocitadas 

pelos BMM dos animais indicados, na presença ou ausência de MIP8a F(ab)’2 

ou CD89 recombinante solúvel (sCD89) de maneira dose dependente (100 a 

800µg/ml). Células foram lavadas e analisadas por microscopia confocal a laser. 

À esquerda: imagens de microscopia. À direita: quantificação. *** p<0.001 

 

Isso indica uma ligação direta da E. coli ao CD89, que resulta em 

fagocitose bacteriana e formação subsequente do fagolisossomo, na ausência 

de opsonina exógena IgA. Em seguida, avaliamos se isso levaria a um aumento 

da produção de ROS (espécies reativas de oxigênio) e em morte bacteriana. S. 

pneumoniae ou E. coli vivas induziram um aumento da produção de ROS pelos 

BMM CD89Tg, dependente da cadeia FcRγ, já que foi totalmente inibida em 
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células CD89R209L
Tg, alcançando níveis comparáveis àqueles observados em 

células controle (Figura 22).  

 

 

Figura 22 - Produção de ROS após 30 min pelos BMM controles, transgênicos 

CD89Tg e CD89R209L
 Tg estimulados por S. pneumoniae (S.p) ou E. coli medidos 

por microscopia confocal (n=15). ** p<0.01 

 

A morte de S. pneumoniae ou E. coli pelos BMM CD89Tg foi 

significantemente mais alta comparando-se com BMMs controle ou CD89R209L
Tg  

(Figura 23).  

 

Figura 23 - Quantificação de sobrevida bacteriana após 2h de incubação com 

BMM de camundongos CD89Tg, CD89R209L
Tg e controles. Dados apresentados 

como média ± EPM; n=3. ***p<0.001. 
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O número de bactérias vivas diminuiu 100x em culturas de BMM CD89Tg 

em comparação a culturas de células WT e CD89R209L
Tg, dentro de 2h da 

infecção. Para explorar a via de sinalização envolvida, analisamos o 

recrutamento de syk para o CD89 após estimulaçao de BMM obtidos de 

camundongos CD89Tg ou WT, tanto pelo S. pneumoniae quanto pela E. coli. 

Interação bactéria-CD89 resultou em recrutamento estável de Syk(durando no 

mínimo 2h) para o CD89 associado a cadeia FcRγ, enquanto os BMM 

CD89R209L
Tg falharam em induzir tal recrutamento (Figura 24).  

 

 

Figura 24 - Indução de sinalização ITAM do CD89 pelo S. pneumoniae ou E. 

coli. Após incubação de BMM de camundongos não transgênicos, CD89Tg ou 

CD89R209L
Tg com 106 UFC de S. pneumoniae (painéis superiores) ou E. coli 

(painéis inferiores) pelos tempos indicados, proteínas co-imunoprecipitadas (IP) 

pelo mAb A77 anti-CD89 (acima) e proteínas totais(abaixo) foram analisadas por 

immunoblotting(IB) usando anticorpo policlonal de coelho anti-syk 

 

Recrutamento de Syk para o CD89, mas não de SHP-1 (figura 25-A), 

seguido da estimulação bacteriana também foi observado em cultura de 

monócitos de sangue humano, o qual foi inibido pela adição de CD89 

recombinante solúvel (figura 25-B).  
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Figura 25 - (A) Após incubação de BMM com S. pneumoniae (à direita) ou E. 

coli (à esquerda) durante os períodos indicados, as proteínas extraídas foram 

imunoprecipitadas com mAb A77 anti-CD89 e “probed” para SHP-1 co-

imunoprecipitada usando anti-soro polyclonal anti-SHP-1 de coelho. A 

quantidade total de SHP-1 na proteína extraída não precipitada correspondente 

é mostrada abaixo, novamente usando antisoro anti SHP-1 policlonal de Coelho 

para immunoblotting(IB). (B) Análise do recrutamento de syk e SHP-1 em 

fagócitos humanos. Em resposta a presença de E. coli e de S. pneumoniae, syk, 

mas não SHP-1, é recrutado para a subunidade FcRγ associada ao CD89. O 

recrutamento é inibido pela adição de sCD89. A quantidade total de syk e SHP-

1 na proteína extraída é mostrada à direita 

 

Juntos, esses resultados indicam que a interação bactéria-CD89 resulta em 

sinalização do ITAM acoplado à cadeia FcRγ, o que leva a recrutamento estável 

de syk e ativação celular com fagocitose e morte bacteriana. 

 

4.2.3 Fagócitos de IDCV deficientes em IgA mediam fagocitose, produção 

de ROS e morte bacteriana através da interação com CD89 

Para demonstrarmos que a interação CD89-bactéria ocorre 

independentemente de IgA, examinamos fagócitos de células humanas de 

doadores saudáveis e de pacientes com IDCV que são deficientes de IgA no 
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plasma. A expressão de CD89 em monócitos e neutrófilos foi significantemente 

aumentada nos indivíduos com IDCV se comparada a indivíduos saudáveis 

(Figura 26 e 27). 

 

 

Figura 26 - Gráficos representativos da expressão do CD89 nos monócitos 

isolados de doadores saudáveis (esquerda) e de pacientes com IDCV (direita) 

usando o anticorpo anti-CD89 com PE-conjugada e seu isotipo controle 

 

 

Figura 27 - Expressão aumentada de CD89 em monócitos e neutrófilos. ** 

p<0.01. 

 



Resultados 
56 

 

A ligação de S. pneumoniae e E. coli a células de indivíduos com IDCV ou 

saudáveis foi dependente de CD89 já que foram inibidas pelo MIP8a F(ab’)2 e 

por IgAh não específica (Figura 28).  

 

 

Figura 28 - Ligação de S. pneumoniae (S. p) ou de E. coli a monócitos 

sanguíneos de doadores saudáveis (DS, púrpura) ou de pacientes com IDCV 

(IDCV, vermelho) na presença de IgA monomérica (500 µg/ml) ou de MIP8a 

F(ab’) 2 (10µg/ml). Dados são apresentados com média ± EPM. ***p<0.001 

 

Em contraste, IgAh específica aumentou significantemente a fagocitose 

(Figura 29).  
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Figura 29 – Aumento da fagocitose de E. coli por monócitos de 6 indivíduos 

saudáveis, na ausência e após adição de IgA humana específica 

 

Assim, embora IgA específica possa servir como opsonina, a ligação de 

S.p e E. coli ao CD89 não requer IgA. Para confirmar a fagocitose e o papel 

ativador do CD89 humano nativo em relação a bactérias independentemente de 

IgA, realizamos ensaio de fagocitose pHrodo de E. coli, seguido de respostas 

anti-bacterianas em monócitos sanguíneos purificados de pacientes com IDCV 

que não tinham IgA no plasma. Macrófagos derivados de monócitos de pacientes 

com IDCV fagocitaram eficientemente E. coli marcada de maneira similar a 

células de doadores saudáveis (Figura 30).  
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Figura 30 - Fagocitose de E. coli/pHrodo por monócitos/macrófagos humanos 

isolados de doadores saudáveis (DS) ou de pacientes com IDCV. Painéis 

esquerdos: imagens representativas Barras de escala: 200µm. Histograma à 

direita: quantificação (n=3). ns: não-significativo 

 

Além do mais, o anticorpo bloqueador MIP8a F(ab’)2 anti-CD89 diminuiu 

de forma drástica a fagocitose bacteriana, confirmando que a interação CD89-

bactéria foi funcional mesmo na ausência de IgA humano. Isso foi associado a 

produção eficiente de ROS, que foi inibida pelo MIP8a F(ab’)2 (Figura 31).  

 

 

Figura 31 - Produção de espécies reativas de oxigênio em resposta à co-

incubação de monócitos humanos de DS ou IDCV com S. pneumoniae (S.p) ou 

E. coli na presença ou ausência de anticorpo MIP8a F(ab)’2 (n=3). *p<0.05. ns: 

não-significativo 
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Finalmente, macrófagos de pacientes com IDCV causaram morte 

bacteriana de maneira similar a macrófagos de indivíduos saudáveis (Figura 32). 

 

 

Figura 32 - Sobrevida bacteriana após incubação com monócitos humanos de 

DS ou IDCV por 2h na presença ou ausência de anticorpo MIP-8a F(ab)’2. Dados 

são apresentados com média ± EPM. **p<0.01. ns: não-significativo 

 

Juntos, esses achados indicam que as interações CD89-bactéria resultam 

em funções essenciais de ativação de FcRs (fagocitose, produção de citocinas 

e ROS e morte bacteriana) as quais são preservadas em fagócitos de sangue 

humano de pacientes com IDCV deficientes em IgA, sugerindo que o CD89 pode 

ter papel protetor direto contra infecções por E. coli e S. pneumoniae na ausência 

dessa imunoglobulina. 

 

4.2.4 Papel da interação CD89-bactéria sob condições fisiológicas. 

Para avaliarmos o papel fisiológico da interação CD89-bactéria, primeiro 

examinamos se essas interações eram diminuídas pela competição com 
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concentrações fisiológicas de IgA sérica desprovida de atividade de anticorpo 

anti-bacteriana.  

Tanto a ligação do S. pneumoniae quanto de E. coli foram inibidas por IgA 

humana monomérica não-específica de modo dose-dependente (Figura 33), 

demonstrando que a ligação da bactéria no CD89 foi impedida pela ligação de 

IgA ao domínio CD89 D1. 

 

  

Figura 33 - Ensaios com ELISA competitivo entre sCD89 e S. pneumoniae ou E. 

coli e IgA humano não específico (à esquerda) ou IgA humano específico com 

atividade de anticorpo antibacteriano (à direita) 

 

Entretanto, a inibição foi parcial e atingiu platô de 80% de inibição na 

concentração de 700mcg/mL de IgA, permitindo uma proporção significante 

remanescente de sCD89 para se ligar a bactéria, apesar de concentrações 

fisiológicas de IgA (até 2mg/ml) (Figura 33, gráfico à esquerda). Como esperado, 

a ligação bactéria-CD89 foi aumentada na presença de opsonina IgA humana 

específica (IgAh) contra bactéria (Figura 33, gráfico à direita).  

Para determinarmos se a ligação remanescente da bactéria ao CD89, 

observada na presença de uma concentração fisiológica de IgA, poderia ser 
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funcionalmente relevante, exploramos a captura bacteriana na presença de 

2mg/ml de IgA não-específica. A captura de bactérias observada em BMM 

CD89Tg foi reduzida na presença de concentrações fisiológicas de soro com IgA 

inespecífico. Entretanto, permaneceu aumentado em 50-100% quando 

comparado a captura bacteriana por BMM derivado de animais WT (Figura 34), 

confirmando assim o CD89 como um potente receptor inato para bactérias.  

 

 

Figura 34 - Fagocitose bacteriana pelos BMM de camundongos CD89Tg 

comparado aos WT. Bactérias foram fagocitadas pelos BMM dos camundongos 

indicados na presença ou ausência de IgA não-específica em concentrações 

fisiológicas (2mg/ml). Células foram lavadas e analisadas por citometria de fluxo. 

Dados apresentados como média ± EPM. * p <0.05 **p<0.01 

 

Monócitos/macrófagos não são as únicas células imunes a expressar 

CD89. Células dendríticas imaturas, que também expressam esse receptor, são 

capazes de capturar bactérias em locais com baixas concentrações de IgA (136-

137). BDMC CD11c+ de animais CD89Tg foram gerados após cultura com GM-

CSF e IL4 e foram analisados em relação à fagocitose bacteriana. De maneira 

semelhante aos BMM, a expressão do CD89 em BMDC aumentou 

significantemente a fagocitose bacteriana se comparada aos BMDC WT. Essa 
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potencialização permaneceu forte (ao redor de 100% de aumento) mesmo sob 

concentrações fisiológicas de IgA sérico inespecífico (Figuras 35 e 36).  

 

 

Figura 35 - Fagocitose bacteriana pelos BMDC obtidos de camundongos 

CD89Tg (esquerda) comparados com WT (direita). Bactérias  fagocitadas pelos 

BDMC dos camundongos indicados na presença ou ausência de IgA não-

específica em concentrações fisiológicas (2mg/ml). Células foram lavadas e 

analisadas por citometria de fluxo. Dados são apresentados como média ± EP. 

* p <0.05 **p<0.01 

 

 

 
Figura 36 - Imagens representativas de E. coli (azul) e CD11c (vermelho) de 

BMDC de camundongos CD89Tg ou WT capturadas por citometria de fluxo com 

imagem (barra de escala = 5 µm) e as percentagens do escore de fagocitose 

bacteriana 
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Juntos, esses experimentos sugerem que a interação direta CD89-

bactéria pode ter um papel fisiológico protetor para o sistema imune do 

hospedeiro. 

 

4.2.5 Interação CD89-bactéria protege contra a mortalidade em dois 

modelos de sepse 

Investigamos o papel in vivo da interação direta entre bactérias e o CD89 

no clearance bacteriano, causando pneumonia experimental através da infecção 

intranasal com S. pneumoniae, um coco gram-positivo. Camundongos CD89Tg 

exibiram uma menor mortalidade após a infecção quando comparados aos 

camundongos controle (WT) (Figura 37).  

 

 

Figura 37 - Sobrevida de CD89Tg (linha vermelha) e controles não transgênicos 

(linha escura) após inoculação intranasal (momento 0) com S. pneumonia 

(n=25). Curvas de Kaplan-Meier e o log-rank test foram usados para comparar 

taxas de mortalidade  

 

Abaixo vemos que o número de S. pneumoniae nos pulmões de animais 

transgênicos foi 100 vezes menor 48h após inoculação quando comparado aos 

controles (Figura 38, A), em acordo com a atividade bactericida/fagocítica 
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dependente de CD89 nos fagócitos dos animais descritos anteriormente. Os 

camundongos transgênicos exibiram menos infiltrado intersticial e 

peribronquiolar e menos alveolite  (Figura 38, B e C). Os espaços alveolares 

foram infiltrados por células monomórficas, que estavam em número maior nos 

controles não-transgênicos. 

 

A 

 

Figura 38 - (A) Quantidades pulmonares menores de S. pneumoniae nos CD89Tg 

quando comparados aos controles littermate. (B) Coloração de HE de cortes 

pulmonares de animais CD89Tg e controles não transgênicos após infecção intra-

nasal. Barra de escala = 200 µm. (C) Escore de alveolite por células 

monomórficas inflamatórias. ***p<0.001 

 

Além do mais, camundongos transgênicos expressaram níveis locais de 

RNAm mais altos da citocina inflamatória IL-1, 6 horas após inoculação 

bacteriana. Apesar disso, a inflamação precoce se resolveu com um nível de 

RNAm de IL-1 mais baixo em animais transgênicos 48h após infecção se 

comparados aos littermates (Figura 39). Ao contrário, o nível de RNAm de TNF-

α foi idêntico em nossos dois grupos às 6 e 48h. 

 

B 

C 
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Figura 39 - Expressão de RNAm de citocinas (IL-1 e TNF-α) foram avaliadas por 

reação em cadeia de polimerase reversa quantitativa de 5 amostras de tecidos 

pulmonares coletados 6 e 48h após infecção intranasal. Os níveis de RNAm 

foram normalizados para níveis de RNAm de β-actina. UA: Unidades arbitrárias 

* p <0.05 ns: não-significante 

 

Exploramos também o papel protetor do CD89 em infecções 

polimicrobianas, avaliando as consequências da expressão de CD89 num 

modelo de peritonite grave induzida por CLP. Como no modelo de pneumonia, 

os camundongos CD89Tg foram protegidos da sepse (Figura 40).  

 

 

Figura 40 - Aumento de sobrevida de camundongos CD89Tg (linha vermelha, 

n=26) comparado a camundongos não-transgênicos controle (linha preta, n=22) 

após CLP. Curvas de Kaplan-Meier log-rank test foram usados para comparar 

taxas de mortalidade 
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O peritôneo de animais transgênicos continham um número menor de 

bactérias que controles após CLP (figura 41, à esquerda). Camundongos CD89Tg 

expressaram respostas IL-1 e TNF-α precoces e transitórias no peritôneo pós-

CLP em comparação com respostas tardias observadas em animais selvagens 

(Figura 41, à direita).  

 

 

Figura 41 - (A) 48h após CLP, foram contadas as bactérias do fluido peritoneal 

nos camundongos CD89Tg e controles. (B) Níveis de IL-1 e TNF-α no lavado 

peritoneal foram analisados por ELISA e 48h após CLP (n=3). Todos os dados 

são apresentados como média ± EPM. * p <0.05 ***p<0.001. ns: não-significativo 

 

 

É de se notar que essas respostas precoces foram associadas com uma 

taxa de mortalidade mais baixa. Em conjunto, esses resultados indicam que após 

CLP, o CD89 ativado por bactérias que residem no trato gastrointestinal induzem 

uma fagocitose mais eficiente juntamente com uma resposta inflamatória mais 

precoce e melhor controlada, resultando em um número menor de bactérias no 

peritôneo e uma proteção mais efetiva do hospedeiro. 
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4.2.6 Proteção pelo CD89 contra a sepse é dependente de cadeia 

FcRgamma 

Como a cadeia FcRγ associada ao CD89 foi mandatória para a atividade 

bactericida dos fagócitos (dados descritos acima), realizamos experimentos de 

infecção similares usando CD89R209L
Tg para determinar se FcRγ era também 

necessária para proteção observada no camundongo CD89Tg. Como mostrado 

na Figura 42, não se observou diferença de mortalidade em relação aos 

camundongos controle após infecção nasal com S. pneumoniae ou CLP, 

indicando que a interação bacteriana com CD89R209L não é protetora.  

 

 

Figura 42 - Aumento da sobrevida de animais CD89Tg após infecção pulmonar 

por inoculação intranasal com S. pneumonia comparado com CD89R209L
Tg ou 

controles não transgênicos (gráfico à esquerda). Aumento da sobrevida de 

camundongos CD89Tg (n=10) em comparação com os CD89R209L
Tg ou controles 

(n=10) após CLP (gráfico à direita). Curvas de Kaplan-Meier e o log-rank test 

foram usados para comparar as taxas de mortalidade. Dados foram 

apresentados como média ± EPM 
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Isso foi confirmado pela quantidade similar de bactérias colonizando 

tecidos infectados, resposta de citocinas e lesão tecidual entre os camundongos 

controle e CD89R209L
Tg (Figura 43). 

 

 

Figura 43 - (A) Quantidades pulmonares diminuídas de S. pneumoniae nos 
CD89Tg se comparado aos CD89R209L

Tg ou controles (n=5). (B) Expressão de 
RNAm de citocinas inflamatórias IL1 e TNF-α foram avaliados por qPCR em 
amostras de RNA de tecido pulmonar coletadas 6h após inoculação intra-nasal 
de camundongos. Os níveis de mRNA das citocinas foram normalizados para os 
níveis de mRNA de β-actina. (C) Coloração por HE de seções pulmonares de 
camundongos CD89R209L

Tg e controles não transgênicos littermates após 
infeção intra-nasal. Barras de escala = 200 µm. (D) Depois de 48h de CLP, a 
contagem de bactérias no fluido peritoneal foi menos numerosa no liquido 
peritoneal de camundongos CD89Tg do que nos CD89Tg e controles(n=5). (E)   
Níveis de IL-1 e TNF-α no lavado peritoneal avaliados por ELISA 6 horas após 
CLP. UA: unidades arbitrárias. Dados foram apresentados como média ± EPM. 
*p<0.05,**p<0.01, ns: não significativo 
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4.2.7 CD89 protege contra sepse na ausência de CD16 durante infecções 

por gram-positivo 

Como o CD16 interage diretamente com E. coli e agrava a sepse num 

modelo de CLP através da indução de sinal ITAMi (43), examinamos se esse 

receptor poderia interagir também com S. pneumonia. ELISA mostrou que o 

CD16 rapidamente interage com estas bactérias (Figura 44).  

 

 

Figura 44 - Comparação da ligação do sCD16 a bactérias fixadas (E.coli ou S. 

pneumoniae (S.p) ou albumina (Alb) imobilizadas em placa de ELISA. ns: não-

significativo 

 

CD16 também protege os camundongos contra pneumonia por S. 

pneumoniae, opostamente a sua ação deletéria no modelo CLP (Figura 45) 

demonstrando que o CD16 tem papéis opostos na sepse a depender do tipo de 

bacteria e órgãos envolvidos. Exploramos então se o CD89 poderia proteger 

camundongos além do que foi observado em camundongos CD16KO. No 

modelo de pneumonia o CD89 foi protetor, independetemente da presença do 

CD16, demonstrando que sua ação não era dependente deste receptor. Na 

sepse induzida por CLP, o CD89 forneceu uma proteção suplementar menor, 
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porém sem significado estatístico, em relação àquele observado na ausência de 

CD16 (Figura 45).  

 

Figura 45 - Taxas de sobrevida de camundongos CD16 KO, CD16 KO-CD89Tg, 

CD89Tg ou controles após infecção intranasal por S. pneumoniae ou CLP. Curvas 

de Kaplan-Meier e log-rank test foram usados para comparar taxas de 

mortalidade. Dados apresentados como média ± EPM. ***p<0.001 

 

Assim, o CD89 é um receptor importante para as defesas contra infecções 

e pode contrabalançar o sinal inibitório CD16-ITAMi, que é deletério para o 

modelo CLP de peritonite aguda.  

 

4.2.8 Proteção mediada por CD89 contra a sepse é independente de PCR e 

de anticorpos IgA anti-bactéria 

Já que a PCR (proteína C reativa) é um ligante conhecido de CD89 que 

poderia servir como opsonina, utilizamos camundongos PCR-KO e os 

retrocruzamos com camundongos CD89Tg para explorar o envolvimento dessa 

proteína na proteção dependente de CD89 (117,138). Similar ao que 

descrevemos acima para camundongos WT e CD89Tg, um aumento significativo 
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nas taxas de sobrevivência foram obtidas quando o gene CD89 foi introduzido 

em fundo PCR-KO (Figura 46).  

  

Figura 46 - Aumento da sobrevida de animais CD89Tg PCR-KO após infecção 

intranasal com S. pneumonia comparado aos camundongos CRP-KO (n=12 por 

grupo). Aumento da sobrevida de camundongos CD89Tg PCR-KO (n=10) 

comparados com PCR-KO (n=10) após CLP. Curvas de Kaplan-Meier e teste 

log-rank foram usados para comparar taxas de mortalidade 

 

Isso foi associado com diminuição significativa nas contagens de 

bactérias nos pulmões e em cavidade peritoneal dos camundongos C89TgPCR-

KO quando comparados a camundongos PCR-KO (Figura 47). Esta proteção foi 

associada com uma inflamação precoce e robusta (em 6h) seguido de uma 

resolução da inflamação (em 48h), medido pelos níveis locais de RNAm e 

proteínas (IL-1 e TNF-α) (Figura 47). 
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Figura 47 – (A) Contagens pulmonares menores de S. pneumoniae nos 
camundongos CD89TgPCR-KO após 48 horas quando comparado aos PCR-KO 
(n=4)(à esquerda). (B) Expressão de mRNA de citocinas (IL1 e TNF-α) foram 
avaliadas por qPCR de amostras de tecido pulmonar coletados 6 e 24h após 
infecção intra-nasal. Níveis de mRNA de citocinas foram normalizados para 
níveis de mRNA de β-actin. (C) Contagem de bactérias em fluido peritoneal 48 
horas após CLP (n=4).  (D) Níveis de IL-1 e TNF-α no lavado peritoneal avaliados 
por ELISA 6 e 48h após CLP (n=4). UA: unidades arbitrárias. * p <0.05 **p<0.01 
 

Ensaios de fagocitose mostraram aumento significante na fagocitose de 

bactérias em BMM de CD89TgPCR-KO quando comparado ao PCR-KO, que foi 

inibido pela adição de MIP8a F(ab’)2 (Figura 48), confirmando o papel protetor do 

CD89 independente de PCR.  
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Figura 48 - (A) Quantificação da fagocitose de S. pneumoniae (esquerda) e E. 

coli (direita) e (B) sua inibição após incubação de 100 bactérias/BMM CD89Tg 

PCR-KO ou PCR-KO na presença de MIP8a anti-CD89 F(ab’)2. *p <0.05 

**p<0.01 

 

Para excluir o papel de anticorpos IgA de camundongo nesta proteção 

através de um interação presumível com o CD89 humano (IgA de camundongo 

interage fracamente com CD89 humano), medimos os níveis de anticorpos IgA 

anti-bactéria, em 48h e no dia 7 (168h) após infecção (123). 48h após infecção, 

quando um aumento significativo na sobrevida dos camundongos CD89Tg PCR-

KO já foi detectado (p<0,02, ver figura 46), nenhuma IgA anti-bactéria foi 

detectada no soro de ambos os modelos de infecção (pneumonia e CLP) (Figura 

49). 
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Figura 49 - Medida de anticorpos IgA de camundongos contra as bactérias 

indicadas, 48 ou 168 horas após infecção com S. pneumoniae (esquerda) ou 

CLP (direita) em camundongos CD89Tg ou CD89Tg PCR-KO. Dados 

apresentados como média ± EPM 

 

Em conjunto, esses resultados identificam o CD89 como um receptor 

imune inato que pode ter papel crucial na proteção do hospedeiro na fase 

precoce de infecções bacterianas.  
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V DISCUSSÃO 

 

 

 A presente tese versa sobre dois receptores imunes altamente versáteis, 

o CD16 e o CD89. Esses FcR podem apresentar respostas celulares ativatórias 

ou inibitórias, amplificando ou abreviando processos inflamatórios presentes na 

patogênese de doenças auto-imunes, infecção e até mesmo do câncer. 

Estudamos a funcionalidade do CD16 em modelo murino de sepse e 

lupus, explorando a ativação do sinal ITAMi através da proteína wzxe e suas 

repercussões. Ao mesmo tempo, usando células humanas e camundongos 

transgênicos, averiguamos a capacidade do CD89 de agir como receptor inato, 

protegendo o indivíduo em situações de infecção.  

 

5.1 Experimentos com CD16:  lúpus, sepse e wzxe  

A descoberta de peptídeos capazes de mimetizar a ligação funcional com 

receptores Fc humanos representa um grande desafio no desenvolvimento de 

drogas com a finalidade de modular funções efetoras (139).  

Inicialmente nos propusemos a avaliar os efeitos biológicos e terapêuticos 

do peptídeo WzXe, com a intenção de investigar se este novo ligante do CD16, 

recém descoberto (44), seria capaz de diminuir a resposta inflamatória que causa 

dano tecidual, em um modelo de lúpus induzido por pristane. O peptídeo sintético 

CYWGGTEGAC (sequência do wzxe, ligante do CD16) é capaz de mimetizar a 

interação E. coli-CD16 impedindo o clearance bacteriano e diminuindo a 

produção de ROS através de sinalização inibitória ITAMi (44). Quisemos 
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investigar o efeito terapêutico desta interação com a hipótese de que a 

sinalização ITAMi (inibitória) pudesse  diminuir a produção de citocinas 

inflamatórias e alterar a assinatura de interferon característica deste modelo 

(81,113).  

Por outro lado, uma possível diminuição da atividade fagocítica poderia 

ocorrer e, sendo este um mecanismo que faz parte da patogênese do lúpus, 

poderíamos nos surpreender com a piora da doença com o uso do peptídeo (53). 

O peptídeo diminuiria o clearance fagocítico de células apoptóticas, geradas em 

excesso pela injeção do pristane no peritôneo, e perpetuaria o estímulo 

antigênico. Isso amplificaria a auto-imunidade e inflamação causada pelo modelo 

(140).  

Avaliamos diversas citocinas em tecido pulmonar, quantificando tanto a 

expressão gênica de RNAm quanto a efetiva tradução em proteínas 

(demonstrado anteriormente nas Figuras 6-8 e 9-10, respectivamente). A 

despeito de aumentos esporádicos em algumas citocinas em camundongos 

injetados com pristane (já descrito na literatura), não encontramos diferença 

importante entre os grupos que receberam o CYWGGTEGAC como tratamento 

ou não. Chama atenção o aumento de MCP-1 em camundongos selvagens 

tratados com o peptídeo em relação ao seu controle injetado com PBS. Essa 

citocina é essencialmente pró-inflamatória e conhecida por recrutar macrófagos 

(141). Parece haver um efeito aditivo no aumento de MCP-1 nos camundongos 

injetados com pristane (Figura 10A). Tal achado é pouco expressivo, porém nos 

permite conjecturar sobre um possível efeito proinflamatório do peptídeo. 

Devido ao modelo necessitar de tempo prolongado para que os 

camundongos (6 a 8 meses) apresentem manifestações renais, optamos pela 
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linhagem C57Bl/6 que desenvolve manifestações pulmonares de forma mais 

precoce (80,113). Não acompanhamos as alterações clínicas associadas ao 

lúpus, nem dosamos anticorpos antinucleares ou fizemos avaliações histológicas 

do pulmão desses animais, o que fragiliza nossas conclusões. 

O uso do peptídeo TEGA, pelo menos no nosso desenho experimental, 

não alterou a resposta inflamatória em modelo experimental de lupus induzido 

por pristane. Acreditamos que os resultados negativos explicam-se pela dose 

inadequada do peptídeo ou proteólise por enzimas endógenas do camundongo, 

assim que o peptídeo é injetado. Novas doses ou manipulação da estrutura do 

peptídeo com ajustes nas suas características farmacocinéticas podem melhorar 

a absorção e prolongar o tempo de ação (142). Estabilizar a estrutura do 

peptídeo, inibir sua degradação, usar outras vias de administração e outros 

modelos de camundongo com manifestações clínicas diferentes, além de tempo 

de tratamento maior, deveriam ser testados para se avaliar os efeitos do 

CYWGGTEGAC, como possível tratamento para o lúpus. 

A abordagem dessas questões são perspectivas futuras para este projeto. 

Graças a sequência de aminoácidos mais curta, este tipo de peptídeo, caso 

validado para tratamento, provavelmente induziria menos efeitos colaterais e 

teriam um custo benefício melhor que IVIg ou outras drogas imunossupressoras 

e anti-inflamatórias. Além do mais, como sua produção é sintética, a 

contaminação por produtos sanguíneos não seria um problema (143). Enfatizo 

que o modelo utilizado está bem estabelecido na literatura como um dos 

principais modelos de lúpus induzido (72).  

Ainda explorando o CD16, investigamos os efeitos biológicos, em um 

modelo de infecção por injeção de E. coli, da presença ou não do peptídeo wzxe 
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na membrana dessa bactéria. Demonstramos neste modelo que a mortalidade e 

a produção de todas as citocinas foi maior na bactéria selvagem (figuras 4 e 5). 

Chama atenção que não houve diferença na produção de citocinas comparando-

se os animais injetados com a bactéria mutante wzxe-/- e os controles saudáveis 

injetados com PBS. Esses achados demonstram uma maior virulência da E. coli 

selvagem em relação à bactéria mutante wzxe-/- e corrobora nossa hipótese de 

que o wzxe, como ligante do CD16, tem considerável importância durante este 

tipo de infecção. Como foi demonstrado anteriormente (44), o engajamento da 

E. coli diretamente com o CD16 através da proteína wzxe permite a evasão desta 

bactéria, favorecendo sua proliferação e a perpetuação do processo infeccioso. 

Houve aumento de todas as citocinas inflamatórias e mesmo da IL-10, citocina 

reconhecidamente antiinflamatória (144). O excesso de produção da IL-10 está 

descrito como marcador de gravidade e desfechos fatais em diversas situações 

(145,146). 

O wzxe é uma translocase responsável pelo movimento trans-bicamada 

através da membrana plasmática de substratos envolvidos na montagem de 

polissacarídeos da superfície celular, incluindo o polissacarídeo O (147,148). 

Esse polissacarídeo O, ou simplesmente antígeno O, é o componente mais 

externo do LPS (lipopolissacarídeo). O LPS, também conhecido como 

endotoxina, é o componente principal da membrana mais externa das bactérias 

gram-negativas (149). As subunidades do antígeno O são translocadas através 

da membrana celular interna (pelo wzx), onde são polimerizadas (pelo wzy, com 

comprimento de cadeia determinado pelo wzz) e finalmente ligadas ao restante 

dos componentes para formar o LPS (150). O wzxe encontrado na E. coli é 

encontrado também em outras enterobactérias como a Salmonella, Shigella sp 
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e a Klebsiella pneumoniae (151). Poderia este mecanismo de evasão da E. coli 

ser utilizada por outras bactérias gram-negativas que também apresentam essa 

proteína em sua membrana? Infelizmente não conseguimos ampliar o estudo 

sobre a sinalização ITAMi de E. coli, a qual poderá ser investigada em outro 

projeto. Porém podemos hipotetisar que o wzxe, sendo uma estrutura presente 

em várias enterobactérias gram-negativas, pode ser um alvo interessante para 

o tratamento de infecções por esses microorganismos. Além disso, os 

experimentos não permitem descartar que a menor virulência das bactérias 

wzxe-/-  não se deve  à perturbação da síntese de uma parede celular com menor 

quantidade de LPS e mais frágil, e não exclusivamente à ausência de sinalização 

ITAMi. 

 

5.2 Experimentos com CD89: ligação direta à bactérias e proteção do 

hospedeiro 

 Na segunda parte do projeto, realizado completamente durante meu 

estágio no INSERM em Paris, sob orientação do Prof. Renato Monteiro e de 

Sanae Ben Mkadden, em co-autoria com Christian de Tymowski, estudante de 

doutorado e pesquisador principal desta temática, descrevemos uma nova 

função para o CD89 como ligante bacteriano e possível mediador de respostas 

imunes inatas precoces.  

Os experimentos demonstraram que o CD89 é capaz de ligar-se a 

bactérias diretamente, na ausência de opsoninas, IgA ou PCR. Essa ligação 

direta parece ter um papel no início da infecção e, num momento seguinte, ocorre 

a produção de IgA específica (imunidade adaptativa) que serve de opsonina. 

Esse receptor, além de sua dualidade funcional (pró ou antiinflamatório) a 
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depender do contexto, parece também ter uma função imediata (inata) e uma 

mais tardia (adaptativa). Evidenciamos, nos experimentos descritos, que a 

primeira se dá através da ligação direta a bactérias e desencadeia  de respostas 

imunes nas primeiras horas do ínicio da infecção. 

Demonstramos que o CD89 se liga tanto a bactérias gram-negativas (E. 

coli) quanto gram-positivas (S. pneumoniae) e aumenta a proteção contra 

infecção. Sabe-se que, além de ligar-se a IgA, o CD89 também é capaz de ligar-

se à PCR (35) e induzir respostas inflamatórias com papel na imunidade. Os 

experimentos realizados in vitro e ex vivo mostram que o CD89 liga-se a 

bactérias mesmo na ausência de IgA e PCR. Os experimentos  in vivo foram na 

mesma direção. 

O fato de que só a presença adicional do CD89 in vitro foi capaz de dobrar 

a captura da bactéria, dobrar a produção de citocinas e ROS e diminuir a 

contagem de bactérias sobreviventes mostra a importância que o CD89 tem na 

defesa contra as bactérias. Estes efeitos foram confirmados in vivo, onde a 

quantidade de bactérias coletadas nas primeiras 48h foi 100 vezes menor em 

camundongos CD89Tg comparado aos WT, com aumento da produção de 

citocinas e na aumento nasobrevida. Enquanto a IgA de camundongo se liga 

parcamente ao CD89 e não compete com as bactérias pela ligação com o CD89, 

nos humanos, a IgA sérica inibe a ligação de bactérias ao CD89, porém de 

maneira incompleta (Figura 3). Assim, parece haver um papel fisiológico para o 

CD89 principalmente em locais com baixas concentrações de IgA. A expressão 

de outros receptores imunes envolvidos no reconhecimento de bactérias pelos 

macrófagos (TLR, MARCO, FcγRs, receptor de lectina) não foi diferente entre 
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BMM de camundongos CD89Tg e controles, o que reforça que as diferenças entre 

camundongos CD89+ e CD89- são exclusivamente devidas a esse receptor. 

Observamos que quase nenhuma IgA é produzida nas fases iniciais da 

infecção (até 48h), mesmo quando já se evidencia alguma proteção em 

camundongos CD89Tg, sugerindo um papel importante desse receptor na 

resposta imune inata. 

Nos modelos de sepse utilizados, o CD89 reduziu a carga bacteriana, 

aumentou a reação inflamatória precoce e levou a maior sobrevivência dos 

animais. Pode-se propor que a captura mais efetiva de bactérias e a reação 

inflamatória mais precoce favorecem a contenção da infecção enquanto a 

resposta imune adaptativa não tem início. 

Acreditamos que essa ligação direta com bactérias, sem a participação de 

IgA ou outros ligantes, mediando imunidade inata, é mais uma função do CD89. 

Já é descrito que esse receptor pode mediar tanto respostas inflamatórias quanto 

anti-inflamatórias a depender do modo de ligação da IgA, quando na forma 

monomérica ou através de imunocomplexos, respectivamente (39,40) (Figura 2). 

Sabemos que um aumento na frequência de infecções é característica 

das imunodeficiências, porém há poucos estudos comparando essa frequência 

entre pacientes com deficiência seletiva de IgA e IDCV. Pacientes com 

deficiência de IgA têm menos infecções pulmonares quando comparado a 

pacientes com deficiência de IgA associada a deficiência de IgG (152). Em 

estudo recente foi relatado que, enquanto níveis baixos de IgG e IgM estão 

associados com aumento do risco de infecções, a deficiência seletiva de IgA 

parece ser melhor tolerada (153). Evidenciamos que fagócitos de pacientes com 

IDCV, em reposição de IgG e IgM, tinham aumento da expressão do CD89 e 
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capacidade de mediar internalização e morte bacteriana. Esses achados estão 

de acordo com observações prévias que pacientes com deficiência de IgA têm 

capacidade residual para combater infecções (154,155). 

Já se demonstrou que a expressão e ativação do CD89 está aumentada 

em fagócitos de sangue humano após infecção bacteriana (gram-negativa), 

juntamente com aumento da expressão e associação de FcRγ com o CD89 

(156). O LPS também aumenta a expressão de CD89 em monócitos (157). O 

fato de bactérias ou seus produtos serem capazes de aumentar  a expressão de 

CD89 vai ao encontro das nossas observações de que a proteção mediada por 

CD89 em camundongos também ocorre na ausência de IgA, já nas primeiras 

48h. Isso sugere que o CD89 age como receptor inato nas primeiras horas da 

infecção. Numa fase mais tardia, quando já houver ocorrido produção de IgA, 

essa ligação direta aumentará ainda mais o crosslinking de CD89 e fornecerá 

sítios de ancoramento adicionais para captura de bactérias opsonizadas, 

aumentando a sinalização ITAM e todas as suas repercussões imunes. Essas 

duas formas de captura bacteriana pelo CD89, dependente de IgA e 

independente de IgA, reforçam a importância deste receptor na imunidade. 

Em estudo anterior, observamos que a E. coli é capaz de induzir um sinal 

ITAMi potente através do CD16A, envolvendo SHP-1, e evadir do sistema imune 

e aumentando a mortalidade (47). Contrariamente, o CD16A foi protetor durante 

infecção por S. pneumoniae. Já o CD89 se liga a S. pneumoniae e E. coli, 

levando a recrutamento de Syk, fagocitose bacteriana e inflamação controlada, 

evidenciada pela diminuição da produção de IL-1 nas primeiras 48h na 

pneumonia e em CLP e no aumento da sobrevida dos camundongos CD89Tg. 

Apesar do CD16 e do CD89 apresentarem um adaptador FcRγ, não há 
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homologia entre os domínios extracelulares destes receptores (34), o que sugere 

que o comportamento diferente da E. coli pode estar relacionado a diferença 

destes domínios extracelulares. Enquanto camundongos CD16KO são 

protegidos contra a sepse induzida por CLP, camundongos CD89Tg (que 

expressam CD16), foram tão protegidos quanto os camundongos CD16KO, o 

que fala a favor de diferentes locais de ligação das bactérias nestes receptores. 

Nossos resultados mostram que o sinal ativador gerado pelo CD89 pode 

compensar o sinal inibidor gerado pelo CD16 em modelo de CLP. 

Resumidamente, os principais achados foram os seguintes: 1) o CD89 se 

liga diretamente a S. pneumoniae e E. coli independentemente de IgA e PCR e 

media ativação ITAM. 2) Estas interações aumentam a fagocitose bacteriana e 

a liberação de citocinas pró-inflamatórias, produção de espécies reativas de 

oxigênio e morte bacteriana tanto em células humanas quanto de camundongos 

transgênicos CD89Tg. 3) O papel desta interação na ativação celular foi 

comprovado em células de pacientes com IDCV deficientes em IgA . 4) A ligação 

direta CD89-bactéria só foi parcialmente inibida pela IgA. 5) Em camundongos 

transgênicos, em dois modelos diferentes de sepse, a expressão do CD89 foi 

associada com proteção através do controle bacteriano local, menos dano 

tecidual e aumento de sobrevida do hospedeiro 6) o efeito protetor in vivo do 

CD89 na resposta imune precoce (inata) foi indepentente de PCR e IgA. 

São resultados que mostram, pela primeira vez, que o CD89 não precisa 

necessariamente de opsoninas para ter efeito antibacteriano e que o mesmo é 

capaz de se ligar a diferentes tipos de patógenos em fases precoces da infecção, 

antes que respostas adaptativas aconteçam mediando a proteção do 

hospedeiro. 
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Esses resultados nos levam a indagar se esses mecanismos de ligação 

direta entre o CD16A e o CD89 com S. pneumoniae e E. coli acontecem em 

outros contextos e com outras bactérias e FcRs. Poderiam os FcRs se ligar a 

outros microrganismos como vírus, fungos ou parasitas? Podemos considerar os 

FcR como uma nova classe receptores inatos? Acreditamos que o estudo de 

outros FcRs e bactérias pode ampliar ainda mais o papel destes receptores na 

imunidade inata. 

Num mundo onde a resistência bacteriana a antibióticos tradicionais vem 

aumentando de maneira assoladora, tratamentos visando modular essa 

sinalização através de FcRs poderiam ajudar a melhorar a resposta imune no 

combate contra patógenos. 

A compreensão das características funcionais dos FcRs nos permite 

vislumbrar tratamentos que tenham como alvo estes receptores, com o intuito de 

modular a resposta inflamatória e imune e promover o controle de uma ampla 

gama de doenças auto-imunes, infecciosas e até mesmo oncológicas. 
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VI CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados apresentados anteriormente nos permitem concluir que: 

 A menor virulência da E. coli wzxe-/- mutante evidenciada em modelo de 

sepse por injeção de bactérias reforça a importância dessa proteína como 

mecanismo protetor da E. coli. 

 O tratamento de camundongos com lúpus induzido por Pristane com 

peptídeo TEGA, nas doses e durante o tempo descrito, não foi capaz de 

modificar a expressão de RNAm e protéica de citocinas nos pulmões 

destes animais, nem a assinatura de interferon. 

 CD89 se liga diretamente ao Streptococcus pneumoniae e à Escherichia 

coli, independentemente de IgA e de PCR, levando a ativação celular. 

 O CD89 media resposta imune precoce através de ligação direta com 

bactérias e protege o hospedeiro em modelos de infecção pulmonar e de 

CLP. 

 CD16 protege o hospedeiro em modelo de pneumonia por Streptococcus 

pneumoniae. 
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VII ANEXOS 
 

 

Anexo A – Aprovação da Comissão de Ética  
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