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RESUMO 

BRAUER, V. S. Ação imunomoduladora do esteroide dehidroepiandrosterona 
(DHEA) na resposta efetora de neutrófilos infectados in vitro por Salmonella 
enterica serovar Typhimurium. 2016. 123 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2016. 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) é um hormônio esteroide secretado pelas 
glândulas adrenais, gônadas e cérebro, que juntamente com sua forma sulfatada 
(DHEAS) constituem os esteroides mais abundantes da circulação. É um importante 
precursor para hormônios sexuais e exerce funções diretas sob diversos sistemas 
do corpo, dentre eles, o sistema imune. A relação entre sistema endócrino e imune 
já é bem estabelecida, tendo hormônios a capacidade de modular a resposta imune 
e vice-versa. Dentre os componentes da resposta imune, estão os neutrófilos, 
importantes células da imunidade inata que reconhecem e eliminam patógenos 
através de diversos mecanismos efetores como fagocitose, produção de espécies 
reativas de oxigênio (EROs), desgranulação, neutrophil extracellular traps (NETs). Já 
é descrito que o avanço da idade é acompanhado pela redução dos níveis 
plasmáticos de DHEA, assim como a redução da atividade efetora de neutrófilo, 
podendo estes dois mecanismos estarem relacionados com estado de senescência 
e aumento da suscetibilidade de idosos à infecções. Porém, poucos estudos existem 
mostrando relação entre DHEA e neutrófilos. Desta forma, o objetivo do nosso 
trabalho, foi avaliar a influência do hormônio DHEA nas diversas funções efetoras de 
neutrófilos. Para tanto, neutrófilos humanos isolados do sangue periférico foram 
submetidos a um pré-tratamento com DHEA e infectado com Salmonella enterica 
serovar Typhimurium ou estimulados com LPS. Observamos que o tratamento prévio 
dos neutrófilos com 0,01 µM de DHEA é capaz aumentar a fagocitose da S. 
Typhimurium, assim como aumento da atividade microbicida destas células. Para 
investigar o mecanismo pelos quais a capacidade microbicida foi aumentada, 
avaliamos a produção de EROs e formação de NETs. Curiosamente o hormônio não 
influenciou em nenhum destes processos. Então, por fim, avaliamos o perfil de 
produção de citocinas in vitro produzidas pelos neutrófilos tratados com DHEA e 
infectados com S. Typhimurium ou estimulados com LPS (lipopolissacarídeo). Nosso 
estudo mostrou que os neutrófilos infectados ou estimulados reduzem a produção de 
quimiocinas como IL-8, MIP-1α e MIP-1β, quando comparados aos neutrófilos sem 
tratamento. Em adição, neutrófilos tratados com esteroide e estimulados com LPS 
tiveram a produção de TNF-α reduzida, a produção da IL-4 foi aumentada nos 
neutrófilos tratados com DHEA e infectados e a relação entre IFN-γ/IL-4 foi reduzida. 
Nossos dados mostram que o DHEA pode estar contribuindo para o controle da 
infecção por S. Typhimurium, principalmente através da fagocitose e killing 
intracelular. Apesar dos dados de citocinas mostrarem que o DHEA está 
direcionando a resposta de neutrófilos para um caráter menos inflamatório, 
acreditamos que este possa ser um mecanismo protetor ao organismo, a fim de 
evitar uma resposta inflamatória exacerbada que poderia causar lesões teciduais. 
Concluímos então, que o DHEA é um importante esteroide com atividades 
imunorreguladoras que podem estar contribuindo para o controle da infecção por S. 
Typhimurium, porém mais estudos são necessários para o entendimento dos 
mecanismos utilizados por este esteroide para modular a resposta de neutrófilos, 
células tão importantes ao organismo humano. 



Palavras chave: Dehidroepiandrosterona, neutrófilo, S. Typhimurium, citocinas, 
EROs, fagocitose, NET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

BRAUER, V. S. immunomodulatory action of steroid dehydroepiandrosterone 
(DHEA) in the effector response of neutrophils infected in vitro with Salmonella 
enterica serovar Typhimurium. 2016. 123 f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2016. 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) is a steroid hormone secreted by the adrenal 
glands, gonads and brain, which along with its sulfated form (DHEAS) are the most 
abundant circulating steroid. It is an important precursor to sex hormones and exerts 
direct roles in several body systems, including the immune system. The relationship 
between the endocrine and immune system is already well established, with the 
hormone modulating the immune response and vice versa. Among the components 
of the immune response, neutrophils are important innate immunity cells that 
recognize and eliminate pathogens through various effector mechanisms such as 
phagocytosis, production of reactive oxygen species (ROS), degranulation, 
neutrophil extracellular traps (NETs). It is reported that advanced age is 
accompanied by the reduction of plasma levels of DHEA as well as the reduction of 
the effector activity of neutrophils, these two mechanisms may be related to the state 
of senescence and increase in susceptibility of the elderly to infections. However, few 
studies exist showing the relationship between DHEA and neutrophils activity. Thus, 
the aim of our study was to evaluate the influence of the hormone DHEA in the 
several effector functions of neutrophils. To that end, human neutrophils isolated 
from peripheral blood were subjected to a treatment with DHEA and infected with 
Salmonella enterica serovar Typhimurium or stimulated with LPS 
(lipopolysaccharide). We observed that the treatment of neutrophils with 0.01 µM of 
DHEA can increase phagocytic rates of S. Typhimurium, as well as increase the 
microbicidal activity of these cells. To investigate the mechanism by which the 
microbicidal capacity has been increased, we evaluated the production of ROS and 
formation of NETs. Interestingly the hormone did not influence in any of these 
processes. Then, we finally evaluated in the cytokine production profile produced by 
neutrophils treated in vitro with DHEA and infected with S. Typhimurium or stimulated 
with LPS. Our study showed that pré-treated and infected neutrophils or LPS-
stimulated cells reduced the production of chemokines such as IL-8, MIP-1α and 
MIP-1β compared to untreated neutrophils. In addition, when steroid treated 
neutrophils were stimulated with LPS, a reduced TNF-α production was observed 
and the levels of IL-4 was increased in treated neutrophils with DHEA and infected 
with S. Typhimurium. The ratio of IFN-γ / IL-4 was reduced. Our data show that 
DHEA may be contributing to the control of infection by S. Typhimurium, mainly by 
phagocytosis and intracellular killing. Although cytokines data show that DHEA is 
directing the neutrophil response to a less inflammatory response, and we believe 
that this may be a protective mechanism of the organism in order to avoid an 
exacerbated inflammatory response that could cause tissue damage to the body. We 
conclude then, that DHEA is a steroid with important immunoregulatory activities that 
may be contributing to the control of infection by S. typhimurium, but more studies 
are needed to understand the mechanisms used by this steroid to modulate 
neutrophil response, cells so important to the human body. 

Key Words: Dehydroepiandrosterone, neutrophils, S. Typhimurium, cytokines, 
phagocytosis, ROS, NET. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEM 

BRAUER, V. S. La acción inmuno-moduladora del esteroide 
dehidroepiandrosterona (DHEA) en la respuesta efectora de los neutrófilos 
infectados in vitro con Salmonella enterica serovar Typhimurium. 2016.  123 f. 
Dissertación (Maestría). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

La dehidroepiandrosterona (DHEA) es una hormona esteroide secretada por 
las glándulas suprarrenales, las gónadas y el cerebro, que junto con su forma 
sulfatada (DHEAS) son los más abundantes de esteroides circulantes. Es un 
importante precursor de las hormonas sexuales y ejerce un papel directo en varios 
sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema inmune. La relación entre el sistema 
endocrino e inmune ya está bien establecido, la hormona que tiene la capacidad de 
modular la respuesta inmune y viceversa. Entre los componentes de la respuesta 
inmune, los neutrófilos son importantes las células de inmunidad innata que 
reconocen y eliminan patógenos a través de varios mecanismos efectores tales 
como fagocitosis, producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), 
desgranulación, trampas extracelulares de neutrófilos (TNE). Se ha informado de 
que la edad avanzada se acompaña por la reducción de los niveles plasmáticos de 
DHEA, así como la reducción de la actividad efectora de los neutrófilos, estos dos 
mecanismos pueden estar relacionadas con el estado de senescencia y el aumento 
de la susceptibilidad de los ancianos a las infecciones. Sin embargo, existen pocos 
estudios que muestra la relación entre DHEA y neutrófilos. Por lo tanto, el objetivo 
de nuestro estudio fue evaluar la influencia de la hormona DHEA en las diversas 
funciones efectoras de los neutrófilos. A tal fin, aislado a partir de neutrófilos 
humanos de sangre periférica fueron sometidos a un pre-tratamiento con DHEA y se 
infectaron con Salmonella enterica serovar Typhimurium o estimuladas con LPS. Se 
observó que el pretratamiento de los neutrófilos con 0,01 uM DHEA es capaz de 
aumentar la fagocitosis de S. typhimurium, así como aumentar la actividad 
microbicida de estas células. Para investigar el mecanismo por el que se ha 
aumentado la capacidad microbicida, se evaluó la producción de ROS y la formación 
de los TNE. Es interesante que la hormona no influyó en cualquiera de estos 
procesos. Entonces, finalmente evaluada en el perfil de producción de citoquina 
producida por los neutrófilos tratados in vitro con DHEA y infectadas con S. 
typhimurium o estimuladas con LPS (lipopolisacárido). Nuestro estudio demostró que 
los neutrófilos estimulados infectados o reducen la producción de quimiocinas tales 
como IL-8, MIP-1α y MIP-1β en comparación con los neutrófilos no tratadas. 
Además, los neutrófilos tratados con esteroides fueron estimulados con LPS y TNF-α 
disminuyeron la producción de IL-4 se incrementó en los neutrófilos tratados 
infectados y DHEA y la proporción de IFN-γ / IL-4 se redujo. Nuestros datos 
muestran que la DHEA puede estar contribuyendo al control de la infección por S. 
typhimurium, principalmente por fagocitosis y muerte intracelular. Aunque los datos 
de citocinas muestran que DHEA es la dirección de la respuesta de los neutrófilos a 
una naturaleza menos inflamatoria, creemos que esto puede ser un mecanismo de 
protección del organismo, con el fin de evitar una respuesta inflamatoria exagerada 
que podría causar daños en los tejidos. Se concluye entonces, que la DHEA es un 
esteroide con importantes actividades inmunorreguladoras que pueden contribuir al 
control de la infección por S. typhimurium, pero se necesitan más estudios para 
comprender los mecanismos que utiliza este esteroide para modular la respuesta de 
los neutrófilos, células, de modo importante para el cuerpo humano. 



 

Palabras clave: Dehidroepiandrosterona, neutrófilos, S. Typhimurium, citoquinas, 
ROS, fagocitosis, NET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 



 

1.1 DHEA 

 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) e sua forma sulfatada (DHEAS) constituem os 

hormônios esteroides mais abundantes no organismo humano (Ebeling e Koivisto, 

1994). Foi isolado pela primeira vez a partir da amostra de urina de indivíduo do 

sexo masculino, em 1934 por Butenandt e Dannenbaum, e vinte anos depois, 

Migeon e Plager descreveram a completa extração do DHEA a partir do plasma 

humano. Entre o período de 1934 a 1959, o DHEA teve vários nomes científicos 

químicos diferentes: dehidroandrosterona, trans-dehidroandrosterona, 

dehidroisoandrosterona, até que o nome “dehidroepiandrosterona” foi proposto por 

Fieser, em 1949 e foi adotado pela comunidade científica, sendo utilizado até os dias 

atuais (revisado por Lieberman, 1995). 

O DHEA é uma molécula essencialmente humana, produzida na zona reticular 

do córtex das glândulas suprarrenais, gônadas e cérebro, sintetizado a partir da 

pregnenolona e secretado em resposta à liberação de hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) frente a um agente estressor (Butcher et al., 2005; Sawalha e Kovats, 2008). 

Após cerca de 80 anos desde sua descoberta, os mecanismos de ação do hormônio 

ainda não estão completamente elucidados, uma vez que nenhum receptor alvo do 

DHEA ou DHEAS foi identificado. Sabe-se que o DHEA constitui um precursor 

primário para a biossíntese de esteroides sexuais e pode ser convertido em 

andrógenos e estrógenos (Kasperska-Zajac et al., 2009; Oberbeck e Kobbe, 2010) e 

suas concentrações plasmáticas já foram relacionadas com a função de vários 

sistemas do corpo, como sistema cardiovascular (Mitchell et al., 1994), sistema 

nervoso central (Maninger et al., 2009), sistema imunológico (Hazeldine, Arlt e Lord, 

2010), sistema ósseo (Sun et al., 2002) além de sua influência no metabolismo 

(Nestler, 1995). 

1.1.1 Estrutura e síntese do DHEA 

DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-en-17-ona, é um andrógeno com 19 carbonos, de 

fórmula molecular C19H28O2, massa molar de 258,42442 g/mol, de caráter 

hidrofóbico e lipofílico (Figura 1). Assim como outros andrógenos, 

mineralocorticoides e glicocorticoides, o DHEA tem como precursor da sua síntese a 

pregnenolona, substância que se origina através da clivagem da cadeia pesada do 



 

colesterol, reação catalisada pela enzima mitocondrial citocromo P450SCC (side chain 

cleavage). A pregnenolona é convertida à DHEA através da ação da citocromo 

P45017α (ou também chamada citocromo P450c17) e em seguida, é sulfatado à 

DHEAS, através da enzima hidrosteroide sulfatase (Kroboth et al., 1999; Maninger et 

al., 2009). Aproximadamente 99% do DHEA circulante, está na forma de DHEAS, 

sendo que as concentrações da forma sulfatada são 250 a 500 vezes maiores que 

as concentrações do DHEA e 20 vezes maiores do que qualquer outro hormônio 

esteroide. A predominância do DHEAS ocorre devido à maior estabilidade e taxa de 

excreção do hormônio. O DHEA é rapidamente metabolizado e excretado do sangue 

possuindo um tempo de meia vida curto de aproximadamente 1 a 3 horas, enquanto 

que o DHEAS, devido à maior afinidade com a albumina, é metabolizado muito mais 

lentamente, possuindo tempo de meia vida de 10 a 20 horas (Kroboth et al., 1999; 

Rutkowski et al., 2014). Embora o DHEAS seja a forma do hormônio que atua como 

um reservatório hidrofílico no organismo, ele pode ser convertido novamente à 

DHEA pela enzima sulfohidrolase, nos tecidos periféricos e nas adrenais, a forma 

considerada biologicamente ativa do hormônio (Ebeling e Koivisto, 1994; Labrie et 

al., 1997; Oberbeck e Kobbe, 2010). 

 

Figura 1 – Estrutura química da molécula do DHEA. Fonte: PubChem: open 
chemistry database. Disponível em: 
<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5881#section=Top>. Acessado em 28 
de dezembro de 2015. 

Classicamente, estudos mostram que a regulação da secreção do DHEA é 

realizada por meio do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). O hormônio liberador 

de corticotrofina (CRH) é secretado pelo hipotálamo em resposta a estímulos 

estressores, como por exemplo, dor, hipóxia, stress, hipotermia e hipoglicemia. Este 

CRH, por sua vez, através do sistema porta-hipofisário, alcança a adeno-hipófise, 



 

onde estimulará a secreção do ACTH. O ACTH é um hormônio trófico e estimulatório 

para as glândulas adrenais, que promove o crescimento do córtex adrenal e síntese 

de hormônios como glicocorticoides, mineralocorticoides e esteroides androgênicos 

como o DHEA (Norton et al., 2001; Hardy e Cooper, 2010).   

Apesar dos dados indicando que os hormônios do córtex adrenal sempre são 

secretados simultaneamente, já foram descritas condições patológicas em que esse 

controle de secreção simultâneo entre esteroides androgênicos e glicocorticoides é 

perdido. Como por exemplo, a síndrome de Cushing, insuficiência cardíaca crônica, 

doenças inflamatórias como lúpus eritematoso sistêmico (LES), artrite reumatoide 

onde muitas vezes os níveis de cortisol estão altos e os níveis de DHEA estão 

normais ou baixos (Regelson, Loria e Kalimi, 1994; Kroboth et al., 1999; Celec e 

Stárka, 2003; Sawalha e Kovats, 2008; Oberbeck e Kobbe, 2010). Devido a este 

desacoplamento da secreção entre os hormônios do córtex adrenal, alguns autores 

sugerem que existam outros possíveis mecanismos reguladores de sua secreção 

(Celec e Stárka, 2003), porém, ainda não foram elucidados. 

Outra característica do padrão de secreção do DHEA é que é idade-

dependente. Durante a gestação, o DHEA é o principal produto secretado pela zona 

fetal da glândula adrenal, porém, após o nascimento, com a involução dessa zona 

fetal adrenal, os níveis de DHEAS se tornam quase indetectáveis durante o primeiro 

ano de vida, e permanecem baixos até o período chamado de “adrenarca”, termo 

que se refere ao período em que a produção dos esteroides C19 volta a acontecer, 

em torno dos 6 anos de idade como resultado da expansão e diferenciação da zona 

reticular da adrenal (Allolio e Arlt, 2002; Rege e Rainey, 2012).O maior pico de 

secreção de DHEA ocorre no início da vida adulta, aproximadamente aos 20-25 

anos de idade, e após esse período, as concentrações plasmáticas começam a 

decair, como resultado da redução do número de células funcionais da zona reticular 

do córtex adrenal e consequente involução do tamanho dessa zona secretora de 

DHEA (Racchi, Balduzzi e Corsini, 2003; Arlt e Hewison, 2004). Por volta dos 70-80 

anos, os valores alcançam aproximadamente 5-10% a menos daqueles do início da 

vida adulta (Hinson e Raven, 1999). Apesar da secreção de DHEA diminuir com a 

idade, os níveis de outros hormônios adrenais, como cortisol e aldosterona, não se 

alteram ou apenas possuem leves aumentos das concentrações plasmáticas com a 

idade (Racchi, Balduzzi e Corsini, 2003). Devido a diminuição da secreção de DHEA 



 

e aumento proporção cortisol/DHEA com o avanço da idade, a deficiência desse 

esteroide têm sido relacionada com o desenvolvimento de doenças relacionadas 

com a idade, como por exemplo, resistência à insulina, obesidade doenças 

cardiovasculares, câncer,  depressão, além de imunosenescência, esta associada a 

diminuição da função microbicida de neutrófilos e diminuição da atividade citotóxica 

de células NK (natural killer) (Allolio e Arlt, 2002; Tchernof e Labrie, 2004; Maninger 

et al., 2009; Hazeldine, Arlt e Lord, 2010). 

 

1.1.2 Mecanismo de ação 

 

O DHEA age indiretamente em tecidos-alvos por ser um precursor para a 

formação de diversos outros hormônios esteroides, como estrógenos e testosterona. 

A importância da conversão de DHEA e DHEAS a andrógenos e/ou estrógenos em 

tecidos periféricos é ilustrada pelo fato de que aproximadamente 50% dos 

andrógenos totais produzidos na próstata de homens adultos derivam desses 

precursores adrenais esteroidais e no caso das mulheres, 75% dos estrógenos 

produzidos antes da menopausa derivam desses precursores e após a menopausa, 

a produção de estrógenos é 100% dependente dos precursores adrenais (Labrie et 

al., 2001; Rutkowski et al., 2014). 

Esse processo de conversão do DHEA a outros hormônios sexuais é 

altamente dependente da expressão de enzimas esteroidogênicas e 

metabolizadoras específicas nos tecidos periféricos. Por exemplo, a enzima 3β-

hidroxiesteroide desidrogenase (3β-HSD) encontrada em tecidos esteroidogênicos 

(como placenta, córtex adrenal, ovários, testículos) e também em tecidos periféricos 

(como pele, tecido adiposo, endométrio, próstata, fígado, cérebro, dentre outros) 

catalisa a conversão do DHEA a androstenediona, que pela ação da 17β-

hidroxiesteroide desidrogenase (17β-HSD) e P450aromatase, é convertida em 

testosterona e estradiol, respectivamente (Labrie et al., 2001; Allolio e Arlt, 2002). 

Apesar do receptor proteico não ter sido descrito, estudos têm demonstrado 

que o DHEA e alguns de seus metabólitos se ligam para ativar ou antagonizar 

receptores como: PPAR-α (peroxisome proliferator-activated receptor), Pregnana X 

(PXR), CAR (costitutive androstane receptors), receptores de estrógeno-β (ERβ) 

(Rutkowski et al., 2014). No que diz respeito ao PPAR-α, sabe-se que o DHEA é um 



 

ativador de peroxissomos que age através do PPAR-α, mas não como um ligante 

direto. Tamasi e colaboradores, 2008, demonstraram que o DHEA aumenta os 

níveis de PPAR-α e diminui o estado de fosforilação do receptor de PPAR-α em 

hepatócitos de ratos, resultando em uma maior atividade transcricional e sendo esta 

a forma que o DHEA influencia na resposta desse receptor (Tamasi et al., 2008). 

DHEA e seus metabólitos conseguem ativar o PXR in vitro (apesar de serem 

estimuladores fracos), sendo que essa ativação resulta no aumento da expressão do 

gene CYP3A em ratos em camundongos alimentados com altas doses de DHEA 

(Ripp et al., 2002). Em cultura de hepatócitos humanos, o DHEA induz a ativação do 

CAR, sendo que essa ativação é importante para a indução da expressão do gene 

CYP2B6 (Kohalmy et al., 2007). Tanto a CYP3A quanto a CYP2B6 são enzimas 

importantes no metabolismo de xenobióticos, e como resultado, os dados 

demonstram que o DHEA pode influenciar na cinética ou interação de drogas e seus 

efeitos adversos, mostrando que o uso irrestrito desse hormônio como “solução para 

todas as doenças” deve ser cuidadosamente considerado. Em relação ao receptor 

de estrógeno, Webb e colaboradores, demonstraram em 2006, que o DHEA 50 µM, 

ativa ERβ, porém essa ativação provavelmente é via conversão do DHEA a algum 

metabólito mais ativo e que contém maior afinidade pelo receptor de estrógeno 

(Webb et al., 2006). Em adição a esses mecanismos, em 2002, Liu & Dillon 

demonstraram que o DHEA estimula a produção de óxido nítrico em células 

endoteliais aórticas de bovinos, sendo que o mecanismo de ação para esse 

processo é através da ligação do DHEA a um receptor funcionalmente acoplado a 

subfamília de proteínas G inibitórias (Gi) principalmente dos subtipos Gαi2 e Gαi3 (Liu 

e Dillon, 2002). Apesar de que mais estudos são necessários para entender o 

mecanismo de ação do DHEA, os resultados mostram que ele não é apenas um 

precursor para a síntese de outros hormônios adrenais, ele pode ter seus receptores 

específicos que desencadeiam respostas estritamente relacionadas no organismo.  

1.1.3 Efeitos fisiológicos gerais  

Vários papéis protetores ou não do DHEA já foram relacionados aos sistemas 

do organismo humano. Como por exemplo, em relação ao sistema cardiovascular, 

estudos mostraram que homens que possuem baixos níveis plasmáticos de DHEA 

são mais suscetíveis a doenças coronárias arteriais (Mitchell et al., 1994). Em 

relação à obesidade e distribuição de gordura corporal, correlações negativas entre 



 

níveis plasmáticos de DHEA e medidas de adiposidade já foram estabelecidas em 

homens e mulheres, mostrando que altas concentrações de DHEA estão associadas 

a um baixo acúmulo de gordura (Tchernof e Labrie, 2004). O uso de DHEA também 

diminuiu os níveis de triglicerídeos e lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e 

aumentou os níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL) em indivíduos de 65-

82 anos de idade (Araghiniknam et al., 1996).  

No sistema ósseo, o tratamento por seis meses com DHEA em homens com 

baixos níveis de DHEAS, resultou em um aumento da densidade mineral óssea total 

do corpo e da região lombar (Villareal, Holloszy e Kohrt, 2000) e também em 

pessoas com osteoporose (Sun et al., 2002). Esse papel protetor exercido pelo 

DHEA ocorre devido à conversão desse hormônio a andrógenos e estrógenos nos 

osteoblastos humanos, além de promover a proliferação e inibir a apoptose dessas 

células (Wang et al., 2007).  

Por sua vez, a taxa de secreção de insulina tem efeito modulador nos níveis 

plasmáticos do DHEA, dado que a insulina promove um aumento na taxa de 

metabolização do DHEA, além de inibir sua síntese pela adrenal. Além disso, os 

baixos níveis de DHEA presentes em indivíduos de idade avançada já foram 

relacionados com intolerância à glicose e resistência à insulina (Nestler, 1995).  

Em relação ao sistema nervoso central, o DHEA pode funcionar como um 

neuroesteroide via interação com receptores de neurotransmissores no cérebro. As 

concentrações de DHEA no cérebro são aproximadamente 6-8 vezes maiores 

quando comparadas às concentrações sanguíneas. Já foi descrito que o DHEA 

possui efeitos antidepressivos e os baixos níveis, tanto de DHEA como de DHEAS 

foram relacionados com indivíduos que possuem depressão. Além disso, DHEA 

possui efeito neuroprotetor, principalmente em situações de privação metabólica ou 

injúria, efeito de neurogênese e também melhora funções cognitivas (Maninger et 

al., 2009; Traish et al., 2011). 

1.2 DHEA e sistema imune 

 

A mais de 20 anos que estudos têm demonstrado a importância da interação 

fisiológica entre sistema endócrino e sistema imune. Esta interação é mediada por 

citocinas, neuropeptídeos, hormônios dentre outros mediadores solúveis e seus 



 

receptores (Quintanar e Guzmán-Soto, 2013). Linfócitos e monócitos, por exemplo, 

expressam receptores para neurotransmissores e neuropeptídeos, como 

corticosteroides, insulina, prolactina, hormônio do crescimento, o que pode modular 

a função dessas células (Taub, 2008). Similarmente, já foram identificados 

receptores de quimiocinas e citocinas localizados em regiões como hipotálamo, 

adeno-hipófise, onde a interação dessas proteínas, como por exemplo, interleucina 

(IL)-6, IL-1, fator de necrose tumoral (TNF)-α com o receptor pode estimular a 

atividade do eixo HPA, e como consequência, ocorre a liberação de hormônios como 

CRH, ACTH e esteroides como glicocorticoides e DHEA (Pérez, Bottasso e Savino, 

2009). 

Em relação ao DHEA, estudos já demonstram os efeitos deste hormônio 

esteroide com o sistema imunológico. Classicamente, a principal ação observada 

para este andrógeno, é o efeito imunorregulador, devido à capacidade do DHEA de 

modular a secreção de citocinas pelas células do sistema imune. Um dos primeiros 

relatos desta função do DHEA foi descrita por Suzuki e colaboradores, em 1991, em 

que demonstrava que o DHEA em concentrações 10-8 a 10-11M estimula o aumento 

da produção de IL-2 por linfócitos T (Suzuki et al., 1991). Devido a esta 

característica, e por a IL-2 ser uma citocina característica de resposta imunológica 

de padrão Th1, acredita-se que a principal ação do DHEA é favorecer uma 

polarização de resposta de padrão Th1, porém estudos já foram publicados 

mostrando um comportamento contrário, com DHEA favorecendo respostas de 

padrão Th2 (Du et al., 2001; Powell e Sonnenfeld, 2006). 

Além da influência na secreção de IL-2, Straub e colaboradores, 1998, 

demonstraram que o DHEA regula negativamente a secreção de IL-6 por células 

mononucleares do sangue periférico (Straub et al., 1998). Ben-Nathan e 

colaboradores demonstraram que o tratamento de camundongos com DHEA induz 

proteção dos animais contra infecções bacterianas e estimulação com 

lippopolissacarídeo (LPS), sendo que o possível mecanismo desta proteção seria 

correlacionada com a inibição induzida pelo DHEA na liberação de TNF-α e IL-1 no 

plasma destes camundongos (Ben-Nathan, Padgett e Loria, 1999).  

Ainda, demonstrou-se a ação do DHEA em outras condições patológicas. 

Camundongos submetidos a modelo experimental de trauma-hemorrágico 

abdominal apresentam redução na proliferação celular e produção de IL-2, IL-3 e 

IFN-γ por linfócitos T estimulados com concavalina A in vitro. Quando os animais são 



 

pré-tratados com DHEA, foi observado aumento tanto na proliferação quanto na 

produção das referidas citocinas, além de resultar em diminuição dos níveis de 

corticosterona que também estavam aumentados após o trauma (Catania et al., 

1999). Também já foi demonstrado que camundongos tratados com DHEA possuem 

menor mortalidade após indução de sepse polimicrobiana por CLP (cecal ligation 

and puncture), e a proteção foi mediada pela redução de TNF-α (Oberbeck et al., 

2001), mostrando que o DHEA pode ter ações benéficas em patologias 

caracterizadas por intenso processo inflamatório. 

Corroborando com estes dados, associações com DHEA e doenças 

autoimunes também foram estabelecidas. Por exemplo, no LES, pacientes possuem 

menores concentrações plasmáticas de DHEA, e a administração de 200 mg/dia 

durante 6 meses a mulheres com doença suave ou moderada, resulta em 

significante redução do SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Index) 

(Van Vollenhoven, Engleman e Mcguire, 1994). Para a artrite reumatoide, as baixas 

concentrações de DHEA são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento 

da doença. Em 1997, Williams e colaboradores, demonstraram que a administração 

de DHEA a ratos com artrite induzida pelo modelo CIA (collagen-induced arthrtitis), 

resulta em atraso do início da doença e redução da gravidade da artrite (Williams, 

Jones e Rademacher, 1997). Entretanto, quando pacientes com artrite já 

estabelecida foram tratados com 200 mg de DHEA por 16 semanas, apesar dos 

níveis plasmáticos de DHEA apresentarem aumento, não houve redução dos 

escores da patologia (Giltay et al., 1998). 

Em relação às doenças infecciosas, já foi demonstrado que pacientes com 

tuberculose apresentam concentrações de interferon (IFN)-γ, IL-10, IL-6 e cortisol 

aumentadas, em contraste às concentrações de DHEA e testosterona, que estão 

profundamente reduzidas. Além disso, quando células de linhagem humana adrenal 

(NCI-H295-R) foram cultivadas com o sobrenadante de células mononucleares do 

sangue periférico obtidas de pacientes com tuberculose, estimuladas in vitro com 

antígeno do M. tuberculosis, apresentaram redução na produção de DHEA  (Rey et 

al., 2007). Estes resultados sugerem que as citocinas produzidas durante a infecção 

por M. tuberculosis pode induzir alterações endócrinas nestes pacientes, com a 

modulação hormonal, que por sua vez, também pode modular a imunidade celular 

(Rey et al., 2007). Similarmente, na infecção pelo HIV (vírus da imunodeficiência 

humana), principalmente em pacientes já diagnosticados com AIDS (Síndrome da 



 

Imunodeficiência Adquirida) as concentrações de DHEA são baixas, sendo que a 

redução dos níveis plasmáticos deste hormônio foram relacionados com a 

progressão da infecção e diminuição na contagem de linfócitos TCD4+ (Jacobson et 

al., 1991; Christeff et al., 1996). Neste sentido, em 2007, Abrams e colaboradores 

avaliaram a administração do DHEA como um possível adjuvante da terapia 

antirretroviral, em um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo 

durante 24 semanas, em pacientes com viremia controlada e tratamento retroviral 

estável. O estudo mostrou que apesar do aumento das concentrações plasmáticas 

de DHEA, DHEAS e androstenediona, o tratamento não apresentou efeito antiviral 

ou imunomodulador, nem mesmo efeitos na constituição corporal, como modulação 

na gordura corporal, massa muscular e densidade mineral óssea. Entretanto, foram 

relatados efeitos benéficos em relação à qualidade de vida e redução de distúrbios 

de humor, resultados avaliados através de questionários aplicados aos participantes 

da pesquisa (Abrams et al., 2007). Desta forma, apesar das informações disponíveis 

que sugeriam efeitos benéficos do DHEA sobre a infecção pelo HIV, este estudo 

apresentado por Abrams e colaboradores, demonstrou que a suplementação com 

DHEA aos pacientes com HIV talvez não seja necessária, já que efeitos 

imunológicos não foram observados.  

Efeitos biológicos do DHEA e sua forma sulfatada já foram relacionados com 

neutrófilos. Em 2006, Barkhausen e colaboradores demonstraram que o tratamento 

com DHEA resulta em aumento da expressão de L-selectina e diminuição da 

expressão de CD11b e CD18 induzida por LPS nos PMN, mostrando que o DHEA 

possui um efeito modulador direto na expressão de moléculas de adesão pelos 

neutrófilos (Barkhausen et al., 2006). Em 2010, Radford e colaboradores, 

descreveram que DHEA-S estimula a produção de ânion superóxido em neutrófilos 

pré-ativados com fator estimulador de colônias de granulócitos (GM-CSF) e que os 

PMNs são os únicos leucócitos a expressarem o “organic anion-transporting 

polypeptide D” (OATP-D) que medeia o influxo de DHEAS para dentro da célula. 

Relatam também que a proteína quinase C-β (PKC- β) age como um receptor 

intracelular para o DHEA-S mediando efeitos estimuladores na célula (Radford et al., 

2010) e mostrando que o DHEA-S possui um efeito biológico distinto do DHEA. 

Koziol-White e colaboradores, em 2012, demonstraram que o tratamento de 

neutrófilos por 4 h com DHEAS (0,01-10 µM) e fMLP, resultou em inibição de 

maneira dose-dependente do processo de quimiotaxia (Koziol-White et al., 2012). 



 

Mostrando que o DHEA e o DHEAS possuem efeitos distintos sobre os PMN, células 

tão importantes para o sistema imune, porém mais estudos são necessários para 

entender o mecanismo pelo qual estes hormônios modulam a resposta dos 

neutrófilos na presença de diferentes estímulos. 

 

1.3 Neutrófilos 

 

Células descritas pela primeira vez em 1878, pelo médico alemão Paul Ehrlich, 

que através de técnicas de fixação e coloração de amostras utilizando corantes 

ácidos, básicos e neutros conseguiu descrever a morfologia do núcleo assim como a 

presença de grânulos nessas células (revisado por (Borregaard e Cowland, 1997). 

Em suas observações, Ehrlich percebeu que essas células se destacavam devido a 

uma forma “polimórfica” do núcleo que confere à célula uma característica irregular, 

muitas vezes com núcleo em forma de S, Y, E ou Z e também devido à capacidade 

dos grânulos citoplasmáticos de reter corantes neutros (Ehrlich e Lazarus, 1900). 

Devido às observações do Dr. Paul Ehrlich que esses leucócitos foram nomeados de 

“neutrófilos” ou “leucócitos polimorfonucleares”. 

São as células mais abundantes do organismo, apresentando núcleo 

segmentado em 3 a 5 lóbulos conectados, citoplasma rico em grânulos compostos 

de proteínas com atividade enzimática, como mieloperoxidase (MPO), elastase, 

lactoferrina, dentre outras, que auxiliam na morte e digestão de microrganismos, 

principalmente fungos e bactérias patogênicas, como Candida albicans, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosas, Aspergillus fumigatus e 

Fusariums spp. (Borregaard, Sørensen e Theilgaard-Mönch, 2007; Kennedy e 

Deleo, 2009; Kumar e Sharma, 2010; Abbas, H e Pillai, 2011; Abbas, Litchman e 

Pillai, 2011; Amulic et al., 2012; Drescher e Bai, 2013). Os neutrófilos constituem 

uma importante linha de defesa do organismo, visto que anormalidades nessas 

células, como por exemplo, na doença granulomatosa crônica em que mutações nos 

genes dos constituintes da NADPH oxidase, importante complexo proteico 

responsável pela produção de espécies reativas de oxigênio (importante mecanismo 

de defesa dos neutrófilos), resulta em infecções recorrentes por fungos como 

Aspergillus e bactérias catalase-positivas como Sthaphylococcus aureus, 

Burkodheria cepacia, Serratia marcescens (Häger, Cowland e Borregaard, 2010). 



 

Os neutrófilos são continuamente produzidos na medula óssea a partir de 

precursores hematopoiéticos, em resposta a várias citocinas, como fator estimulador 

de colôniasde granulócitos (G-CSF), IL-23 e IL-17A. A taxa de produção dos 

neutrófilos é altamente regulada pela taxa de apoptose dessas células nos tecidos. 

Durante um processo inflamatório o número de neutrófilos aumenta no tecido, e com 

o tempo parte dessas células morrem por apoptose e são removidas por células 

dendríticas e macrófagos. Esse processo resulta na diminuição da secreção de IL-23 

pelos macrófagos residentes e células dendriticas, como consequência, também 

ocorre uma diminuição da secreção de IL-17A, já que IL-23 é responsável pela 

estimulação da secreção de IL-17A. Como IL-17A é um importante estímulo para o 

G-CSF, a diminuição da secreção de IL-17A resulta na diminuição da liberação de 

G-CSF, diminuindo a produção de neutrófilos pela medula óssea para que a 

contagem dessas células se normalize ao fim do processo inflamatório (Borregaard, 

2010; Nauseef e Borregaard, 2014). Fatores de transcrição também tem papel na 

regulação da diferenciação dos neutrófilos produzidos na medula. Desde o 

progenitor mieloide até o PMN maduro, há vários estágios: mieloblasto, promielócito, 

mielócito, metamielócito, bastonete e neutrófilo. Esse processo é regulado 

principalmente pelos fatores de transcrição, PU.1 e C/EBPα (CCAAT/enhancer 

binding protein α), onde PU.1 é responsável pelo comprometimento do progenitor 

com a linhagem mieloide e o balanço entre PU1.1 e C/EBPα é importante para a 

diferenciação entre monócito ou neutrófilo, onde  a maior expressão de C/EBPα 

dirige a diferenciação para granulocitopoese (Borregaard, 2010; Kolaczkowska e 

Kubes, 2013). Um marco no avanço dos estágios de diferenciação é o aparecimento 

dos grânulos citoplasmáticos, classificados em primários (ou azurófilos), secundários 

(ou específicos), terciários (ou gelatinase) e vesículas secretoras, que serão 

mobilizados de maneira inversa à sua produção (os primeiros grânulos produzidos 

são os últimos a serem mobilizados) e seu conteúdo liberado no fagossomo ou no 

meio extracelular para auxiliar na eliminação de patógenos (Amulic et al., 2012).  

Após o fim do processo de maturação, os neutrófilos emergem da medula óssea 

e migram para a circulação, permanecem viáveis por aproximadamente 6 a 8 horas, 

em condições basais (Amulic et al., 2012) e se recrutados para o tecido inflamado 

podem sobreviver até que exerçam sua função efetora e entrem em apoptose. Em 

2010, Pillay e colaboradores desafiaram esse conceito, mostrando em seu estudo 

que os neutrófilos humanos teriam na verdade um tempo médio em condições basal 



 

de vida de 5,4 dias na circulação (Pillay et al., 2010). Esse estudo recebeu muitas 

críticas e questionamentos quanto à interpretação dos dados e também sobre a 

metodologia utilizada (água com deutério para marcação de células em proliferação 

na medula óssea in vivo) que poderia ter resultado em superestimação do tempo de 

vida dos PMN (Tofts et al., 2011). 

Na circulação sanguínea, os neutrófilos permanecem até que sejam recrutados e 

guiados por um gradiente quimiotático ao foco de lesão e inflamatório, onde 

eliminam os patógenos invasores e auxiliam no reparo tecidual  resultante do 

processo inflamatório (Abbas, Litchman e Pillai, 2011). Esse processo é iniciado 

quando células residentes do sitio de lesão ou infecção reconhecem moléculas 

contidas na estrutura de microrganismos, conhecidas por padrões moleculares 

associados aos patógenos (PAMPs) ou mesmo moléculas endógenas produzidas ou 

liberadas por células danificadas ou mortas, as chamadas padrões moleculares 

associados a dano (DAMPs). Os receptores de reconhecimento padrão (PRR) 

reconhecem os PAMPS e DAMPs e estão localizados na membrana plasmática, 

citoplasma ou membrana endossômica das células do sistema imune, onde a 

associação destes com os respectivos ligantes desencadeia o início da resposta 

imune (Abbas, Litchman e Pillai, 2011). Mastócitos, macrófagos e células dendríticas 

teciduais detectam PAMPs ou DAMPs e liberam uma vasta gama de mediadores 

pró-inflamatórios que promovem o recrutamento de outros leucócitos (Nourshargh e 

Alon, 2014). Esses mediadores inflamatórios, como citocinas, histamina, cisteinil-

leucotrienos, estimulam as células endoteliais a produzirem moléculas de adesão no 

seu lado luminal, dentre elas, selectinas P e E membros da família das integrinas 

como ICAMs (moléculas de adesão intercelular 1) (Amulic et al., 2012). Os 

neutrófilos reconhecem essas proteínas expressas na célula endotelial através de 

ligante de glicoproteína da P-selectina 1 (PSGL-1) e L-selectina resultando na 

adesão desses PMN às células endoteliais e o subsequente rolamento dessas 

células pela superfície endotelial. Essa interação dependente de selectinas é de 

baixa afinidade e permite que o neutrófilo em rolamento entre em contato com outros 

sinais de ativação (quimiocinas) presentes superfície das células endoteliais. A 

interação entre essas quimiocinas e seus respectivos receptores nos neutrófilos 

(geralmente acoplado à proteína G) induz mudanças conformacionais na superfície 

do PMN levando a um aumento da expressão de integrinas, moléculas que possuem 

alta afinidade por seus ligantes ICAMs. Essa interação resulta em um rolamento 



 

mais lento e uma adesão firme dos PMN ao endotélio, fase importante para célula se 

preparar para a migração. Porém antes de atravessar a barreira de células 

endoteliais, o neutrófilo percorre lentamente o endotélio até que de acordo com a 

composição de ICAMs e também composição da membrana basal adjacente é 

iniciada a transmigração celular. A migração ocorre preferencialmente entre as 

junções célula-célula (via paracelular), porém o neutrófilo também pode migrar via 

transcelular, onde o PMN passa através da célula endotelial. Na lâmina basal, 

acredita-se que os neutrófilos utilizem suas proteínas granulares como as 

metaloproteinases para os auxiliarem na digestão das proteínas da membrana basal 

e assim, os auxiliarem na passagem por esse local, onde o neutrófilo irá encontrar 

um forte gradiente quimiotático que o guiará até o foco infeccioso, local em que 

exercerá suas funções efetoras (Abbas, Litchman e Pillai, 2011; Amulic et al., 2012; 

Kolaczkowska e Kubes, 2013; Mayadas, Cullere e Lowell, 2014).  

 

1.3.1 Funções efetoras dos neutrófilos 

 

 Após o fim do processo de migração, o neutrófilo finalmente encontra o foco 

lesionado e infeccioso, onde consegue destruir o patógeno invasor através de vários 

passos coordenados: fagocitose, liberação de proteínas granulares (desgranulação), 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e produção de Neutrophil 

Extracellular Traps (NETs) (Kolaczkowska e Kubes, 2013).  

Além da função dos neutrófilos em infecções por patógenos, esta célula 

também tem importante papel em inflamações estéreis. Este tipo de inflamação 

exerce papel fundamental no clearance de células mortas e reparo de células 

lesadas ou não-funcionais (Menezes et al., 2011). Este processo é mediado pela 

liberação de DAMPs (padrões moleculares associados ao dano), que possuem 

inerente atividade pró-inflamatória, que são reconhecidos por PRRs, como 

receptores semelhantes ao Toll (TLRs) e receptores semelhantes ao NOD, 

presentes em células do sistema imune, inclusive neutrófilos (Phillipson e Kubes, 

2011). Doenças autoimunes, isquemia e injúria por reperfusão são exemplos de 

patologias mediadas por inflamação estéril, caracterizadas por intenso recrutamento 

de neutrófilos ao foco lesado (Mcdonald e Kubes, 2011). Contudo, a realização dos 

mecanismos efetores de neutrófilos e liberação de proteínas granulares pode 

resultar em maior dano tecidual, contribuindo para uma inflamação descontrolada e 



 

patogênese das doenças mediadas por inflamação estéril (Mcdonald e Kubes, 

2012). Estes dados mostram que apesar das funções benéficas exercidas pelos 

PMNs, uma resposta descontrolada contribui para danos ao organismo.  

 

1.3.1.1 Fagocitose e Desgranulação 

 

 É um processo rápido, ativo, mediado por receptores no qual a célula 

internaliza partículas ou microrganismos invasores. Mediado por rearranjo do 

citoesqueleto, a membrana plasmática dos fagócitos se estende ao redor do alvo, 

iniciando um processo que resulta na criação de um vacúolo circundado por 

membrana chamado de “fagossomo” (Nordenfelt e Tapper, 2011). Esse processo foi 

descrito pela primeira vez por Elie Metchnikoff em 1882, em um experimento onde 

ele espetava larvas de estrela-do-mar com espinhos de roseira para estimular o 

ataque ao “objeto estranho” pelas células da estrela-do-mar. Metchnikoff batizou 

estas células de “fagócitos”, do grego “phago” que significa devorar e “cytos” que 

significa células. Metchnikoff recebeu o prêmio Nobel juntamente com Paul Ehrlich 

em 1908 em reconhecimento aos seus trabalhos na imunologia (Kaufmann, 2008). 

 Os neutrófilos são considerados fagócitos profissionais, pois sua função 

primária é a fagocitose de quaisquer tipos de partículas, como restos celulares, 

fragmentos inertes ou microrganismos. Entretanto, quando as partículas estão 

opsonizadas, ou seja, recobertas por outras proteínas como anticorpos ou fatores 

solúveis do sistema complemento, alguns receptores facilitam e medeiam a 

fagocitose. Os principais receptores empregados nesse processo são os do tipo 

FcγR, como FcγRIIA (ou CD32) e FcγRIIIb (ou CD16) que reconhecem partículas 

recobertas pela imunoglobulina G (IgG) e receptores de complemento, como 

antígeno macrofágico 1 (Mac-1) (ou CD11b/CD18 ou CR3), que reconhecem alvos 

recobertos por proteínas do sistema complemento. Além destes, os neutrófilos 

possuem diversos outros tipos de receptores como TLRs, Receptores semelhantes 

ao Nod, Dectina-1 (Lee, Harrison e Grinstein, 2003; Nordenfelt e Tapper, 2011).  

 Após a internalização da partícula ou microrganismo, o fagossomo nascente é 

relativamente benigno ao alvo, sendo que para adquirir propriedades letais, essa 

estrutura precisa passar por um processo de maturação, caracterizado pela fusão 

dos grânulos citoplasmáticos ao fagossomo, liberando no lúmen dessa estrutura 

todo o arsenal de peptídeos microbicidas, enzimas proteolíticas e componentes do 



 

complexo enzimático NADPH oxidase presentes nas diferentes classes de grânulos, 

contribuindo assim para a eliminação dos alvos fagocitados (Nordenfelt e Tapper, 

2011; Amulic et al., 2012).  

Em relação às classes dos grânulos citoplasmáticos, existem quatro: 

azurófilos (ou primários), específicos (ou secundários), gelatinase (ou terciários) e as 

vesículas secretoras. Cada grânulo possui um arsenal enzimático característico, 

onde os primários são caracterizados pela presença da MPO, uma das proteínas 

mais abundantes em neutrófilos cuja função está relacionada ao burst respiratório, 

além de defensinas, BPI (Bactericidal Permeability Increasing Protein) e diversas 

serino-proteases como proteinase-3, catepsina G, elastase. Já os grânulos 

específicos, são peroxidase-negativos, ricos em substâncias antibióticas como 

lactoferrina, catelicidina humana 18 (hCAP-18), lipocalina associada à gelatinase 

neutrofílica (NGAL), lisozima. Além dessas substâncias microbicidas, os grânulos 

secundários ainda carregam componentes do complexo NADPH oxidase, como 

gp91phox/p22phox. Os grânulos terciários são caracterizados pela presença de 

metaloproteases, como gelatinase e leucolisina. As vesículas secretoras possuem 

principalmente proteínas de membrana e são criadas por endocitose durante a 

última fase de maturação dos neutrófilos, como por exemplo, Mac-1 e CR1. A fusão 

dos grânulos e vesículas secretoras com a membrana plasmática pode ocorrer 

permitindo que essas proteínas alcancem o ambiente extracelular. Esse processo de 

liberação do conteúdo granular também é um mecanismo de defesa que ocorre após 

a ativação do fagócito, chamado de desgranulação (Borregaard et al., 1992; 

Faurschou e Borregaard, 2003; Klebanoff, 2005; Amulic et al., 2012).  

Como resultado da fusão dos grânulos citoplasmáticos ao fagossomo, um 

ambiente hostil ao alvo internalizado é criado dentro dessa estrutura, contribuindo 

para a eliminação de diversos patógenos. Porém, muitos microrganismos 

desenvolveram estratégias para sobreviver a esse mecanismo imunológico, por 

exemplo, através da interferência no processo de internalização ou modulando a 

maturação do fagossomo. Sthaphylococcus aureus, por exemplo, possui uma 

capsula polissacarídica que confere a esta bactéria propriedades anti-fagocíticas 

(Luong e Lee, 2002). 

 

1.3.1.2 Burst respiratório 

 



 

Juntamente com o processo de fagocitose, ocorre um aumento do consumo 

de oxigênio pelo neutrófilo associado com a geração de espécies reativas do 

oxigênio (EROs) via ativação do complexo enzimático NADPH oxidase. Esse 

processo foi descrito pela primeira vez em 1933 pelos pesquisadores Baldridge e 

Gerard como a “respiração extra da fagocitose” (Dupré-Crochet, Erard e Nüβe, 

2013). Em estado basal, o complexo enzimático se encontra desacoplado e 

inativado, com subunidades distribuídas em vários componentes da célula (como 

citosol e membrana). A porção da NADPH oxidase associada à membrana é 

composta pelos componentes gp91phox e p22phox (phox, do inglês, phagocyte 

oxidase) que formam um dímero não-covalente chamado de citocromo b558, que 

localiza-se predominantemente na membrana dos grânulos secundários. Já a 

porção citosólica é formada pelo p40phox, p47phox, p67phox, e a GTP-ase Rac2 

(Sheppard et al., 2005; Quinn, Ammons e Deleo, 2006). Após o processo de 

ativação do neutrófilo e fagocitose, a NADPH é ativada através da translocação dos 

componentes citosólicos até o citocromo b558, catalisando então a transferência de 

um elétron vindo do NADPH (fosfato de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida), 

formado através da via da pentose-fosfato, da superfície citosólica da membrana 

plasmática para o fagossomo ou imediatamente ao meio extracelular, resultando na 

redução do oxigênio molecular (O2) a ânion superóxido (O2
●-) a primeira ERO 

formada. O ânion superóxido sofre uma dismutação espontânea dando origem ao 

peróxido de hidrogênio (H2O2), que na presença da MPO origina o ácido hipocloroso 

(HOCl) e outras EROs secundárias, como oxigênio singlet (1O2) e radical hidroxila 

(OH●) (Kennedy e Deleo, 2009). 

As EROs formadas possuem um papel essencial na eliminação dos 

patógenos invasores, porém se eles matam diretamente, através de 

descarboxilações, deaminações ou peroxidação de proteínas e lipídios, ou 

indiretamente, através da modulação da atividade das proteases fagocíticas, ainda é 

questão de debate (Mayadas, Cullere e Lowell, 2014). Assim como acontece na 

fagocitose, muitos microrganismos desenvolveram mecanismos para sobreviverem 

ao burst, como por exemplo, Salmonella Typhimurium e Streptococcus pyogenes 

que conseguem impedir a fusão de grânulos citoplasmáticos com o fagossomo. A 

Helycobacter pylori perturba o direcionamento da NADPH oxidase para o 

fagossomo, provavelmente desviando os grânulos secundários para a membrana 

plasmática, resultando na produção de EROs extracelulares e a Francisella 



 

tularensis previne o desencadeamento do busrt respiratório (Nordenfelt e Tapper, 

2011; Amulic et al., 2012). 

 

1.3.1.3 Neutrophil Extracellular Traps (NETs) 

 

No ano de 2004, Brinkmann e colaboradores descreveram um novo mecanismo 

efetor realizado por neutrófilos ativados, as NETs, que são estruturas extracelulares 

fibrosas compostas por DNA, histonas e proteínas granulares, que juntos possuem a 

capacidade de prender microrganismos em suas redes e expor esses patógenos a 

um ambiente com altas concentrações de antimicrobianos. Nesse ambiente ocorre 

então a degradação dos fatores de virulência e morte dos microrganismos ali 

aprisionados, impedindo a disseminação da infecção pelo organismo (Brinkmann et 

al., 2004). Como observou-se que os neutrófilos perdiam a viabilidade durante a 

formação das NETs, em 2007 Steinberg e Grinstein nomearam essa forma 

alternativa de morte celular de “Netose” (Steinberg e Grinstein, 2007). Esse 

processo alternativo de morte celular, a Netose, é estimulado por vários mediadores 

inflamatórios (como TNF-α, IL-8, imunocomplexos, PMA (phorbol myristate acetate), 

LPS), bactérias (como espécies de Streptococcus e Staphylococcus, Escherichia 

coli, Shigella flexneri, Salmonella Typhimurium, Mycobacterium tuberculosis), fungos 

(como Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Paracoccidioides brasiliensis), 

protozoários (como Leishmania donovani, Plasmodium falciparum), vírus (como HIV-

1, Influenza) (Remijsen, Kuijpers, et al., 2011; Branzk e Papayannopoulos, 2013; 

Jaillon et al., 2013; Mejía et al., 2015). 

A formação das NETs altera toda a estrutura dos neutrófilos, onde a primeira 

característica a ser perdida é o núcleo lobulado e a distinção entre eu- e 

heterocromatina. Depois a membrana nuclear é rompida, o conteúdo do núcleo e 

citoplasma se misturam, e por fim, a membrana plasmática se rompe liberando as 

NETs no meio extracelular (Fuchs et al., 2007). Para que isso aconteça, alguns 

mecanismos moleculares precisam estar presentes: produção de EROs, presença 

de MPO e elastase, autofagia, citrulinação de histonas H3  mediado pela enzima 

peptidilarginina deaminase (PAD4) (Hazeldine et al., 2014). Como as EROs 

estimulam a produção das NETs ainda é controverso. Remijsen e colaboradores, 

2011, propuseram em seu estudo que as EROs inativam caspases intracelulares 

para inibir a apoptose e induzir autofagia, que irá promover a desintegração da 



 

membrana celular durante a netose (Remijsen, Vanden Berghe, et al., 2011). Porém 

já existem estudos que mostram que certos estímulos podem levar à produção das 

NETs de maneira independente da NADPH oxidase, como por exemplo, 

Sthaphylococcus aureus  e Candida albicans, que mesmo na ausência de EROs, 

desencadeiam a produção das NETs (Pilsczek et al., 2010; Parker et al., 2012; Byrd 

et al., 2013; Yipp e Kubes, 2013). Além das EROs, já foi demonstrado por 

Papayannopoulos e colaboradores, em 2010, que a elastase e MPO translocam-se 

ao núcleo, onde em sinergismo, se ligam à cromatina e auxiliam no processo de 

descondensação dessa estrutura, que consequentemente, auxiliará no processo de 

liberação das NETs (Papayannopoulos et al., 2010). Similarmente, a citrulinação das 

histonas, processo de coversão de argininas em citrulinas, é necessária auxiliar na 

descondensação da cromatina e assim a dispersão das NETs, que após liberadas 

contribuem para a eliminação de patógenos invasores (Wang et al., 2009). 

Após alguns anos de sua descoberta e descrição, o conceito de que NET 

sempre leva à morte celular está sendo desafiado por pesquisadores que têm 

mostrado que a existência de NET vital, ou seja, o neutrófilo permanece vivo após a 

liberação das fibras de NETs sem necessariamente entrar em netose. Yousefi e 

colaboradores demonstraram que após pré-tratamento dos PMNs com GM-CSF 

(fator estimulador de colônias monócitos granulócitos) e subsequente estimulação 

rápida dos receptores TLR4 e fator do complemento 5a (C5a), neutrófilos viáveis são 

capazes de gerar NETs compostas de DNA mitocondrial (Yousefi et al., 2009). 

Apesar da formação de NETs mitocondriais terem sido descritas como importante 

componente da resposta imune inata, os mecanismo moleculares envolvidos com a 

produção dessas estruturas não estão completamente elucidados, necessitando de 

maiores estudos em torno da sua função e formação. 

As NETs se tornaram um importante mecanismo microbicida que auxilia o 

sistema imune a eliminar patógenos, porém se ocorre um problema ou desregulação 

nesse processo, patologias podem se desenvolver contribuindo para um aumento de 

inflamação e danos teciduais em doenças autoimunes e inflamatórias, como LES, 

artrite reumatoide, fibrose cística, trombose, pré-eclampsia, dentre outras (Branzk e 

Papayannopoulos, 2013). Isso demonstra a importância de se estudar os 

mecanismos das NETs, já que entendê-los não só nos ajuda compreender como 

patógenos são eliminados, mas também nos ajuda a entender a fisiopatologia de 

doenças tão comuns na sociedade, como LES e artrite.  



 

 

1.4 Salmonella enterica serovar Typhimurium 

 

Infecções por Salmonella são importantes causas de diarreia, náuseas, vômitos, 

febre e dor abdominal, podendo evoluir até para uma infecção sistêmica. De acordo 

o CDC (Center for Disease Control and Prevention), Salmonella spp. não-tifoidal 

causou cerca de um milhão de casos de doenças transmitidas por alimentos (DTA), 

19.000 hospitalizações e 380 mortes por ano nos Estados Unidos da América entre 

os anos de 2000 a 2008) (Cdc, 2012). No Brasil, em 2005, o Ministério da Saúde 

divulgou um boletim eletrônico epidemiológico mostrando as DTA no período de 

1999-2004, sendo que dos 581 casos de surto que tiveram o agente etiológico 

investigado, 202 casos (34,7%) foram causados por Salmonella spp (Svs, 2005). A 

infecção geralmente se inicia pela ingestão de comida contaminada, onde a 

Salmonella ingerida se espalha rapidamente ao longo do trato gastrointestinal (TGI), 

invadindo a mucosa ao longo do intestino. Após essa invasão, a Salmonella coloniza 

a lâmina própria e placas de Peyer, onde essa bactéria rapidamente invade células 

como macrófagos, células dendríticas e neutrófilos (Eckmann e Kagnoff, 2001). 

O gênero Salmonella é composto de duas espécies: Salmonella bongori e 

Salmonella enterica, sendo que esta última é dividida em seis subespécies que são 

bioquimicamente diferenciadas em serovares. No caso da Salmonella enterica, 

existem dois serovares, o Tifoidal (que compreende S. Typhi e S. Paratyphi) e o 

serovar não-tifoidal (S. Typhimurium e S. Enteritidis) (Hurley et al., 2014).  

No que diz respeito à Salmonella enterica serovar Typhimurium, é um bacilo 

Gram-negativo que induz uma forte grastroenterite em humanos, e forte infecção 

sistêmica muito similar à febre tifoide em camundongos (Wick, 2004). Durante a 

infecção pela Salmonella, PAMPs e DAMPs ativam o sistema imune levando ao 

influxo de macrófagos e neutrófilos ao tecido intestinal, resultando também, na 

secreção de várias citocinas inflamatórias como IL-8, IFN-γ, IL-1β, TNF-α (De Jong 

et al., 2012; Hurley et al., 2014). Quando a Salmonella infecta os macrófagos 

teciduais, o pH ácido e a privação nutricional do fagossomo induz a expressão de 

fatores de virulência pela bactéria que a protegem da morte intracelular, tornando os 

macrófagos reservatórios na infecção (Helaine et al., 2014). Durante este processo 

os macrófagos ativados liberam quimicionas para o recrutamento de neutrófilos, 

célula que possui vasta gama de PRRs, que conseguem reconhecer PAMPs da 



 

Salmonella enterica serovar Typhimurium (como LPS) e assim, realizar seus 

mecanismos microbicidas para contribuir com a eliminação desse patógeno (Tükel et 

al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONCLUSÕES 



 

Demonstramos que o hormônio esteroide DHEA pode conferir ao neutrófilo 

uma maior resistência à infecção pela S. Typhimurium, visto que mesmo em 

concentração fisiológica, o DHEA aumenta a capacidade fagocítica e microbicida 

dos PMNs. 

O tratamento com DHEA resultou em redução das quimiocinas IL-8 e MIP-1β, 

importante proteínas responsáveis pela quimiotaxia de células como neutrófilos, 

monócitos e macrófagos ao foco inflamatório. Em contraste, o DHEA favoreceu uma 

tendência de aumento da secreção da interleucina-4, importante citocina já descrita 

como ativadora de neutrófilos, que pode estar auxiliando no processo de eliminação 

desta bactéria Gram-negativa e também na regulação na síntese e expressão de 

importantes citocinas como IL-8.  

Além disto, o DHEA favoreceu um aumento da IL-4 na razão IFN-γ/IL-4, 

mostrando que é possível que o esteroide esteja favorecendo uma polarização da 

resposta imune para o padrão Th2. 

Em resposta ao estímulo com LPS, o tratamento com DHEA resultou em 

redução da produção de TNF-α, IL-8 e tendência de redução de MIP-1α e MIP-1β, 

mostrando que, assim como no estímulo com a bactéria, o DHEA está modulando a 

resposta imunológica de modo a favorecer o controle da inflamação exacerbada.. 

Por fim, mostramos que a S. Typhimurium é um estímulo suficiente para 

desencadear os mecanismos efetores de produção de EROs e NET, porém, o 

tratamento com DHEA não influenciou nestes processos. 
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