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RESUMO 

PAINO, I.M.M. Status férrico e algumas funções do estresse oxidativo de
fagócitos em idosos anêmicos ou não, portadores de doenças inflamatórias
crônicas. 2008. 129f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
Introdução. A Anemia das Doenças Crônicas (ADC) é uma desordem comum em
idosos, freqüentemente multifatorial, e exacerbada por citocinas pró-inflamatórias
Nesta população, o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro (ADF) é difíc
utilizando-se os testes laboratoriais convencionais, devido à prevalência deste
estados crônicos. Espécies reativas de oxigênio (ERO) são produzidas por fagócito
durante o burst oxidativo em defesa do hospedeiro, mas são também implicada
como agentes deletérios em um grande número de desordens inflamatórias
Objetivos. Verificar a eficiência do receptor de transferrina sérico (sTfR) e índic
sTfR-log ferritina (sTfR-F) no diagnóstico da ADF e ADC; determinar os efeitos da
anemias e de estados inflamatórios crônicos sem anemia no burst oxidativo
fagocitose, produção de óxido nítrico (•NO) por monócitos, e produção de ácid
hipocloroso (HOCl) por neutrófilos. Métodos. Participaram do estudo cinqüenta 
três indivíduos (42 mulheres e 11 homens) idosos recrutados do departamento d
Cardio-Geriatria da Rede Pública de Saúde de Ribeirão Preto-SP. A proteína C
reativa (PCR), utilizada como marcador inflamatório foi analisada pela metodologi
ultra-sensível. O status férrico foi estabelecido pelos níveis do sTfR
(enzimaimunoensaio, kit Quantikine soluble transferrin receptor, R&D Systems
USA), ferritina sérica (ensaio quimioluminescente, kit Ferritin Immulite®- DPC
England) e índice sTfR-F. Foram compostos os seguintes grupos, com base no
valores de normalidade dos parâmetros PCR, concentração de hemoglobina
ferritina e sTfR: controle (n=15), ADC (n=12), inflamação (n=08), anemia inexplicáve
(n=06) e grupo ADF (n=12). Nenhum paciente apresentou função renal prejudicada
hemoglobinopatias, diabetes mellitus descompensada, doenças infecciosas o
malignas. Estudou-se o efeito da ADC, ADF, anemia inexplicável e inflamação n
burst oxidativo, fagocitose de neutrófilos e monócitos por citometria de fluxo
produção de HOCl por neutrófilos purificados e de •NO produzido em cultura d
monócitos em meio RPMI 1640, estimulados por lipopolissacáride (LPS
Resultados. Os níveis de sTfR  foram capazes de diagnosticar ADF em set
(58,34%) dos doze pacientes do grupo ADF. A intensidade de fluorescência (IF) d
burst oxidativo de neutrófilos, que reflete a atividade celular, no grupo ADF fo
significativamente menor que a do grupo controle (p<0,05), mas a IF de monócito
não foi estatisticamente diferente. As percentagens de monócitos e neutrófilo
realizando burst oxidativo e fagocitose dos grupos ADF, anemia inexplicável 
inflamação não foram estatisticamente diferentes do grupo controle. A
percentagens de monócitos e neutrófilos realizando fagocitose do grupo ADC foram
estatisticamente maiores que as do grupo controle (p<0,05). A produção de HOC
nos grupos ADC e inflamação foram estatisticamente menores comparadas a
grupo controle (p<0,05), enquanto houve uma superprodução de •NO por monócito
no grupo ADC (p<0,05). Conclusão. No presente estudo, o sTfR foi uma ferrament
diagnóstica adicional à ferritina no diagnóstico da ADF, mas o valor do índice sTfR-
não aumentou a utilidade diagnóstica do sTfR em indivíduos idosos. •NO parec
modular a produção de HOCl, provavelmente por regular a atividade enzimática d
mieloperoxidase (MPO). Estes resultados mostraram o papel importante do ferro n
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ADC e ADF em manter a resposta imunológica de fagócitos durante o processo de 
envelhecimento. 
 
Palavras-chave: Receptor de Transferrina sérico, Anemia das Doenças Crônicas, 
Anemia por Deficiência de Ferro, Burst oxidativo, Fagocitose, Óxido Nítrico, Ácido 
Hipocloroso, Inflamação, Idoso. 
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ABSTRACT 
 

PAINO, I.M.M. Iron status and some phagocytes oxidative stress functions in 
the elderly with or without anemia, carriers of inflammation chronic diseases. 
2008. 129f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008.  

 
Background:  Anemia of Chronic Disease (ACD) is a very common disorder in 
elderly and it is often multifatorial, exacerbated by pro-inflammatory cytokines. In 
these people, the diagnostic of iron deficiency anemia (IDA) or iron deficiency is 
difficult in these patients using the conventional iron status tests, because of the 
prevalence of these chronic states. Reactive oxygen species (ROS) are produced by 
phagocytic cells during the oxidative burst in defense of the host, but it has also been 
implicated as a very harmful agent in an increasing number of inflammatory-mediated 
disorders. Objectives: to elucidate the use of serum transferrin receptor (sTfR) and 
sTfR-log ferritin index (TfR-F index) to diagnose IDA and ACD; to determinate the 
effects of anemia and chronic inflammatory states without anemia in some function of 
oxidative stress, such as oxidative burst, phagocytosis, nitric oxide (•NO) production 
by monocytes and the hypochlorous acid (HOCl) production by purified neutrophils. 
Methods: Fifty three (42 women and 11 men) elderly subjects recruited from geriatric 
department of healthy public system of Ribeirão Preto city were selected. The high 
sensitivity C-Reactive Protein (CRP) was analyzed as an inflammatory marker. The 
iron status was confirmed by sTfR (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA, kit 
Quantikine soluble transferrin receptor R&D Systems, USA), serum ferritin levels 
(chemiluminescence assay, kit Ferritin Immulite®- DPC, England) and TfR-F index. 
The groups were established according to the criteria CRP assay, hemoglobin 
analysis, ferritin and sTfR: control (n =15), ACD (n =12), inflammation (n =08), 
unexplained anemia (n=06), and IDA (n=12). Patients with impaired kidney function, 
hemoglobinopathy, decompensate diabetes mellitus or infectious and malignancies 
diseases were excluded. We also studied the effect of ACD, IDA, unexplained 
anemia and inflammation on oxidative burst, phogocytosis of neutrophils and 
monocytes by flow cytometry and HOCl generation of neutrophils and •NO produced 
by the monocytic cell culture, cultured in RPMI 1640 medium, stimulated by 
lipopolysaccharide (LPS). Results: Our results showed that sTfR could diagnose IDA 
in seven (58.34%) of twelve patients in IDA group. Oxidative burst fluorescence 
intensity of neutrophil in IDA group was lower statistically compared to control group, 
p<0.05. Oxidative burst fluorescence intensity of monocytes did not differ 
significantly. The percentages of monocytes and neutrophils expressing oxidative 
burst and the phagocytosis did not differ significantly amongst control, IDA, 
unexplained anemia and inflammatory groups. However, the percentages of 
neutrophils and monocytes expressing phagocytosis in ACD group were statistically 
higher when compared to control group (p<0.05). The HOCl generation in ACD, and 
inflammation groups were lower significant statistically than control group, p<0.05, 
while there was an overproduction of •NO by monocyte in ACD group (p<0.05). 
Conclusion: In the present study, the sTfR was an additional diagnostic tool to 
ferritin for the diagnosis of IDA, but the value of the sTfR-F index did not increase the 
utility diagnostic of sTfR in elderly patients. •NO seems modulate the HOCl 
production, perhaps by regulates the myeloperoxidase (MPO) enzyme activity. These 
results showed the important role of iron in ACD and IDA to maintaining phagocyte 
immune defense of organism during the aging process.  
i



 
Keywords: Serum Transferrin Receptor, Anemia of Chronic Disease, Iron Deficiency 
Anemia, Oxidative burst, Phagocytosis, Nitric Oxide, Hypochlorous Acid, 
Inflammation, Elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos Epidemiológicos e Sociais da População Idosa. 

Aproximadamente 400 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais viviam 

nos países em desenvolvimento em 2002. Até 2025, a estimativa é de que haja 

aproximadamente 840 milhões, o que representa 70 por cento das pessoas idosas 

em todo o mundo, com destaque à população asiática (OMS, 2005). Até 2050 

haverá dois bilhões de idosos em todo o mundo, sendo 80% nos países em 

desenvolvimento. 

A população brasileira, assim como a mundial, está vivendo mais. A cada 

ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, sendo que a 

estimativa, nos próximos 20 anos, é de que os idosos ultrapassem 30 milhões de 

pessoas, o que representaria 13% da população total do Brasil (IBGE, 2002). Esta 

estimativa, provavelmente, atingirá indivíduos com baixo nível sócio-econômico e 

educacional, e com uma alta prevalência de doenças crônicas e causadoras de 

limitações físicas.  

Com a perspectiva de ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs o programa “Envelhecimento Ativo: 

Uma Política de Saúde” (OMS, 2005), que é definido como processo de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Essa mudança 

demográfica pode se tornar um problema de saúde pública, pois esse rápido 

envelhecimento, nos países em desenvolvimento, é acompanhado por mudanças 

dramáticas nas estruturas e nos papéis da família, assim como nos padrões de 

trabalho e na migração. Tais fatores contribuem muito para que menos pessoas 

estejam aptas a cuidar de pessoas idosas, caso haja necessidade. Isso ocorre em 
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virtude da procura de trabalho, atualmente, ser maior em outras cidades por pessoas 

mais jovens, além do aumento da mão de obra feminina no mercado de trabalho 

formal (WHO, 2000). 

Enquanto os países desenvolvidos enriquecem antes de envelhecerem, 

os em desenvolvimento estão envelhecendo antes de obterem condições de 

enriquecimento para propiciar condições de saúde dignas aos idosos (KALACHE; 

KELLER, 2000). 

O termo "terceira idade" surgiu na década de 50, na França, e foi utilizado 

para designar pessoas de qualquer idade que tinham baixa produtividade e não 

participavam de nenhum tipo de atividade. Com o passar do tempo, o termo passou 

a se referir às pessoas com mais de 60 anos, afirma Valencia (2006), e 

complementa: Isso mostra que os indivíduos que chegam à sexta década da vida 

são vistos como pessoas passivas, que formam uma população uniforme, 

combatendo vários mitos sobre os idosos. No entanto, quem atinge mais de 60 anos 

compõe um grupo heterogêneo, com diferentes experiências de vida, de condições 

de saúde, trabalho e níveis culturais. Atualmente fala-se em uma quinta, sexta e 

oitava idade, o que mostra uma forma esperançosa de ver a vida.  

Em 1950, 12% das mortes no Brasil ocorreriam devido às doenças 

cardiovasculares; no ano 2000, essa incidência passou para 40%, indicando que o 

perfil de morbimortalidade típico de uma população jovem passou para um perfil 

característico de enfermidades crônicas. Essa mudança no perfil epidemiológico 

acarreta grandes custos, pois o idoso utiliza mais os serviços de saúde. Isso se deve 

às internações hospitalares mais freqüentes e de maior duração visto que os idosos 

são, muitas vezes, portadores de doenças crônicas que podem perdurar por longo 
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tempo, exigindo acompanhamento médico e de equipes multidisciplinares 

(GORDILHO et al., 2000). 

A Política Nacional do Idoso (PNL) foi instituída pela Lei Federal no 8842, 

de 4 de janeiro de 1994 e regulamentada em 3 de julho de 1996, pelo Decreto-Lei 

Federal no 1948. A PNL é uma estratégia para a viabilidade da cidadania ao idoso, 

que ainda está em fase de amadurecimento na sociedade. Algumas de suas 

atribuições compreendem: -... Designar e apoiar os Centros Colaboradores de 

Geriatria e Gerontologia, preferencialmente localizados em instituições de ensino 

superior envolvidos na capacitação de recursos humanos em saúde do idoso e ou 

na produção de material científico, bem como em pesquisa nas áreas prioritárias do 

envelhecimento e da atenção a este grupo populacional; - Apoiar estudos e 

pesquisas definidos como prioritários nesta Política visando a ampliar o 

conhecimento sobre o idoso e a subsidiar o desenvolvimento das ações decorrentes 

desta Política (Política Nacional do Idoso). 

 Implementar políticas e programas que visam atender os interesses de 

saúde pública, em especial em relação ao idoso, não são objetivos necessariamente 

fáceis no Brasil, embora existam medidas governamentais que estimulem a 

prevenção, controle, erradicação e até tratamento de doenças transmissíveis (OMS, 

2005). Com isso, há necessidades emergenciais da implantação prática de medidas 

rigorosas de assistência ao idoso, do investimento em pesquisa nesse campo, e de 

políticas de longo prazo que abordem o desenvolvimento social e econômico da 

comunidade nesta faixa etária. 
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1.2  Estudos de imunossenescência. 

O envelhecimento é um processo em que a homeostase do organismo 

está diminuída e a vulnerabilidade aumentada, causando uma progressiva 

diminuição da capacidade física e de resposta aos estímulos ambientais (VASTO et 

al., 2007). Entretanto, estudos recentes indicam que a imunossenescência não é um 

declínio progressivo e inevitável de todo o sistema imune (SANSONI et al., 2008), e 

está relacionada à melhora linear e extraordinária na sobrevivência (DE MARTINIS 

et al., 2005). Seu papel é o resultado de um processo de remodelamento contínuo 

em que várias funções estão reduzidas, outras permanecem inalteradas ou até 

mesmo aumentadas (FRANCESCHI et al., 1995).  

O compartimento inato do sistema imune, durante o envelhecimento, 

parece ser relativamente preservado, em relação ao compartimento adaptativo que 

parece exibir profundas modificações (SANSONI et al., 2008). Algumas das 

características importantes disto são: redução das células T naive (FAGNONI et al., 

2000), o acúmulo de células T efetoras CD28-, particularmente entre subpopulações 

de linfócitos T CD8+ e redução do espaço imunológico, além da tendência à 

involução tímica (GINALDI; STERBERG, 2003; DE MARTINIS et al., 2005; 

SANSONI et al., 2008). O acúmulo destas células T efetoras CD 28-, as quais são 

resistentes à apoptose em idades avançadas, pode também reduzir o espaço 

imunológico e o repertório de células T, e ser responsável pela resposta imunológica 

prejudicada contra novas mudanças antigênicas, que favorecem a ocorrência das 

principais doenças relacionadas à idade (SANSONI et al., 2008). 

Uma hipótese muito comum na literatura é que o processo de 

envelhecimento está associado com um estado pró-inflamatório crônico 

(FRANCESCHI et al., 2000), caracterizado pelo aumento de citocinas pró-
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inflamatórias, fator de necrose tumoral-alfa (TNF- α) e de fatores solúveis da 

inflamação, os quais são prognósticos de morbidade e mortalidade no idoso 

(SANSONI et al., 2008). Particularmente tem se observado um progressivo aumento, 

com a idade, de citocinas, com destaque ao aumento progressivo da interleucina 6 

(IL-6), que pode alcançar níveis 10 vezes maiores em indivíduos centenários 

(GIULIANI et al., 2001; SANSONI et al., 2008). Por outro lado, o receptor solúvel de 

IL-6 (sIL-6R) aumenta progressivamente até a sétima década de idade, e então 

começa a declinar atingindo níveis, em indivíduos centenários, semelhantes aos 

indivíduos jovens. Esta redução do sIL-6R, em centenários, parece ser um fator de 

longevidade, talvez por modular o estado pró-inflamatório da IL-6 (GIULIANI et al., 

2001). Estudos recentes indicam que níveis aumentados de sIL-6R representam um 

fator prognóstico negativo para morbidade e mortalidade e, em mulheres, seus 

níveis aumentados parecem correlacionar com uma massa óssea reduzida 

(GIULIANI et al., 2001), um parâmetro associado com o aumento da mortalidade 

(BROWNER et al., 1991; GIULIANI et al., 2001; SANSONI et al., 2008). 

Monócitos, macrófagos e neutrófilos desempenham um papel central na 

imunidade inata, sendo capazes de responder a uma variedade de antígenos, ou 

seja, a uma carga antigênica crônica (bactérias, vírus, fungos, toxinas e células 

mutadas) (BURKLE et al., 2007), através da resposta mediada por células e a 

liberação de fatores solúveis (citocinas e quimiocinas), hormônios, aminas e 

espécies reativas de oxigênio. Tais fatores estimulam continuamente o sistema 

imunológico ao longo da vida, de forma a contribuírem para o estabelecimento de 

um estado pró-inflamatório crônico definido como “envelhecimento-inflamatório” ou 

inflamm-aging (FRANCESCHI et al., 2000; BRUUNSGAARD; PEDERSEN; 

PEDERSEN, 2001; FERRUCI et al., 2005; VASTO et al., 2007; SANSONI et al., 
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2008). Esta condição favorece o desenvolvimento de doenças típicas relacionadas à 

idade como arteriosclerose, demência, osteoporose, neoplasias (FRANCESCHI et 

al., 2000; BRUUNSGAARD; PEDERSEN; PEDERSEN, 2001; DE MARTINIS et al., 

2005; VASTO et al., 2007; SANSONI et al., 2008). 

1.3 As anemias e as doenças crônicas no idoso. 

De acordo com a WHO (1968), a anemia ocorre quando os níveis de 

hemoglobina (Hb) estão abaixo de 12 g/ dL para mulheres e 13 g/dL para homens, 

sendo que a prevalência em idosos maiores de 60 anos, em países industrializados 

e não industrializados, é de 12% e 45,2%, respectivamente (WHO, 2001). 

Estudos epidemiológicos indicam ainda que a prevalência da anemia 

aumenta com o avanço da idade, especialmente após os 60 anos de idade 

(BERKAHN; KEATING, 2004), elevando-se drasticamente após os 80 anos (ANIA et 

al., 1994; SMITH, 2000). Embora tais informações estejam bem documentadas, a 

anemia não pode ser considerada como uma conseqüência normal do processo de 

envelhecimento (BALDUCCI; ERSHLER; KRANTZ, 2006). Evidências clínicas 

apontam a anemia não só como um sinal de uma patologia de base, mas também 

como uma causa de severo declínio da qualidade de vida, de morbidade, sendo um 

fator de risco independente para várias patologias e para a morte (PENNINX et al., 

2003; JOOSTEN, 2004; GURALNIK et al., 2005; BALDUCCI; HARDY; LYMAN, 

2005; EZEKOWITZ; TANG; KATZ, 2006; TERROVITIS et al., 2006; ANAND, 2008).  

Anemia das doenças crônicas (ADC), deficiência de ferro e de vitaminas, 

e doença renal, sozinhas ou em combinação, correspondem a 2/3 dos casos de 

anemia em idosos; em 1/3 dos casos, a anemia no idoso parece ser de causa 

inexplicável (FERRUCI et al., 2007). Outros achados da literatura preconizam que os 

mecanismos patofisiológicos da anemia desconhecida no idoso são discutidos e 
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exclusivos para esta faixa etária, tais como sarcopenia, polifarmacoterapia, 

diminuição dos hormônios sexuais (FERRUCI et al., 2006), mudanças fisiológicas 

nas células pluripotentes da medula óssea, entre outros (GURALNIK et al., 2005). 

Como a anemia é o indicador mais comumente usado para indicar 

deficiência de ferro, os termos anemia, deficiência de ferro (DF) e anemia por 

deficiência de ferro (ADF) são muitas vezes confundidos. Há, entretanto, formas 

leves e moderadas de deficiência, sem anemia, em que funções teciduais estão 

diminuídas, como, por exemplo, o aumento da susceptibilidade às doenças 

infecciosas, em razão da diminuição da resposta imunológica (UMBREIT, 2005). A 

deficiência de ferro torna-se um foco de interesse comum em pacientes geriátricos, 

uma vez que anormalidades no trato gastrointestinal decorrentes de tumores 

gástricos, carcinoma do cólon e doenças inflamatórias podem ser identificadas em 

mais da metade dos pacientes acometidos por esta deficiência (ANIA et al., 1997).  

A ADC, também referida como anemia da inflamação, é a mais comum 

das anemias no idoso (BALDUCCI; ERSHLER; KRANTZ, 2006) e está presente em 

35 % dos casos (SMITH, 2000). Ë uma anemia normocítica e normocrômica 

relativamente branda, pois os níveis de hemoglobina raramente estão abaixo de 10 

g/dL, cuja gravidade correlaciona com o grau da patologia de base (SMITH, 2000; 

BALDUCCI; ERSHLER; KRANTZ, 2006). As principais patologias de base que 

podem causar ADC são as infecções agudas e crônicas de qualquer etiologia, 

neoplasias hematológicas, tumores sólidos, doenças autoimunes (WEISS; 

GOODNOUGH, 2005). Dentre as patologias crônicas, as doenças reumáticas são 

freqüentes, ocupando o segundo lugar, perdendo apenas para as cardíacas. 

Acredita-se que em cada 100 indivíduos em todo mundo, 25 sofram de 

alguma doença reumática. Em um estudo clássico, realizado em 259 pacientes 
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anêmicos com mais de 65 anos, verificou-se que 36% e 44% das anemias em 

idosos foram causadas por deficiência de ferro e infecções/ inflamações, 

respectivamente (GUYATT et al., 1990). 

A principal característica da ADC é a perturbação da homeostase do ferro, 

pois há aumento de sua entrada, mas o mesmo é retido no sistema fagocítico 

mononuclear. Isto ocasiona uma diversificação do tráfego do ferro, da circulação 

para o compartimento do estoque, a ferritina (WEISS, 2002; WEISS; GOODNOUGH, 

2005).  

A molécula de ferritina é formada por 24 subunidades reunidas dentro de 

uma cápsula esférica muito estável. Aproximadamente 4500 átomos de ferro (Fe+3) 

podem ser estocados na sua cavidade. Este processo de seqüestro do ferro é 

relevante, pois os átomos de ferro são armazenados de forma não tóxica e 

disponível biologicamente (AROSIO; LEVI, 2002; TORTI; TORTI, 2002).  As 

isoferritinas de mamíferos são compostas por duas subunidades, H (Heavy) e L 

(Light), codificadas por genes separados e, dependendo do tipo de tecido e status 

fisiológico da célula, a razão das subunidades pode variar amplamente, de um 

predomínio da forma L em tecidos como fígado e baço, para o predomínio da forma 

H no coração e rins. Estas subunidades mostram 50% de similaridade nas suas 

seqüências, mas têm diferentes funções. A subunidade H exibe uma atividade de 

ferroxidase e catalisa a primeira etapa no estoque de ferro, isto é, a oxidação de 

Fe+2 para Fe+3, enquanto a subunidade L não possui atividade de ferroxidase e está 

envolvida na formação característica do ferro no centro da cavidade da molécula. 

Uma terceira subunidade, a G, é encontrada no plasma, e parece ser derivada da 

glicosilação da subunidade L, durante o processo de secreção. Os mecanismos de 

produção da ferritina sérica são pouco conhecidos, mas está claro que níveis de 
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ferritina sérica refletem o nível de estoque de ferro corporal (TESTA 2002; TORTI; 

TORTI, 2002; AROSIO; LEVI, 2002). 

Acredita-se que a eritropoese esteja comprometida na ADC devido ao 

aumento da secreção de citocinas envolvidas nos fenômenos inflamatórios, em 

especial a IL-1, IL-6, TNF-α e o interferon- γ (IFN-γ), o que pode exacerbar o estado 

pró-inflamatório crônico no idoso. Essas citocinas são responsáveis pelo 

impedimento da liberação de ferro por macrófagos do sistema fagocítico 

mononuclear (WIEL, 2004; WEISS, 2005). Enquanto o IFN-γ e/ou LPS aumentam a 

expressão do transportador de metal divalente 1 (DMT-1), estimulando a entrada de 

íons ferrosos em macrófagos, estas mesmas citocinas regulam negativamente a 

expressão da ferroportina-1, inibindo a exportação do ferro destas células (WEISS; 

GOODNOUGH, 2005). Desta forma, a biodisponibilidade do ferro e sua utilização 

pelas células progenitoras eritróides da medula óssea estão prejudicadas na ADC, 

além das citocinas atuarem sobre tais células da medula inibindo sua diferenciação 

(WEISS, 2002; 2005). Pacientes que apresentam quadro de inflamação crônica 

podem exibir aumento da ferritina, e conseqüente bloqueio de sua liberação para os 

eritroblastos medulares (WIEL, 2004; WEISS, 2005).  

Outro mecanismo envolvido na patofisiologia da ADC é a produção 

inadequada de eritropoetina frente ao grau da anemia (WEISS; GOODNOUGH, 

2005; GURALNIK et al., 2005; BALDUCCI; ERSHLER; KRANTZ, 2006). Vale 

ressaltar que a taxa de filtração glomerular está diminuída durante o processo de 

envelhecimento, o que também pode estar relacionada à diminuição dos níveis de 

eritropoetina no idoso (BALDUCCI; ERSHLER; KRANTZ, 2006). Outras 

anormalidades como apoptose acelerada de eritrócitos parece estar sendo 
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modulada por citocinas pró-inflamatórias, principalmente IL-1, IL-6 e TNF-α 

(EISENSTAEDT, 2006).  

Deficiência ou sobrecarga de ferro, eritropoese acelerada, hipóxia e 

inflamação são algumas situações que levam às mudanças na absorção de ferro 

intestinal e distribuição de ferro tissular (GANZ, 2003; ANDREWS, 2005). A 

hepcidina, um peptídeo produzido no fígado recentemente descoberto, parece 

desempenhar um papel crucial nestas alterações ocorridas nas doenças 

inflamatórias crônicas (BRUGNARA, 2003; GANZ, 2006).  

A hepcidina é um regulador negativo da absorção intestinal do ferro, 

atuando na reciclagem de ferro pelos macrófagos e mobilização dos estoques 

hepáticos. Seu mecanismo de ação parece estar relacionado com a inibição da 

exportação de ferro através da ferroportina, o único exportador de ferro conhecido 

de enterócitos, macrófagos e hepatócitos (GANZ, 2003; WEISS, 2005). Sua síntese 

é marcadamente induzida pela IL-6 durante infecção e inflamação, fazendo com que 

o ferro seja retido nos macrófagos, hepatócitos e enterócitos, o que contribui para 

hipoferremia e, conseqüentemente, a anemia associada a estes processos 

(NEMETH et al., 2004; WEISS, 2005; GANZ, 2005; GANZ, 2006). Os níveis de 

hepcidina estão aumentados na sobrecarga de ferro e inflamação, enquanto que 

estão diminuídos nos casos de deficiência de ferro, eritropoese acelerada e hipóxia 

(ANDREWS, 2004; 2005).  

Por outro lado, a hipoferremia poderia funcionar como um mecanismo de 

defesa do sistema imune inato por reduzir a disponibilidade desse metal, essencial 

como nutriente ao microrganismo invasor (NEMETH et al., 2004; WEISS, 2005; 

THEURL et al., 2008). No contexto da inflamação, um destaque especial deve ser 

dado à lactoferrina, proteína de ligação ao ferro encontrada no leite, secreções 
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mucosas, suor e grânulos de neutrófilos (WEISS, 2005). Ela é secretada no sítio da 

inflamação por neutrófilos, alterando também o tráfego do ferro por se ligar ao 

mesmo em meio ácido com grande afinidade, restringindo também sua 

disponibilidade aos microrganismos (LIEU et al., 2003; WEISS, 2005). Além disso, 

macrófagos não produzem lactoferrina, mas expressam receptores para esta 

molécula, internalizando-a (WEISS, 2005), o que também contribui para o processo 

de hiperferritinemia e hipoferremia encontrado na ADC. 

 

1.4 Diagnóstico laboratorial. 

O diagnóstico da deficiência de ferro poderia ser simples se não fosse 

influenciado por muitas desordens clínicas que alteram o metabolismo de ferro. A 

característica mais comum na maioria destas desordens clínicas é a inflamação, que 

prejudica o suprimento de ferro para o plasma.  

Níveis de ferritina sérica são considerados um dos melhores parâmetros 

para diagnóstico de deficiência de ferro. Entretanto, em idosos, a determinação dos 

níveis de ferritina não é segura, o limite inferior de normalidade ainda não está bem 

definido, além de ter que considerar a elevação dos seus níveis devido à presença 

concomitante de outras patologias, especialmente desordens inflamatórias (GUYATT 

et al., 1990; SUOMINEN et al., 2000; RIMON et al., 2002). Desta forma, o 

diagnóstico da ADF em indivíduos idosos é difícil, por causa da alta prevalência de 

doenças crônicas que podem causar eritropoese deficiente de ferro, mesmo na 

presença de altos níveis de ferritina (RIMON et al., 2002).  

A distinção entre ADF e ADC requer medidas mais apuradas relacionadas 

à necessidade de ferro tissular, uma vez que a ferritina sérica, para identificar ADF, 

está comprometida pelo efeito da inflamação (COOK, 2005). Assim, o nível de 
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receptores de transferrina séricos (sTfR) poderia ser um bom indicador da avaliação 

da deficiência de ferro (MARGETIC et al., 2005; MARKOVIC; MAJKIC´-SINGH; 

SUBOTA, 2005; SUOMINEN et al., 1998; 2000). 

Os receptores de transferrina (TfR) são glicoproteínas transmembrânicas 

que contêm duas subunidades idênticas, cada uma pesando 95 KDa, cuja maior 

porção da proteína é externa à célula (COOK, 1999). Os TfR são expressos em 

larga escala em membranas dos eritroblastos, e estão expressos também em menor 

quantidade nos reticulócitos, com a função de mediar o processo de endocitose do 

ferro, que é utilizado na síntese de hemoglobina. O receptor de transferrina sérico 

(sTfR) é uma forma solúvel e truncada, que perde os primeiros 11 resíduos de 

aminoácidos, como resultado da clivagem proteolítica do receptor de membrana por 

uma serina protease,  produzindo um fragmento solúvel circulante.  

 A transferrina diférrica liga-se ao receptor formando o complexo sTfR-

TfR, o qual é internalizado por endocitose e acidificado (pH 5,5) através de uma 

bomba de prótons, resultando na dissociação do ferro da transferrina. O íon férrico 

endossomal é convertido a íon ferroso por uma ferriredutase, que tem sido 

identificada como STEAP3 (DE DOMENICO; MC VEY WARD; KAPLAN, 2008). A 

liberação do ferro do fagossomo para o interior da célula ocorre por meio do DMT-1, 

sendo o complexo sTfR-TR posteriormente dissociado e levado novamente à 

superfície da célula para um novo ciclo da transferrina (Figura 1). A citocina 

antiinflamatória interleucina-10 (IL-10) regula positivamente a expressão do TfR-1, 

aumentando a entrada de transferrina ligada ao ferro em monócitos (WEISS; 

GOODNOUGH, 2005). 
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Figura 1: Endocitose do complexo ferro, transferrina e receptor de transferrina. Adaptado de 
DE DOMENICO, WARD e KAPLAN, 2008.  

 

Diversos estudos demonstram a existência de uma relação constante 

entre os níveis teciduais de TfR e as concentrações séricas de sTfR (CONRAD, 

1999; COOK, 1999). 

A determinação dos sTfR e os índices que relacionam os níveis de 

receptores de transferrina e de ferritina (transferrina/log ferritina, TfR-F) têm sido 

apontados como parâmetros promissores para avaliação do status férrico. A 

combinação dessas duas determinações fornece alta sensibilidade e especificidade, 

podendo-se predizer que estas medidas seriam melhores do que os parâmetros 

convencionais do status férrico, tais como ferro sérico, saturação de transferrina e 

capacidade total de ligação do ferro (CTLF) (SUOMINEN et al., 1998; 2000). 

Uma série de estudos recentes apontam que as aplicações clínicas mais 

importantes do sTfR são: distinguir entre ADF e ADC e detectar a deficiência 
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funcional de ferro presente na ADC (PUNNONEN; IRJALA; RAJAMÄKI, 1997; 

SUOMINEN et al., 2000; WIANS et al., 2001). Em contraste à ferritina, a 

concentração de sTfR não é afetada pela presença da inflamação (MARGETIC et 

al., 2005) e da idade (JOOSTEN, 2004). Além disso, a concentração de ferritina 

varia de acordo com o estoque total de ferro corporal, enquanto que a concentração 

de sTfR reflete o grau de suprimento de ferro tissular (MARKOVIC; MAJKIC´-SINGH; 

SUBOTA, 2005). Se a deficiência de ferro coexiste com ADC, a concentração de 

sTfR torna-se elevada proporcionalmente ao grau da deficiência de ferro (MAST et 

al., 1998). 

Publicações recentes indicam que os marcadores bioquímicos, sTfR e 

índice TfR-F, além de serem ferramentas diagnósticas extremamente úteis, servem 

também para avaliarem e monitorarem o tratamento correto com eritropoetina 

recombinante humana e/ ou suplementação oral ou não de ferro (THOMAS et al., 

2006). Estes dados indicam que o sTfR e o índice TfR-F são uma alternativa para 

testes diagnósticos da deficiência de ferro na presença de doenças crônicas, se 

houver a exclusão de patologias malignas que possam afetar a atividade 

eritropoética da medula óssea.  Por outro lado, um estudo realizado com 

adolescentes indicou que os níveis de sTfR não oferecem vantagem sobre a ferritina 

na avaliação de estágios precoces e intermediários da deficiência de ferro (CHOI, 

2005). Estas controvérsias da literatura indicam a necessidade de maiores 

investigações em relação ao sTfR, especialmente em relação ao idoso, uma vez que  

publicações são escassas nesta faixa etária.  

O diagnóstico de ADC sempre requer uma avaliação extremamente 

cuidadosa do status de ferro corporal para diferenciar esta condição da ADF. Além 

disso, é de grande utilidade incluir-se um marcador de inflamação na triagem 
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diagnóstica, como a proteína C reativa (PCR). Esta é geralmente considerada um 

dos melhores marcadores laboratoriais de processos inflamatórios, sendo 

recentemente alterada pelo desenvolvimento de metodologias mais sensíveis para a 

determinação de doença cardíaca coronariana, como a PCR ultra-sensível (COOK, 

2005). A PCR, proteína produzida durante a fase aguda das doenças, encontra-se 

presente em várias patologias, sendo também um sinal fidedigno do processo 

inflamatório, por estar presente seis horas após o início do processo (COOK, 2005; 

CHENILLOT et al., 2000). A determinação dos níveis de PCR é recomendada não 

só durante processos inflamatórios agudos, mas também durante processos 

infecciosos e inflamatórios crônicos (DAYER; DAYER; ROUX-LOMBARD, 2007).  

 

1.5 Interações entre o metabolismo de ferro e o estresse oxidativo de 

fagócitos.  

 O ferro é um elemento extremamente importante para o organismo 

desempenhar funções básicas, como transporte de oxigênio, síntese de hormônios, 

proliferação e diferenciação celular, cadeia respiratória e transferência de elétrons, 

regulação gênica (ANDREWS, 2005; ANDREWS; SCHMIDT, 2007). A manutenção 

da homeostase do ferro é de extrema importância para se evitar os efeitos 

prejudiciais tanto da deficiência quanto do excesso, sendo necessário ser um 

sistema essencialmente fechado. O excesso de ferro livre pode ocasionar a geração 

de espécies reativas de oxigênio (ERO), resultando no ataque aos lipídios celulares, 

proteínas e ácidos nucléicos, e eventual morte celular (TESTA, 2002; ANDREWS, 

2005). A deficiência compromete vários estágios da imunidade inata e adquirida. 

Os neutrófilos desempenham um papel primordial na resposta imune inata 

contra patógenos, por meio de espécies oxidantes, peptídios microbianos e enzimas 
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líticas (QUINN; GAUSS, 2004). A geração destes metabólitos microbicidas oxidantes 

resulta da ativação de um complexo enzimático multiprotéico, conhecido como 

complexo NADPH oxidase (Nicotinamida-Adenina-Dinucleotídeo-Fosfato reduzido 

oxidase) (BABIOR, 2002; SHEPPARD et al., 2005), que está expresso não só em 

células fagocíticas (HAMPTON; KETTLE; WINTERBOURN, 1998), mas também em 

células não fagocíticas leucocitárias e células não leucocitárias, desempenhando 

papéis distintos em sinalizações intra e inter celulares (DROGE, 2002; QUINN; 

GAUSS, 2004).  

Este complexo enzimático é responsável pela transferência de elétrons de 

NADPH ao oxigênio, formando inicialmente o ânion superóxido (O2
•-).  A produção 

de O2
•- é dependente da translocação de suas subunidades protéicas localizadas no 

compartimento de membrana e no citosol, que ocorre após a ativação, mas que 

permanecem separados no estado quiescente, ou seja, não ativado (Figura 2A). As 

subunidades protéicas do compartimento de membrana compreendem a 

glicoproteína (gp) 91phox (phox, phagocyte oxidase), p22phox, e uma pequena proteína 

G denominada Rap 1A; no citosol, compreendem a p47 phox, p67phox, p40phox, duas 

proteínas G, a Rac 2 e a Cd 42, além de uma nova proteína recentemente 

identificada, a p29 peroxirredoxina (GROEMPING; RITTINGER, 2005; SHEPPARD 

et al., 2005). As subunidades gp91phox e p22phox formam o citocromo b558, se ligam 

à flavina adenina dinucleotídio (FAD), o qual serve como um sítio de ligação à 

NADPH (QUINN; GAUSS, 2004; SHEPPARD et al., 2005), e aos dois grupos 

prostéticos heme, que requerem átomos de ferro para a atividade de NADPH 

oxidase (KURTOGLU et al., 2003).  

Quando as células são expostas a estímulos, o componente citosólico é 

fosforilado e migra para a membrana, onde se associa ao citocromo b558, na 
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presença das proteínas Rac2, que nas células em repouso, se localiza no citoplasma 

em um complexo dimérico Rho-GDI (Guanine nucleotide Dissociaton Inhibitor). A 

Rac2 se dissocia do Rho-GDI durante a ativação e se liga à guanosina trifosfato 

(GTP) (BABIOR, 1999; SHEPPARD et al., 2005). A RAP 1A e o Cd42 também estão 

envolvidas neste processo. Assim o complexo NADPH oxidase é completamente 

ativado e cataliticamente ativo (Figura 2B). Este sistema é responsável pelo burst 

oxidativo, definido como uma cascata de eventos bioquímicos, rápida e extensa, 

decorrente da ativação fagocítica, com subseqüente geração e liberação maciça das 

ERO. 

 A fagocitose estimula o burst oxidativo com consumo de oxigênio, 

glicogenólise, oxidação aumentada de glicose, pela via glicolítica hexose-

monofosfato, e produção de ERO (BABIOR, 1999; 2002). A ativação de fagócitos 

pode ocorrer por mecanismos mediados ou não por receptores. Dentre os que 

independem de receptor, destacam-se os ácidos graxos insaturados de cadeia 

longa, o acetato de forbol miristato (PMA), que ativa o burst oxidativo através da 

ativação direta da proteína cinase C (PKC), por ser um análogo estrutural do 

diacilglicerol (DAG), ionóforos de cálcio, além do próprio DAG (BABIOR, 2002; 

SHEPPARD et al., 2005). A deficiência de ferro predispõe os pacientes aos 

processos infecciosos e, provavelmente, o complexo enzimático NADPH oxidase, 

que contém os grupos prostéticos heme, está envolvido (KURTOGLU et al., 2003).  

Um estágio intermediário entre o estado quiescente e o de ativação do 

complexo enzimático NADPH oxidase é conhecido como efeito priming, definido pelo 

aumento da geração de O2
•- em resposta a um estímulo secundário rápido, tais 

como fator de ativação de plaquetas, PAF, leucotrieno B4 (LTB4), fração C5a do 
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complemento, ou por um estímulo longo (15 a 60 minutos), como lipopolissacáride 

(LPS), TNF-α (SHEPPARD et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Mecanismo de formação de ERO a partir do complexo NADPH oxidase. A: estado 
quiescente. B: estado ativado. Adaptado de SHEPPARD et al., 2005. 
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 Espécies como o O2
•-, uma vez geradas, sofrem dismutação para 

peróxido de hidrogênio (H2O2), espontaneamente ou por processo enzimático, via 

superóxido dismutase (SOD) e, ambos O2
•- e H2O2, levam à formação de uma série 

de outras ERO, conforme mostra o esquema (BABIOR, 1999; 2002):      

2 O2
•- + 2 H+          SOD ou espontâneo              H2O2 + O2 .  

A quantidade de peróxido de hidrogênio formado no fagolisossomo muitas 

vezes é insuficiente para induzir o microrganismo à morte. Assim, o organismo utiliza 

um outro mecanismo cujo produto formado constitui o mais eficiente agente 

bactericida, o ácido hipocloroso (HOCl) (WINTERBOURN, 2002; BABIOR, 2002; 

MUTZE et al., 2003). A enzima mieloperoxidase (MPO) catalisa a formação do ácido 

hipocloroso, na presença de íons cloreto (PODREZ; ABU-SOUD; RAZEN, 2000; 

WINTERBOURN, 2002): 

                 Cl- + H2O2                MPO                       HOCl 

                O HOCl é extremamente reativo, sendo primeiro liberado no 

compartimento fagolisossomal, combinando-se rapidamente com proteínas 

microbianas e lipídios, oxidando-os. Em condições patológicas, neutrófilos podem 

liberar seus componentes citotóxicos para o meio extracelular, envolvendo ERO e 

outras espécies reativas de nitrogênio (ERN), danificando tecidos e modulando a 

resposta inflamatória (FIALKOW; WANG; DOWNEY, 2007).  

                A MPO é um complexo protéico heme de aproximadamente 150 kDa., 

abundante em neutrófilos e monócitos, sendo responsável por 5% e 1 a 2%, 

respectivamente, do peso seco destas células (NAUSEEF; MALECH, 1986). Esta 

heme proteína é estocada nos grânulos primários ou azurófilos de neutrófilos e 

secretada, durante a ativação, para o meio extracelular e fagolisossomal. No estado 
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fundamental ou nativo, a MPO está na forma férrica MPO-Fe (III), possuindo 

múltiplos estados intermediários de oxidação e redução (compostos I a IV), os quais 

são influenciados por espécies reativas como O2
•-, H2O2, óxido nítrico (•NO), entre 

outros, em seu ciclo catalítico de ação (PODREZ; ABU-SOUD; RAZEN, 2000; ABU-

SOUD; RAZEN, 2000).  

Em certas condições, o ferro pode ainda facilitar a formação de ERO que 

também podem ser deletérias para a célula. Uma potente espécie que atua como 

agente oxidante, em sistemas biológicos, é o radical hidroxil (OH•), que é produzido, 

em geral, a partir de reações que compreendem H2O2 e íons ferro ou cobre, como 

demonstra a reação de Fenton/ Haber Weiss descrita a seguir (RAMOS et al., 1992; 

ROSEN et al., 1995; NAPPI; VASS, 2002; MLADENKA et al., 2006; DROGE; 

SCHIPPER, 2007). 

Fe+2 + H2O2                    OH • +OH- + Fe+3

O2
- • + Fe+3 + 2 H+                    Fe+2  + O2

O2
- •+ H2O2                                    OH • + OH-

O OH• pode ainda ser formado através da reação entre HOCl e  O2
•-: 

  2 HOCl + O2
- •                                                     OH • + OH- + 2 Cl- + O2

O OH• é extremamente reativo com a maioria das moléculas biológicas 

causando modificações no DNA, inativação enzimática e peroxidação lipídica 

(HAMPTON; KETTLE; WINTERBOURN, 1998; RADI, 2004; MLADENKA et al., 

2006; BROWN; BORUTAITE, 2006). 

Desde a sua descoberta como mediador endógeno, o •NO é uma ERN 

amplamente investigada por seus efeitos na maioria dos sistemas do organismo, 

modulando efeitos fisiológicos nos sistemas nervoso, cardiovascular, imunológico 
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(EISERICH; PATEL; O’DONNEL, 1998; RADI, 2004; FIALKOW; WANG; DOWNEY, 

2007), e na homeostasia (VANNI et al., 2007). Dentre esses efeitos, destaca-se a 

ativação da enzima guanilato ciclase, inibição da agregação plaquetária, 

relaxamento da musculatura lisa, vasodilatação (EISERICH; PATEL; O’DONNEL, 

1998; DROGE, 2002; RADI, 2004; VANNI et al., 2007). 

A geração de •NO resulta da conversão de aminoácidos L-arginina a L-

citrulina pela enzima óxido nítrico sintase (NOS) tanto constitutiva (NOS 1 e 3), 

quanto induzida (NOS 2 ou NOSi), a qual tem sua expressão aumentada por um 

estímulo inflamatório (EISERICH; PATEL; O’DONNEL, 1998; DROGE, 2002; 

FIALKOW; WANG; DOWNEY, 2007). •NO pode ser tanto um sinalizador fisiológico, 

quando presente em concentrações de 100 a 500 nM, quanto modular processos 

inflamatórios, infecciosos e relacionados a patologias degenerativas, quando 

presente em concentrações maiores que 1 a 3 µM (EISERICH; PATEL; O’DONNEL, 

1998; VANNI et al., 2007; FIALKOW; WANG; DOWNEY, 2007). Isso demonstra seu 

importante papel no metabolismo do ferro, na patogênese da ADC e em vários 

mecanismos patofisiológicos da inflamação sistêmica (EISERICH; PATEL; 

O’DONNEL, 1998; KIM; PONKA, 2002a; 2003; FIALKOW; WANG; DOWNEY, 2007).  

Como o •NO é amplamente difusível, pode reagir com outras espécies 

reativas, tais como O2
-•, produzindo uma série de intermediários tóxicos 

(MLADENKA et al., 2006). Dentre estes, destaca-se o peroxinitrito (ONOO-), radical 

dióxido de nitrogênio (•NO2), trióxido de dinitrogênio (N2O3) (NAPPI; VASS, 2002) e 

íon nitrosônio (NO+) (KIM; PONKA, 2002a). Estes, por sua vez, reagem com uma 

série de moléculas biológicas, tais como lipídios, DNA, grupos tióis, metais e 

aminoácidos, levando à modificação das biomoléculas pela nitração ou oxidação, 

ocasionando amplos efeitos deletérios como perda da função enzimática, alterações 
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na integridade de membranas e mutações no DNA (EISERICH; PATEL; O’DONNEL, 

1998; NAPPI; VASS, 2002; MLADENKA, et al., 2006; FIALKOW; WANG; DOWNEY, 

2007). Além disso, o •NO pode reagir com outros mediadores da inflamação, como o 

HOCl ou MPO (EISERICH et al., 1998).  

Os dados da literatura que relacionam deficiência de ferro e função de 

fagócitos são controversos e muito escassos, principalmente em relação aos idosos. 

Desta forma, tornam-se necessárias mais investigações para o esclarecimento 

destas controvérsias.  

 

1.5.1 Papel das IRP-1 e IRP-2 na manutenção da homeostase 

intracelular do ferro. 

O controle molecular do metabolismo do ferro, em células de mamíferos, 

implicado na sua homeostase celular, é regulado pelos níveis intracelulares de ferro, 

através de interações entre proteínas reguladoras do ferro 1 e 2 (IRP-1 e IRP-2) e 

RNA mensageiros (RNAm) específicos  (KIM; PONKA, 2002a; b; LIEU et al., 2001).  

As IRP-1 e IRP-2 se ligam aos elementos responsivos ao ferro (IRE), 

localizados em regiões diferentes dos RNA mensageiros, que codificam proteínas 

envolvidas no metabolismo do ferro como cadeias leves e pesadas de ferritina, 

aconitase mitocondrial, receptor de transferrina-1 (TfR-1), entre outros. Dependendo 

da região em que a IRP se liga ao IRE, este pode agir tanto na ativação quanto na 

repressão da tradução. Sob condições em que há deficiência de ferro, a ligação das 

IRPs ao IRE, presente na região 5´ não traduzida no RNAm da ferritina, promove o 

bloqueio da tradução de ferritina. Por outro lado, a mesma ligação na região 3´ não 

traduzida no RNAm do TfR1, promove o aumento de sua estabilidade, aumentando 

a expressão do receptor de transferrina-1, na superfície celular.  Nas condições em 
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que há níveis elevados de ferro, a ligação das IRPs ao IRE é inibida, resultando na 

tradução eficiente da ferritina e uma diminuição da estabilidade do TfR1, conforme 

demonstra a Figura 3 (LIEU et al., 2001; HENTZE; MUCKENTHALER; ANDREWS, 

2004; RECALCATI et al., 2006).  

A IRP-2 não tem atividade de aconitase por perder o cluster [4Fe-4S]; em 

condições de sobrecarga de ferro, é alvo de degradação proteossômica, enquanto 

que na deficiência de ferro, é estabilizada (KIM; PONKA, 2002b).  A IRP-1, além de 

atuar como proteína ligando-se ao RNAm, exibe atividade de enzima aconitase 

citosólica, cuja função é isomerizar reversivelmente citrato a isocitrato, durante o 

ciclo do ácido tricarboxílico, devido a presença de um cluster catalítico [4Fe-4S] 

(CAIRO et al., 2002; PANTOPOULOS, 2004). Nas condições em que há níveis 

elevados de ferro, o cluster se mantém reunido e a IRP-1 desempenha função de 

aconitase. 

 

 
Figura 
2004. 
Ferritina
 

Receptor 
de 

Transferrina 

3: Regulação molecular da IRP-1 no IRE da ferritina e TfR. Adaptado de CALADO et al., 
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Em condições em que há deficiência de ferro, há remoção do cluster do 

sítio ativo da aconitase, permitindo que a IRP-1 se comporte como proteína de 

ligação ao IRE no RNAm da ferritina e do TfR. Durante este processo, a IRP-1 expõe 

seus grupos SH, que reconhecem os IRE no RNAm. Os mecanismos que regulam a 

inserção ou remoção do cluster no sítio ativo da enzima aconitase são 

desconhecidos. O quarto átomo de ferro que compõe o cluster é lábil, sendo, 

portanto, facilmente removido por ERO, como peróxido de hidrogênio. Desta forma, 

a aconitase/IRP-1 perde sua atividade como enzima, mas não perde a propriedade 

de se ligar ao RNAm (BRAZOLOTTO et al., 1999; CAIRO et al., 2002; 

PANTOPOULOS, 2004; MLADENKA et al., 2006).  

 A atividade de ligação das IRPs não é só modulada pelo ferro, mas 

também por outros fatores como hipóxia, e algumas ERO (KIM; PONKA, 2002b), 

como H2O2, O2
•-, NO e HOCl (PANTOPOULOS; HENTZE, 1995; PANTOPOULOS et 

al., 1997;  KIM; PONKA, 2002a;b; MUTZE et al., 2003; PANTOPOULOS, 2004). Nos 

últimos anos, alguns autores relatam que a IRP-1 é rapidamente ativada pelas 

espécies reativas H2O2 e •NO, geradas durante o burst oxidativo, ligando-se ao IRE 

no RNAm (PANTOPOULOS et al., 1997; LIEU et al., 2001; MUTZE et al., 2003; 

PANTOPOULOS, 2004). Concentrações de HOCl parecem inibir a ativação da IRP-1 

mediada por H2O2  (MUTZE et al., 2003).  Estes achados indicam que a regulação do 

metabolismo do ferro ocorre tanto em situações fisiológicas quanto patológicas 

(EISENSTEIN; BLEMINGS, 1998). 

•NO parece ainda correlacionar negativamente com os níveis de Hb, pois a 

redução dos níveis de Hb pode estar ocorrendo via repressão da enzima 

aminolevulinato sintase eritróide (eALA) no RNAm pela IRP-1. A limitação do 



INTRODUÇÃO  
 

25

aminolevulinato restringe  a concentração do heme que, por sua vez, limita a síntese 

de Hb (DOMACHOWSKE, 1997). 

Alguns autores estabelecem que tanto •O2
- quanto •NO podem liberar o 

ferro da ferritina em condições inflamatórias, representando um passo importante na 

propagação dos efeitos deletérios do pool de ferro livre em interação com ERO e 

ERN (BIEMOND et al., 1988; REIF; SIMMONS, 1990; RYTER; TYRRELL, 2000; 

MLADENKA et al., 2006).  

Publicações recentes ainda defendem a idéia de que o •NO ataca e oxida 

o cluster [4Fe-4S] da aconitase citosólica, induzindo seu desarranjo e, 

consequentemente, o aumento da afinidade de ligação da IRP-1 ao IRE (CAIRO; 

RECALCATI, 2007; MLADENKA et al., 2006; CAIRO et al., 2002; DOMACHOWSKE, 

1997).  

Estes achados estabelecem uma conexão distinta de regulação entre o 

metabolismo do ferro e o estresse oxidativo. O mecanismo molecular desta 

regulação ainda necessita de maiores investigações, mas é preconizado que as vias 

de sinalização envolvam várias proteínas cinases como a PKC, entre outros 

(PANTOPOULOS; HENTZE, 1995, 1998; EISENSTEIN; BLEMINGS, 1998; LIEU et 

al., 2001; MUTZE et al., 2003). 

As investigações para explorar todos estes mecanismos de ações, ainda 

tidos como obscuros, serão úteis para contribuir para o estado da arte, 

especialmente em relação aos idosos, onde a ocorrência de deficiência de ferro e/ou 

doenças crônicas é freqüente e com sério comprometimento do status imune.  



CONCLUSÕES 86

6. CONCLUSÕES 
 
De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que:  

• A determinação dos níveis de sTfR e índice sTfR/ log ferritina 

forneceram melhor sensibilidade e especificidade do que a ferritina no 

diagnóstico de ADF em pacientes idosos, permitindo o diagnóstico 

diferencial entre ADC e ADF na população estudada;  

•  Os valores do índice sTfR-F não aumentaram a utilidade diagnóstica 

do sTfR, evidenciando a necessidade de se estabelecer um valor de 

cut off menor para idosos, em virtude  dos níveis de ferritina nesta faixa 

etária serem maiores; 

• O burst oxidativo de neutrófilos está diminuído na ADF;  

• O burst oxidativo de monócitos não sofreu alteração em todos os 

grupos em estudo; 

• O percentual de neutrófilos e monócitos positivos para a fagocitose 

está aumentado no grupo ADC;  

• O grupo ADC apresentou uma superprodução de NO2
- e, portanto, de 

•NO, estatisticamente significante, acima de 50 µM, em monócitos. 

Concentrações exacerbadas foram também demonstradas nos grupos 

inflamação, anemia e ADF, embora sem significância estatística; 

• Concentrações de HOCl produzidas por neutrófilos purificados dos 

grupos ADC e inflamação foram estatisticamente menores em relação 

ao grupo controle. As produções de HOCl nos grupos anemia e ADF 

foram menores que 10 µM, embora sem diferença estatística 

significativa; 
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• Existe uma relação inversa entre a produção dos níveis de HOCl e os 

níveis de NO2
-, e portanto de •NO, nos grupos ADC, inflamação, 

anemia e ADF; 

• A ADC prejudicou as funções de fagócitos imunossenescentes nos 

processos da imunidade inata. Isto provavelmente ocorreu devido à 

interação existente entre o metabolismo de ferro e espécies radicalares 

geradas durante este processo. 

 

Muitas questões permanecem não esclarecidas e necessitam de mais 

estudos, como por exemplo, o possível dano específico ao TfR por espécies 

reativas, os processos de nitração e as possíveis interferências no ciclo catalítico da 

MPO.  
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