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RESUMO 

MACEDO, L. H. O papel do receptor CD14 na regulação metabólica de macrófagos 

estimulados com peçonha do escorpião Tityus serrulatus. 2020. 000f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

A peçonha do escorpião Tityus serrulatus (TsV) é constituída por diversos compostos, os 

quais interagem com células do sistema imune inato e desencadeiam cascatas de 

sinalização que culminam no processo inflamatório. Em humanos, o envenenamento 

induz alterações em diversos órgãos, desregula canais iônicos e pode levar o paciente a 

óbito. Estudos recentes do nosso grupo descreveram que os macrófagos estão entre as 

principais células da imunidade inata que reconhecem o TsV. Esse reconhecimento é feito 

por diversos receptores de reconhecimento de padrões moleculares (PRRs), destacando-

se o receptor CD14 presente na superfície dessas células, o qual quando ativado induz a 

produção de mediadores pró-inflamatórios. Recentemente foi observado que CD14 está 

associado a regulação metabólica de forma geral, visto que animais deficientes para essa 

molécula não se tornam obesos, e não desenvolvem resistência à insulina ou complicações 

cardíacas associadas à obesidade. Porém os mecanismos moleculares pelos quais o CD14 

coordena a atividade metabólica de células do sistema imune ainda não foram elucidados. 

Desta forma propomos investigar o papel do CD14 no metabolismo de macrófagos 

derivados de medula óssea e macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 e CD14-

/- após estimulo in vitro com TsV ou LPS. As alterações metabólicas, induzidas por LPS 

ou TsV, foram comparadas entre os macrófagos diferenciados da medula óssea 

(BMDMs), entre os residentes na cavidade peritoneal (MPs). Para tal finalidade, 

utilizamos a tecnologia de espectrometria de massas de alta resolução acoplada a 

cromatografia líquida, instrumentação de estado-da-arte no campo da metabolômica e 

biologia de sistemas. Os dados foram analisados por meio de programas de biologia 

computacional especificamente delineados para análises estatísticas e análises funcionais. 



Nossos resultados demonstraram que a molécula CD14 contribui para a perturbação de 

vias metabólicas distintas entre BMDMs e MPs, as quais diferem de acordo com o 

estímulo utilizado, mas que incluem metabolismo de aminoácidos, ácidos graxos, 

vitaminas e ciclo da ureia. Os resultados deste projeto apresentam grande potencial para 

o delineamento de novas estratégias terapêuticas no envenenamento por TsV e 

doenças/condições relacionadas. 

Palavras chave: Tityus serrulatus, macrófagos, metabolismo, CD14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

1.1 Escorpionismo: aspectos gerais  

Os escorpiões são artrópodes, da classe dos aracnídeos e da ordem Scorpiones e 

constituem um importante problema de saúde pública. Existem cerca de 2.000 espécies 

de escorpião descritas, e destas, em torno de 30 são consideradas virtualmente perigosas 

para o ser humano, principalmente aquelas pertencentes à família Buthidae. No Brasil, os 

escorpiões do gênero Tityus são responsáveis pelo maior número de casos de 

envenenamento, com realce para a espécie Tityus serrulatus, conhecido como escorpião 

amarelo. Mais de 50% dos acidentes por animais peçonhentos são causados por 

escorpiões e em alguns casos pode ser fatal (CASELLA-MARTINS et al., 2015; 

ZOCCAL et al., 2016). 

Desde as primeiras notificações até os dias atuais os casos de acidentes com 

escorpiões têm aumentado devido a adaptabilidade deste animal as áreas urbanas. A 

capacidade destes animais sobreviverem nesse ambiente é favorecida pelo acúmulo de 

lixo, que atrai insetos como baratas, e consequentemente os escorpiões (CRUZ et al., 

1995; LOURENÇO, 2008; PUCCA et al., 2015b). T. serrulatus se reproduz por 

partenogênese e continua a procriar após longos períodos de abstinência alimentar. Além 

disso não existem produtos químicos eficazes para o controle desse animal. Este conjunto 

de fatores propicia a atração e manutenção dos escorpiões no ambiente urbano e é 

responsável pelo aumento no número de acidentes (COLOGNA et al., 2009; 

RECKZIEGEL; LAERTE; JR, 2014; PUCCA et al., 2015ª; PIMENTA et al., 2019; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

A peçonha de T. serrulatus (TsV) é constituída por múltiplos componentes, tais como 

muco, sais inorgânicos, lipídios, aminas, nucleotídeos, enzimas, peptídeo natriurético, 

proteínas com alta massa molecular, peptídeos, aminoácidos livres, carboidratos e 

neurotoxinas (PUCCA et al., 2015). A síndrome de envenenamento pode variar de leve, 

na qual o paciente apresenta dores leves e parestesia; moderada, com dores locais 

intensas, sudorese, náuseas, vômitos, taquicardia, taquipneia e hipertensão; até a forma 

grave, que além dos sintomas presentes nos casos moderados, os pacientes também 

apresentam manifestações neurológicas, transpiração profusa, vômitos incontroláveis, 

salivação excessiva, alternância entre agitação e exaustão, bradicardia, insuficiência 

cardíaca, edema pulmonar , choque, convulsões e coma (COLOGNA et al., 2009). Muitos 

destes efeitos acontecem devido a intensa liberação de neurotransmissores como 



acetilcolina, noradrenalina e adrenalina (CUSINATO et al., 2010; MIYAMOTO et al., 

2018), de citocinas e mediadores lipídicos (FUKUHARA, et al. 2003; ZOCCAL et al., 

2016).  

As toxinas escorpiônicas também podem agir nos canais iônicos. As que agem nos 

canais de para Na+, como por exemplo as toxinas Ts1 e Ts2, são responsáveis pelas ações 

neurotóxicas (β-toxinas). Elas se ligam a esses canais e hiperpolarizam a membrana 

celular, reduzindo a potência e aumentando a duração do potencial de ação. Ts6 é uma α-

neurotoxina seletiva para os canais de K+, acarretando bloqueio reversível destes íons. As 

moléculas desta classe de neurotoxinas geralmente são compostas por aminoácidos de 

cadeia curta ligados por 3 ou 4 pontes dissulfeto (COLOGNA et al., 2009; PUCCA et al., 

2015a). 

O tratamento para o escorpionismo varia de acordo com a gravidade do caso. 

Frequentemente os pacientes recebem anestésicos, analgésicos e compressas no local da 

picada para aliviar dor local, e se necessário, são submetidos a procedimentos para 

preservação das funções vitais, como ventilação mecânica, hidratação e suplemento de 

oxigênio e administração do soro (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014). A terapia 

com soro antiescorpiônico ainda é muito discutida, uma vez que o uso do mesmo não 

garante completamente a ausência de manifestações cardíacas, especialmente nos casos 

graves (CUPO, 2015). Apesar da divergência entre os profissionais de saúde, o protocolo 

clínico de tratamento é a administração de soro em crianças com idade inferior a 7 anos, 

3 ampolas de soro para casos moderados, e 6 ampolas de soro para casos graves (CUPO, 

2015).  

 

1.2 Resposta inflamatória induzida pela peçonha do T. serrulatus 

 

O envenenamento pelo escorpião resulta em processo inflamatório complexo que 

se assemelha a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e à sepse aguda (CUPO, 2015, 

ZOCCAL et al., 2016). Após a picada, as células do sistema imune inato reconhecem os 

componentes da peçonha, os quais se ligam aos receptores de reconhecimento de padrões 

(PRRs) e ativam vias pró-inflamatórias que mediam o edema pulmonar e, eventualmente, 

morte (ZOCCAL et al., 2014, 2016, 2018a).  

Embora estudos relatem as manifestações clínicas e o aumento dos níveis séricos 

de mediadores inflamatórios em pacientes envenenados pela peçonha do escorpião 

amarelo (MAGALHÃES et al., 1999), apenas alguns trabalhos descrevem a possível 



correlação entre a inflamação e a fisiopatologia do escorpionismo (CUPO et al., 1994; 

KUMAR et al., 2012). O envenenamento por TsV induz leucocitose e recrutamento de 

neutrófilos para os pulmões, além acentuada produção de citocinas e inflamação 

sistêmica, com aumento das concentrações plasmáticas de interleucina-1α (IL-1α), IL-1β, 

fator de necrose tumoral-α (TNF-α), IL -6, IL-8, interferon-γ (IFN-γ), fator estimulador 

de colônias de granulócito-monócito (GM-CSF) e IL-10 (MAGALHÃES et al., 1999; 

FUKUHARA et al., 2003; ZOCCAL et al., 2016). Estudos utilizando macrófagos 

estimulados com TsV demonstraram que a peçonha induz a produção dose-dependente 

de interferon-γ (IFNγ), IL-6 e óxido nítrico (NO) (PETRICEVICH, 2002), IL-1α, IL-1β 

e IL-10 (PETRICEVICH; LEBRUN, 2005; PETRICEVICH et al., 2007; ZOCCAL et al., 

2018a) Zoccal et al (2013) demonstraram que macrófagos também respondem a Ts1, Ts2 

e Ts6, toxinas purificadas do TsV. Após interação com essas toxinas, macrófagos murinos 

J774.1 liberam mediadores da resposta inflamatória como IL-6, TNF-α, prostaglandina 

E2 (PGE2) e leucotrieno B4 (LTB4) (ZOCCAL, et al., 2011; ZOCCAL et al., 2013).  

 

1.3 Macrófagos: Origens e funções 

Os macrófagos estão presentes na maioria dos vertebrados e suas funções variam de 

acordo com o tecido em que se encontram. Por exemplo, osteoclastos são macrófagos 

ósseos que reabsorvem matriz óssea; os macrófagos alveolares pulmonares são 

responsáveis pela renovação de moléculas de surfactantes produzidas nos alvéolos, e 

eliminação de microrganismos ou partículas inalados (WANG et al., 2018), micróglia, ou 

macrófagos cerebrais, tem função do sistema nervoso central; os macrófagos esplênicos 

de polpa vermelha são importantes para o processamento de heme e ferro de glóbulos 

vermelhos em processo de envelhecimento, entre outras funções  (GEISSMANN et al., 

2010; ABBAS; KUMAR; FAUSTO, 2005). A diversidade dos macrófagos tecido-

específicos é uma questão muito debatida, e vários estudos têm sido conduzidos com a 

finalidade de elucidar a origem destas células. Células tronco hematopoiéticas derivadas 

da medula óssea dão origem aos monócitos circulantes, os quais podem se diferenciar em 

macrófagos quando se infiltram nos tecidos. Entretanto, um estudo revelou em 

camundongos, que uma população de macrófagos tem origem no saco vitelínico no 8º dia 

do estágio embrionário e são independentes de células da medula óssea. Estas células se 

estabelecem em órgãos como fígado, sistema nervoso central e epiderme (SCHULZ et 

al., 2012; TAKATA et al., 2017). Os macrófagos peritoneais também são originados de 

um precursor embrionário e assim como grande parte das células tecido-residentes, se 



mantém por meio de auto-renovação. Macrófagos peritoneais exercem funções críticas 

no controle de infecções e patologias inflamatórias, assim como na manutenção da 

homeostase (CASSADO; LIMA; BORTOLUCI, 2015). Recentemente, nosso grupo 

demonstrou que macrófagos peritoneais e macrófagos diferenciados de medula óssea 

apresentam perfil distinto na produção de eicosanoides (SORGI, et al., 2017), 

corroborando diferentes funções exercidas por estas células de origens distintas. 

Estímulos nocivos, como o envenenamento por escorpião, lesões ou infecções ativam 

a resposta imune inata (MOONEY et al., 2014, ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2014). 

Os macrófagos são células críticas no início desta resposta e apresentam um espectro de 

ativação de acordo com o estímulo (XUE et al., 2014), e têm sido comumente 

classificados como M1 ou M2. A ativação clássica ocorre em resposta ao IFNγ e ligantes 

de Toll Like Receptor (TLR) como o LPS, e se caracteriza pela liberação de IL-12, IL-

23, NO, espécies reativas de oxigênio (EROs), o que torna macrófagos M1 células 

efetoras potentes durante o processo inflamatório e o combate a microrganismos (AKIRA 

et al., 2013; MANTOVANI et al., 2004; OWEN & MOHAMADZADEH, 2013). A 

ativação alternativa ocorre após a exposição a interleucinas como IL-4, IL-10 e IL-13 

(LIU & YANG, 2013). Essas células são essenciais para resolução da inflamação, atuando 

na eliminação de restos celulares, reparação e remodelação de tecidos lesados 

(MANTOVANI et al., 2004; SICA et al., 2008). Assim, o equilíbrio entre esses dois 

subtipos celulares e as moléculas produzidas por eles são importantes para a homeostase. 

De fato, fatores como envenenamento por peçonha de escorpião perturbam a homeostase 

de um organismo como um todo, e pode resultar em resposta inflamatória exacerba 

associada a estados graves como choque, falência múltipla de órgãos, e desfecho fatal. 

(PETRICEVICH, 2004; PETRICEVICH, 2006; PETRICEVICH, 2010) 

 

1.4 Macrófagos e seus receptores de reconhecimento de padrões moleculares 

Macrófagos distinguem sinais nocivos por meio de sinalização mediada por PRRs, 

que reconhecem os padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs), como  LPS 

derivados de bactérias Gram-negativas (PARK; LEE, 2013), beta-glucana derivada de 

fungos (HERRE; GORDON; BROWN, 2004; SORGI et al., 2017); padrões moleculares 

associados a dano (DAMPs) como restos celulares, dano tecidual e células em apoptose; 

e padrões moleculares associados a venenos (VAMPs) como toxinas derivadas de 

peçonhas (ZOCCAL et al., 2014). Tais receptores localizam-se em diversos 



compartimentos celulares, como na membrana plasmática ou nos endossomos (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2014; ZANONI; GRANUCCI, 2013). Dentre os PRRs, os mais 

bem estudados são os Toll-Like Receptors (TLRs), que podem ser de 13 tipos diferentes 

(TLR1- TLR13) (VIJAY, 2018). TLR4 foi o primeiro receptor descrito, e este tem a 

capacidade de detectar moléculas presentes na superfície de agentes patogênicos, como 

LPS produzido por bactérias Gram-negativas, peçonha de escorpião e heme (BAUMANN 

et al., 2010, GIOIA; ZANONI, 2014, ZOCCAL et al., 2014; VALLELIAN et al., 2018).  

A sinalização intracelular desencadeada após interação entre PAMPs e TLRs é 

mediada por proteínas adaptadoras, como a molécula adaptadora de diferenciação 

mielóide 88 (MyD88), além do adaptador indutor de Interferon-β contendo domínio TIR 

(TRIF), proteína adaptadora contendo o domínio TIR (TIRAP) e proteína da cadeia de 

translocação associada à membrana (TRAM). Quando ativadas, estas moléculas se 

deslocam para o núcleo da célula e ativam fatores de transcrição, como o fator nuclear 

kappa B (NF-ĸB) e a proteína ativadora 1 (AP-1), os quais controlam a expressão de 

genes inflamatórios e anti-inflamatórios (WINKLER et al., 2017), como exemplo Il1b, 

Il10, Ptges, Ptgds, Ptgs2, Tnfa e Nos2 (YANG; WU; WANG, 2016). 

Em diversas ocasiões, o reconhecimento do ligante por um TLR necessita da 

atuação de co-receptores presentes na membrana celular, ou que são secretados. O CD14 

é uma glicoproteína conhecida por desempenhar essa função (GIOIA; ZANONI, 2014). 

Localiza-se na superfície de alguns tipos celulares, como os macrófagos e neutrófilos, e 

também pode estar presente na membrana de células não mielóides (BAUMANN et al., 

2010; ZANONI, 2013; JERSMANN, 2005). Além disso, CD14 é encontrada em fluídos 

biológicos na forma solúvel (sCD14) (BAZIL et al., 1986). Em várias condições 

inflamatórias como sepse, alergia ou envenenamento por escorpião, os monócitos e 

macrófagos liberam sCD14 (SHIVE et al., 2015; ZOCCAL et al., 2018a). Por estar 

envolvida no reconhecimento de estruturas de microrganismos como o LPS, e participar 

da resposta imune inata, o CD14 também é considerado um PRR, podendo sinalizar de 

forma dependente ou independente de TLRs (PUGIN et al., 1994; WRIGHT, 1995; 

ZANONI, 2009).   

A interação entre CD14 e TLRs foi primeiramente descrita devido à sua capacidade 

de reconhecer LPS (HAILMAN et al., 1994; WRIGHT et al., 1990), fato que mostrou 

que o CD14 é um co-receptor de TLR4, e necessário para sinalização intracelular (CHOW 

et al., 1999; POLTORAK et al., 1998). O CD14 também pode interagir com outros TLRs, 



como TLR1 e TLR2 (ELASS et al., 2005; RABY et al., 2013), TLR3 (LEE et al., 2006), 

TLR7 e TLR9 (BAUMANN et al., 2010). Além da interação do CD14 com TLR4, a 

resposta celular a bactérias Gram-negativas ou LPS é mediada com a participação de 

outras moléculas acessórias, como a proteína sérica de ligação do LPS (LBP) e a proteína 

acessória MD-2 (GIOANNINI; WEISS, 2007; MIYAKE, 2007). A LBP captura e 

transfere o LPS para o CD14, que com auxílio da MD-2 o entrega para o TLR4, 

(GIOANNINI et al., 2005; PARK; LEE, 2013). Após ativado, o TLR4 sinaliza por vias 

dependentes de TIRAP-MyD88 levando a ativação das vias do NF-κB e da MAPK 

(WANG et al., 2001). Além disso, o estímulo com LPS pode ativar a via independente de 

MyD88, a qual é desencadeada por TRAM-TRIF e ativa o do fator de resposta ao 

Interferon 3 (IRF3). (AKIRA; HOSHINO, 2003). Esse último processo ocorre nos 

endossomos após internalização do complexo CD14-TLR4-MD-2 (ZANONI et al., 

2011).  

Amplamente estudado devido ao seu papel como receptor de LPS, o CD14 também 

é necessário na produção de citocinas pró-inflamatórias e mediadores lipídicos (ZOCCAL 

et al., 2014, 2018a). Sua inibição protege o organismo contra danos e necrose, visto que 

o processo inflamatório induzido pelo LPS é menos intenso devido a menor liberação de 

citocinas pró inflamatórias (SCHIMKE et al., 1998; LETURCQ et al., 1996; SCHIMKE 

et al., 1998). Macrófagos competentes para CD14 liberam altas concentrações de IL-6, 

TNF- α e PGE2 após estímulo com TsV in vitro, porém menos LTB4. No entanto, ausência 

de CD14 resulta no aumento da liberação de LTB4 e diminuição de PGE2 (ZOCCAL et 

al., 2014; ZOCCAL et al., 2018a). Além disso, foi demonstrado in vivo, que essa molécula 

é necessária para a produção de PGE2, monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) e IL-

1β, que medeiam a inflamação e a morte de animais envenenados por TsV (ZOCCAL et 

al., 2018a). Em conjunto, estes dados fornecem evidências importantes sobre alterações 

moleculares induzidas pelo TsV, assim como sobre o papel fundamental do CD14 na 

ativação de macrófagos por esta peçonha. 

 

1.5 Metabolismo de macrófagos 

 A dinâmica do metabolismo de células do sistema imune inato, como macrófagos, 

está intimamente relacionada com a ativação e funções efetoras destas células 

(HOTAMISLIGIL, 2017). Assim, os macrófagos inflamatórios (M1) metabolizam o 

aminoácido L-arginina para produzir NO, enquanto os macrófagos M2 metabolizam o 

mesmo substrato para produzir arginina (MILLS; KINCAID; ALT; HEILMAN; HILL, 



2000). Desta forma, essas células são reprogramadas metabolicamente para ativar vias 

opostas e gerar energia após a polarização (ONEILL; KISHTON; RATHMELL, 2016; 

BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017). Os estudos que abordam o imunometabolismo 

de macrófagos demonstraram que macrófagos M2 ativados por IL-4 dependem 

principalmente da fosforilação oxidativa (OXPHOS) para produção de energia 

(BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017). Em contraste, após a ativação com LPS apenas 

ou em combinação com IFN-γ, os macrófagos M1 apresentam reprogramação metabólica 

de OXPHOS em direção à glicólise. A reprogramação de macrófagos M1 em direção à 

glicólise é acompanhada de duas “quebras” no ciclo do ácido tricarboxílico (ciclo TCA) 

e inibição de partes da cadeia de transporte de elétrons (ETC) nas mitocôndrias (ONEILL; 

KISHTON; RATHMELL, 2016). As quebras no ciclo do TCA são ocasionadas pela 

menor atividade e expressão da isocitrato desidrogenase e da succinato desidrogenase 

(SDH). Estes fatos levam ao acúmulo de citrato e succinato, os quais são transportados 

para fora das mitocôndrias, e quando no citosol contribuem para a produção de NO, 

ocasionando a inibição da ETC, desta forma estabiliza o fator 1-alfa induzível por hipóxia 

(HIF1α).  Assim sendo, ocorre ativação da via glicolítica que leva a inflamação devido 

ao aumento de IL-1β (TANNAHILL et al., 2013). Portanto, a reprogramação do 

metabolismo oxidativo para a glicólise ativa as vias inflamatórias nos macrófagos M1. 

 

1.6 CD14 e metabolismo celular 

Além das funções clássicas do CD14 no reconhecimento de padrões moleculares, 

esta molécula tem sido implicada na regulação metabólica de forma geral.  Foi descrito 

que, apesar do ganho de peso ser semelhante nos camundongos selvagens (WT) e nos 

deficientes de CD14 (CD14-/-) obesos, animais transgênicos apresentaram adipócitos 

menores, níveis mais baixos de glicemia em jejum, controle da intolerância à glicose e 

diminuição da pressão arterial. Também camundongos CD14-/- magros ou obesos 

apresentaram menos células de Kupffer quando comparados com os respectivos grupos 

WT. Estas diferenças são ainda mais contrastantes com o aumento da idade, e tem como 

consequência o fato dos animais CD14-/-  apresentarem maior longevidade (ZANONI; 

GRANUCCI, 2013). Desta forma, animais CD14-/- apesar de se tornarem obesos 

recebendo alimentações enriquecidas com lipídios, tem menos chances de desenvolverem 

patologias relacionadas com a obesidade, como diabetes e complicações cardiovasculares 

(RONCON-ALBUQUERQUE et al., 2008). 



Dados recentes fornecem mais evidências da importância do receptor CD14 no 

metabolismo. Utilizando um modelo de obesidade induzida por dieta rica em lipídeos e 

estímulo com LPS in vivo, Luche et al (2013), mostraram que a proliferação e 

diferenciação de precursores adiposos e o acúmulo de macrófagos na própria camada de 

gordura são dependentes de CD14, favorecendo um ambiente inflamatório. Sendo assim, 

no excesso de energia disponível, ou seja, uma dieta rica em gorduras e carboidratos, 

favorece o aumento de adipócitos e consequentemente o desenvolvimento de doenças 

metabólicas (LUCHE et al., 2013). 

CD14 é crucial para ativação de células do sistema imune inato, como macrófagos 

e monócitos, em resposta a uma variedade de estímulos que incluem LPS, lipídios 

oxidados (oxPAC) e TsV. Ainda, macrófagos estimulados por LPS aumentam sua 

capacidade glicolítica para atenderem as demandas energéticas da ativação celular, 

enquanto macrófagos estimulados com oxPAC utilizam a respiração mitocondrial, 

alimentam o ciclo de Krebs com glutamina e favorecem o acúmulo de oxaloacetato no 

citoplasma. Este metabólito potencializa a produção de IL-1β levando a exacerbação da 

inflamação em camundongos e humanos hipercolesterêmicos (GIOIA; SPREAFICO; 

SPRINGSTEAD; MENDELSON; JOEHANES; LEVY; ZANONI, 2019). Em conjunto, 

esses estudos sugerem que a sinalização por CD14 pode controlar diversas funções 

celulares por meio da modulação do metabolismo de macrófagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONCLUSÃO 

Nossos resultados demonstraram que a molécula CD14 influencia tanto no 

metabolismo de BMDMs quanto de MPs, embora de maneiras distintas. Além disso 

as vias metabólicas perturbadas variam de acordo com o estímulo utilizado.  
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