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RESUMO 

 
MELO, K. C. M. Interação de Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) atípica                     
com fagócito profissional. 2015. 163 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Escherichia coli enteropatogênica atípica (EPECa), importante causador da diarreia 
em crianças e adultos, apresenta alta heterogeneidade de fatores de virulência o 
que pode justificar o seu crescente encontro nos estudos epidemiológicos. O 
aumento dos casos de diarreia causados por EPECa evoca a sua capacidade de 
adaptação e patogenicidade, não havendo registros sobre a ação em fagócitos 
profissionais. O objetivo deste estudo foi investigar o comportamento de EPECa na 
interação com macrófagos. Dois aspectos desta interação foram estudados: a 
fagocitose e a antifagocitose. O estudo da fagocitose foi realizado com as cepas LB7 
(O55:H7), LB13 (O111:abH9) e BA487 (O55:H7). Ensaios de fagocitose com J774A1 
possibilitaram analisar a sobrevida bacteriana intracelular, a produção dos 
mediadores imunes, a localização intracelular e o papel de alguns receptores. 
EPECa sobrevive dentro de J774A1. A produção de oxido nítrico (NO) difere entre 
as cepas. LB7 e BA487 induziram NO enquanto a LB13, menos fagocitada, não 
induziu, muito provavelmente por utilizar a via da arginase. A sobrevida de EPECa 
em J774A1 pode ser também devido ao impedimento da maturação dos vacúolos 
parasitóforos, visto que, nem Rab5 nem Rab7, marcadores de vacúolos recente e 
tardio respectivamente, não colocalizaram nos vacúolos contendo as bactérias. O 

receptor Fc não está envolvido na fagocitose de EPECa. Não houve aumento da 
fagocitose de bactérias opsonizadas, tampouco houve a redução da fagocitose 

quando o receptor Fc foi bloqueado. A análise do envolvimento do TLR4 foi 
realizada em C3H/HeJ, mutante espontâneo do gene tlr4. LB7 e BA487 
apresentaram uma pequena redução na sobrevida, após 24h de infecção. No 
entanto, não houve sobrevida de nenhuma das cepas de EPECa em C57BL/6, que 
apresentam TLR4, após 24h de infecção. EPECa não induz a produção de NO em 

C3H/HeJ e C57BL/6, apenas níveis elevados de TNF foram detectados. A 
sobrevida intra-macrofágica é dependente da origem do macrófago. Diferentemente 
de C57BL/6, EPECa sobrevive em J774A1. A sobrevivência ocorre mesmo em 
presença de NO e, aparentemente, há interferência na maturação do vacúolo, o que 
poderia impedir a fusão dos lisossomos, justificando a sobrevivência. No estudo da 
antifagocitose a proposta foi avançar na caracterização do fator antifagocítico (Fa), 
secretado pela LB7, já descrito pelo grupo. Os resultados mostraram que a natureza 
do Fa é peptídica e que a ação antifagocítica não é específica, já que macrófagos 
pré-incubados com Fa inibiram a fagocitose de Shigella flexneri e partículas de látex. 
Fa é secretado tanto à 20oC como a 37oC.  A secreção do Fa em TSB impediu a sua 
identificação, por isso a secreção em meios definidos como M9, M9 suplementado, 
DMEM e DMEM sem fenol foram avaliadas. O Fa foi detectado no fracionamento por 
SPE do sobrenadante do cultivo, em todos os meios testados. No entanto, a 
secreção em M9 foi baixa, o que impossibilitou a sua detecção por HPLC.  Por outro 
lado, as frações obtidas por HPLC a partir dos meios DMEM mostraram-se 
citotóxicas impossibilitando o avanço na identificação. Para a identificação do Fa 
novos meios de cultivo deverão ser estudados. 
 
Palavras-chave: EPEC atípica. Macrófago. Fagocitose. Antifagocitose. Óxido 
nítrico. Rab5. Rab7  



ABSTRACT 

 
MELO, K. C. M. Interaction atypical enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) 
with professional phagocytes. 2015. 163 p. Ph. D. thesis (Doctorate in 
Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 
Atypical enteropathogenic Escherichia coli, an important cause of diarrhea in both 
children and adults is highly heterogenic regarding its virulence factors, which may 
explain its increasing findings in epidemiologic studies. The increase in the numbers 
of diarrhea cases caused by aEPEC denotes its adaptability and pathogenicity, 
though no reports exist regarding its actions on professional phagocytes. The 
objective of this study was to investigate the behavior of aEPEC during interaction 
with macrophages. The study of phagocytosis was performed with the strains LB7 
(O55:H7), LB13 (O111:abH9) and BA487 (O55:H7). Phagocytosis assays with 
J774A1 enabled the analysis of intracellular bacterial survival, the production of 
immune mediators, intracellular location and the role of some surface receptors. 
aEPEC survives inside J774A1. The induction of nitric oxide (NO) production differs 
between strains. LB7 and BA487 induced NO, while LB13, which is less 
phagocytosed, did not, probably because it uses the arginase pathway. Survival of 
aEPEC within J77A1 may result from the prevention of the maturation of 
parasitophorus vacuoles, as neither Rab5 nor Rab7, which are markers of early and 

late vacuoles, respectively, are not detected in vacuoles containing bacteria. Fc 
receptor is not involved in the phagocytosis of aEPEC. Phagocytosis of opsonized 

bacteria did not increase, nor did phagocytosis decrease when Fc receptor was 
blocked. The analysis of the participation of TLR4 was performed using primary 
culture C3H/HeJ, a spontaneous mutant for the gene tlr4. Survival of LB7 and BA487 
slightly decreased after 24h of infection. However, there was no survival of any of the 
strains EPECa in C57BL/6, which present TLR4, after 24h of infection. aEPEC do not 

induce NO in C3H/HeJ and C57BL/6, only elevated levels of TNF were detected. 
Survival within macrophages depends on the origin of the macrophage. As opposed 
to C57BL/6, aEPEC survives in J774A1, even in the presence of NO and appears to 
interfere with vacuole maturation, which might prevent lysosome fusion, explain 
survival of the bacteria. In the study of anti-phagocytosis, our goal was to advance in 
the characterization of the anti-phagocytic factor (AF) secreted by LB7 and previously 
described by our group. The results show that AF is of a peptidic nature and that its 
anti-phagocytic activity is not specific, since, after pre-incubation with the 
macrophages, it inhibited phagocytosis of Shigella flexneri and of latex particles. AF 
is secreted at 20oC as well as at 37oC. Due to the complexity of the TSB medium, AF 
could not be identified. For that reason, its secretion was evaluated in defined media, 
such as M9, supplemented M9, DMEM and DMEM without phenol. AF was detected 
after fractionation through SPE of the culture supernatants, in all tested media. 
However, secretion in M9 was low, which prevented detection and isolation by HPLC. 
On the other hand, HPLC fractions from DMEM media were cytotoxic, hindering 
isolation and identification of AF. For the identification of AF, new culture media will 
be studied.  

 
Key words: atypical EPEC. Macrophage. Phagocytosis. Anti-phagocytosis. Nitric 
Oxide. Rab5. Rab7.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Impacto da diarreia infantil 

 

A diarreia infantil é um dos maiores problemas de saúde pública acarretando 

um enorme impacto econômico nos países em desenvolvimento. A diarreia aguda e 

pneumonia são as doenças que mais matam crianças em todo o mundo, sendo as 

responsáveis por aproximadamente 30% de todas as mortes infantis (LIU et al., 

2012; WALKER et al., 2013). Uma em cada cinco mortes de crianças, cerca de 1,5 

milhões a cada ano ocorre devido à diarreia, sendo que crianças menores de 5 anos 

são as maiores vitimas (Figura 1) (CROXEN et al., 2013; UNICEF, 2012).  

A presença de saneamento básico e água potável são importantes metas 

para a obtenção do controle da diarreia. Segundo a UNICEF (2012), 783 milhões de 

pessoas ainda não usam a melhor fonte de água potável e 2,5 bilhões não possuem 

um serviço de saneamento adequado, principalmente famílias mais pobres e em 

áreas rurais (UNICEF, 2012).  

 

 

 
Figura 1– Mortalidade Global de diarreia em crianças abaixo de 5 anos em 

2010.  
                       Fonte: Croxen et al., 2013. 
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Embora esteja bem estabelecido que o saneamento básico e a distribuição de 

água potável possam reduzir significativamente os casos de diarreia, estudos 

epidemiológicos demonstraram que cerca de 90% das mortes por diarreia no mundo 

têm sido atribuídos à água não potável, saneamento inadequado e falta de higiene 

(UNICEF, 2012). O alto custo na implantação de sistemas de saneamento tem 

dificultado a melhoria significativa da saúde nos países em desenvolvimento. A alta 

circulação de patógenos entéricos e o impacto universal à saúde pública decorrente 

da diarreia tem impulsionado o avanço no entendimento da patogenia causada por 

microrganismos potencialmente diarreiogênicos.   

Há diferentes agentes etiológicos responsáveis por causar a diarreia, entre 

estes encontram-se vírus, parasitas e bactérias (HODGES; GILL, 2010). Um 

importante grupo de bactérias causadoras da diarreia é Escherichia coli 

diarreiogênica. 

 

1.2 Escherichia coli diarreiogênica (DEC) 

 

E. coli coloniza tipicamente o trato gastrointestinal humano infantil a partir de 

poucas horas após o nascimento. Normalmente, E. coli faz parte da microbiota e por 

isso encontra-se em equilíbrio no hospedeiro (KAPER; NATARO; MOBLEY et al., 

2004; NATARO; KAPER, 1998). As cepas ditas comensais raramente causam 

doenças, exceto no caso de indivíduos imunocomprometidos ou com dano na 

barreira gastrointestinal (KAPER; NATARO; MOBLEY et al., 2004; NATARO; 

KAPER, 1998).   

Há várias cepas de E. coli altamente adaptadas que são resultantes da 

aquisição de atributos de virulência específicos, os quais tem conferido o aumento 

na capacidade de adaptação a novos nichos. Estes fatores de virulência são 

frequentemente codificados por elementos genéticos que podem ser mobilizados 

para dentro de diferentes cepas criando novas combinações (KAPER; NATARO; 

MOBLEY, 2004). Somente uma combinação de fatores de virulência bem sucedida 

tem garantido a E. coli a capacidade de causar doenças em indivíduos saudáveis.  

E. coli diarreiogênicas (DEC) associam-se às gastroenterites e são 

classificadas em seis patótipos: E. coli enteropatogênica (EPEC); E. coli produtora 

da toxina de Shiga (Stx) (STEC); E. coli enteroagregativa (EAEC); E. coli 

enterotoxigênica (ETEC); E. coli enteroinvasora (EIEC) e E. coli que apresentam 
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padrão de adesão difusa às células epiteliais (DAEC). Cada patótipo é determinado 

de acordo com o mecanismo de patogenicidade, a síndrome clínica, as 

características epidemiológicas e/ou fenótipo de adesão a linhagens celulares 

(NATARO; KAPER, 1998).  

Dois novos patótipos tem recentemente emergido, E. coli aderente invasora 

(AIEC) que está associada a doença de Crohn e não causa infecções 

diarreiogênicas e E. coli enteroagregativa produtora da toxina de Shiga (Stx) 

(STEAEC) responsável pelo surto de E. coli na Alemanha em 2011 (CLEMENTS et 

al., 2012).      

Em um mesmo patótipo pode haver cepas com diferentes perfis de virulência, 

sendo assim, STEC apresenta uma subcategoria conhecida como E. coli 

enterohemorrágica (EHEC) enquanto EAEC e EPEC foram subdivididas em típicas e 

atípicas (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004). 

 

1.2.1 EPEC 

 

EPEC foi o primeiro patótipo a ser identificado e atualmente está entre as 

bactérias melhor estudadas devido ao sequenciamento genômico da cepa protótipo 

E2348/69 (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004).  

O mecanismo central da patogenia da EPEC é a capacidade de induzir a 

lesão histopatológica, conhecida como lesão A/E (attaching and effacing) nas células 

epiteliais intestinais (WONG et al., 2011). A formação da lesão A/E é caracterizada 

pelo apagamento das microvilosidades, aderência íntima da bactéria ao epitélio 

intestinal, polimerização da actina e outros componentes do citoesqueleto, logo 

abaixo do sítio de ligação da bactéria, resultando na formação de uma estrutura em 

forma de pedestal (Figura 2) (FRANKEL et al., 1998; MOON et al., 1983; WONG et 

al., 2011).  

As alterações nos enterócitos resultam na redução da capacidade de 

absorção da mucosa intestinal, o que desencadeia a interrupção do balanço 

eletrolítico nas células epiteliais do intestino, levando à diarreia. Outros patógenos 

capazes de induzir a lesão A/E são EHEC, E. coli diarreiogênica de coelho (RDEC), 

Citrobacter rodentium e Escherichia albertii, um patógeno associado a diarreia 

humana (CROXEN; FINLAY, 2010; FRANKEL et al., 1998). 



26 

 

Os determinantes genéticos importantes na produção da lesão A/E estão 

localizados em uma ilha de patogenicidade, denominada LEE (Locus of enterocyte 

effacement) (Figura 2) (McDANIEL et al., 1995). A região LEE foi primeiramente 

descrita em EPEC, porém está presente em todos os patógenos capazes de induzir 

a lesão A/E (FRANKEL et al., 1998).   

A região LEE de EPEC contêm 5 operons que foram denominados LEE 1, 

LEE 2, LEE 3, LEE 4 e LEE 5 (Figura 2). Esta região é altamente regulada, os 

operons LEE 1, LEE 2 e LEE 3 apresentam os genes que codificam os componentes 

do Sistema de Secreção Tipo III (SST3) (genes esc e sep) (ELLIOTT et al., 2000), 

LEE 4 codifica as proteínas secretadas Esp (EPEC secreted protein) como EspA, 

EspB, EspD, EspF entre outras (ELLIOTT et al.,1998) e a LEE 5 codifica as 

proteínas intimina e a proteína Tir (Translocated intimin receptor) (SÁNCHEZ-

SANMARTÍN et al., 2001). A Intimina está localizada na membrana externa da 

bactéria e é a responsável pela adesão íntima da bactéria à célula hospedeira cujo 

receptor é a proteína Tir (DONNENBERG; YU; KAPER, 1993; JERSE; KAPER, 

1991). Há várias moléculas efetoras codificadas na região LEE, no entanto, há 

também outras não codificadas nesta região (Nle), muitas destas, ainda com função 

desconhecidas (CROXEN; FINLAY, 2010).  
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Figura 2- Distinta lesão histopatologica induzida por patógenos attaching and 
effacing (A/E). (A) Microscopia eletrônica de indução de pedestais 
induzido por bactérias aderentes. (B) Microscopia eletrônica de 
transmissão mostrando lesão intestinal A/E. (C) Diagrama ilustrando a 
organização genética da região LEE de EPEC (cepa E2348/69). 

                  Fonte: Modificado de Wong et al. (2011). 

 

 

Em EPEC o SST3 é composto por cerca de 20 proteínas diferentes (Figura 

3), incluindo as proteínas efetoras, regulatórias, estruturais e as chaperoninas 

(BLATTNER; BONAS, 2002; HUECK, 1998). Para as proteínas efetoras alcançarem 

o citoplasma da célula hospedeira, há a formação de uma estrutura complexa 

denominada translocon, que se estende desde a membrana interna até a membrana 

externa da bactéria (GARMENDIA; FRANKEL; CREPIN, 2005). O canal 

transmembrânico que liga a bactéria à célula ocorre pela extensão da proteína EspA 

por onde passam as proteínas EspB e EspD, responsáveis por formar o poro na 

membrana do enterócito (Figura 3) (HARTLAND et al., 2000; KENNY et al., 1997; 

KNUTTON et al., 1998).  
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Figura 3- Esquema representando o Sistema de Secreção do Tipo 3 (SST3) de 
EPEC.  

                    Fonte: Modificado de Garmendia, Frankel e Crepin (2005).  

 

 

Após a formação completa deste aparato, a bactéria injeta para dentro da 

célula hospedeira várias proteínas efetoras, entre elas, a proteína Tir que é inserida 

na membrana do enterócito e atua como receptor para intimina, garantindo a adesão 

íntima da bactéria à célula hospedeira (KENNY et al.,1997). Em seguida, Tir é 

fosforilado por várias tirosinas quinases do hospedeiro dando inicio a polimerização 

da actina e formação do pedestal (CAMPELLONE et al., 2002; KENNY et al., 1999). 

A fosforilação de Tir recruta a proteína adaptadora Nck do hospedeiro para o sítio da 

ligação, a qual ativa a proteína neuronal da síndrome Wiskott-Aldrich (N-WASP) e o 

complexo de proteína relacionado à actina 2/3 (ARP 2/3), ambos responsáveis por 

mediar o rearranjo de actina e formação do pedestal (KALMAN et al., 1999). 

   Além de Tir, mais 6 proteínas efetoras são codificadas por LEE (EspB, EspF, 

Map, EspH, EspG e EspZ). EspB além de se associar à EspD para formar o poro na 
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membrana da célula (FRANKEL et al., 1998), também é secretada para o interior da 

célula, participando do rearranjo do citoesqueleto, polimerização da actina e 

consequentemente da formação do pedestal (TAYLOR; LUTHER; DONNENBERG, 

1999). Além disso, EspB também se associa a outras proteínas do hospedeiro como 

a miosina que se liga a actina-F (IIZUMI et al., 2007).     

EspF é um efetor multifuncional, com funções em vários processos 

celulares, incluindo destruição das barreiras epiteliais, antifagocitose, apagamento 

das microvilosidades, remodelamento da membrana do hospedeiro, modulação do 

citoesqueleto, rompimento dos filamentos intermediários, invasão celular, disfunção 

mitocondrial, apoptose e inibição de uma série de transportadores epiteliais 

(NAVARRO-GARCIA et al., 2013). EspF e EspG afetam a localização da 

aquaporina, conduzindo à diarreia (GUTTMAN et al., 2006). Além disso, EspG é 

responsável por alterar componentes do citoesqueleto do hospedeiro através de sua 

interação com tubulina (HARDWIDGE et al., 2005).  

A proteína Map (mitochondrion-associated protein) primeira proteína efetora 

descrita em EPEC é responsável por alterar a morfologia e o potencial de membrana 

mitocondrial (KENNY; JEPSON, 2000; NAVARRO-GARCIA et al., 2013). No estágio 

inicial da infecção, Map parece ser a responsável pela formação de um filopódio no 

local da interação (KENNY et al., 2002). Além disso, a proteína Map também é 

capaz de desestabilizar a barreira intestinal, por alterar a permeabilidade das 

junções oclusivas, porém, através de um mecanismo independente de EspF (DEAN; 

KENNY, 2004).  

EspZ promove a sobrevivência celular do hospedeiro (SHAMES et al., 2010) 

enquanto EspH reprime a formação de filapódios aumentando a formação dos 

pedestais de actina. Além disso, EspH induz a desmostagem das adesões focais, 

concomitantemente com a destruição de actina (WONG et al.; 2012).  

Outros efetores não codificados pela região LEE também são translocados 

pelo SST3, como por exemplo, a proteína NleA é necessária para a destruição das 

junções oclusivas intestinais por EPEC, em adição a EspF e Map 

(THANABALASURIAR et al., 2010). EspJ inibe a fagocitose de células do sangue 

opsonizadas (MARCHÈS et al., 2008) enquanto o fator de inibição do ciclo celular 

(Cif) é uma ciclomodulina que previne progressão do ciclo e induz a apoptose 

(CROXEN; FINLAY, 2010; SAMBA-LOUAKA et al., 2009). 
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Outros mecanismos de virulência não secretados pelo SST3 também foram 

descritos, EPEC codifica várias adesinas fimbriais (pili). O plasmídio EAF (EPEC 

adherence factor) (pEAF) codifica a fímbria BFP (Bundle forming pilus), responsável 

pela formação de microcôlonias promovendo a interação bactéria/bactéria, 

tipicamente observada no padrão de adesão bacteriano, conhecido como adesão 

localizada (SCALETSKY; SILVA; TRABULSI, 1984).    

A fímbria Tipo I que apresenta grande afinidade a oligossacarídeos do tipo 

manose é outro exemplo de adesina fimbrial, encontrada em E. coli uropatogênica 

(UPEC) e família de Enterobacteriaceae (KROGFELT et al., 1990). Essas fímbrias 

constituem-se de um filamento proteico de aproximadamente 5 nm de espessura e 1 

a 2 µm de comprimento, sendo codificada pelo operon fim, o qual é composto pelos 

genes: fimA, fimB, fimC, fimD, fimE, fimF, fimG, fimH e fimI (MOL; OUDEGA, 1996), 

responsáveis pela sua expressão e montagem via chaperonina-usher (HULTGREN 

et al., 1991). FimA corresponde a maior subunidade fimbrial enquanto FimH 

corresponde à subunidade menor da fímbria, presente na extremidade da estrutura 

fimbrial e responsável pela sua aderência (KROGFELT et al., 1990). 

Atualmente EPEC encontra-se dividida em duas subcategorias denominadas 

EPEC típica (EPECt) e EPEC atípica (EPECa). Basicamente todas as informações 

até aqui descritas foram obtidas no estudo da cepa E2348/69, considerada a 

amostra protótipo de EPECt. No entanto, o estabelecimento do SST3 e a lesão A/E 

são também comuns à EPECa.  

 

1.2.1.1 EPEC atípica (EPECa) 

 

O termo EPECa foi criado em 1995 para diferenciar das EPECt as cepas que 

não apresentavam pEAF, o qual codifica a fímbria BFP, e que não produziam a 

toxina de Shiga (Stx), o que as diferenciavam das EHEC (KAPER, 1996).  

No entanto, outras diferenças relacionadas aos fatores de virulência têm sido 

demonstradas. Em estudos com moléculas efetoras não codificadas pela região LEE 

mostraram que, em EPECa, a frequência destas moléculas é escassa (AFSET et al., 

2006; HERNANDES et al., 2009).  

Por outro lado, EPECa são altamente heterogêneas quanto a presença de 

fatores de virulência e, embora apresente também a região LEE, pode expressar 

fatores de virulência adicionais (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002). Esta 
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heterogeneidade pode ser comprovada pelo fato de haver cepas de EPECa que 

expressam fatores de virulência classicamente descritos em outros patótipos, como 

por exemplo, a expressão da toxina EAST-1 (toxina termo-estável de EAEC) 

(TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002; VIEIRA et al., 2001); a expressão de 

enterohemolisinas E-hly (EHEC hemolysin) (CAMPOS et al., 1994; TRABULSI; 

KELLER; GOMES, 2002); a expressão da toxina Pet (plasmid-encoded toxin de 

EAEC) (RUIZ et al., 2014) e a identificação de genes que codificam as toxinas Pic 

(protein intestinal colonization de EAEC), Sat (secreted autotransporter toxin de 

DAEC), EspC (autotransportadora de EPEC) e EspP (autotransportadora de EHEC) 

(ABREU et al., 2013; ELIAS et al., 2008).   

Os sorotipos de EPECa podem ou não pertencer aos chamados sorogrupos 

(O) clássicos de EPEC (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002). Quando apresentam 

o mesmo sorogrupo (tipagem do antígeno somático O, que corresponde a porção 

polissacarídica do LPS), elas se diferem dos sorotipos (O:H) de EPECt, basicamente 

pelos antígenos H que correspondem as proteínas flagelares (KAPER et al., 2004).  

Com relação ao padrão de aderência bactéria – célula epitelial (HEp-2 e 

HeLa) a EPECa também se comporta de maneira diferente da EPECt. EPECt é 

conhecida por produzir um padrão de aderência característico, denominado adesão 

localizada (AL) após 3 h de contato com a célula (SCALETSKY et al., 1984). Este 

padrão é caracterizado pela adesão bacteriana em áreas localizadas na superfície 

da célula, formando microcolônias compactas, atribuída à presença da fímbria BFP 

(GIRÓN; HO; SCHOOLNIK, 1991).  

No caso da EPECa os padrões de adesão só são observados após 6 h de 

contato com as células epiteliais (DULGUER et al., 2003; PELAYO et al., 1999; 

SCALETSKY et al., 1999; VIEIRA et al., 2001). Embora não apresente BFP, EPECa 

pode também apresentar o padrão AL (HERNANDES et al., 2006). Além desse, 

EPECa pode apresentar também os padrões: i) de adesão localizada like (ALL), 

caracterizado pela presença de bactérias também em áreas localizadas, porém 

dispostas de maneira frouxa; ii) padrão de adesão difusa (AD), onde as bactérias 

aderem-se de maneira uniforme em toda superfície da célula característico de 

DAEC; iii) padrão de adesão agregativa (AA), onde as bactérias encontram-se 

empilhadas na superfície celular ou na lamínula característico de EAEC (ABE et al., 

2009; DULGUER et al., 2003; NATARO; KAPER, 1998; NUNES et al., 2003; 

PELAYO et al., 1999; SCALETSKY et al., 1999; VIEIRA et al., 2001). Além disso, 
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foram também detectadas cepas de EPECa que apresentam um padrão de adesão 

indefinido ou até cepas que não se aderem às células, estas, denominadas não 

aderentes (NA) (ABE et al., 2009).  

Na década de 1990, EPECt era o patógeno mais prevalente associado a 

casos de diarreia em crianças de até 2 anos de idade (NATARO; KAPER, 1998). 

Nos últimos anos, diferentes estudos epidemiológicos demonstraram uma 

significativa diminuição da prevalência de EPECt (CHEN; FRANKEL, 2005; OCHOA 

et al., 2008; TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002), juntamente com uma maior 

prevalência de sorotipos de EPECa (ARAUJO et al., 2007; BUERIS et al., 2007; 

FRANZOLIN et al., 2005; HERNANDES et al., 2009; MORENO et al., 2010; 

ORLANDI et al., 2006; SCALETSKY et al., 2009). No entanto, estes dados devem 

ser analisados com cuidado, já que no início da década de 90, a diferenciação de 

EPECt e EPECa não estava estabelecida (KAPER, 1996). 

Alguns estudos têm demonstrado que EPECa pode estar associada à diarreia 

aguda infantil (ARAUJO et al., 2007; FRANZOLIN et al., 2005; SCALETSKY et al., 

1999) ou à diarreia persistente (AFSET et al., 2004; NGUYEN et al., 2006), podendo 

ser encontrada também em pacientes adultos e em pacientes imunocomprometidos 

pelo HIV (GASSAMA-SOW et al., 2004; GOMES et al., 2004). 

O estudo e identificação de fatores de virulência de EPECa é um importante 

aspecto para o entendimento da interação patógeno-hospedeiro, porém, até o 

momento, nenhum fator de virulência exclusivo para EPECa foi identificado. Estudos 

tem demonstrado que EPECa apresenta fatores de virulência, muitas vezes, mais 

semelhantes à EHEC, responsável por causar uma diarreia potencialmente mais 

grave, do que com a própria EPECt (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002) o que 

reforça a alta heterogeneidade deste grupo de bactérias (ABE et al., 2009; ABREU 

et al.; 2013; GOMES et al., 2004; VIEIRA et al., 2001).  

 

1.3 A translocação de bactérias intestinais 

 

O epitélio intestinal é conhecido por ser impermeável a macromoléculas e 

microrganismos, exceto pelas Placas de Peyer’s onde o folículo associado ao 

epitélio (FAE) contém células especializadas, conhecidas como células M (KERNÉIS 

et al., 1997). Estas células são as grandes responsáveis pela translocação de 

microrganismos e antígenos presentes no lúmen intestinal para o sitio basolateral do 
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epitélio, onde são entregues aos macrófagos subjacentes, células dendríticas e 

linfócitos B e T CD4 (HASE et al., 2009; SANSONETTI, 2004).  

A translocação de antígenos e microrganismos pelas células M é um passo 

essencial para o desenvolvimento da resposta imune da mucosa e da patologia de 

muitas doenças infecciosas (KERNÉIS et al., 1997). Enquanto estas células estão 

envolvidas primariamente na amostragem de antígenos intestinal, muitos patógenos 

invasores, tais como Salmonella entérica sorovar Typhimurium (MARTINEZ-

ARGUDO; JEPSON, 2008), E. coli enteroaderente de coelho (INMAN; CANTEY, 

1983) ou E. coli aderente-invasora (AIEC) (CHASSAING et al., 2011; ROBERTS et 

al., 2010) utilizam a característica de transcitose das células M, como porta de saída 

do lúmen intestinal (Figura 4).  

                       

 

   

 
Figura 4 - Translocação de Salmonella através de células M.  
                     Fonte: Modificado de Sansonetti (2004).  
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Embora EHEC e EPEC sejam classificadas como patógenos extracelulares, 

dados da literatura evidenciaram que cepas de EHEC, incluindo os sorotipos 

O157:H7 e não O157:H7 foram capazes de translocar através de células M 

(ETIENNE-MESMIN et al., 2011). Com relação à EPEC há estudos que 

demonstraram que esta bactéria pode invadir células epiteliais como Caco-2 e HeLa, 

via molécula effetora EspT que ativa Rac1 promovendo perturbações na membrana 

as quais facilitam a invasão da bactéria (BULGIN et al., 2009). A invasão das células 

epiteliais parece não ser exclusiva de EPECt, visto que cepas de EPECa foram 

demonstradas ser capazes de invadir também as células HeLa e Caco-2 

(HERNANDES et al., 2008; PACHECO et al., 2014).  

Cada vez mais patógenos bacterianos têm sido descritos com capacidade de 

translocar através de células M, porém, o destino após a translocação varia de 

acordo com o patógeno e suas estratégias de evasão da ação das células de 

defesa. Um bom exemplo é Salmonella, esta bactéria sobrevive dentro de 

macrófagos (Figura 4) e pode se espalhar através do organismo, levando à 

bacteremia e doenças sistêmicas (MARTINEZ-ARGUDO; JEPSON, 2008).  

 

1.4 Fagocitose  

 

Fagocitose é um processo conservado evolutivamente utilizado pela maioria 

das células para ingerir microrganismos, células senescentes ou danificadas e 

antígenos particulados, como poluentes (STOSSEL, 1999). Esta via não constitutiva 

engloba ligantes com mais de 1 m e é fundamental no processo de remodelamento 

de tecido, inflamação e morte de microrganismos patogênicos (ALLEN; ADEREM, 

1996).  

A partir de 1995, Rabinovitch classificou as células em fagócitos profissionais 

e não profissionais. Os fagócitos profissionais são células especializadas tais como 

macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, assim denominadas, por apresentarem 

uma maior diversidade de receptores transmembrânicos e uma maior capacidade 

microbicida, enquanto os não profissionais incluem diferentes tipos celulares, tais 

como fibroblastos, células epiteliais e endoteliais que, por apresentarem baixa 

capacidade microbicida, são altamente exploradas por patógenos intracelulares 

(RABINOVITCH, 1995).  



35 

 

Da mesma forma que as células dendríticas, os macrófagos também exercem 

papel duplo na defesa do hospedeiro que se resume na capacidade microbicida, 

processamento e apresentação de antígenos no contexto do MHC (ADEREM; 

UNDERHILL, 1999; UNDERHILL; OZINSKY, 2002). No entanto, embora os 

macrófagos sejam considerados melhores na fagocitose e as células dendríticas 

sejam mais eficientes na apresentação de antígeno aos linfócitos T, ambas as 

células são fundamentais na resolução da infecção (GORDON, 2003). Além disso, 

células dendríticas são consideradas imunoestimuladoras, pois além da 

apresentação de antígeno estimulam as células T naïve que ainda não entraram em 

contato com qualquer antígeno. Neste processo de apresentação, as células 

dendríticas secretam citocinas com efeitos pleiotrópicos (ALLEN; ADEREM, 1996; 

MARODI, 2006; RABINOVITCH, 1995).  

Os macrófagos derivam de monócitos os quais migraram do sangue para os 

tecidos (ALLEN; ADEREM, 1996). Uma vez ativados, sinais intracelulares 

importantes na ativação de vias que levam a resolução da infecção são 

desencadeados.  

Em resumo a fagocitose é o processo responsável por direcionar o antígeno, 

dependendo da sua origem, ao compartimento MHC de classe I ou II, sendo 

importante não só na imunidade inata, mas também no desencadeamento da 

imunidade adaptativa (ADEREM; UNDERHILL, 1999).  

Várias moléculas sinalizadoras participam do processo de fagocitose dentre 

as quais podem ser destacadas a fosfatidilinositol-3-quinase (PI3-quinase), a 

fosfolipase C (PLC), a proteína quinase C (PKC) e as Rho GTPases (reguladores 

chave do citoesqueleto). As Rho GTPases influenciam sinais de transdução 

importantes para produção de citocinas e a ativação dos mecanismos de morte 

celular. Estas moléculas atuam de forma integrada a fim de regular a fagocitose, 

orquestrando a resposta inflamatória e a morte microbiana (UNDERHILL; OZINSKY, 

2002; MA et al; 2003).  

A fagocitose de microrganismos patogênicos é resultado da interação do 

microrganismo com receptores presentes na superfície da célula hospedeira. 

(JANEWAY, 1992). Esta interação é essencial na proteção do hospedeiro por gerar 

a eliminação completa do microrganismo ou a restrição da expansão do patógeno, 

antes mesmo da resposta adaptativa ser acionada.  
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1.4.1 Receptores fagocíticos  

 

Os receptores descritos para a identificação de patógenos são conhecidos 

como PRRs (Pattern Recognition Receptores), os quais se ligam especificamente 

aos chamados PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns) que são moléculas 

conservadas presentes na superfície do microrganismo, por exemplo, os ácidos 

lipoteicoícos, peptideoglicanas, lipopolissacarídeos (LPS) e flagelina presentes na 

superfície de bactérias Gram + e Gram - (JANEWAY, 1992).  

No entanto, diferentes receptores presentes no fagócito podem ser 

simultaneamente recrutados. Este reconhecimento pode acontecer tanto pela 

ligação direta como acontece nos receptores de manose, scavanger, TLR (Toll-like 

receptor) como pela ligação indireta a partir do reconhecimento dos receptores Fc 

(FcR) e receptor de complemento (CR), que se ligam a partículas revestidas com as 

opsoninas IgG, moléculas do complemento ou proteína A (UNDERHILL; OZINSKY, 

2002).   

O FcR, primeiro a ser caracterizado, reconhece a região Fc das moléculas de 

IgG e são essenciais na resposta imune dependente de anticorpo (RAVETCH; 

KINET, 1991). Há dois tipos de classes de FcRs, aqueles que ativam funções 

efetoras e aqueles que inibem essas funções. A sinalização é via imunoreceptor com 

domínios de ativação baseado em tirosina ou domínios inibitórios baseado em 

tirosina, ITAM e ITIM respectivamente (UNDERHILL; GOODRIDGE, 2007). Os FcR 

que possuem um domínio ITIM, como FcIIB, exerce um efeito inibitório na 

fagocitose, enquanto aqueles com um domínio ITAM são estimulatórios. Durante a 

fagocitose, essas moléculas sinalizadoras iniciam o rearranjo da actina do 

citoesqueleto, dirigindo o englobamento de partículas (JAUMOUILLE; GRINSTEIN, 

2011). A reorganização de filamentos de actina acompanha a extensão de 

pseudópodos e prolongamentos de membrana, (ADEREM; UNDERHILL, 1999), 

ativa a queima respiratória (produzindo ROS), produz ácido araquidônico e TNF-α 

(Fator de Necrose Tumoral) (CARON; HALL, 1998). 

Os receptores Toll (TRs) foram primeiramente descritos em drosófilas e, 

posteriormente, foram descritos receptores similares presentes em células de 

vertebrados, os receptores Toll-like (TLRs), os quais estão envolvidos no controle da 

resposta imune (MESCHER; NEFF, 2005).  
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A ativação de TLRs presentes em células imunes induz a expressão de vários 

genes diretamente envolvidos na produção de citocinas inflamatórias em resposta a 

infecção. Membros da família TLRs são proteínas transmembranas ligadas às vias 

de transdução de sinal celular (MUZIO et al, 2000; TIPPING, 2006). Vários TLRs 

estão envolvidos no reconhecimento de uma variedade de PAMPS. O receptor TLR2 

juntamente com o receptor TLR6 liga-se às moléculas de peptideoglicano. TLR4 

liga-se ao LPS de bactérias gram-negativas, TLR5 reconhece flagelina presente em 

flagelo bacteriano, TLR3 reconhece a dupla cadeia de RNA viral e TLR9 reconhece 

sequências CpG não metiladas presentes em DNA bacteriano (AKIRA; TAKEDA; 

KAISHO, 2001; AKIRA; TAKEDA, 2004). 

O receptor TLR4 desempenha um papel importante durante a infecção por 

bactérias Gram negativas. Durante o reconhecimento, LPS se liga com alta afinidade 

a uma proteína plasmática, denominada LBP (proteína de ligação ao LPS) 

(POLTORAK et al., 1998; SHIMAZU et al., 1999). Esta interação facilita a 

desagregação de LPS e sua apresentação para o CD14 (receptor específico para 

LPS, mas ineficiente na transdução de sinal). O complexo formado por 

TLR4/CD14/LBP se liga a uma proteína denominada MD-2, a qual está associada 

com a porção extracelular de TLR4, garantindo a sua ativação (POLTORAK et al., 

1998; SHIMAZU et al., 1999).  

LBP pode também ligar ao ácido lipoteicóico, peptideoglicano e lipopeptídeos 

e transferi-los para CD14, sugerindo que LBP não seja exclusivo de TLR4, mas que 

também possa auxiliar na função de TLR1, TLR2 e TLR6  (LEE; AVALOS; PLOEGH, 

2012).  

O TLR4 possui uma porção intracitoplasmática que ativa a transdução de 

sinais, recrutando várias proteínas intracelulares tais como: MyD88, IRAK e TRAF-6 

(BOCHUD; CALANDRA, 2003). Estas vão desencadear a ativação das vias JNK e 

ERK da cascata das MAPKs (Proteínas quinases ativadas por mitógeno) que estão 

envolvidas na ativação dos fatores de transcrição AP-1 (ativador protéico-1) e NF-B 

(fator nuclear kappa B), favorecendo a expressão de genes envolvidos na resposta 

inflamatória e microbicida (BOCHUD; CALANDRA, 2003).  

O NF-B, quando ativado em resposta à sinais mediados via TLR4, pode 

controlar a síntese de citocinas inflamatórias como TNF-α, IL-1 e IL-12, moléculas de 

adesão endoteliais e proteínas envolvidas nos mecanismos de morte microbiana, 
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dentre elas, a regulação da enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) (HIGGINS 

et al., 2003).  

 

1.4.2 Ativação dos Macrófagos 

 

A ativação de mecanismos antimicrobianos e a produção de sinais pró-

inflamatórios gerados em decorrência da fagocitose é regulada tanto pelos PAMPs 

como por citocinas.  

Desta forma, a ativação dos macrófagos pode acontecer por duas vias, 

definidas como via clássica e alternativa. A via clássica ou do tipo 1 (M1), se dá na 

presença de citocinas produzidas por células T CD4+, do subgrupo Th1. Nesta via, 

os macrófagos são ativados e transformados em células efetoras, com potencial de 

eliminar patógenos intracelulares, devido a presença de citocinas (IL-2, IL-1) e IFN- 

que pode sinergizar com TNF-α, levando à ativação da enzima óxido nítrico sintase 

induzida (iNOS) (MAHIDA, 2000; MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2007; POLLOCK et 

al., 2003).  

O TNF-α, mediador pró-inflamatório produzido em minutos após o estímulo 

(BARNES; KARIN, 1997), tem como função estimular o recrutamento de monócitos e 

neutrófilos para o sitio da infecção e ativar estas células para a eliminação de 

patógenos (BRITTON et al, 1998). TNF-α sozinho é insuficiente para a ativação da 

morte microbiana por macrófago, porém estimula a fagocitose por macrófagos e, 

sinergicamente com IFN-estimula a máxima indução de moléculas microbicidas 

efetoras (KAISER; O’GARRA, 2009).   

A outra via de ativação, denominada alternativa ou do tipo 2 (M2), é mediada 

por citocinas produzidas pelos linfócitos T CD4+ do subgrupo Th2 que incluem IL-4, 

IL-10 e IL-13. Esta via está mais associada à resposta humoral e atividade anti-

inflamatória, estando envolvida no combate a patógenos de natureza extracelular 

(GORDON, 2003).  

Outras subpopulações de células T que podem influenciar a ativação de 

macrófagos são as células T regulatórias (Treg 1) e Th3 que produzem IL-10 e TGF-

β e, assim, regulam negativamente as funções de IFN-, podendo inibir parcialmente 

a produção de espécies reativas de oxigênio e de citocinas pró-inflamatórias.  
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A presença do fator de transformação e crescimento beta (TGF-β) pode 

aumentar a atividade da enzima arginase (ARG), produzida pelos macrófagos e, 

como consequência, reduzir a atividade da iNOS, uma vez que ambas enzimas 

compartilham o mesmo substrato, L-Arginina, contribuindo desta forma para a 

regulação do processo inflamatório (BARKSDALE et al., 2004).  

O IFN- é um dos principais ativadores dos mecanismos microbicidas de 

macrófagos infectados, já que promove o aumento da produção de óxido nítrico 

(NO). Esta citocina é produzida, inicialmente, por células do sistema imune inato 

como células NK e posteriormente por células T CD4+, do tipo Th1, podendo 

também regular positivamente a produção de outras citocinas, como a IL-1, IL-6, IL-

12 e TNF-α (CANTHABOO et al., 2002; MAHON, 1999).  

 

1.4.3 Óxido Nítrico (NO)  

 

Normalmente a fagocitose induz a produção de metabólitos derivados do 

nitrogênio que são conhecidos como espécies reativas de nitrogênio (RNS) e 

derivados do oxigênio que são conhecidos como espécies reativas de oxigênio 

(ROS). 

Uma das substâncias derivadas de RNS é o NO, um radical livre envolvido na 

regulação de vários processos fisiológicos, atuando na modulação dos sistemas 

cardiovascular, nervoso central, digestório e regulação da resposta imune. NO está 

envolvido na patogênese e no controle de doenças infecciosas e de tumores, além 

dos processos autoimunes e de doenças degenerativas. Além disso, sua alta 

atividade oxidativa contribui para a morte de microrganismos (BECKMAN et al., 

1990), caracterizando também um papel antimicrobiano.  

Neutrófilos, macrófagos e células epiteliais podem produzir NO em resposta a 

citocinas ou componentes bacterianos (GOBERT et al.; 2002; LYONS; ORLOFF; 

CUNNINGHAM, 1992). A molécula de NO é sintetizada a partir da conversão do 

aminoácido L-Arginina em L-Citrulina por um grupo de isoenzimas denominadas 

óxido nítrico sintase (NOS). A tetrahidrobiopterina (BH4) é o principal co-fator para 

NOS, na sua ausência, esta enzima pode produzir superóxido ao invés de NO 

(GUZIK et al., 2003). Além deste co-fator, o oxigênio e o fosfato dinucleotídeo 

adenina nicotinamida (NADPH) também foram descritos como importantes 

(BOGDAN; ROLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000).  
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Existem três isoformas de NOS, sendo duas constitutivas (cNOS), a neuronal 

(NOS1 ou nNOS) e endotelial (NOS3 ou eNOS) e uma isoforma induzida, 

denominada induzível (NOS2 ou iNOS) (ELLIOTT; WALLACE, 1998). 

A eNOS é produzida por células endoteliais, enquanto que a nNOS é 

sintetizada por neurônios, ambas expressam constitutivamente liberando pequenas 

quantidades de NO durante um curto período de tempo. Além disso, elas são 

ativadas e reguladas através das mudanças nas concentrações dos íons de cálcio 

livre no interior das células, o que é dependente da calmodulina que está envolvida 

na sinalização celular (FEELISCH; STAMLER, 1996).  

Em contrapartida, a isoforma iNOS, cuja transcrição é regulada, propicia a 

produção elevada de NO durante um período mais prolongado, independente do 

aumento dos níveis de cálcio intracelular (XIE et al., 1992). Além disso, iNOS é 

produzida principalmente por macrófagos, em quantidades superiores a cNOS. 

Entretanto, iNOS não é expressa sob condições normais sendo regulada 

positivamente ou negativamente pelo contato célula-célula (mediante a adesão e 

moléculas co-estimulatórias), pelas citocinas IL-1, TNF-α, IFN-, pelos produtos 

microbianos (LPS) e virais, dentre outros.  Embora IFN- e LPS sejam os ativadores 

clássicos de iNOS, novos reguladores continuam a serem descobertos. A IL-12 ativa 

a iNOS em macrófagos, embora seja por um mecanismo mediado por produção 

autócrina de IFN- (BORGAN, 2001; MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991).  

A alta concentração de NO produzida pela iNOS tem sido associada à injuria, 

enquanto pequenas quantidades de NO produzida por cNOS tem sido considerada 

benéfica (BECKMAN et al., 1990; ROTHE; KOLB, 1999; VANT’T HOF; RALSTON, 

2001). Uma vez que a ativação da iNOS depende da transcrição gerada por um 

estímulo externo, essa produção não é tão rápida quanto a via eNOS (horas e 

segundos) (VANT’T HOF; RALSTON, 2001). A expressão de iNOS requer algumas 

horas, mas uma vez sintetizada, a sua ação é continua até que a L-Arginina ou os 

co-fatores necessários para sua síntese sejam depletados ou que ocorra à morte 

celular (KAWAMURA et al., 1998).  

NO é um gás capaz de percorrer livremente o meio intracelular, através da 

membrana celular, e entre outras células (KENDAL; MARSHALL; BARTOLD, 2001). 

Em contraste às citocinas, a interação de NO não é restrita a um único receptor 

definido, ela pode reagir com outras moléculas inorgânicas (como oxigênio, 
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superóxidos, ou metais de transição), estruturas de DNA (bases pirimidinas), grupos 

postéticos (tal como heme) ou proteínas (principalmente para S-nitrosilação de 

grupos tiol, nitração de resíduos de tirosinas ou ruptura de grupamentos metal- sulfur 

tais como domínios de anéis de zinco ou ferro-sulfur) (MARSHALL; MERCHANT; 

STAMLER, 2000).   

O principal mecanismo de transdução de sinal pelo qual o NO determina seus 

efeitos fisiológicos é mediado pela sua ação sobre ativação de guanilato ciclase e 

elevação da concentração de GMPc (guanosina monofosfato cíclico) (BOGDAN; 

ROLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000). O NO pode induzir reações tóxicas contra 

outros tecidos do hospedeiro, no caso de doenças autoimunes e situações de 

sobrecarga exageradas do organismo (ROTHE; KOLB, 1999), como por exemplo, na 

asma (BARNES; LIEW, 1995). Esta molécula também pode atuar como agente anti-

inflamatório ou imunossupressor através de seus efeitos inibitórios ou apoptóticos 

em células (LI; BILLIAR, 2000; MACIEJEWSKI et al., 1995).  

O NO controla uma série patógenos intracelulares como Leishmania 

(INIESTA et al., 2001), Plasmodium (CHIWAKATA et al., 2000), Trypanosoma 

(SAEFTEL et al., 2001), alguns vírus (REISS; KOMATSU, 1998) e fungos (LIRK et 

al., 2002), porém o papel do NO em infecções bacterianas não está totalmente 

definido.  

Os mecanismos potenciais do NO incluem efeito microbicida direto através da 

reação com grupos do ferro ou do tiolato formando um complexo que inativa as 

enzimas fundamentais na respiração mitocondrial ou na replicação do DNA. Outros 

mecanismos desenvolvidos pelo NO é a sua capacidade de reagir com superóxidos 

formando reativos oxidantes capazes de danificar as células alvo (NATHAN; 

SHILOH, 2000; TRIPATHI et al., 2007).  

Dentre as várias funções descritas para o NO podem ser destacadas os 

efeitos antiviral, antimicrobiano, imunoestimulador (pró-inflamátorio) e 

imunossupressor (anti-inflamatório), além das ações citotóxicas e citostáticas que 

promovem a destruição de microrganismos. A citotoxicidade do NO resulta da sua 

ação direta ou da sua reação com outros compostos liberados durante o processo 

inflamatório. O NO exerce efeitos variados nas funções desenvolvidas por células 

leucocitárias, incluindo a indução de apoptose do macrófago, a modulação da 

adesão do neutrófilo, além da regulação diferenciada na síntese de citocinas pelos 

leucócitos (BOGDAN, 1997).  
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1.4.3.1 Detoxificação de NO por bactérias 

 

A importância do NO para imunidade foi demonstrada para diferentes 

patógenos, incluindo Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitides, Vibrio 

cholerae, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa e 

EHEC, cuja virulência depende de sistemas de desintoxicação e de reparação de 

NO (DARWIN et al., 2003; KAKISHIMA et al., 2007; KARLINSEY et al., 2012; 

POIRIER et al., 2008; SHIMIZU et al., 2012; STERN et al., 2012; STEVANIN et al., 

2005).    

Várias enzimas que estão envolvidas na detoxificação de RNS tem sido 

identificada, incluindo flavohemoglobinas (POOLE et al., 2000; STEVANIN et al., 

2007), NO redutase (GARDNER; GARDNER, 2002), S-nitrosoglutationa redutase 

(LIU et al., 2001) e peroxinitrito redutase (BRYK; GRIFFIN; NATHAN, 2000). Estas 

enzimas podem auxiliar na patogênese de alguns microrganismos, como por 

exemplo, a flavohemoglobina (Hmp) promove a sobrevida de Salmonella em 

macrófagos produtores de NO (BANG et al., 2006), Hmp e S-nitrosoglutationa são 

importantes para a virulência também do Cryptococcus neoformans (SEYLER; 

OLSON; MAIER, 2001). 

Até o momento foram identificadas três enzimas importantes na detoxificação 

de NO na infecção por E. coli. Em condições aeróbias, a flavohemoglobina (Hmp) 

detoxifica NO através da oxidação para nitrato (NO3
-), enquanto em condições 

anaeróbias Hmp é capaz de reduzir NO para óxido nitroso (N2O) (CRUZ-RAMOS et 

al., 2002; GARDNER; GARDNER, 2002). O citocromo c periplasmático nitrito 

redutase (NrfA), é capaz de reduzir hidroxilamina e NO para amônia, em adição à 

sua função primária na redução respiratória de nitrito (POOCK et al., 2002; VAN 

WONDEREN et al., 2008). Tem sido proposto que NrfA pode ser efetivo, no 

periplasma, na manutenção de baixos níveis de NO, assim qualquer NO que se 

difunda para o citoplasma pode ser eficazmente removido por flavorubredoxina 

(NorV), codificada pelo gene norV (VAN WONDEREN et al., 2008). 

Por outro lado, NorR é um fator de transcrição que é responsivo para NO 

(D’AUTRE´AUX et al., 2005). Em condições anaeróbias NorR alto regula a 

flavorubredoxina, NorV, e seu associado oxidoredutase, NorW, apresentam funções 

para reduzir NO para N2O (TUCKER et al., 2005). Claramente há várias vias de 
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detoxificação de NO que habilita E. coli  persistir na presença de NO em várias 

condições ambientais (VINE; COLE, 2011). 

Hmp é a maior fonte de atividade de detoxificação de NO em procariotos e 

eucariotos simples como leveduras, devido a ação semelhante a NO dioxigenase 

(dioxigenação de NO para NO3
-), denitrosilase (nitroxilação de O2 para NO3

-) e NO 

redutase (redução de NO para N2O na ausência de O2). É descrito que a principal 

atividade de Hmp é de dioxigenação de NO (FORRESTER; FOSTER, 2012). 

Bactérias podem expressar Hmp tanto em condições aeróbias como anaeróbias, 

mas a expressão em condições aeróbias é depende da presença de NO 

(FORRESTER; FOSTER, 2012).  

 

1.4.4 Arginase  

 

Além da iNOS, os macrófagos expressam também a arginase, enzima 

descrita como anti-inflamatória, que regula negativamente a síntese de NO. A 

arginase catalisa a hidrólise de L-Arginina para formar ureia e L-Ornitina (BRONTE; 

ZANOVELLO, 2005; DAS et al., 2010).  

A arginase apresenta duas isoformas, definidas como arginase I e II.  A 

arginase I, também conhecida como arginase do fígado, está localizada no citosol de 

hepatócitos e é um importante componente no ciclo da ureia. Sua expressão ocorre 

em células mielóides de camundongos devido a exposição a citocinas Th2 (IL-4 ou 

IL-13), bem como TGF-β (BOUTARD et al., 1995; MUNDER; EICHMANN; 

MODOLELL, 1998; MUNDER et al., 1999). Já a arginase II, conhecida como 

arginase do Rim, está localizada na mitocôndria de vários tipos celulares, incluindo 

células renais, neurônios, macrófagos e enterócitos. Esta é constitutivamente 

expressa, a indução de expressão em vários sistemas biológicos está restritamente 

ligada a autoregulação de transportes de membrana de L-Arginina (MORRIS, 2002; 

WU; MORRIS; 1998).   

L- Ornitina é um precursor para a síntese de L-Glutamina, L-Prolina e 

poliaminas dependente da via ornitina descarboxilase (ODC). Poliaminas tem 

múltiplas funções na estabilização de ácidos nucleicos e membranas, bem como 

regulação do crescimento celular e diferenciação. A produção de poliaminas pela via 

da arginase regula negativamente a liberação de citocinas pró-inflamatórias (DAS et 

al., 2010; IGARASHI; KASHIWAGI, 2000).  
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Tanto o LPS como as citocinas pró-inflamatórias tais como IFN- e IL-12 

regulam positivamente a produção de NO através da ativação da iNOS e suprimem 

a expressão da arginase. Entretanto, citocinas anti-inflamatórias podem induzir a 

produção de arginase suprimindo a iNOS, o que consequentemente leva a redução 

de NO (MUNDER et al., 1999).  

A depleção de L-Arginina pela ativação da iNOS pode inibir o crescimento do 

microrganismo levando-os à morte, enquanto a depleção do substrato devido a 

produção de arginase pelos macrófagos pode garantira a sobrevivência do 

patógeno. Leishmania é um exemplo de parasita que subverte a resposta de NO. 

Recentemente sugeriu-se que a N-hidroxi-L-Arginina, um intermediário da reação L-

Arginina-iNOS-NO, contribuiu para a morte intracelular de Leishmania, de forma 

independente de NO, bloqueando a atividade da arginase dentro do parasita e/ou do 

macrófago (BOGDAN, 2001).  

 

1.4.5 Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

 

Dois dos mais importantes sistemas antimicrobianos de células fagocíticas 

são a NADPH oxidase e iNOS, responsáveis pela geração de superóxidos e NO 

respectivamente. Embora nesses sistemas ambas dependam de NADPH e oxigênio 

molecular, NADPH oxidase e iNOS são enzimas com regulações independentes, 

mas que algumas vezes podem atuar conjuntamente. Superóxido (O2
-) e outros 

intermediários derivados de oxigênio são referidos como ROS, enquanto NO e seus 

derivados são conhecidos como RNS (FANG et al., 2004).  

Embora o produto de reações catalisadas por complexos oxidases seja O2
- e 

o produto da catalise por iNOS seja NO, reações envolvendo O2
- ou NO podem 

resultar na formação de intermediários adicionais, tais como peróxido de hidrogênio 

(H2O2), OH, ácido hipocloroso (HClO), dióxido de nitrogênio (NO2), peroxinitrito 

(ONOO-), dióxido dinitrogênio (N2O3), complexos de ferro dinitrosil, nitrosotiol ou 

nitroxil (HNO). Cada uma dessas espécies tem reatividade, estabilidade, 

compartimentalização e atividades biológicas diferentes (FANG et al., 2004). 

Durante os processos infecciosos, macrófagos ativados podem secretar 

simultaneamente NO e ROS e a formação peroxinitrito (ONOO-) um poderoso 

oxidante de proteínas, pode exercer ação citotóxica (BECKMAN; KOPPENOL, 

1996).   
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Alguns microrganismos desenvolveram estratégias de supressão da RNS. 

Salmonella enterica é fagocitada, mas injeta proteínas efetoras no citosol dos 

macrófagos, as quais interferem na entrega de RNS ao vacúolo fagocítico 

(VAZQUEZ-TORRES et al., 2000). Bordetella pertussis inibe a queima respiratória 

por produzir uma toxina adenilato ciclase e aumentar níveis cAMP (PEARSON et al., 

1987).  

A detoxificação por enzimas que converte ROS para espécies menos tóxicas 

tem sido documentada para catalases microbianas, superóxido dismutases e 

peroxidases. Essas enzimas auxiliam na virulência, contribuindo para o sucesso da 

infecção (BISHAI et al., 1994; BRYK; GRIFFIN; NATHAN, 2000; SEYLER; OLSON; 

MAIER, 2001). 

As atividades dos mecanismos antimicrobianos de L-Arginina, iNOS, arginase 

e ROS estão ilustradas na figura 5. A atividade antimicrobiana de iNOS, a qual é 

encontrada tanto no citosol como no compartimento endossomal (nitro exossomos) 

de macrófagos, podem resultar em radicais de NO (
.
NO), como indicado na figura 5 

(A), ou S-nitrosotiois (SNO) ou peroxinitrito (ONOO-) formado pela reação de 
.
NO 

com O2
- gerados pela NADPH oxidase da célula hospedeira (Figura 5 (B)). Além 

disso, pode ser produzido dentro do vacúolo pelo próprio micróbio como indicado na 

figura 5 em C. 

Outra alternativa de morte em macrófagos, demonstrada em parasitas, e 

dependente de iNOS, pode ser consequência da depleção de L-Arginina, como 

mostra a figura 5 em D-G. Para algumas cepas de Leishmania foi demonstrado que 

L-hidroxiarginina (LOHA) pode inibir a atividade da arginase nos macrófagos, com 

isso promove a morte do parasita (Figura 5 (D)). L-Arginina é requerida para a 

síntese das poliaminas via ornitina descarboxilase (ODC) (em infecções por 

Leishmania) (Figura 5 E) ou via arginina descarboxilase (ADC) (em infecções com T. 

cruzi) (Figura 5 F). T. cruzi apresenta sua própria NOS constitutiva, usada também 

para a síntese de NO, a qual atua como inibidor de apoptose e um fator adicional 

para a sobrevida do parasita (Figura 5 G) (BOGDAN, 2001). 
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Figura 5- Mecanismo de atividade antimicrobiana. L-Arginina degradada ou pela 
via iNOS ou pela via Arginase. Morte ou sobrevida de parasitas.  

 Fonte: Modificado de Bogdan (2001). 

 

 

 

 

1.4.6 Maturação do fagossoma 

 

Após o reconhecimento da partícula estranha pelo receptor específico, o 

processo fagocítico inicia-se através do rearranjo do citoesqueleto, polimerização da 

actina e consequentemente a formação de pseudópodes logo abaixo da região de 

contato ligante – receptor (GREENBERG, 1999).  A partícula aderida é englobada 

dentro de um fagossomo, independente de clatrina.  Logo após a internalização, a 

actina F é despolimerizada e o fagossoma é completamente internalizado 

(SWANSON; BAER, 1995).  

A maturação do fagossomo depende de uma série de fusões complexas de 

vesículas intracelulares. O processo de maturação é extremamente rápido, embora 

haja vários estágios decorrentes de fusões que depende de um sistema de 

transporte intracelular. Este transporte é realizado por estruturas de membranas 

distintas, conhecidas como endossomas iniciais e tardios, os quais antecedem a 

fusão com o lisossoma (LIMPENS et al., 2009).  
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Aos fagossomas internalizados são endereçados os endossomas chamados 

de iniciais ou recentes. O processo de maturação é continuado ao receber a fusão 

com diferentes endossomas tardios, etapa importante na organização do conteúdo a 

ser degradado. Apenas após uma maturação bem sucedida, que resulta na 

gradativa acidificação do fagossoma é que possibilitará a fusão com os lisossomas 

(GELDNER; JURGENS, 2006; PERRET et al., 2005).  

Os diferentes compartimentos do endossoma podem ser distinguidos pela 

presença de marcadores de membranas específicos, tais como pequenas GTPases 

da família Rab e proteínas SNARE (Receptor de proteína de ligação fator sensível - 

N- etilmaleimide). Essas proteínas controlam a especificidade dos eventos da fusão 

da membrana no compartimento onde elas residem (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; 

GRINSTEIN, 2012).  

Rab GTPases alternam entre um GTP ativo e um GDP que é inativo e são 

controladas por GEFs (fator de troca de nucleotídeo guanina), GDI (inibidor de 

dissociação de guanina) e GAPs (proteínas de ativação de GTPase) (FLANNAGAN; 

JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). Uma vez ativadas, as proteínas Rab se 

associam a várias moléculas efetoras apresentando várias funções, incluindo tráfico 

vesicular, fusão vesicular e fissão e que podem promover a ativação de outras Rab 

GTPases através do processo conhecido como conversão de Rab. Rab GTPases 

controlam o transporte e o acoplamento de vesículas, em seguida, uma proteína 

SNARE associada a vesícula forma um complexo com proteínas complementares 

SNARE no compartimento permitindo a fusão (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; 

GRINSTEIN, 2012). 

A família Rab apresenta diversas proteínas localizadas na membrana 

citoplasmática. Toda organela apresenta pelo menos um tipo de Rab, Rab1a, Rab1b 

e Rab2 são componentes de regulação de transporte de vesículas entre 

compartimentos iniciais e via de secreção (TISDALE et al., 1992). Rab6 controla o 

transporte ao longo da via de secreção por ativar o transporte intra-Golgi retrogrado 

(ativação positiva) ou transporte anterógrado (ativação negativa) (MARTINEZ et al., 

1994). Rab4 e Rab5 estão ambos localizados em endossomas iniciais. Rab5 regula 

a endocitose da membrana plasmática dependente de clatrina e fusão do 

endossoma inicial (Figura 6) (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012), 

coordena o tráfego endocítico e a biogênese do fagossoma. Além disso, regula a 

ligação de endossomas, bem como a sua motilidade através dos microtúbulos 
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(NILSEN et al., 1999). Rab4 controla a reciclagem do endossoma para a superfície 

celular (VAN DER SLUIJIS et al., 1992).  

Eventualmente, as transições para fagossomas mais maduros são definidos 

por aquisições de marcadores bioquímicos distintos, incluindo pequenas GTPase 

como Rab7, com concomitante perda do marcador inicial Rab5 (Figura 6). Além de 

Rab7, Rab9 também está associado a compartimentos de endossomas tardios 

(LOMBARDI et al., 1993; RIEDERER et al., 1994). Comparado com o fagossoma 

inicial, o fagossoma tardio é mais acídico (pH 5.5-6.0) devido a aquisição de bombas 

de prótons. O bombeamento de prótons é catalisado pela ATPase vacuolar (V-

ATPase), um complexo de proteína multimérica que transloca H+. Rab7 e seus 

efetores são vitais para a complementação do fagossoma (FLANNAGAN; 

JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). A degradação de Rab7 bloqueia a ativação da 

fusão de fagossoma com lisossomo e efetiva acidificação (HARRISON et al., 2003).  

Durante o curso da maturação o endossoma tardio adquire marcas 

lisossomais, tais como proteínas de membrana associadas aos lisossomos 1 (LAMP 

1) e ácidos hidrolases tais como catepsina D através da fusão com vesículas 

lisossomais (CLEMENS; HORWITZ, 1995). 
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Figura 6- Maturação do fagossomo. GTPases Rab5 e Rab7. 
       Fonte: Modificado de Koul et al. (2004). 
 

 

O fagossoma torna-se rapidamente um compartimento ácido enriquecido de 

proteases adquiridas de vesículas ao longo da via endocítica. Em adição, a NADPH 

oxidase e NOS, as quais são importantes para a destruição dos patógenos, estão 
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associadas com fagossomas (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). 

Assim o fagossoma é um compartimento especializado para a destruição do material 

internalizado.   

A proporção da fusão lisossomo-fagossoma varia drasticamente dependendo 

da natureza do conteúdo ingerido (PITT et al., 1992), bem como do receptor 

envolvido. Enquanto fagossomas contendo partículas de látex possam demorar 

horas até a formação do fagolisossoma, ligantes englobados via receptor Fc ou 

manose podem, após 30 min, já serem encontrados em fagolisossomas 

(CHASTELLIER; THILO, 1997).  

 

1.5 Mecanismo antifagocítico 

 

Um aspecto que contribui para a virulência de diversos patógenos são as 

diferentes estratégias, desenvolvidas ao longo da evolução, de evadir a imunidade 

inata, visando prevenir ou retardar a fagocitose, o que contribuiria para a sobrevida 

do patógeno. Tem-se descrito diferentes estratégias utilizadas por diversos 

patógenos a fim de burlar a interação com os fagócitos profissionais visando 

prevenir ou retardar a imunidade inata.  

A capacidade de interferir no processo de fagocitose já foi descrita para 

Yersinia sp (ROSQVIST; BOLIN; WOLF-WATZ, 1988; WIEDERMANN et al., 2001); 

Pseudomonas aeroginosa (GARRITY-RYAN et al., 2000); Klebsiella pneumoniae 

(ÁLVAREZ et al., 2000); Staphylococcus aureus (THAKKER et al., 1998); 

Streptococcus pneumoniae (CLAVERYS et al., 2000); Neisseria meningitidis 

(VOEGEL et al., 1997); Helicobacter pylori (ALLEN et al., 2000; RAMARAO et al., 

2000); Mycobacterium tuberculosis (FLYNN; CHAN, 2003) e EPEC típica 

(GOOSNEY et al., 1999). Embora o resultado final da interação por estes patógenos 

seja o retardamento ou a prevenção da fagocitose, as estratégias utilizadas para 

desencadear o mecanismo antifagocítico são diversas (CELLI; FINLAY, 2002; 

COOMBES; VALDEZ; FINLAY, 2004).  

Em geral, os patógenos mostram-se capazes de subverter a fagocitose por: 

1º) inibir a adesão aos macrófagos como é o caso do Staphylococcus aureus 

(ROOIJAKKERS; KESSEL; STRIJP, 2005) e Streptococcus pyogenes (FISCHETTI, 

1989); 2º) aderirem-se aos macrófagos, interferindo na internalização como é o caso 

da Yersinia (ROSQVIST et al., 1990), Pseudomonas aeroginosa (GARRITY-RYAN, 
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et al., 2000) e EPEC típica (CELLI; OLIVIER; FINLAY, 2001); 3º) uma vez 

fagocitados subvertem os mecanismos de destruição intracelular por: i) escapar do 

fagossoma como é o caso da Listeria monocytogenes (DRAMSI; COSSART, 2002) e 

Trypanossoma cruzi (NOGUEIRA; COHN, 1976); ii) impedir a formação do 

fagolisossomo classicamente descrito para Mycobacterium tuberculosis (DERETIC; 

FRATTI, 1999) e Toxoplasma gondii (CHARRON; SIBLEY, 2002); iii) sobreviver 

dentro de um ambiente inóspito como o fagolisossomo observado tanto nos 

macrófagos infectados por Coxiella burnetti (BACA; LI; KUMAR, 1994) e Leishmania 

sp (ALEXANDER; VICKERMAN, 1975). 

Uma das estratégias antifagocíticas mais bem conhecida é a utilizada pela 

Yersinia sp. Estudos demonstraram que após a adesão ao macrófago, o SST3 é 

estabelecido e diferentes proteínas efetoras conhecidas como Yops (Yersinia outer 

membrane proteins) são injetadas na célula. Pelo menos 4 proteínas efetoras já 

foram descritas como importantes no bloqueio do englobamento por fagócitos 

profissionais (Figura 7).  

YopH é uma proteína tirosina fosfatase (PTPase) que interrompe os sinais 

fagocíticos por desfosforilar proteínas sinalizadoras importantes na fagocitose via 

receptor Fc (ANDERSSON et al., 1996; FALLMAN et al., 1995; ROSQVIST; BOLIN; 

WOLF-WATZ, 1988), YopE ativa as GTP-ases da família Rho (RhoA, Rac e Cdc42) 

(BLACK; BLISKA, 2000), que induz a despolimerização do citoesqueleto da célula 

hospedeira, impedindo o englobamento da bactéria (ROSQVIST et al., 1990; 

ROSQVIST; FORSBERG; WOLF-WATZ, 1991), Yop T é uma cisteína protease que 

depolimeriza filamentos de actina, por clivar as Rho GTPase (RhoA, Rac e Cdc42) 

diretamente na cisteína da porção C-terminal, liberando-as da membrana (SHAO et 

al., 2003) e Yop P que foi demonstrada como importante na inibição da fagocitose 

de células dendríticas e que também é capaz de inibir a apresentação de antígeno 

no contexto do MHC de classe I, para as células T CD8+ (ADKINS et al., 2007; 

TRÜLZSCH et al., 2005).  

Pseudomonas aeruginosa também utiliza o SST3 para secretar as proteínas 

efetoras (ExoS e ExoT) dentro do macrófago. Muito semelhante a YopE de Yersinia, 

ExoS e ExoT também tem atividade GAP e portanto, afeta RhoA, Rac1 e Cdc42, 

impedindo sua internalização (Figura 7) (COWELL et al., 2000; GOEHRING et al., 

1999).  
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Figura 7- Mecanismos pelo qual patógenos bacterianos inibem a fagocitose 

   Fonte: Modificado de Knodler, Celli e Finlay (2001). 

 

 

A estratégia de interferir na polimerização de actina sob o sítio de adesão da 

bactéria foi também descrita como estratégia de prevenção da fagocitose para 

EPECt (Figura 7). Goosney et al. (1999) mostraram que o efeito antifagocítico é 

dependente do SST3 e das proteínas EspA, EspB, EspD, apresentando 

dependência intermediária de intimina e Tir. Este mecanismo ocorre a partir de 2 h 

de contato com a célula hospedeira e parece ser maior, quanto maior for o número 

de bactérias aderidas ao macrófago (GOOSNEY et al., 1999).  

Anos depois se demonstrou que a diminuição do englobamento era devido à 

inibição da fosfatidilinositol 3 quinase (PI3-K), importante para a polimerização da 

actina, via receptor Fc (CELLI; OLIVIER; FINLAY, 2001). A ativação da PI3-K é 

essencial para a formação do fagossomo, devido seu envolvimento no rearranjo da 

actina-F e consequentemente o englobamento pelo macrófago (COX et al., 1999).  

Em seus estudos Celli, Olivier e Finlay (2001) demonstraram que macrófagos 

J774A.1 infectados com EPEC não fagocitavam zimosam opsonizados com IgG, 

enquanto a fagocitose de zimosam opsonizado com C3bi permanecia inalterada, 

comprovando que o receptor CR3 continuava funcional. Entretanto, Marcheès et al. 

(2008), mostraram que EspJ, outra proteína secretada por EPECt, é importante na 

inibição da fagocitose de glóbulos vermelhos de carneiro opsonizados, tanto com 

IgG como com C3bi, mostrando o envolvimento dos receptores Fc e CR3. 

Interessantemente, EHEC também bloqueia a internalização de partículas 

opsonizadas, igualmente como descrito para EPEC (MARCHEÈS et al. 2008).  
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Quitard et al. (2006) demonstraram que a proteína efetora EspF, inicialmente 

descrita como responsável pela destruição da barreira epitelial (DEAN; KENNY, 

2004) bem como morte celular através da mitocôndria (NAGAI; ABE; SASAKAWA, 

2005) é também responsável pela inibição da PI3-K em macrófagos J774.A1, por 

vias independentes desses processos.  

Um mecanismo não dependente de PI3-K também foi descrito como 

importante no impedimento do englobamento de EPECt. Neste trabalho os autores 

mostraram que a proteína EspB, também injetada pelo SST3, liga-se à miosina 

impedindo a ligação à actina- F e conseqüentemente a formação de pseudópodes 

(IIZUMI et al., 2007).   

Recentemente, Dong et al. (2010) demonstrou que EspH inativa vias de sinais 

de Rho GTPases do hospedeiro, a nível de RhoGEF. EspF se liga diretamente ao 

domínio DH-PH de múltiplos RhoGEFs, o que previne sua ligação a Rho inibindo a 

dinâmica da actina do citoesqueleto.   

Com relação à EPECa, Melo (2011) identificou uma cepa do sorotipo O55:H7 

(LB7) capaz de inibir a fagocitose por macrófagos. O fator antifagocítico (Fa) é 

secretado no sobrenadante do cultivo bacteriano, já que macrófagos previamente 

incubados com o sobrenadante da cepa LB7 apresentaram redução na fagocitose 

de bactéria, sugerindo que o fator responsável pelo efeito antifagocítico estava 

sendo secretado.  

O sobrenadante da cultura da cepa LB7 cultivada em meio TSB, submetido 

ao fracionamento por Extração em Fase Sólida (SPE) e Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (HPLC) mostrou-se capaz de inibir a fagocitose de E. coli e 

Saccharomyces cerevisiae. O perfil cromatográfico da fração ativa originária do meio 

TSB, obtido por HPLC mostrou-se extremamente complexo, impossibilitando a 

identificação do fator responsável pelo efeito antifagocítico (MELO, 2011). Estudos 

preliminares de caracterização do Fa secretado pela cepa LB7 de EPECa, sem ação 

microbicida ou citotóxica, mostrou-se ser solúvel em meio aquoso, termoestável e de 

baixo peso molecular (menor que 2kDa). Além disso, há indicativos de que possa 

apresentar uma região glicosídica (MELO, 2011).   

Sabe-se que o entendimento da interação de um patógeno com fagócitos 

profissionais, células importantes na imunidade inata, tem contribuído para a 

compreensão do estabelecimento da infecção por muitos patógenos, isto porque, o 
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estudo desta interação tem favorecido a identificação de fatores de virulência 

importantes na infecção.  

Desta forma, considerando-se o aumento da incidência de EPECa constatado 

por estudos epidemiológicos (ABE et al., 2009; ARAUJO et al., 2007; BUERIS et al., 

2007; FERNANDES-FILHO, 2004; FRANZOLIN et al., 2005), a alta heterogeneidade 

de fatores de virulência (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002), o total 

desconhecimento da interação de EPECa com fagócitos profissionais e a 

demonstração da secreção de um fator antifagocítico por uma cepa de EPECa 

(MELO 2011) subsidiaram o interesse em explorar o comportamento de diferentes 

cepas de EPECa na interação com  macrófagos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar o comportamento de diferentes cepas de EPECa, sorotipos 

clássicos, na interação com macrófagos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar a multiplicidade de infecção;  

 

b) Estabelecer a cinética de infecção e sobrevida bacteriana no ambiente 

intracelular; 

 

c) Investigar a correlação entre produção de mediador imune e sobrevida 

intracelular; 

 

d) Investigar o envolvimento dos receptores Fc e TLR4 na fagocitose; 

 

e) Avançar na caracterização do fator antifagocítico secretado pela cepa LB7 

sorotipo (O55:H7). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Cepas Bacterianas 

 

 Neste estudo foram utilizadas cepas bacterianas de EPECa pertencentes à 

coleção do Laboratório de Bacteriologia do Instituto Butantan (denominadas como 

cepas LB) e uma cepa de EPECa proveniente de um estudo epidemiológico 

realizado em Salvador, Bahia (denominada como cepa BA) (FRANZOLIN et al., 

2005). Todas as cepas utilizadas encontram-se listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Cepas bacterianas utilizadas neste estudo.  

  Categoria     Cepa Sorotipo Origem Referência 

EPECa LB13 O111ab:H9 São Paulo, Brasil Campos et al., 1994. 

EPECa BA487 O55:H7 Bahia, Brasil Bueris et al., 2007. 

EPECa LB7 O55:H7 Pernambuco, Brasil Rodrigues et al., 1996. 

EPECt E2348/69 O127:H6 Tauton, Inglaterra Levine et al., 1978. 

EPECt UMD872 O127:H6 
(derivada da cepa E2348/69, 

deficiente de espA,) 
Kenny et al., 1996. 

E. coli não 
patogênica 

HB101  

K12 

 Sambrook;Fritsch,    
Maniatis, 1989. C600  

Shigella 
flexneri 

M90T  Pasteur Institute Sansonetti, P. 

 

As cepas foram estocadas em caldo de soja tripticase (TSB) (BD, Franklin 

Lakes, NJ, USA) com 80% de glicerol a -80 °C. Inicialmente as bactérias foram 

cultivadas em TSB e, em seguida, semeadas em ágar MacConkey (BD, Franklin 

Lakes, NJ, USA). Para os ensaios, colônias isoladas foram cultivadas em meio TSB 

durante 18 h a 37 °C. A densidade óptica das culturas bacterianas foi medida em 

comprimento de onda de 550 nm (Spectronic 20 Genesis, USA) e ajustada para a 

obtenção da concentração desejada de acordo com o experimento realizado. 
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3.2 Cultivo Celular 

 

3.2.1 Cultivo de macrófagos de linhagem J774A.1 

 

Macrófagos murinos da linhagem J774A.1 (ATCC TIB-67) foram cultivados 

em meio RPMI 1640 (Cultilab, Campinas, SP, Brasil) suplementado com 10% de 

Soro Fetal Bovino (SFB) (Cultilab, Campinas, SP, Brasil). Para os ensaios de 

fagocitose, após a formação da monocamada, as células aderidas foram retiradas 

por raspagem. Em seguida, as células foram centrifugadas a 259 x g (Centrifuge 

5804 R, Eppendorf, EUA), por 5 min a 4 °C e distribuídas na concentração de 2x105 

ou 1x105 macrófagos/poço em placas de cultura contendo 24 ou 96 poços 

respectivamente. As culturas foram mantidas sob atmosfera de 5% de CO2, a 37 ºC e 

utilizadas sempre após 24 h de plaqueamento.  

 

3.2.2 Cultivo de células L929 para a obtenção do fator de crescimento M-CSF 

 

O sobrenadante do cultivo de fibroblastos murinos (L929 – ATCC CCL-1) é 

rico em fator estimulador de colônia de monócito (M-CSF) importante na proliferação 

e diferenciação das células progenitoras de macrófagos, presentes na medula óssea 

(BOLTZ-NITULESCU et al., 1987; GERSUK; HIRAOKA; MARR, 2005; SURESH; 

SODHI, 1991). 

Células L929 foram cultivados na concentração de 1x105 céls/mL em meio 

RPMI 1640 contendo 10% SFB durante sete dias, sob atmosfera de 5% de CO2, a 37 

ºC. Após este período, o sobrenadante do cultivo celular foi centrifugado a 259 x g, 

durante 10 min, filtrado em membrana contendo poros de 0,22 µm (Merck Millipore) 

e estocado a -20 ºC até o momento do uso. 

 

3.2.3 Obtenção e cultivo de macrófagos de cultura primária 

 

Macrófagos de cultura primária foram obtidos a partir da medula óssea de 

camundongos. O uso de camundongos foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Instituto Butantan (protocolo número 1185/13). Os animais da linhagem C57BL/6 

foram fornecidos pelo biotério central do Instituto Butantan, e os da linhagem 

C3H/HeJ (mutante espontâneo para o gene tlr4) (POLTORAK et al., 1998) foram 
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adquiridos no departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo.   

Os camundongos foram sacrificados, os fêmures e úmeros retirados e em 

seguida, a medula óssea foi retirada assepticamente. As células foram centrifugadas 

a 259 x g, por 10 min a 4 ºC, o sobrenadante desprezado, e sobre o sedimento 

celular foram adicionados 5 mL de tampão de lise de hemácias (ACK) composto por 

150 mM de cloreto de amônio (NH4Cl), 10 mM  de bicarbonato de potássio (KHCO3) 

e 0,1 mM de EDTA. As células foram mantidas à temperatura ambiente durante 5 

min. Em seguida, as células foram lavadas 2 x com PBS (tampão fosfato salina) pH 

7,2, ressuspensas em meio RPMI 1640 suplementado com 20% de SFB e 30% do 

meio condicionado pelas células L929, contendo M-CSF (R 20/30) e mantidas em 

placas de petri sob atmosfera de 5% de CO2, a 37 ºC.  No 3° dia de cultura, 5 mL de 

meio R 20/30 foram adicionados e no 5º dia de cultivo, o meio do cultivo foi 

substituido pelo meio RPMI com 10% de SFB e 5% de meio condicionado (R 10/5) 

(BOLTZ-NITULESCU et al., 1987; GERSUK; HIRAOKA; MARR, 2005; MARIM et al., 

2010; SURESH; SODHI, 1991; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004).  

O tempo necessário para a obtenção da diferenciação celular é de no minimo 

sete dias. Após a diferenciação celular, para a retirada das células aderidas à placa, 

o sobrenadante das culturas foi removido e, 10 mL de PBS gelado foram 

adicionados. Após incubação à 4 °C, por cerca de 20 min, as células resgatadas 

foram centrifugadas a 259 x g (Centrifuge 5804 R, Eppendorf, EUA) por 5 min, a 4 

°C e distribuídas na concentração de 2x105 células/poço, em meio R 10/5, em placa 

de cultura celular de 24 poços. Os ensaios  foram realizados após 48 h de 

plaqueamento (ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004). 

 

3.3 Caracterização da fagocitose de EPECa por macrófagos 

  

Macrófagos de linhagem J774A.1 ou de cultura primária foram infectados com 

as diferentes cepas nos MOIs (Multiplicidade de Infecção) 10, 50 ou 100, por 30 min. 

Após o pulso de infecção, as células foram lavadas 3 x com PBS e, dependendo do 

ensaio, seguia como descrito abaixo. 

 

 

 



59 

 

3.3.1 Determinação da porcentagem de células infectadas 

 

As células foram fixadas com metanol 100% (Synth, Diadema, SP, Brasil) por 

30 min à temperatura ambiente e coradas com May-Grünwald (Merck, Darmstadt, 

HE, Alemanha), diluído 1:2 em tampão Sørensen, durante 5 min e com o corante 

Giemsa (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha) diluído 1:15, no mesmo tampão, por 20 

min. A porcentagem de células contendo bactérias e o número de bactérias por 

célula foram determinadas pela análise por microscópio de luz (objetiva 100 x) 

(Alphaphot-2 YS2, Nikon, Chiyoda, To, Japão) de 300 células escolhidas 

aleatoriamente.   

  

3.3.2 Determinação da quantidade de bactéria intracelular  

 

Para a determinação da unidade formadora de colônia (UFC/mL) as bactérias 

extracelulares foram eliminadas pela incubação com 100 g/mL de sulfato de 

gentamicina (Gibco, Waltham, MA USA), durante 1 h a 37 °C. As culturas foram 

lavadas 3 x com PBS e lisadas com Triton-X 100 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) à 0,1%, durante 10 min. A diluição seriada desta solução foi plaqueada em 

ágar Luria-Bertani (LB) (BD, Franklin Lakes, NJ, USA) e incubada por 18 h a 37 °C.  

 

3.3.3 Determinação da sobrevida bacteriana intracelular 

 

Após a incubação com 100 g/mL de sulfato de gentamicina (Gibco, Waltham, 

MA USA), durante 1 h a 37 °C, as células foram lavadas 3 x com PBS e 1 mL de 

meio RPMI 1640 com 10% de SFB e 10 g/mL de gentamicina (BRINGER et al., 

2005; ETIENNE-MESMIN et al., 2011) foi adicionado. As culturas celulares foram 

mantidas por 24, 48 ou 72 h. Após cada período, a UFC/mL foi determinada.  

Para os ensaios de sobrevida intracelular em macrófagos ativados por IFN-, 

5 ng/mL de IFN- recombinante (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) foi adicionado 

logo após a incubação com 100 g/mL de gentamicina.  
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3.3.4 Viabilidade Celular 

 

A viabilidade celular foi avaliada após os diferentes pulsos de infecção que 

correspondem a 30 min, 24 h, 48 h e 72 h. Para a análise pelo método de 

incorporação do Azul de Trypan, os sobrenadantes das culturas foram retirados e 

200 µL de Azul de Trypan (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), diluído 1:2 em RPMI, 

foram adicionados. Após 15 min de incubação a porcentagem de células viáveis foi 

determinada pela microscopia de luz (objetiva 40x), contando-se 300 células.  

O descolamento celular foi determinado quantificando as células em seis 

campos aleatórios, após os diferentes tempos de infecção. Culturas celulares não 

infectadas foram consideradas com 0% de destacamento. Todos os experimentos 

foram realizados em triplicata. 

 

3.4 Produção de Mediadores Imunes  

 

A produção dos mediadores imunes NO e TNF- foi determinada após 24 h 

de infecção nos macrófagos. Os sobrenadantes utilizados na determinação da 

produção dos mediadores foram obtidos das células: i) infectadas com as diferentes 

cepas bacterianas; ii) que receberam bactérias tratadas com cloranfenicol (Cm) 

(Calbiochem, San Diego CA, USA) na concentração de 37,5 µg/mL, por 1 h; iii) que 

receberam bactérias mortas pelo calor (60 ºC durante 2 h); iv) que receberam 

partículas de látex de 1 µm (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) (107 

partículas/poço). Células estimuladas com 100 ng/mL de LPS de E.coli (O111:B4) 

purificado (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) + 5 ng/mL de IFN- recombinante 

foram utilizadas como controle positivo. A eficácia da morte bacteriana pelo calor foi 

comprovada pela UFC.  

 

3.4.1 Dosagem de óxido nítrico (NO) 

 

O nível de NO foi determinado indiretamente pelo Método de Griess (DING; 

NATHAN; STUEHR, 1988) que avalia a presença de nitrito (NO2
-). O NO2

- é um dos 

produtos não voláteis da reação de NO (CHOI et al., 2007). A dosagem foi obtida 

adicionando 50 μL da solução de Sulfanilamida a 1% a 50 μL do sobrenadante da 

cultura celular. Após 10 min de incubação, 50 μL da solução de NED (α-
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naftiletilenodiamina) a 0,1% foi adicionado e a placa incubada por mais 10 min. Em 

seguida, a absorbância foi determinada a 550 nm em leitor de microplacas 

Multiskan®EX (Thermo Fisher Scientific, EUA). Todas as etapas de incubação foram 

realizadas à temperatura ambiente, na ausência de luz. 

A quantidade de nitrito presente nas amostras foi calculada baseada na curva 

padrão de Nitrito de Sódio (NaNO2) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) com 

detecção de 100 à 1,56 M. Os resultados foram expressos em M de nitrito (NO2
-) 

liberado. 

 

3.4.2 Dosagem de TNF-  

 

A quantificação de TNF-α foi obtida pelo ensaio imunoenzimático do kit 

eBioscience (88-7324-22), seguindo as orientações do fabricante. A placa high 

affinity protein binding foi sensibilizada com 100 µL de anticorpo de captura em 

tampão de sensibilização na diluição 1:500 com incubação por 18 h à 4 °C. 

Posteriormente a placa foi lavada com PBS contendo 0,05% de Tween-20 (Synth, 

Diadema, SP, Brasil) e bloqueada por 1 h à temperatura ambiente com 200 µL de 

tampão de bloqueio. Após nova lavagem, o recombinante de TNF-α padrão ou 100 

µL do sobrenadante das culturas celulares foram adicionados. A reação foi 

novamente incubada durante 18 h a 4 °C. Após a incubação, 100 µL do anticorpo de 

detecção, diluído 1:500 no tampão de bloqueio, foram adicionados. Após nova 

incubação de 1 h a temperatura ambiente, a placa foi lavada e 100 µL de avidina 

marcada com peroxidase diluída 1:250 foram adicionados. Após 30 min de 

incubação, a placa foi lavada e 100 µL do substrato TMB foram adicionados e após 

15 min a reação foi interrompida com 50 µL da solução contendo ácido sulfúrico 2N 

H2SO4. A absorbância foi determinada a 450 nm no leitor de microplacas 

Multiskan®EX (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

A quantidade de citocina presente nas amostras foi calculada baseada na 

curva padrão do recombinante de TNF-α com detecção de 1000 a 8 pg /mL. 
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3.5 Perfil Bioquímico das Cepas de EPECa 

 

3.5.1 Características bioquímicas através do kit API-20E  

  

As diferentes cepas de EPECa foram submetidas ao teste bioquímico 

utilizando o kit API 20E (BioMérieux, França), específico para identificação de 

Enterobacteriaceae. Embora o kit permita avaliar 21 características bioquímicas, 

neste estudo, o interesse foi avaliar apenas ADH e ODC (Tabela 2).  O teste foi 

realizado conforme as especificações do fabricante e a leitura do teste foi realizada 

após 24 h de incubação. Os resultados foram analisados com o auxílio do programa 

apiwebTM (https://apiweb.biomerieux.com/).   

 

Tabela 2- Reações testadas no kit API-20E para enterobactérias. 

Testes Componentes Ativos Característica Bioquímica 

ADH L-Arginina Arginina dihidrolase 

ODC L-Ornitina Ornitina descarboxilase 

 

 

3.5.2 Teste de Catalase 

 

Uma colônia de cada cepa bacteriana foi colocada sobre uma lâmina e, em 

seguida, 50 µL de peróxido de hidrogênio (Synth, Diadema, SP, Brasil) a 3% foram 

adicionados. A observação da presença de bolhas é indicativo de reação positiva 

para catalase.    

 

3.6 Atividade da Arginase Através da Dosagem de Ureia 

  

Macrófagos J774A.1 foram distribuídos na concentração de 1x106 células/mL 

e infectados com as cepas de EPECa no MOI 100 por 30 min. Em seguida, as 

células foram tratadas com 100 g/mL de sulfato de gentamicina (Gibco, Waltham, 

MA USA), durante 1 h a 37 °C. Após lavagens as células foram incubadas por mais 

18 h. Em seguida, a suspensão de células foi removida após a incubação com PBS 

gelado e centrifugada a 259 x g, por 10 min, a 4 °C. O sobrenadante foi desprezado 

e as células foram lisadas com 50 µL de 0,1% de triton X-100 contendo inibidor de 

https://apiweb.biomerieux.com/
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proteases (coquetel-P8340) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) durante 30 min à 

temperatura ambiente. A ativação da arginase ocorreu adicionando-se 50 µL de 10 

mM de Cloreto de manganês (MnCl2) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) com 50 

mM de Tris-HCl (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) pH 7,4 que foi incubada por 10 

min à 55 °C. A hidrólise da arginina foi iniciada pela adição de 25 µL de 0,5 M de L-

Arginina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) pH 9,7, seguida de incubação à 37 °C 

por 45 min. A reação da arginase foi parada após a adição de 400 µL de uma 

solução contendo ácido sulfúrico (H2SO4 96%) (Synth, Diadema, SP, Brasil), ácido 

fosfórico (H3PO4 85%) (Synth, Diadema, SP, Brasil) e água destilada na proporção 

(1:3:7). Em seguida 25 µL de α-isonitrosopropiofenol (ISPF) (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) a 9% em etanol (Synth, Diadema, SP, Brasil) foram adicionados e 

incubados à 95 °C durante 45 min. Após a incubação, os microtubos foram mantidos 

no escuro por 10 min. A absorbância foi determinada à 550 nm no leitor de 

microplacas Multiskan®EX (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

Uma curva padrão de ureia foi obtida a partir (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) de diluições seriadas que proporcionou um limite de detecção de 12,5 mM a 

0,18 mM de ureia (CORRALIZA et al., 1994; GARRIDO et al., 2011; HOLDEN et al., 

2014; STEMPIN et al., 2002). 

 

3.7 Investigação da Presença dos Genes hmp e fimH 

 

3.7.1 Extração do DNA bacteriano  

 

Os lisados bacterianos foram obtidos a partir de 1 mL do cultivo bacteriano 

crescido em meio LB, por 18 h. Esta cultura foi centrifugada a 15.700 x g (centrifuge 

5415 D, Eppendorf, EUA) durante 5 min. O sobrenadante foi desprezado e o pellet 

ressuspenso em 300 μL de água deionizada estéril. Esta suspensão foi submetida à 

fervura por 10 min e resfriamento imediato em banho de gelo. O lisado foi 

novamente centrifugado e o sobrenadante aliquotado e armazenado a – 20 ºC, até o 

momento do uso. 
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3.7.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi empregada para verificar a 

presença dos genes hmp e fimH nas cepas de EPECa estudadas. A sequência dos 

iniciadores, os ciclos de amplificação e os controles utilizados, encontram-se 

descritos nas Tabelas 3 e 4 respectivamente. Para cada reação foram utilizados 0,2 

µM de cada um dos iniciadores específicos (foward e reverse), 2,5 U de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 2,0 mM de MgCl2, 2,5 µL tampão de 

PCR 1X (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 0,25 mM de dNTPs (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, EUA). Em cada reação foi utilizado 1,0 µL do DNA (lisado) e água deionizada 

estéril para um volume final de 25 µL.   

Após a amplificação no termociclador (GeneAmp® PCR System 9700), o 

produto obtido foi analisado através de eletroforese em gel de agarose, conforme 

descrito a seguir.    

 

3.7.3 Eletroforese em gel de agarose 

 

Os géis foram preparados por aquecimento dissolvendo-se a agarose 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) em tampão TAE 1x (Tris-base 40 mM; ácido acético 

40 mM, EDTA 1 mM), na concentração final de 1%.  

Os fragmentos de DNA resultantes da PCR foram acrescidos de tampão de 

amostra 1x (azul de bromofenol 0,25%; xilenocianol 0,25%; glicerol 30%) e da 

solução gelRed (Uniscience,Woburn, MA, EUA) diluída 1:500. Como marcador de 

peso molecular foi utilizado o 1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) 

em presença da solução gelRed. Após a corrida eletroforética, realizada sob 

corrente constante de 80 V em tampão TAE 1x, os géis foram observados em 

transiluminador de luz ultravioleta. As imagens foram registradas por meio do 

sistema de captação de imagem Alphalmager 2200 (Alpha Inntech, EUA). 
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Tabela 3-  Sequência e concentração dos iniciadores, ciclos de amplificações e tamanho dos fragmentos amplificados utilizados   
para a pesquisa dos genes hmp e fimH nas cepas estudadas. 

Genes Seqüência dos iniciadores 
Concentração 

dos iniciadores 
(pmol) 

Ciclo de Amplificação 
Tamanho  
fragmento 

(PB) 
Referência 

Hmp 

(F) 5’-TCCCTTTACTGGTGGAAACG-3’ 
(R) 5’- CACGCCCAGATCCACTAACT-3’ 

20 

5’ 94 ºC; 30 x (1’ 94 ºC, 1’ 57 ºC, 2’  

72 ºC) e 7’ 72 ºC 
1100 

Robinson; Brynildsen,  
2013. 

fimH 

(F) 5’- GACGTCACCTGCCCTCCGGTA-3’ 

(R) 5’- TGCAGAACGGATAAGCCGTGG-3’ 
20 

5’ 94 ºC; 30 x (1’ 94 ºC, 1’ 63 ºC, 1’ 

72 ºC) e 7’ 72 ºC 
508 Hernandes et al., 2006. 

(F) iniciador forward; (R) iniciador reverse  

 

 

 

Tabela 4 – Cepas utilizadas como controles das reações de PCR neste estudo.

Cepas Descrição Detecção dos genes (C+) Referência 

MG1655 E. coli K12 Hmp Xiao et al., 1991 

J96 (O4:K_:H5) Protótipo de UPEC fimH Hull et al., 1981 

UEL13 Proteus mirabillis controle negativo fimH Rocha et al., 2007 
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3.7.4 Expressão de FimH 

 

As cepas de EPECa que apresentaram o gene fimH foram testadas quanto a 

expressão da fímbria através da capacidade de aglutinar leveduras Saccharomyces 

cerevisiae, descritas como ricas em manana (HERNANDES et al., 2011). Igual 

volume das suspensões bacteriana e de levedura foram misturadas sobre lâminas 

de vidro, durante 1 ou 2 min. O ensaio é considerado positivo quando agregados, 

visíveis a olho nu, são observados.    

 

3.8 Avaliação da Proliferação Bacteriana em pH Ácido 

  

Culturas bacterianas obtidas após 2 h de incubação sob agitação de 250 rpm 

à 37 ºC foram ajustadas para DO 0,002 (550 nm) que equivale a aproximadamente  

4 x 105 bactérias/mL. Em seguida, as bactérias foram adicionadas aos meios RPMI 

ou meio pobre (PB) suplementado com 100 mM de Bis-Tris, 0,1% de ácido 

casâminico, 0,16% de glicerol e 10 M de MgCl2 que mimetiza o ambiente 

intravacuolar (BRINGER et al., 2005; BRINGER et al., 2007). Ambos os meios 

utilizados foram testados no pH 7,0 e 5,8. A proliferação bacteriana foi avaliada após 

24 h ou 48 h de incubação em condições estáticas, a 37 ºC. Após este período, 

diluições seriadas dos cultivos foram realizadas e a proliferação bacteriana foi 

avaliada pela determinação da UFC. Como controle de crescimento bacteriano, o 

inóculo equivalente à DO 0,002 foi também plaqueado.  

 

3.9 Marcação de Vacúolo Parasitóforo 

 

Macrófagos J774A.1 foram distribuídos em placas de cultura contendo 24 

poços na concentração de 5 x 105 céls/poço. As células foram infectadas no MOI 

100 por 30 min de infecção para os ensaios cujo objetivo foi a marcação de Rab5 

(marcador de vacúolo recente) e 30 min de infecção mais 3 h de incubação para os 

ensaios cujo objetivo foi a marcação de Rab7 (marcador de vacúolo maduro). Em 

seguida, as células foram lavadas 3 x com PBS e fixadas com 200 µL de 

paraformaldeído (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) a 4%, por 30 min à 

temperatura ambiente. As células foram lavadas 3 x com PBS e permeabilizadas 

com 200 µL de Triton X 100 a 0,1% durante 15 min à temperatura ambiente. O 
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detergente foi removido e as células foram bloqueadas com 1% de BSA (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) em presença de 20 µg/mL de RNase A (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA), durante 30 min à 37 ºC. Em seguida, as células foram 

incubadas com anti-Rab 5 (1:200) (Cell Signalling, Danvers, MA, USA) ou anti-Rab 7 

(Cell Signalling, Danvers, MA, USA) (1:100) por 2 h à 37 ºC. As células foram 

lavadas 3 x com PBS e incubadas com anti-Rabbit IgG- FITC (Isotiocianato de 

Fluoresceína) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) (1:200) e Iodeto de Propídeo (PI) 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) (1:1000), durante 1 h à temperatura ambiente 

no escuro. Em seguida, as lamínulas foram lavadas 3 X com PBS e as montadas 

com reagente anti-fading (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA).  

As lâminas foram analisadas no Microscópio Confocal de Varredura a Laser 

LSM 510 META (Zeiss) (Processo FAPESP 00/11624-5) localizado no Laboratório 

de Parasitologia do Instituto Butantan. 

 

3.10 Avaliação do Envolvimento do Receptor Fc na Fagocitose de EPECa  

 

Para os ensaios de avaliação do envolvimento do receptor Fc a fração 

enriquecida de IgG do soro anti-intimina (região conservada) produzido em coelho 

(cedido gentilmente pela Drª Roxane Maria Fontes Piazza) foi utilizada.  

As cepas de EPECa foram opsonizadas com o soro inativado (56 ºC por 30 

min) na diluição 1:50, durante 30 min em banho-maria à 37 °C, sob agitação de 100 

rpm. Em seguida, os anticorpos não ligantes foram retirados em 2 lavagens com 

PBS. 

Macrófagos (J774A.1 ou derivados da medula óssea de camundongos 

C57BL6) foram infectados com as bactérias opsonizadas nos MOI 2, 10, 50 ou 100, 

durante 10 min (macrófagos de cultura primária) ou 30 min (macrófagos de 

linhagem) à 37 °C. Após a incubação, as culturas foram lavadas com PBS e 

incubadas com 100 g/mL de sulfato de gentamicina, por 1 h a 37 °C, antes da 

determinação da UFC/mL. Nos ensaios de sobrevida bacteriana, as células foram 

incubadas por mais 24 h quando a UFC/mL foi determinada. 

Para os ensaios de bloqueio do receptor Fc, macrófagos (J774A.1) foram 

pré-incubados com 30% de soro bovino adulto (Cultilab, Campinas, SP, Brasil), 

durante 1 h. Após este período, as células foram lavadas para a remoção de IgG 
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não ligantes e, em seguida, infectadas com as cepas de EPECa no MOI 50, por 30 

min à 37 ºC. Após a incubação as culturas foram lavadas com PBS e incubadas com 

100 g/mL de sulfato de gentamicina, por 1 h a 37 °C em seguida foi determinada a 

UFC/mL. 

Como controle, células que não foram previamente incubadas com soro bovino 

adulto foram infectadas. 

 

3.11 Caracterizações do Fator Antifagocítico (Fa) Secretado pela Cepa de 

EPECa LB7  

 

3.11.1 Obtenção do sobrenadante contendo o fator antifagocitico 

  

O sobrenadante do cultivo da cepa LB7 foi obtido após o crescimento 

bacteriano em diferentes meios de cultura como: TSB, meio mínimo (M9), M9 

suplementado com aminoácidos e tiamina, DMEM e DMEM sem vermelho fenol, 

durante 18 h, sob agitação de 150 rpm a 20 °C ou 37 °C. Em seguida, as culturas 

foram centrifugadas a 9870 x g (Hitachi high speed refrigerated centrifuge CR21, 

Japão) a 4 °C, por 10 min. Como controles foram utilizados o sobrenadante da cepa 

C600 (não patogênica) cultivada nas mesmas condições e os meios de cultivo, sem 

bactérias. Os sobrenadantes de cultivo obtidos e os meios foram separados e 

fracionados como descrito abaixo.  

 

3.11.2  Extração em fase sólida (SPE)  

   

Os sobrenadantes do cultivo bacteriano foram submetidos à extração em fase 

sólida (SPE) em cartucho C18 2g Sep-Pak (Phenomenex, Torrance, CA, USA) de 20 

mL. A resina foi ativada com 3 volumes de metanol e equilibrada com 3 volumes de 

Ácido Trifluoroacético 0,1% (TFA) (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha). Após este 

tratamento, a coluna recebeu 200 mL de sobrenadante. Em seguida, o material foi 

eluído com 3 volumes de Acetonitrila (ACN) (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha), 

25%, contendo 0,1% TFA. As frações eluídas foram liofilizadas e ressuspensas em 

meio RPMI no momento da realização dos ensaios de fagocitose. Os controles 

foram submetidos ao mesmo processo. 
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3.11.3 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)  

 

A fração obtida pela SPE e que apresentou Fa foi separada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), em um sistema 20A binário da Shimadzu (Japão) 

em coluna C8 de 5 µm, 4,6 x 250 mm. O material em diferentes concentrações (22,3 

mg/mL para M9 e 14 mg/mL para DMEM) foi ressuspenso em solvente A (TFA 0,1%) 

e injetado no sistema e submetido a um gradiente de 0 a 100% de solvente B (90% 

ACN em TFA 0,1%) em 20 min, sob fluxo constante de 1 mL min-1. O material foi 

fracionado por intervalos de tempo. As frações obtidas foram liofilizadas e 

ressuspensas em meio RPMI apenas no momento da realização dos ensaios de 

fagocitose. 

O equipamento de HPLC com sistema 20A binário da Shimadzu (Japão) está 

localizado no Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. 

 

3.12 Investigação da capacidade antifagocítica das frações obtidas por HPLC  

 

Macrófagos J774A.1 distribuídos em placas contendo 24 poços, na 

concentração de 2 x 105 céls/poço foram pré-incubados durante 30 min a 37 ºC com 

as frações obtidas, conforme descrito nas seções 3.11.1, 3.11.2 e 3.11.3. Em 

seguida, as células foram infectadas com a cepa E2348/69 ou Shigella flexneri (MOI 

2 e 10 respectivamente) durante 60 min ou partículas de látex (1 m) na proporção 

de 50:1, durante 2 h. Após a incubação, as culturas incubadas com as bactérias 

foram lavadas, tratadas com gentamicina e a UFC/mL determinada. 

As células que receberam látex foram lavadas, fixadas com metanol 100% 

(Synth, Diadema, SP, Brasil) por 30 min à temperatura ambiente e coradas com 

May-Grünwald (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha), diluído 1:2 em tampão Sørensen, 

durante 5 min e com o corante Giemsa (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha), diluído 

1:15, no mesmo tampão, por 20 min. A porcentagem de macrófagos contendo látex 

foi determinada através da contagem de 300 células escolhidas aleatoriamente por 

microscopia de luz (objetiva 100 x) (Alphaphot-2 YS2, Nikon, Chiyoda, To, Japão). 

As frações obtidas dos controles meios de cultivo TSB (F-TSB), M9 (F-M9), 

DMEM (F-DMEM), DMEM sem vermelho fenol (F-DMEM s/ vermelho fenol) e do 

meio de cultivo da bactéria não patogênica C600 (F-C600) também foram avaliadas 

quanto capacidade de inibir a fagocitose. 
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3.13 Avaliação da Capacidade Antifagocítica do Fa Tratado com Enzimas 

Proteolíticas 

 

A fração contendo o Fa (8 mg) foi incubada com 0,4 mg de tripsina ou 

quimiotripsina por 4 h a 37 ºC. Em seguida, as frações foram testadas em ensaios 

de fagocitose e a capacidade antifagocítica foi determinada pelo estabelecimento da 

UFC/mL. Os controles utilizados foram: somente a bactéria (controle negativo), Fa 

na ausência das enzimas (controle positivo) e Fa submetido às condições de 

incubação.  

 

3.14 Análise da Presença do Fa na Fase Orgânica do Sobrenadante do Cultivo 

da LB7  

 

O sobrenadante da cultura de LB7 cultivada em TSB, obtido como descrito na 

seção 3.11.1, foi submetido à extração da fase orgânica adicionando-se três 

volumes de acetato de etila (Synth, Diadema, SP, Brasil). O material separado nas 

fases orgânica e aquosa seguiu as seguintes etapas: À fase orgânica foi adicionado 

o sulfato de sódio (dessecante) (Synth, Diadema, SP, Brasil), que foi em seguida 

submetida ao evaporador rotativo a vácuo e a fração aquosa foi reservada e 

liofilizada. A capacidade dos produtos da extração de interferir na fagocitose foi 

observada por microscopia de luz. Este ensaio foi realizado em colaboração da Dra. 

Ana Olívia de Souza, do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do IBU. 

 

3.15 Ensaio de Viabilidade Celular  

 

A viabilidade celular dos macrófagos J774A.1 incubados com o Fa (originário 

do cultivo bacteriano em TSB, M9 e DMEM), obtido pela SPE e HPLC, foi avaliada 

por MTT (brometo de 3-(4,5)-dimetiltialzolil-2,5 difeniltetrazólio) (MOSMANN, 1983), 

e incorporação de vermelho neutro e Azul de Trypan.  

Para os ensaios com MTT, as culturas celulares foram incubadas com as 

frações por 1 h e 30 min a 37 oC, em estufa de CO2. Em seguida foram incubadas 

com 10% de MTT (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) (5 mg/mL) durante 4 h a 37 

ºC. Em seguida, os cristais de formazan foram solubilizados com solução HCl 0,1 N 
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em álcool isopropílico (v/v) (Synth, Diadema, SP, Brasil) e mantidas sob agitação por 

15 min protegido da luz.  

Os ensaios com vermelho neutro (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) foram 

realizados segundo Ciapetti et al. (1996), com modificações. As células distribuídas 

em placas contendo 96 poços foram incubadas com as frações por 1 h e 30 min a 37 

oC, em estufa de CO2. Após este período, as culturas celulares receberam 20 μL da 

solução de 0,1% de vermelho neutro/poço e permaneceram incubadas a 37 oC, 

durante 4 h. Em seguida, o sobrenadante das culturas foi removido e o corante 

incorporado nas células foi solubilizado com 200 μL da solução descorante (1% 

ácido acético com 50% de metanol) para o vermelho neutro.  

Em ambos os ensaios, após o período de incubação com os corantes a 

absorbância foi determinada no comprimento de onda 550 nm (MTT) e 620 nm 

(vermelho neutro) em espectrofotômetro Multiskan®EX (Thermo Fisher Scientific, 

EUA). 

Para o ensaio de coloração com Azul de trypan, após o tratamento com as 

frações (1 h e 30 min), as células foram coradas com Azul de trypan diluído (v/v) em 

meio RPMI por 15 min. Em seguida, a porcentagem de macrófagos viáveis foi obtida 

pela análise por microscopia de luz.  

Como controles macrófagos que não receberam o Fa e células tratadas com 

0,1% de Triton X-100 foram utilizados. 

 

3.16 Análises estatísticas 

 

Para as análises estatísticas foram realizados os testes paramétricos: i) 

ANOVA: 1 critério, com o teste Tuckey; ii) teste t de student.  

 Os resultados foram significativos quando: ***p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 

0,05. Como ferramenta foi utilizado o programa: GraphPad Prism versão 5.  
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4 RESULTADOS 

 
Os estudos de interação de EPECa com a célula hospedeira baseia-se, quase 

exclusivamente, no estudo com células epiteliais. Até o momento, pouco se sabe 

sobre a interação de EPECa com fagócitos profissionais (MELO, 2011).  

Dados obtidos anteriormente pelo grupo demonstraram que a cepa LB7 de 

EPECa era pouco fagocitada tanto por macrófagos da linhagem J774A.1 como por 

macrófagos de cultura primária obtidos de camundongos C57BL/6 (MELO, 2011). 

Neste estudo foi demonstrado que no sobrenadante de cultura da cepa LB7 havia 

um fator (Fa) capaz de reduzir a fagocitose de macrófagos (MELO, 2011). Frente a 

estes achados surgiu o interesse em caracterizar a fagocitose de diferentes cepas 

de EPECa e avançar na caracterização do Fa secretado pela cepa LB7. 

Para a melhor compreensão, os resultados serão subdivididos em duas 

partes, a primeira será voltada à fagocitose e a segunda à antifagocitose.  

  

4.1 Caracterização da fagocitose de EPECa por macrófagos 
 

4.1.1 Interação de EPECa com macrófago J774A.1  

 
Macrófagos foram infectados com cepas de EPECa LB13, LB7 e BA487 nos 

MOIs 50 e 100, durante 30 min. Após este período, as células foram fixadas e 

coradas. Para a análise da interação foram escolhidas 300 células aleatoriamente 

para a determinação: i) da porcentagem de macrófagos infectados; ii) do número de 

bactérias/célula (Figura 8). 

Após 30 min de infecção poucas bactérias foram observadas nos macrófagos 

infectados com as cepas LB7 e LB13 quando comparado às células infectadas com 

a cepa BA487 (Figura 8 A). Como controle, foi utilizada a cepa não patogênica, 

HB101, que apresentou elevado número de bactérias associadas aos macrófagos 

(Figura 8 A).  

Ao determinar a porcentagem de células infectadas pelas cepas estudadas, 

os dados mostraram que a cepa LB13 foi a que apresentou menor porcentagem de 

interação com os macrófagos no MOI 50, sendo a interação 25,8%, enquanto a cepa 

LB7 apresentou uma porcentagem de interação intermediária com 40% dos 

macrófagos infectados. Já a cepa BA487 apresentou uma porcentagem de interação 

elevada com 94,1%, semelhante a interação da bactéria não patogênica que foi 91% 
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(Figura 8 B). No MOI 100, houve um aumento na porcentagem de interação da cepa 

LB13 chegando a 41,65%, mesmo assim, a cepa LB7 e principalmente a cepa 

BA487 apresentaram porcentagem de interação maior (Figura 8 B). Entretanto, ao 

analisar o número de bactérias/células em ambos os MOI, tanto a cepa LB13 quanto 

a cepa LB7 apresentaram praticamente 1 bactéria/célula, enquanto a BA487 

apresentou em média 6 bactérias/célula e HB101 aproximadamente, 10 bactérias/ 

célula, em ambos os MOIs (Figura 8 B). 
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Figura 8 – Interação das diferentes cepas de EPECa com macrófagos J774A.1 
após 30 min de infecção. (A) Visualização por microscopia de luz de macrófagos 

infectados com EPECa (MOI 50), corados com May-Grünwald e Giemsa (objetiva 
100x). (B) Porcentagem de macrófagos infectados por EPECa (MOI 50 e 100) e 
número de bactérias presentes em 300 células.  

 
 
 
 

4.1.2 EPECa internalizada por macrófagos J774A.1  

 

Como na análise por microscopia de luz nem sempre é possível diferenciar 

bactérias aderidas de bactérias internalizadas, o passo seguinte foi quantificar as 

bactérias internalizadas por macrófagos infectados com MOIs 50 e 100. Para isso, 

após o ensaio de infecção, as células foram incubadas com gentamicina a fim de 

eliminar as bactérias extracelulares e, em seguida, a UFC/mL foi determinada. A 

cepa de EPECa LB13 foi significativamente menos fagocitada, em ambos os MOIs, 

quando comparada a fagocitose das cepas LB7 e BA487 (Figura 9).  

B 



76 

 

 

       

 MOI 50

LB
13

LB
7

B
A
48

7

H
B
10

1
104

105

106

107

**

**

*

U
F

C
/m

L

 MOI 100

LB
13

LB
7

B
A
48

7

H
B
10

1
104

105

106

107 **

**

**

U
F

C
/m

L

A

B

 

Figura 9 – EPECa internalizada por macrófagos J774A.1. Macrófagos foram 

infectados durante 30 min, com as diferentes cepas de EPECa nos MOIs 50 (A) e 
100 (B). Em seguida as células foram tratadas com gentamicina e a UFC/mL foi 
determinada. As contagens referem-se à média de três experimentos 
independentes realizados em triplicatas. * Análise obtida pelo teste paramétrico t de 
student *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05. 

 
 
 



77 

 

 

4.1.3 Sobrevida intracelular de EPECa  
 

Estudos têm demonstrado que AIEC e EHEC são capazes de sobreviver e 

replicar-se dentro de macrófagos após 24 h de infecção (BRINGER et al., 2006; 

GLASSER et al., 2001; POIRIER et al., 2008). Entretando, até o momento, não há 

estudos relatando o comportamento intracelular de EPEC em macrófagos. A UFC, 

relativa às bactérias intracelulares após 24 h de infecção, foi comparada às bactérias 

fagocitadas, logo após o pulso de 30 min de infecção. A comparação foi realizada 

nos MOIs 10, 50 e 100.  

Os resultados mostraram que, independente do MOI, os macrófagos 

infectados com as cepas de EPECa não apresentaram diferença na carga 

bacteriana após 24 h de infecção (Figura 10 A, B e C). Apenas a cepa HB101, não 

patogênica, apresentou redução significativa da carga bacteriana (Figura 10 D).  
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Figura 10 – Comparação da quantidade de bactérias internalizadas em 30 min, 
com a quantidade de bactérias após 24 h de infecção. Macrófagos 

foram infectados com as diferentes cepas de EPECa nos MOI 10, 50 e 100 durante 
30 min. Após a infecção as células foram lavadas, incubadas com gentamicina e 
mantidas por mais 24 h, quando a UFC/mL foi determinada. As contagens referem-se 
à média de três experimentos independentes, realizados em triplicatas. * Análise 
obtida pelo teste paramétrico t de student, ** p < 0,01, * p < 0,05. 

 

 

A manutenção da carga bacteriana nos macrófagos infectados com EPECa 

durante 24 h sugere a sobrevida intracelular. No entanto, a detecção da morte de 

EPECa poderia ocorrer após um maior tempo de infecção. Para avaliar esta 

possibilidade, a UFC/mL foi determinada também após 48 e 72 h de infecção.  

A análise destes resultados mostrou que as cepas LB13 e LB7 sobrevivem 

dentro dos macrófagos nos maiores tempos de infecção (Figuras 11 A e B), 

enquanto há acentuada redução da carga bacteriana da cepa HB101 (Figura 11 C). 

A infecção pela cepa BA487 induz morte e perda celular em tempos prolongados de 
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infecção (Figura 11 D), isso ocorre provavelmente devido ao elevado número de 

bactérias/célula infectada (Figura 8 B). O excesso de bactéria fagocitada danificou a 

célula impossibilitando a avalição da sobrevida intracelular.  

Considerando que a viabilidade das células infectadas pelas cepas LB13 e 

LB7 poderia estar comprometida devido ao longo tempo de infecção, a viabilidade 

dos macrófagos infectados com estas cepas foi acompanhada através da 

incorporação de azul de trypan ao longo das 72 h. Os resultados mostraram que a 

infecção pelas cepas LB13, LB7 de EPECa e pela cepa controle (HB101) não afetou 

a viabilidade dos macrófagos. Após 72 h de infecção, 97% das células de cultura 

permaneceram viáveis (Figuras 11 A, B e C).  

A cepa UMD872 foi utilizada como controle positivo, uma vez que na ausência 

do SST3 há uma maior quantidade de bactérias/macrófagos e consequentemente há 

comprometimento celular. A infecção de macrófagos pela cepa UMD872 induziu 

descolamento celular a partir de 24 h de infecção (dados não mostrados). O 

descolamento celular induzido pela cepa UMD872 chegou a 85% após 72 h de 

infecção (Figura 11 D).  
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Figura 11– Sobrevida de EPECa intracelular e viabilidade celular após 72 h de 

infecção. Macrófagos J774A.1 foram infectados com EPECa no MOI 50, durante 30 

min. Em seguida, as células foram tratadas com gentamicina e novamente incubadas 
por 72 h. Após este período a UFC/mL foi determinada (A, B e C). A presença de dano 
celular foi avaliada visando dois aspectos: i) viabilidade celular (pelo ensaio de 

incorporação de trypan blue) (A, B e C); ii) descolamento celular (D). * Análise obtida 

pelo teste paramétrico t de student *** p < 0,001, ** p < 0,01. 
 
 
 
4.2  Produção de mediadores imunes por macrófagos infectados com EPECa  

 

4.2.1  Produção de Óxido Nítrico (NO)  

 

O NO é um importante coadjuvante no controle de microrganismos 

fagocitados por macrófagos, contribuindo para a morte, ou redução da replicação 

microbiana (LIEW; COX, 1991). A ausência da redução da carga bacteriana em 
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macrófagos infectados por 72 h (Figura 11) levou a determinação da produção de 

NO por macrófagos infectados. A produção de NO foi avaliada nos sobrenadantes 

de macrófagos infectados com as cepas LB13, LB7, BA487 e HB101 nos MOIs 10, 

50 e 100. 

As cepas LB7 e BA487 induziram significativamente a produção de NO em 

todos os MOIs (Figura 12). Interessantemente, macrófagos infectados com a cepa 

LB13 não produziram NO, inclusive quando infectados com o  maior MOI (Figura 12 

C). A cepa HB101 não induziu a produção de NO e uma baixa produção só foi 

observada nas células infectadas com MOI 100 (Figura 12 C). No caso das cepas 

LB7 e BA487 a indução da produção de NO não variou conforme o MOI utilizado 

(Figura 12 D).  
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Figura 12– Produção de NO em macrófagos infectados com EPECa nos MOIs 
10, 50 e 100. Macrófagos J774A.1 foram infectados com as cepas de EPECa nos 

MOI 10 (A), 50 (B) e 100 (C) durante 30 min. Em seguida as células foram tratadas 
com gentamicina e incubadas por mais 24 h. Após este período o sobrenadante foi 
coletado para a realização da dosagem de nitrito. Correlação entre produção de NO e 
MOI após 24 h (D). Análise obtida pelo teste paramétrico t de student *** p < 0,001, ** p 
< 0,01 e * p < 0,05. 

      

 
 

A sobrevida intracelular (Figura 11) observada na presença de NO (Figura 12) 

poderia acontecer, caso o macrófago não estivesse devidamente ativado. Desta 

forma, embora a produção de NO pareça estar relacionada com a cepa, todas as 

cepas estudadas, independente da capacidade de ser fagocitada, sobreviveram. 

Diante desses resultados, foi interessante investigar se na presença de condições 

mais favoráveis à produção de NO, ou seja, em presença de IFN- a sobrevida se 

manteria.  
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4.2.2 Sobrevida intracelular e produção de NO em macrófagos ativados com IFN- 

 

É conhecido que a estimulação de macrófagos com LPS e IFN- confere as 

condições ideais para a produção de NO, o que leva ao aumento da capacidade 

microbicida dos macrófagos (GAO et al., 1997). Para avaliar se as cepas LB13 e 

LB7 eram capazes de sobreviver em macrófagos em presença de condições ideais à 

produção de NO, tanto a sobrevida bacteriana intracelular como a produção de NO 

foram avaliadas em células infectadas com MOI 50, estimuladas ou não com IFN-.  

A sobrevida intracelular das cepas LB13 e LB7 foi mantida mesmo na 

presença de IFN- (Figuras 13 A e B), enquanto a morte da cepa HB101 foi 

acentuada nas mesmas condições (Figura 13 C).  

Como esperado, o IFN- aumentou significativamente os níveis de NO nas 

células infectadas com todas as cepas, inclusive nas células infectadas com as 

cepas LB13 e HB101, as quais na ausência de IFN-, o NO não havia sido detectado 

(Figura 13 D).  

Mesmo os macrófagos ativados por IFN- foram incapazes de controlar a 

infecção da cepa BA487, já que o descolamento celular, indicativo da incapacidade 

da célula controlar a infecção, também foi observado após 24 h de infecção o que 

impossibilitou o acompanhamento nos tempos mais prolongados. Estes resultados 

mostraram que tanto as cepas LB7 como a LB13 de EPECa resistem a altos níveis 

de NO, sugerindo a presença de um mecanismo de escape, o que explicaria na 

sobrevivência intracelular (Figura 13 D).    
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Figura 13 – Sobrevida bacteriana intracelular e produção de NO por 

macrófagos estimulados com IFN-. Macrófagos J774A.1 infectados 

com MOI 50, durante 30 min, após a incubação com gentamicina, foram 

estimulados com IFN-. A UFC foi determinada após 24, 48 e 72 h de infecção 
com as cepas LB7 (A), LB13 (B) ou com a cepa HB101 (C). (D) Correlação entre 
fagocitose e produção de NO após 24 h de infecção. Análise estatística obtida 
pelo teste paramétrico t de student *** P < 0,001, ** P < 0,01 e * p < 0,05. 

 

 

4.2.3 Indução da produção de NO por bactérias mortas ou tratadas com antibiótico 

  

A resposta celular desencadeada durante a infecção pode depender de 

diversos fatores relacionados ao microrganismo. Desta forma, para investigar se a 

produção de NO era dependente do reconhecimento de bactérias metabolicamente 

ativas, o nível de NO foi determinado no sobrenadante de cultura de macrófagos que 
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receberam bactérias mortas ou bactérias tratadas com cloranfenicol (Cm), antibiótico 

bacteriostático que inibe a síntese proteica. Como controle foram utilizadas 

partículas inertes de látex.  

As bactérias da cepa LB7 mortas ou tratadas com Cm não induziram a 

produção de NO (Figura 14). Como esperado as cepas LB13 e HB101 que não 

induziam NO (Figura 12) continuaram a não estimular a produção pelos macrófagos 

que receberam as bactérias mortas ou tratadas com Cm (Figura 14). Embora o 

tratamento da cepa BA487 com Cm tenha induzido uma menor produção de NO, a 

redução não foi estatisticamente significativa (Figura 14). No caso da cepa BA487, a 

redução significativa só foi observada nas células que receberam a bactéria morta. 

Partículas de látex, como esperado, não induziram a produção de NO (Figura 14). 

Estes resultados indicam que a produção de NO pelos macrófagos infectados, 

pelo menos pela cepa LB7, parece depender do estado ativo da bactéria. Apenas o 

reconhecimento de “padrões superficiais” não foi suficiente para induzir a produção 

de NO (Figura 14). 
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Figura 14 – Produção de NO por macrófagos que fagocitaram diferentes 
partículas.  A produção de NO foi avaliada em macrófagos infectados com 

EPECa (MOI 100), que receberam bactérias tratadas com antibiótico (Cm), mortas 
pelo calor ou que receberam partículas de látex. Após 24 h de infecção o 
sobrenadante da cultura foi coletado e submetido à dosagem de Nitrito. * Análise 
obtida pelo teste paramétrico ANOVA: 1 critério com o teste de Tuckey *** p < 
0,001, ** p < 0,01. 

  
 

 
 

4.2.4  Produção de TNF- 
 
 

O TNF-α é um importante mediador pró-inflamatório produzido por 

macrófagos estimulados (BARNES; KARIN, 1997). A sua principal função é 

favorecer o recrutamento de monócitos e neutrófilos para o sítio de infecção e ativar 

estas células a fim de controlar a infecção (BRITTON et al., 1998). Desta forma, a 

produção de TNF-foi avaliada nosobrenadante do cultivo de macrófagos 

infectados com as cepas LB13, LB7 e BA487 nos MOIs 10, 50 e 100, após 24 h de 

infecção.  

Os resultados mostraram que as cepas de EPECa apresentam 

comportamentos diferentes em relação a indução da produção de TNF-. Enquanto 
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a cepa BA487 é capaz de induzir altos níveis de produção de TNF-em todos os 

MOIs testados, a cepa LB7 é capaz de induzir produção de TNF-nos MOIs 50 e 

100. Já a cepa LB13 só induziu a produção significativa de TNF-α no MOI 100. 

Interessantemente, com relação ao TNF-α as cepas de EPECa se comportaram de 

maneira diferente da cepa HB101, que induz a produção de elevados níveis de TNF-

, ultrapassando inclusive o controle positivo (LPS+ IFN-), tanto no MOI 50, como 

no MOI 100  (Figuras 15 A, B e C).  

Entre as cepas de EPECa tanto a produção de NO, como a  produção de 

TNF- parecem não variar de acordo com o MOI. A cepa HB101 apresentou um 

aumento na produção do TNF- de quase três vezes entre os MOIs 10 e 50 (Figura 

15 D). A produção de TNF- no MOI 100 foi semelhante a observada no MOI 50 

(Figura 15 D). 
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Figura 15 – Produção de TNF- em macrófagos infectados com as diferentes 
cepas de EPECa nos MOIs 10, 50 e 100. Macrófagos J774A.1 foram 

infectados com as cepas de EPECa nos MOIs 10 (A), 50 (B), 100 (C), durante 30 min. 
Em seguida as células foram tratadas com gentamicina e incubadas por mais 24 h. 
Após este período o sobrenadante foi coletado para a realização da dosagem de 

TNF-. Correlação entre produção de NO e MOI após 24 h (D). As contagens 
referem-se à média de três experimentos independentes realizados em triplicatas. * 
Análise obtida pelo teste paramétrico t de student *** p < 0,001, ** p < 0,01 e * p < 
0,05. 
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4.3  Avaliação da Atividade da Arginase  

 

Sabendo-se que L-Arginina é um substrato de competição entre as enzimas 

iNOS e arginase foi interessante investigar se a cepa LB13 de EPECa que não induz 

a produção de NO (Figura 12), estava utilizando a L-Arginina na via da Arginase, o 

que justificaria a ausência de produção de NO nos macrófagos.  

A arginase degrada L-Arginina dando origem a ureia e L-Ornitina. A 

participação da arginase na infecção de EPECa foi determinada a partir da 

determinação da presença de ureia nos macrófagos infectados por 18 h, como 

descrito por Corraliza (1994). Como controle positivo foi utilizado 10 µg/mL de LPS 

purificado de E. coli. 

Os resultados mostraram que a LB13 foi a única cepa capaz de utilizar a via 

da Arginase para degradação de L-Arginina (Figura 16). Este resultado justificaria a 

falta de indução de NO por macrófagos infectados com esta cepa.  
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Figura 16 – Atividade da Arginase em macrófagos infectados com EPECa. 
Macrófagos J774A.1 foram infectados com as cepas de EPECa no MOI 100, 
durante 30 min. Em seguida, as células foram tratadas com gentamicina e 
incubadas por mais 18 h. Após este período, as células foram resgatadas e a 
atividade da arginase foi verificada através da dosagem de ureia. *Análise obtida 
pelo teste paramétrico t de student *** p < 0,001, ** p < 0,01 e * p < 0,05. 
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Com o objetivo de justificar a ausência de NO nos macrófagos infectados com 

a cepa LB13 dois testes bioquímicos também foram realizados. 

O teste ADH avalia a atividade da enzima Arginina Dihidrolase capaz de 

degradar L-Arginina e o teste ODC avalia a atividade de ornitina descarboxilase, que 

participa da produção de poliaminas, conhecidas por inibir a enzima iNOS em 

macrófagos (BLACHIER; MIGNON; SOUBRANE, 1997; BUSSIÈRI et al., 2005).  

A análise bioquímica destes dois testes mostrou que a cepa LB13 de EPECa 

é negativa tanto para ADH como para ODC.  

Como o peróxido de hidrogênio (H2O2) é também um importante agente 

microbicida, houve o interesse em confirmar se as EPECa eram realmente catalase 

positiva. Como esperado todas as cepas foram positivas no teste da catalase. A 

presença de catalase poderia auxiliar a permanência das bactérias nos macrófagos. 

 

4.4 Investigação do gene hmp que codifica Flavohemoglobina 

 

Flavohemoglobinas (Hmp) são proteínas do grupo globina-like e que 

recentemente passaram a receber atenção especial devido a sua função de 

dioxigenase, protegendo as bactérias do stress oxidativo (POOLE; HUGHES, 2000). 

Em condições aeróbias, Hmp detoxifica o NO através da oxidação para o nitrato 

(NO3
-), enquanto em condições anaeróbias Hmp é capaz de reduzir NO para óxido 

nitroso (N2O) (CRUZ-RAMOS et al., 2002; GARDNER; GARDNER, 2002).  

Para verificar se a ausência de produção de NO nos macrófagos infectados 

com a cepa LB13 poderia ser atribuído à Hmp, a presença do gene hmp foi 

investigada por PCR. No entanto, o gene hmp foi amplificado em todas as cepas 

testadas, inclusive nas cepas LB7 e BA487 que induzem a produção de NO (Figura 

17). 
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Figura 17 – Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando o fragmento do 

gene hmp (amplicon de 1100 pb) amplificado em reação de PCR. 
Canaleta 1 (Marcador 1 kb plus DNA ladder); Canaleta 2 (Cepa MG1655: C+); 
Canaleta 3 (Cepa LB13); Canaleta 4 (Cepa LB7); Canaleta 5 (Cepa BA487); Canaleta 
6 (Cepa HB101); Canaleta 7 (controle - sem DNA).     

 

 
 
  

4.5 Investigação do gene fimH que codifica a Fímbria Tipo I  

  

A fímbria Tipo I é um importante fator de virulência encontrado na família de 

Enterobacteriaceae. Esta fímbria apresenta afinidade à oligossacarídeos do tipo 

manose (KROGFELT; BERGMANS; KLEMM, 1990). O gene fimH, que codifica a 

subunidade menor da fímbria, presente na extremidade da estrutura fimbrial, é a 

responsável pela aderência da bactéria. 

Estudos mostram que E. coli FimH+ se ligam à receptores CD48 de 

macrófagos, os quais estão localizados nas plataformas de lipídeos que estão 

associadas às caveolas. A entrada via FimH parece favorecer a persistência da 

bactéria em compartimentos ligados à membrana. Neste caso, estes 

compartimentos ficariam protegidos do stress oxidativo e acidificação do vacúolo 

parasitóforo (BAORTO et al., 1997), já que as vesículas derivadas das plataformas 

   1      2      3       4       5       6       7   
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de lipídeos parecem não fusionar com os endossomas o que comprometeria o 

reconhecimento pelos lisossomas (KNODLER; CELLI; FINLAY, 2001). 

Para avaliar se a sobrevida intracelular das cepas de EPECa poderia ser 

devido à entrada da bactéria via plataforma lipídica, a presença do gene fimH nas 

cepas de EPECa foi avaliada. Conforme mostrado na figura 18, todas as cepas 

testadas amplificaram o gene fimH. A análise da expressão do gene foi avaliada pelo 

teste clássico de aglutinação do S. cerevisiae que é rico em manana (HERNANDES 

et al., 2011). 

Todas as cepas de EPECa aglutinaram com S. cerevisiae, indicando o 

reconhecimento dos resíduos manosídicos, indicativo da expressão da adesina 

FimH (Tabela 5). A cepa HB101 também foi positiva para o teste de aglutinação.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 – Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando o fragmento do 

gene fimH (amplicon de 508 pb) amplificado em reação de PCR. 
Canaleta 1 (Marcador 1 kb plus DNA ladder); Canaleta 2 (Cepa J96: C+); Canaleta 3 
(Cepa LB13); Canaleta 4 (Cepa LB7); Canaleta 5 (Cepa BA487); Canaleta 6 (Cepa 
HB101); Canaleta 7 (controle negativo -Cepa UEL 13).     
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Tabela 5- Expressão de FimH em cepas de EPECa 

Cepas LB13 LB7 BA487 HB101 J96 Uel 

Aglutinação + + + + + - 
 

 

4.6 Investigação da localização intracelular de EPECa  

 

Há diferentes microrganismos cuja sobrevivência dentro de macrófagos já foi 

descrita (CELLI; FINLAY, 2002; COOMBES; VALDEZ; FINLAY, 2004). Entre as 

estratégias de escape descritas há a capacidade de muitos patógenos sobreviverem 

dentro do vacúolo parasitóforo (ALEXANDER; VICKERMAN, 1975; BACA; LI; 

KUMAR, 1994). Neste caso, a maioria dos patógenos permanece dentro dos 

vacúolos por interferir na maturação destes, o que impediria a fusão com os 

lisossomos.  

Considerando isso, a primeira abordagem com relação a localização das 

cepas de EPECa nos macrófagos foi investigar se estas cepas proliferavam no meio 

PB suplementado pH 5,8, conhecido por mimetizar a composição do vacúolo 

parasitóforo (BRINGER et al., 2005; BRINGER et al., 2007). As cepas LB7, LB13, 

BA487 e HB101 foram cultivadas durante 24 h e 48 h e como controle da 

proliferação das bactérias, as mesmas cepas foram também cultivadas em meio 

RPMI pH 7,0, meio de cultura utilizado nos ensaios com as células.  

A proliferação bacteriana no meio que mimetiza o ambiente intra-vacuolar foi 

semelhante à observada no meio RPMI, em ambos os tempos de incubação (Figura 

19). Estes resultados foram os primeiros indicativos de que as cepas de EPECa 

poderiam sobreviver dentro do vacúolo parasitóforo.  

Uma abordagem mais direta no estudo da localização das cepas de EPECa 

foi realizada avaliando a presença de marcadores nos vacúolos contendo a bactéria, 

indicativos da maturação do fagossoma. A maturação destas vesículas ocorre 

devido a uma série de fusões, fissões com endossomas que envolve um intenso 

evento de tráfego de vesículas no citosol (CHAVRIER et al., 1990; SMITH et al., 

2007). Há uma complexa interação de Rab GTPases que controlam a maturação 

endocítica que pode culminar na fusão com os lisossomos (CHAVRIER et al., 1990; 

SMITH et al., 2007). Os marcadores Rab5 e Rab7 têm sido detectados na 

membrana de fagossomas iniciais e tardios, respectivamente, e por isso funcionam 
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como indicadores de maturação (GORVEL et al., 1991; VIEIRA et al., 2003). Desta 

forma, a presença de Rab5 e Rab7 foi investigada nos vacúolos contendo as 

bactérias. A investigação de Rab5 foi realizada após 30 min e a de Rab7 após 3,5 h 

de infecção.  
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Figura 19 – Proliferação bacteriana em meio que mimetiza o vacúolo 
parasitóforo. As cepas bacterianas foram incubadas durante 24 h e 48 h em 

meio PB suplementado, pH 5,8. O meio RPMI pH 7,0 foi utilizado como controle. 
Após o período de incubação a UFC/mL foi determinada. Cepa LB13 (A), Cepa 
LB7 (B), Cepa BA487 (C), Cepa HB101(D).  

 
 

 

Os resultados mostraram que nem Rab5 nem Rab7 colocalizam nos vacúolos 

contendo as cepas LB13, LB7 e BA487. A Figura 20 mostra a presença de Rab5 

fora do vacúlo contendo BA487 e a Figura 21 mostra evento semelhante observado 
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na marcação de Rab7 em macrófagos infectados com a cepa LB7. Estas figuras 

representam o evento observado nos macrófagos infectados com as diferentes 

cepas de EPECa, visto que em todas as situações avaliadas não houve 

colocalização. 

Estes resultados são indicativos de que a maturação do vacúolo contendo 

EPECa pode estar prejudicada. O impedimento da maturação do vacúolo 

parasitóforo é uma caraterística bem estabelecida no prejuizo da fusão com os 

lisossomos, o que poderia justificar a sobrevida bacteriana dentro dos macrófagos. 

 

             

               

Figura 20 – Investigação da presença de Rab5 em vacúolo parasitóforo 
contendo EPECa. Macrófagos J774A1 foram infectados com a cepa BA487 

durante 30 min para detecção de Rab5. Após a incubação as células foram lavadas 
e incubadas com anti-Rab5 marcado com FITC e PI. As células foram analisadas 
por microscopia confocal. 
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Figura 21 – Investigação da presença de Rab7 em vacúolo parasitóforo 
contendo EPECa. Macrófagos J774A1 foram infectados com a cepa LB7 

durante 30 min, após as lavagens as células permanecerem icubaas por mais 3h 
para detecção de Rab7. Após a incubação as células foram lavadas e incubadas 
com anti-Rab5 marcado com FITC e PI. As células foram analisadas por 
microscopia confocal.  

 

 

4.7  Avaliação do envolvimento do Receptor Fcna fagocitose de EPECa

  

Macrófagos são considerados fagócitos profissionais devido a presença de 

um vasto arsenal de receptores que possibilita o reconhecimento dos PAMPS, além 

da sua alta capacidade microbicida (JANEWAY, 1992). Um dos primeiros receptores 

de macrófagos a ser caracterizado foi o receptor Fc, responsável por mediar a 

fagocitose de partículas opsonizadas com IgG (CARON; HALL, 1998). Para avaliar 



97 

 

 

se o receptor Fc exercia algum papel na fagocitose de EPECa, ensaios de 

fagocitose foram realizados com as cepas de EPECa opsonizadas.  

Os ensaios realizados com macrófagos J774A.1 mostraram que não há 

diferença significativa entre a fagocitose das cepas de EPECa (MOI 50) opsonizadas 

e não opsonizadas (Figura 22 A). Resultado semelhante foi também observado 

quando as células foram infectadas com MOI maior e menor (MOI 100 e MOI 10) 

(dados não mostrados).  

A ausência do aumento da fagocitose de bactérias opsonizadas poderia ser 

devido à perda ou redução da presença dos receptores Fcnos macrófagos 

utilizados. Embora a presença deste receptor esteja descrita em macrófagos 

J774A.1, a longa manutenção em laboratório, poderia ter comprometido a expressão 

adequada deste receptor. Para investigar esta hipótese, experimentos de fagocitose 

com bactérias opsonizadas foram realizados em macrófagos de cultura primária 

originários de camundongos C57BL/6. Os resultados obtidos com macrófagos de 

cultura primária (Figura 22 B) foram semelhantes aos obtidos em macrófagos de 

linhagem (Figura 22 A), ou seja, a fagocitose de bactérias opsonizadas não foi 

significativamente maior do que a fagocitose das bactérias não opsonizadas em 

macrófagos de cultura primária.  

Outra possibilidade que poderia justificar estes resultados é a utilização do 

MOI 50, que poderia ser excessivo (Figura 22 B). Para avaliar esta possibilidade, 

experimentos de fagocitose de EPECa opsonizada por macrófagos de cultura 

primária foram também realizados com MOI menor. Mesmo nas infecções realizadas 

com MOI 10 e MOI 2 não houve diferença significativa entre a fagocitose de 

bactérias opsonizadas e o grupo controle, independente da cepa analisada (Figuras 

22 C e D). 
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Figura 22 – Determinação da fagocitose de bactérias opsonizadas. Macrófagos 

J774A.1 (A) ou de cultura primária originário de C57BL/6 (B, C e D) foram infectados 
com bactérias opsonizadas com soro inativado nos MOIs 50 (A e B), 10 (C) ou 2 (D), 
por 30 min (A) ou 10 min (B, C e D). Em seguida, as células foram tratadas com 
gentamicina. Após este período foi determinada a UFC/mL. 

                   

 

Outra abordagem utilizada na avaliação do papel do receptor Fc foi realizar o 

ensaio de fagocitose utilizando macrófagos previamente incubados com anticorpo. O 

intuito deste experimento foi quantificar a captura de bactérias por macrófagos com 

receptor Fc ocupado.  

Para os experimentos de bloqueio de receptor Fc foram utilizados os 

macrófagos J774A.1, pré-incubados na presença ou ausência de IgG, infectados 
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com as diferentes cepas de EPECa no MOI 50. Após 30 min de infecção, a UFC/mL 

foi determinada.  

Não foi observada diferença entre a fagocitose dos macrófagos pré-incubados 

com soro e o grupo controle em todas as cepas testadas (Figura 23).  
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Figura 23 – Determinação da fagocitose após bloqueio do receptor Fc. 
Macrófagos foram pré-incubados com soro bovino adulto, durante 60 min. Em 
seguida foram infectados com as bactérias (MOI 50), por 30 min. Após este período, 
as células foram tratadas com gentamicina e posteriormente a UFC/mL foi 
determinada. 

 
 
 

Após verificar que o receptor Fc não interfere na fagocitose de EPECa, 

surgiu o interesse em investigar se este receptor estaria envolvido na sobrevida 

bacteriana, já que a ligação por Fc é acompanhada da queima respiratória por 

produzir ROS (CARON; HALL, 1998). Ensaios de fagocitose com bactérias 

opsonizadas e não opsonizadas foram realizados com o intuito de avaliar a 

sobrevida bacteriana intracelular, após 24 h de infecção. Os resultados mostraram 

que não há diferença significativa na carga bacteriana entre os dois grupos (Figura 

24) indicando também que a possível fagocitose pelo receptor Fc não interfere na 

sobrevida intracelular.  
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Figura 24 – Determinação da sobrevida de bactérias opsonizadas no ambiente 

intracelular. Macrófagos foram infectados com bactérias opsonizadas no MOI 50, 

com soro inativado, por 30 min. Em seguida, as células foram tratadas com 
gentamicina. Após este período foi determinada a UFC/mL. Cepa LB7 (A), Cepa LB13 
(B), Cepa BA487 (C). 
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4.8 Avaliação do envolvimento do Receptor Toll-like 4 (TLR4) na fagocitose de 

EPECa 

 

Membros da família dos receptores Toll-like (TLRs) são especializados em 

reconhecer macromoléculas derivadas de patógenos. A ligação de TLR conduz à 

ativação do fator nuclear-B (NF-B) e fatores regulatórios de interferons. Estes 

fatores induzem a produção de citocinas pró-inflamátorias e interferons do tipo I 

(IFNs) (LEE; AVALOS; PLOEGH, 2012). O TLR4 que reconhece a molécula de LPS 

presente nas bactérias Gram negativas, encontra-se presente na membrana 

plasmática de macrófagos (LEE; AVALOS; PLOEGH, 2012).   

Para avaliar o papel do TLR4 na fagocitose de EPECa, ensaios de fagocitose 

foram realizados em macrófagos de cultura primária de camundongo C3H/HeJ que 

apresentam mutação espontânea no gene tlr4 e em células obtidas do camundongo 

C57BL/6 que expressa este receptor.  

As células foram infectadas com as diferentes cepas de EPECa no MOI 50, 

durante 10 min. As culturas foram mantidas até 24 h de infecção para avaliação da 

sobrevida intracelular. Conforme mostrado na figura 25, bactérias das cepas de 

EPECa não foram detectadas nos macrófagos derivados de C57BL/6, após 24 h de 

infecção. Por outro lado, nos macrófagos derivados do C3H/HeJ, as cepas LB7 e 

BA487 apresentaram uma pequena redução na carga bacteriana, enquanto a 

sobrevida da cepa LB13 não foi afetada após o mesmo período de tempo.    

Estes resultados são sugestivos de que TLR4 é importante na morte 

bacteriana em macrófagos de cultura primária.  
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Figura 25 – Investigação do envolvimento de TLR-4. Macrófagos C57BL/6 e C3H/HeJ 

(tlr-4 -) foram infectados com as cepas nos MOI 50, por 10 min. Após este período, as 
células foram tratadas com gentamicina e posteriormente a UFC/mL foi determinada. 
As contagens referem-se à média de 3 experimentos independentes realizados em 
triplicatas. Cepa LB13 (A), Cepa LB7 (B), Cepa BA487 (C), Cepa HB101 (D). * 
Análise obtida pelo teste paramétrico t de student *** p < 0,001, ** p < 0,01 e * p < 
0,05. 

 
 
 
4.8.1 Produção de mediadores imunes por macrófagos de cultura primária 

infectados com EPECa   

 

4.8.1.1  Produção de NO 

 
Visto que os macrófagos derivados de C57BL/6 foram capazes de eliminar 

EPECa após 24 h de infecção, o próximo passo foi avaliar a produção do NO nestas 
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células. Para isto, o sobrenadante das culturas destas células infectadas com 

EPECa por 24 h foi utilizado na determinação de NO.  

Os resultados mostraram que as cepas de EPECa não induzem a produção 

de NO nos macrófagos derivados de C57BL/6, tampouco nos macrófagos derivados 

de C3H/HeJ. Apenas um pequeno aumento de NO foi observado nos macrófagos 

derivados de C3H/HeJ infectados com a cepa LB7 (Figura 26), mostrando que pelo 

menos nos macrófagos C57BL/6, a morte bacteriana ocorre independente da 

produção de NO.    
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Figura 26 - Produção de NO em macrófagos C57BL/6 ou C3H/HeJ (deficientes 

de tlr4) após infecção com EPECa. Macrófagos foram infectados com as 

cepas no MOI 50 durante 10 min. Em seguida as células foram tratadas com 
gentamicina e incubadas por mais 24 h. Após este período o sobrenadante foi coletado 
para a realização da dosagem de nitrito. Análise obtida pelo teste paramétrico t de 
student *** p < 0,001, ** p < 0,01 e * p < 0,05. 
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4.8.1.2  Produção de TNF-α 

 
Para investigar se as cepas de EPECa induziam a produção de TNF-α em 

macrófagos de cultura primária de ambas linhagens, o sobrenadante das culturas 

celulares foram utilizados na determinação da produção do TNF-α, após 24 h de 

infecção. 

Os resultados mostrados na figura 27 indicam que apenas as cepas BA487 e 

HB101 foram capazes de induzir a produção de TNF-α nos macrófagos derivados de 

camundongos C57BL/6. Já nos macrófagos derivados de C3H/HeJ apenas a cepa 

BA487 induziu a produção de TNF-α. O fato de apenas as cepas que apresentam 

um número elevado de bactérias/macrófagos (dados não mostrados) induzirem a 

produção de TNF- α sugere que a produção deste mediador requer um maior 

estímulo.  
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Figura 27 – Produção de TNF- em macrófagos infectados com EPECa. 
Macrófagos C57BL/6 ou C3H/HeJ foram infectados com as cepas no MOI 50, 
durante 10 min. Em seguida as células foram tratadas com gentamicina e incubadas 
por mais 24 h. Após este período o sobrenadante foi coletado para a realização da 

dosagem de TNF-. * Análise obtida pelo teste paramétrico t de student *** p < 
0,001, ** p < 0,01 e * p < 0,05. 
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4.9 Interação de EPEC típica com macrófagos da linhagem J774A.1 

 

Embora o objetivo desta tese não tenha sido estudar EPECt, durante o 

desenvolvimento do trabalho, ensaios com a cepa protótipo de EPECt foram 

realizados e resultaram em um artigo submetido à publicação, que consta em anexo. 

Abaixo segue um resumo dos resultados obtidos. 

O mecanismo antifagocítico descrito para a cepa E2348/69 (protótipo de 

EPECt) tem sido atribuido a diferentes proteínas efetoras que são injetadas através 

do sistema de secreção do tipo III (DONG et al., 2010; IIZUMI et al., 2007; 

MARCHÈS et al., 2008; QUITARD et al., 2006). No entanto, mesmo em presença 

deste mecanismo, bactérias ainda são encontradas dentro dessas células (CELLI; 

OLIVIER; FINLAY, 2001; DONG et al., 2010; GOOSNEY et al., 1999; IIZUMI et al., 

2007; MARCHÈS et al., 2008; QUITARD et al., 2006). Como não havia estudos que 

tivessem abordado as EPECt fagocitadas, paralelamente ao estudo das cepas de 

EPECa, ensaios com a cepa E2348/69 também foram realizados. 

A fagocitose, sobrevivência intracelular e a produção de NO e de TNF-α foram 

analisadas em comparação com a cepa não patogênica de E. coli (HB101) e a cepa 

UMD872 (deficiente de espA, derivada da cepa E2348/69).   

Os resultados mostraram que o número de EPECt presente em macrófagos 

infectados é menor do que as cepas controles, provavelmente devido a injeção das 

proteínas efetoras que interferem na fagocitose da cepa E2348/69. Os macrófagos 

infectados com a cepa E2348/69 ou HB101 mantiveram-se viáveis até 72 horas 

após o pulso de infecção, diferentemente do observado na infecção pela UMD872 

que devido a mutação do SST3 foram altamente fagocitadas, levando a perda 

celular. O número de EPECt intracelular foi mantido até 72 horas após a infecção, 

enquanto o número de bactérias não patogênicas intracelular diminuiu de forma 

significativa, com o mesmo tempo de infecção, indicando morte bacteriana. A 

sobrevida intracelular de EPECt  ocorreu em presença de altos níveis de NO e de 

TNF-α.  

Os resultados aqui apresentados sugerem que a EPEC apresente um 

mecanismo de escape para sobreviver à atividade microbicida dos macrófagos em 

adição ao mecanismo antifagocítico, já descrito anteriormente. 
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4.10 Caracterização da Antifagocitose de EPECa  
 

Dados obtidos anteriormente pelo grupo demonstraram que a cepa LB7 de 

EPECa era pouco fagocitada, tanto por macrófagos da linhagem J774A.1 como por 

macrófagos de cultura primária obtido de camundongos C57BL/6, devido a secreção 

de um fator que foi chamado de fator antifagocítico (Fa) no meio de cultivo (MELO, 

2011). 

Esta etapa do trabalho foi destinada ao avanço da caracterização do Fa 

descrito por Melo (2011).  

 

4.10.1 Investigação da especificidade do Fa na inibição da fagocitose 

 

Resultados obtidos pelo grupo demonstraram que o Fa secretado pela cepa 

LB7 era capaz de inibir, além da fagocitose de EPEC, a fagocitose de 

Saccharomyces cerevisiae, sugerindo que a ação do Fa poderia não ser específica à 

EPEC. Para investigar melhor a especificidade deste fator ensaios de inibição da 

fagocitose foram realizados.   

Shigella flexneri é uma bactéria conhecida por multiplicar dentro de 

macrófagos presentes na lâmina basal. Após a ruptura destas células, Shigella 

invade o epitélio intestinal do hospedeiro, etapa importante na disseminação da 

bactéria (ASHIDA et al., 2011). Desta forma, a capacidade do Fa inibir a fagocitose 

de S. flexneri foi investigada.  

Macrófagos pré-incubados com o Fa foram infectados com S. flexneri. Após o 

pulso de infecção de 60 min, as células foram tratadas com gentamicina para 

eliminação das bactérias extracelulares, rompidas e a UFC/mL foi determinada. 

Como controle, macrófagos foram incubados com S. flexneri na ausência do Fa. 

Conforme mostrado na figura 28, o Fa foi capaz de inibir significativamente a 

fagocitose de S. flexneri.                   
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Figura 28 - Inibição da fagocitose de S. flexneri pelo Fa secretado por EPECa 
(LB7). Macrófagos pré-incubados 30 min com o Fa foram infectados com E. coli ou S. 

flexneri durante 60 min. O número de bactérias fagocitadas foi determinado através da 
UFC. Como controle negativo foram utilizadas células infectadas com bactéria na 
ausência da fração. * Análise obtida pelo teste paramétrico t de student *** p < 0,001. 

 
       
 

O englobamento de um patógeno é um processo ativo cujo resultado é 

dependente, na maioria das vezes, da interação das células com moléculas 

expressas no microrganismo. Este diálogo patógeno - célula hospedeira é 

fundamental na transdução de sinal que vai interferir diretamente na resolução da 

infecção ou escape do patógeno. Para avaliar se o Fa poderia estar interferindo 

diretamente no reconhecimento de algum ligante do patógeno, ensaios de inibição 

da fagocitose foram realizados utilizando partículas de látex, que são inertes. Para 

isto, macrófagos pré-incubados com Fa receberam partículas de látex, durante 2 h. 

Após este período, as células foram lavadas, fixadas, coradas e analisadas por 

microscopia de luz. Como controle, os macrófagos foram incubados com partículas 

de látex na ausência do Fa ou em presença das frações obtidas apenas do meio de 

cultivo TSB (F-TSB) e do cultivo da cepa C600 (F-C600). 

Interessantemente, a porcentagem de macrófagos que receberam o Fa 

contendo partículas de látex foi cerca de 25%, enquanto a porcentagem de células 
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contendo as partículas de látex dos grupos controle foi 80% (Figura 29 A). Nas 

células que foram pré-incubadas com o Fa, partículas de látex aderidas às células 

foram visualizadas (Figura 29 B).  
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Figura 29 - Fagocitose de partículas de látex por macrófagos pré incubados 
com Fa. Macrófagos previamente tratados com Fa foram incubados com partículas 

de látex durante 2 h. Em seguida, as células foram lavadas, fixadas e coradas com 
May-Grünwald e Giemsa. Como controle as células foram pré-incubadas com as 
frações originárias do meio de cultura TSB (F-TSB), da cepa C600 (F-C600) ou 
ausência da fração (Co -). Porcentagem de macrófagos contendo látex (A); 
Visualização das células através da microscopia de luz (objetiva 100x) (B). As setas 
indicam as partículas de látex. 
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Estes resultados mostraram que o Fa é capaz de reduzir a fagocitose também 

de partículas inertes, sugerindo que o alvo seja, por exemplo, interferir em alguma 

via de sinalização celular comum a entrada e que provavelmente independa de 

moléculas expressas na superfície do microrganismo.  

Diante desses achados iniciou-se a caracterização do Fa. 

 

4.10.2 Investigação do efeito antifagocítico na fase orgânica do sobrenadante de 

cultivo bacteriano 

  

Até o momento nada se sabia sobre a natureza da(s) molécula(s) 

responsável(is) por induzir o efeito antifagocítico descritos por Melo (2011). É sabido 

que alguns microrganismos como Penicilium spp., Clonostachys spp. e Aspergillus 

spp. produzem compostos orgânicos, com atividade antimicrobiana, presentes no 

meio de cultivo (FIROOZMAND, 2008). A possibilidade de bactérias secretarem 

componentes orgânicos com alguma atividade biológica subsidiou o interesse em 

avaliar a fagocitose de macrófagos que tenham recebido a fase orgânica do 

sobrenadante do cultivo da LB7. Para isso, o sobrenadante do cultivo da cepa LB7 

foi submetido ao tratamento com acetato de etila. O material obtido em cada fase foi 

testado quanto à capacidade de inibir a fagocitose de uma cepa controle. 

Macrófagos J774A.1 previamente tratados com material obtido da fase 

orgânica ou da fase aquosa foram infectados com a cepa E2348/69 durante 60 min, 

após a infecção as células foram lavadas, fixadas, coradas e analisadas por 

microscopia de luz. Os resultados mostram que nas células pré-incubadas com a 

fase orgânica as bactérias estavam fora do macrófago, aderidas a superfície (Figura 

30).  
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Figura 30 – Visualização de macrófagos pré incubados com fase aquosa ou 
fase orgânica originárias da extração do sobrenadante do cultivo 
da LB7, infectados com a cepa E2348/69. Após a pré-incubação as células 

foram infectadas por 60 min e em seguida lavadas, fixadas e coradas com corados 
com May-Grünwald e Giemsa para a visualização através da microscopia de luz 
(objetiva 100x). As setas indicam bactérias. 

 
 
 

4.10.3 Avaliação do efeito antifagocítico após a digestão enzimática do Fa 

   

Outra abordagem utilizada para avançar na caracterização do Fa foi investigar 

a natureza da(s) molécula(s) submetendo o Fa, proveniente da SPE, ao tratamento 

com tripsina que é específica para ligações peptídicas contendo resíduos com 

cadeia lateral com carga elétrica positiva como arginina e lisina e quimotripsina que 

é específica para ligações peptídicas contendo resíduos de aminoácidos com 

cadeias laterais hidrofóbicas (grupos aromáticos) como fenilalanina, tirosina e 

triptofano. 

A capacidade de cada uma destas frações inibir a fagocitose foi testada 

através da determinação da UFC/mL. Como controles foram utilizados somente a 

C - 

Fase aquosa Fase orgânica 
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bactéria (controle negativo), Fa (controle positivo) e Fa submetido às mesmas 

condições de incubação, na ausência das enzimas. 

A perda da capacidade de inibir a fagocitose só foi observada nas células que 

receberam Fa tratado com tripsina, o que indica que Fa é de natureza peptídica, 

sensível à tripsina (Figura 31).  
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Figura 31 - Avaliação da capacidade antifagocítica do Fa tratado com tripsina e 
quimiotripsina. O Fa foi incubado com tripsina e quimotripsina separadamente 

durante 4 h a 37 ºC. Após a incubação as frações foram testadas em ensaios de 
inibição da fagocitose através da determinação da UFC. Como controles foram 
utilizados somente a bactéria (-), Fa submetida às mesmas condições de incubação 
(Fa 37 

o
C) e o Fa (Fa) em condições normais. 
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4.10.4 Investigação da secreção do Fa a 20 °C 

  

O Fa tem sido obtido sempre do sobrenadante de cultivo bacteriano mantido a 

37 °C, temperatura do hospedeiro e ideal para o cultivo de E. coli. O interesse foi 

investigar se o Fa era também secretado em culturas mantidas a 20 °C. Os 

sobrenadantes dos cultivos bacterianos mantidos a 20 °C ou 37 °C foram 

submetidos à SPE (Fa 20 °C ou Fa 37°C) e testados quanto à capacidade de inibir a 

fagocitose.  

O efeito antifagocítico observado nas células pré-incubadas com o Fa 20 °C 

foi o mesmo observado nas células que receberam o Fa 37 °C. Ambas as frações 

inibiram 100% a fagocitose (Figura 32 A). Na análise por microscopia de luz em 

ambas as frações não foram observadas bactérias aderidas, diferente do observado 

no controle negativo (ausência do Fa) (Figura 32 B).   
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Figura 32 - Inibição da fagocitose da cepa E2348/69 por macrófagos 
previamente tratados com Fa 20 ºC. Após 60 min de incubação, as 

células foram tratadas com gentamicina para determinação da UFC (A) ou fixadas 
e coradas com corados com May-Grünwald e Giemsa para a visualização através 
da microscopia de luz (objetiva 100x) (B) Como controle positivo foi utilizado a Fa 
37 ºC e como controle negativo macrófagos na ausência de Fa (Co -). As setas 
indicam bactérias. 

 

 

 

4.10.5 Investigação da presença do Fa no sobrenadante do cultivo bacteriano obtido 

em meios definidos  

 

A composição diversificada do meio TSB dificultou o isolamento e, 

consequentemente, a identificação do componente ativo do Fa. Com isso, uma 

alternativa foi investigar se a secreção do Fa ocorria em meios de composição 

definida. 

A B 

Fa 37 ºC Fa 20 ºC 

Co - 
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O primeiro meio a ser testado foi o meio mínimo (M9) constituído apenas de 

sais e glicose que são passíveis de eliminação na SPE. Desta forma, caso o Fa 

fosse secretado neste meio, ambos componentes seriam eliminados na SPE e, 

neste caso, haveriam apenas produtos secretados pela bactéria no sobrenadante, o 

que facilitaria o isolamento e / ou identificação do(s) componente(s) do Fa.  

O sobrenadante do cultivo da cepa LB7 em meio M9 foi submetido ao 

fracionamento por SPE-C18 e o produto deste fracionamento foi capaz de inibir a 

fagocitose, indicando a presença do Fa (dados não mostrados). Desta forma, o 

produto da SPE-C18 foi refracionado por HPLC em coluna C8. Todas as frações 

obtidas no HPLC (Figura 33 A) foram testadas quanto à capacidade de induzir a 

antifagocitose. Para isso, macrófagos previamente incubados com cada uma das 

frações foram infectados. Nenhuma das frações foi capaz de inibir a fagocitose. O 

efeito antifagocítico só foi detectado quando o ensaio foi realizado com o pool das 

frações coletadas nos diferentes tempos (Figura 33 B).   

O não encontro do efeito antifagocítico na análise individual das diferentes 

frações obtidas no HPLC pode ter sido devido a concentração inicial do Fa ser 

insuficiente. A composição pobre do M9 pode não ter favorecido a secreção pela 

bactéria. Isto justificaria o fato do Fa só ter sido detectado no produto obtido da SPE 

e no pool das frações obtidas no HPLC. 

O meio M9 suplementado com os 20 aminoácidos e tiamina também foi 

testado, porém os resultados foram semelhantes aos obtidos com o meio M9 

convencional (dados não mostrados).  
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Figura 33 - Análise do Fa obtido do sobrenante do cultivo de EPECa em M9 por 
HPLC. (A) Perfil cromatográfico, (monitorado a 214 nm). (B) Análise do efeito 

antifagocítico. 

 

 

Uma nova investigação foi realizada utilizando-se um novo meio definido, 

porém, mais rico que o M9. O meio DMEM é o meio utilizado no estudo da secreção 

de fatores de virulência (KNUTTON et al., 1998), além de ser o meio utilizado nos 

ensaios celulares. 

O sobrenadante do cultivo da LB7 mantido em DMEM foi submetido a SPE-

C18 e o Fa foi detectado neste material (Dados não mostrados). Em seguida, o 

produto obtido da SPE-C18 foi submetido ao refracionamento por HPLC, em 

diferentes tempos de retenção. Quatro frações obtidas no intervalo de tempo de 

retenção entre 14 e 23 min, que correspondiam a diferentes picos, (Figura 34 A) 

foram analisadas quanto a capacidade de induzir o efeito antifagocítico. A análise 

das novas frações mostrou que o Fa encontrava-se no tempo de retenção de 20 a 

20,5 min, já que apenas esta fração foi capaz de inibir a fagocitose (Figura 34 B).  
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Figura 34 - Análise do Fa obtido do sobrenante do cultivo de EPECa em DMEM 
por HPLC. (A) Perfil cromatográfico, (monitorado a 214 nm). (B) Análise do efeito 

antifagocítico. 
 

 

Os resultados obtidos até o momento mostraram que EPECa é capaz de 

secretar o Fa no meio M9, neste em pequena quantidade e no meio DMEM, meio 

utilizado para a expressão de fatores de virulência bacteriano. No entanto, ao 

estudar a viabilidade dos macrófagos frente ao Fa originário dos diferentes meios de 

cultivo foi possível verificar que o Fa originário do meio DMEM obtido pelo HPLC foi 

citotóxico. (Tabela 6). 

A toxicidade parece ser decorrente de algum componente do meio de cultivo 

e não de produtos de secreção da bactéria, já que a fração obtida do controle (só 

DMEM) fracionado por HPLC, também apresentou toxicidade. Uma possibilidade 

que poderia justificar a presença do efeito citotóxico, apenas no meio DMEM, seria o 

vermelho fenol que, uma vez concentrado, poderia ser o responsável pela 

citotoxicidade. Desta forma, o meio DMEM, sem fenol, foi utilizado no cultivo da cepa 

LB7 e o sobrenadante da cultura foi submetido à extração por SPE C18 e HPLC. Em 
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seguida, a fração que corresponde ao tempo de retenção do encontro do Fa foi 

testado quanto à citotoxicidade e a capacidade de inibir a fagocitose. 

Conforme mostrado na Tabela 6 tanto a fração obtida do cultivo da LB7 

(DMEM Fa sem fenol) como a fração controle que corresponde apenas ao meio (F-

DMEM sem vermelho fenol) originárias da SPE e HPLC não foram citotóxicas. 

Entretanto, ambas as frações interferiram na capacidade fagocítica o que não reflete 

a presença do Fa (Figura 35). Além disso, a fração controle originárias do cultivo da 

cepa C600 no DMEM sem vermelho fenol (F-C600) também inibiu a fagocitose 

(Figura 35).  

 

 

  Tabela 6- Análise da citotoxicidade do sobrenadante da cultura da cepa LB7 obtido 
em diferentes meios de cultivo, após o fracionamento por SPE ou HPLC 
(Fa) 

Meio de cultivo 
  

         SPE  HPLC  

Ensaio de Citotoxicidade 

Vermelho 
Neutro MTT Azul de Trypan 

TSB Sem efeito Sem efeito  Sem efeito  

TSB Fa Sem efeito Sem efeito  Sem efeito  

M9 Sem efeito Sem efeito  Sem efeito  

M9 Fa Sem efeito  Sem efeito Sem efeito 

DMEM Sem efeito  Tóxico (*) NR 

DMEM Fa Sem efeito  Tóxico (*) NR 

DMEM 
 (sem vermelho fenol) NR  Sem efeito  NR 

DMEM Fa 
(sem vermelho fenol) NR  Sem efeito  NR 

 
NR Não Realizado 

             *** p < 0,001 e, * p < 0,05 (Quando comparado ao controle negativo). 
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Figura 35- Investigação da capacidade antifagocítica da fração originária do 
cultivo da cepa LB7 em DMEM sem vermelho fenol. Macrófagos pré-

incubados 30 min com o Fa (originária da SPE) foram infectados com a cepa E2348/69. 
O número de bactérias fagocitadas foi determinado através da UFC. Como controles 
negativos foram utilizadas células infectadas na ausência da fração ou em presença da 
fração originária do cultivo da C600 (F-600) ou do meio (F-Meio). * Análise obtida pelo 
teste paramétrico t de student *** p < 0,001. 

 
 
 
 

Até o momento, sobre o estudo da caracterização do fator antifagocítico 

conclui-se que o Fa secretado pela cepa LB7 de EPECa mostrado inibir a fagocitose 

de E. coli e S cerevisae (MELO, 2011), inibe também a fagocitose de S. flexneri e 

até partículas inertes de látex. O Fa de natureza provavelmente peptídica é 

secretado também a 20 oC. Aparentemente é secretado, além do meio TSB, em 

meio pobre como M9 (em pequena quantidade) e em DMEM. No entanto, o Fa 

originário do cultivo em DMEM é citotóxico e Fa em DMEM sem vermelho fenol é 

inespecífico. Os resultados aqui obtidos mostram que o meio DMEM não é um meio 

adequado ao avanço do isolamento e caracterização do Fa.  
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5 DISCUSSÃO 

  

Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) é um dos patótipos de E. coli 

responsáveis pela diarreia infantil, sendo epidemiologicamente importante nos 

países em desenvolvimento (LEBEIS; SHERMAN; KALMAN, 2008). A diarreia mata 

mais crianças do que AIDS, malária e sarampo juntos (UNICEF, 2009).  

EPEC atípica (EPECa) se diferencia de EPEC típica (EPECt) por não 

apresentar o plasmídio EAF que codifica a fímbria BFP e por não produzir a toxina 

de Shiga (Stx), o que a diferencia da EHEC (KAPER, 1996). Outra característica 

importante que diferencia EPECt de EPECa é que esta última é altamente 

heterogênea quanto aos fatores de virulência (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002). 

Além dos fatores de virulência codificados por genes presentes na região LEE, 

comuns a ambas “subcategorias”, EPECa expressa fatores de virulência adicionais.  

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que os surtos de diarreia ocorridos 

no Brasil e em outros países em desenvolvimento têm sido frequentemente 

causados por sorotipos de EPECa (ARAUJO et al., 2007; BUERIS et al., 2007; 

FERNANDES-FILHO, 2004; FRANZOLIN et al., 2005; GIRÃO et al., 2001; 

HERNANDES et al., 2009; SMITH et al., 1996; TRABULSI; KELLER; GOMES, 

2002). Para colonizar a mucosa intestinal do hospedeiro, EPEC se adere de maneira 

intima ao enterócito induzindo a lesão A/E. Esta lesão provoca uma série de 

perturbações ao epitélio, entre estas, a perturbação das junções oclusivas 

(GLOTFELTY et al., 2014). 

Está bem estabelecido que bactérias invasoras da família das 

Enterobacteriaceae, tais como Salmonella, Shigella e AIEC, utilizam as células M 

como ponto inicial da interação com a mucosa do hospedeiro (CHASSAING et al., 

2011; MARTINEZ-ARGUDO et al., 2008; SANSONETTI, 2004), a partir desta, muitos 

patógenos entéricos atingem o folículo associado ao epitélio (FAE) onde são 

capturados pelos macrófagos residentes e células dendríticas subepiteliais (HASE et 

al., 2009). EHEC e EPEC são classificadas como patógenos extracelulares, mas 

cepas de EHEC, incluindo os sorotipos O157:H7 e não O157:H7 e a cepa de EPECt 

E2348/69 foram descritas também como capazes de translocar as células M 

(BULGIN et al., 2009; ETIENNE-MESMIN et al., 2011). No caso da EPECt a 

molécula efetora EspT, como ativadora de Rac1, perturba a membrana de fagócitos 

não profissionais facilitando a invasão bacteriana (BULGIN et al., 2009). 
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Recentemente foi demonstrada a invasão de células Caco-2 também por uma cepa 

de EPECa (PACHECO et al., 2014). A invasão bacteriana, mediada pela 

translocação das células M, ou pela perturbação das junções oclusivas facilita o 

acesso da bactéria aos macrófagos residentes no FAE (GLOTFELTY et al., 2014; 

HASE et al., 2009).    

Diferentes estudos têm abordado a interação da cepa protótipo de EPECt 

com macrófagos, no que diz respeito ao mecanismo antifagocítico (CELLI; OLIVIER; 

FINLAY, 2001; DONG et al., 2010; GOOSNEY et al., 1999; IIZUMI et al., 2007; 

MARCHÈS et al., 2008; QUITARD et al., 2006). No entanto, em todos estes estudos, 

mesmo em presença de um mecanismo antifagocítico, cerca de 40% das bactérias 

utilizadas são internalizadas (CELLI; OLIVIER; FINLAY, 2001; DONG et al., 2010; 

GOOSNEY et al., 1999; IIZUMI et al., 2007; MARCHÈS et al., 2008; QUITARD et al., 

2006). No entanto, estudos destinados a investigar o destino destas bactérias são 

praticamente inexistentes.  

Melo (2011) descreveu um fator antifagocítico secretado no meio de cultivo da 

cepa LB7 de EPECa. Como descrito para EPECt, mesmo em presença do fator 

antifagocítico, ainda assim, bactérias foram observadas dentro dos macrófagos. 

Entretanto, da mesma forma que na EPECt, o destino da EPECa fagocitada era 

também desconhecido. 

O objetivo deste trabalho foi estudar justamente a interação de EPECa com 

macrófagos, já que em relação às cepas de EPECa, de maneira geral, pouco se 

sabia sobre a interação com fagócitos profissionais. 

No estudo da interação das cepas de EPECa LB7 (O55:H7), LB13 

(O111:abH9) e BA487 (O55:H7) identificou-se um comportamento diferente na 

interação com os macrófagos J774A.1. A diferença esta relacionada tanto na 

porcentagem de células infectadas, como no número de bactérias por célula. A 

porcentagem de macrófagos infectados pela cepa LB13 é significativamente menor 

quando comparado aos achados com as cepas LB7 e BA487. Entretanto, em 

relação ao número de bactérias nota-se que, enquanto na infecção pelas cepas 

LB13 e LB7 a proporção de bactéria/célula é uma, na infecção pela cepa BA487 a 

proporção de bactérias/célula é seis, enquanto a proporção de E. coli não 

patogênica (cepa HB101) é de dez bactérias/célula (Figura 8). A menor fagocitose 

da cepa LB13 foi também confirmada através da determinação da CFU (Figura 9). 
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A diferença de comportamento na fagocitose parece independer do sorotipo 

da cepa, já que as cepas LB7 e BA487, ambas do mesmo sorotipo, apresentam 

comportamentos distintos tanto com relação à porcentagem de célula infectada 

como na quantidade de bactéria fagocitada. 

Diferentes patógenos já foram descritos como capazes de sobreviver dentro 

dos macrófagos a partir da utilização de estratégias diversas (ALEXANDER; 

VICKERMAN, 1975; BACA; LI; KUMAR, 1994; CHARRON; SIBLEY, 2002; 

DERETIC; FRATTI, 1999). Shigella flexneri e Salmonella enterica serovar 

Typhimurium são bactérias conhecidas por multiplicarem-se dentro de macrófagos 

presentes na lâmina basal e posteriormente invadir o epitélio intestinal do 

hospedeiro (ASHIDA et al., 2011; MARTINEZ-ARGUDO; JEPSON, 2008). 

Mycobacterium tuberculosis (DERETIC; FRATTI, 1999) e Toxoplasma gondii 

(CHARRON; SIBLEY, 2002) impedem a formação do fagolisossomo após serem 

internalizados; Coxiella burnetti (BACA; LI; KUMAR, 1994) e Leishmania sp 

(ALEXANDER; VICKERMAN, 1975) são capazes de sobreviver dentro de um 

ambiente inóspito como o fagolisossomo.   

No caso de EPECa, as cepas LB13 e LB7, sem interferir na viabilidade 

celular, sobreviveram em macrófagos até o tempo máximo investigado que foi 72 h, 

enquanto a sobrevida da cepa HB101, utilizada como controle, foi significativamente 

reduzida durante o mesmo período (Figura 11). O fato dos macrófagos fagocitarem 

uma elevada carga bacteriana da cepa BA487 (Figura 8) impediu acompanhar as 

células infectadas após 24 h. Após este período, a perda celular tornou-se evidente 

(Figura 11).   

A sobrevida de AIEC em macrófagos J774A.1 foi descrita até 48 h, após este 

período, o número de bactérias intracelular foi reduzido (GLASSER et al., 2001). Já 

a sobrevida de EHEC em macrófagos só foi mostrada até 24 h após a infecção, 

depois disto, morte bacteriana e apoptose foram observadas (ETIENNE-MESMIN et 

al., 2011).    

O NO apresenta inúmeras funções biológicas atuando no sistema vascular, 

nervoso central, digestório e principalmente no sistema imune (BECKMAN et al., 

1990). Diferentes células podem produzir NO em resposta a determinadas citocinas 

ou a componentes bacterianos, como por exemplo, neutrófilos, macrófagos e células 

epiteliais (GOBERT et al.; 2002; LYONS; ORLOFF; CUNNINGHAM, 1992). 
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O NO é gerado pela enzima óxido nítrico sintase (NOS) a partir da conversão 

de L-Arginina para L-Citrulina (ELLIOTT; WALLACE, 1998). O NO atua como radical 

livre, sendo citotóxico para determinados microrganismos e células tumorais. Os 

seus efeitos incluem a indução da apoptose, a modulação da adesão do neutrófilo, 

além da regulação diferenciada na síntese de citocinas pelos leucócitos (BOGDAN, 

1997). Além disso, o NO reage com o ânion superóxido (O2
-) formando o peroxinitrito  

(ONOO-) um poderoso agente oxidante que pode causar danos ao DNA, oxidação 

de proteínas e nitração de resíduos aromáticos em proteínas (KOHEN; NYSKA, 

2002). O superóxido pode ainda ser convertido em peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

em radical fortemente reativo OH- (FANG, 2004). O radical hidroxila OH-  foi descrito 

por acarretar danos ao DNA, RNA, proteínas, lipídios, membrana do núcleo e da 

mitocôndria. Por outro lado, o peróxido de hidrogênio (H2O2) atua na inativação de 

enzimas, oxidação do DNA, lipídeos e tem ação direta sobre a estrutura da proteína 

heme levando a liberação de ferro (KOHEN; NYSKA, 2002). 

Entre as diferentes funções do NO a ação microbicida se destaca, por isso 

cada vez mais estratégias bacterianas que visam impedir a sua produção têm sido 

descritas. Mutantes que perderam o citocromo c (cycP) ou NO redutase (norB) em 

Neisseria meningitides apresentam sobrevivência reduzida em macrófagos humanos 

e em culturas de órgãos da mucosa nasofaríngea de humanos (STEVANIN et al., 

2005). No caso de Pseudomonas aeruginosa mutantes de NO redutase (norCBD) 

apresentaram redução na viabilidade bacteriana em macrófagos murinos 

(KAKISHIMA et al., 2007). Em um estudo genômico de isolados clínicos de EHEC 

encontraram o gene norV funcional, o qual codifica uma NO redutase que esta 

correlacionado com o aumento de Síndrome Hemolítica Urêmica. Além disso, 

estudos realizados com norV inativo levou a redução na sobrevivência de EHEC em 

macrófagos de camundongos, quando comparado com os ensaios em que o norV 

estava ativo (POIRIER et al., 2008; SHIMIZU et al., 2012).  

Até o momento os estudos relacionados à participação de NO na infecção por 

EPECt foram realizados em células epiteliais (MALLADI et al., 2004; MARESCA et 

al., 2005). A cepa E2348/69 parece inibir a expressão de iNOS prevenindo a 

produção de NO em células epiteliais intestinais estimuladas com citocinas (IFN-, 

TNF-α e IL-1β) (MARESCA et al., 2005). Entretanto, bactérias entéricas incluindo 

EIEC, Salmonella Dublin e H. pylori podem induzir a expressão de iNOS mesmo na 

ausência de citocinas (KIM et al., 2002; WITTHOFT et al., 1998). 
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A heterogeneidade das cepas de EPECa aqui estudadas também foi 

constatada em relação a produção de NO. Apenas as cepas LB7 e BA487 induziram 

a produção deste componente, já que nas culturas de macrófagos infectados com a 

cepa LB13 o NO não foi detectado (Figura 12). No entanto, independente da 

presença de NO, as cepas LB7 e LB13 sobreviveram em macrófagos (Figuras 11 A 

e B), enquanto que a morte da cepa controle foi evidente (Figura 11 C). 

A sobrevida de EPECa em macrófagos foi também investigada na presença 

de IFN-. A estimulação de macrófagos com LPS e IFN- confere as condições 

ideais para a produção de NO gerando o aumento da capacidade microbicida destas 

células (GAO et al., 1997). Mesmo nestas condições, na presença de níveis 

elevados de NO, a sobrevida de EPECa no ambiente intracelular permaneceu a 

mesma.  

Para EPECt foi demonstrado que a proliferação de bactérias, cultivadas em 

LB, só é inibida em presença de alta concentração de NO (superior a 20 µM) que foi 

obtida a partir do doador de NO (NONOate) (MARESCA et al., 2005). Os resultados 

obtidos com EPECa indicam que as cepas LB7 e LB13 resistem a altos níveis de NO 

dentro das células, já que a sobrevivência foi observada mesmo em presença de 

IFN- (Figura 13 D), o que sugere um mecanismo de escape intracelular. O aumento 

dos níveis de NO induzido por IFN- não foi suficiente para controlar a infecção por 

BA487, sendo que, nestas condições, o descolamento celular a partir de 24 h de 

infecção também foi observado (dados não mostrados).  

As principais citocinas usadas in vitro para estimular a expressão de iNOS 

são IFN- e TNF-α (MARESCA et al., 2005). O TNF-α é um mediador pró-

inflamatório produzido por macrófagos estimulados com LPS e outros produtos 

bacterianos (BARNES; KARIN, 1997). A principal função do TNF-α é estimular o 

recrutamento de monócitos e neutrófilos para o sítio da infecção e aumentar a 

capacidade microbicida das células atuando de maneira indireta na eliminação de 

patógenos (BRITTON et al., 1998).   

Macrófagos infectados com EPECa secretam TNF-, mas a sua produção 

parece ser dependente da quantidade de bactéria fagocitada. Células infectadas 

com a cepa BA487, que é mais fagocitada, produzem altos níveis de TNF-, mesmo 

na infecção com o menor MOI (MOI 10), enquanto a produção em macrófagos 

infectados com a cepa LB13, pouco fagocitada, só foi detectada na infecção com 
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MOI 100 (Figuras 15 A, B e C). Semelhante a produção de NO, a indução de TNF-α 

por EPECa parece não variar, na mesma cepa, de acordo com o MOI (Figura 15 D).   

Macrófagos são considerados fagócitos profissionais devido ao vasto arsenal 

de receptores que possibilita o reconhecimento de diferentes PAMPs, como por 

exemplo, o LPS, ácido lipoteicoíco, peptideoglicano, flagelina, entre outros ligantes 

(JANEWAY, 1992). Com isso, a ativação do macrófago inicia-se a partir do 

reconhecimento ligante-receptor. No entanto, a intensidade da resposta depende do 

“diálogo” estabelecido entre patógeno-hospedeiro, uma vez metabolicamente ativo, 

o patógeno pode expressar fatores de virulência que possibilitem impedir ou retardar 

a ativação dos mecanismos microbicidas.  

No caso da interação macrófago-EPECa não houve produção de NO por 

células que receberam as cepas LB7 e BA487 mortas pelo calor. Ao analisar a 

produção de NO por células infectadas com as bactérias tratadas com antibiótico 

bacteriostático, somente no sobrenadante das culturas infectadas com a cepa 

BA487 o NO foi detectado. Esta diferença de comportamento entre as cepas de 

EPECa parece, mais uma vez, estar relacionada a capacidade de “ser mais 

fagocitada”, já que a cepa BA487 é, entre as cepas estudadas, a mais fagocitada.   

Apenas o reconhecimento dos padrões moleculares de superfície parecem 

não ser suficientes para a indução de NO pela cepa LB7 que é naturalmente menos 

fagocitada (Figura 14). No caso do H. pylori a produção de NO por macrófago 

infectado independe da presença da superfície bacteriana preservada ou do contato 

da bactéria-célula hospedeira, já que o lisado bacteriano, proteínas solúveis de 

superfície e o sobrenadante da cultura bacteriana induzem a produção de NO 

(BUSSIÈRE et al., 2005; GOBERT et al., 2001; GOBERT et al., 2002; WILSON et 

al., 1996).  

O NO é gerado pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), há três tipos de NOS 

que são: constitutivo (cNOS), endotelial (eNOS) e induzível (iNOS), porém apenas 

iNOS produz NO por tempo mais prolongados (ELLIOTT; WALLACE, 1998).  

A L-Arginina, aminoácido essencial para mamíferos adultos, é usado na 

biossíntese de agmatina, importante na síntese de poliaminas (Figura 5). L-arginina 

é o substrato de competição utilizado pela enzima iNOS para a produção de NO 

através da conversão de L-Arginina em L- Citrulina e pela arginase para a produção 

de ureia e L-Ornitina (Figura 5) (BOGDAN, 2001). Como estratégia de sobrevivência, 

bactérias e parasitas exploram a L-Arginina usando sua própria arginase ou a 
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arginase do hospedeiro impedindo a produção da iNOS e consequentemente de NO. 

Este é o caso do H. pylori, cujo gene rocF codifica uma arginase, a qual consome L-

Arginina prevenindo a produção de NO por iNOS, o que favorece a sua sobrevida 

(CHATURVEDI et al., 2007; GOBERT et al., 2001).  

O fato da cepa LB13 de EPECa não induzir a produção de NO em 

macrófagos poderia ser tanto pela presença de arginase bacteriana, como pela 

utilização de uma arginase da célula ou até a presença de outra enzima que também 

utilize a L-Arginina como substrato. No entanto, a LB13 diferente das cepas LB7 e 

BA487 que induziram NO, mostrou-se capaz de utilizar a via da arginase do 

macrófago, o que justificaria a ausência da produção de NO por essas células 

(Figura 16) da mesma forma que Salmonella entérica sorovar Typhimurium explora a 

arginase do hospedeiro para sua sobrevivência dentro de macrófagos de murino 

(LAHIRI; DAS; CHAKRAVORTTY, 2008).  

No caso da LB13 a pesquisa da presença de uma enzima diferente da 

arginase que utiliza também a L-Arginina denominada Arginina Dihidrolase foi 

negativa. Outra hipótese que poderia justificar a ausência da indução de NO pela 

cepa LB13 é a presença de ornitina descarboxilase (ODC) na bactéria. Isto porque 

ODC é conhecida por ativar a produção de poliaminas, mais especificamente a 

espermina, que inibiria a enzima iNOS em macrófagos (BLACHIER; MIGNON; 

SOUBRANE, 1997; BUSSIERI et al., 2005). O teste bioquímico que pesquisa a ODC 

na bactéria foi negativo, no entanto há a possibilidade da espermina estar sendo 

ativada pela ODC do hospedeiro. A indução de ODC do hospedeiro para a produção 

de espermina e inibição de iNOS já foi descrita na infecção de H. pylori com 

macrófagos. Além de inibir a iNOS, a espermina também contribui para a inibição de 

citocinas pro-inflamatórias como TNF-α (BUSSIÈRE et al., 2005). O fato da LB13 só 

ter induzido a produção de TNF-α no MOI 100 e, mesmo assim, em pequena 

quantidade, corrobora a hipótese da ODC do hospedeiro estar sendo utilizada.  

Outra hipótese levantada para a inibição de NO nos macrófagos infectados 

com a cepa LB13 é a presença de alguma enzima que neutralizasse NO. A 

flavohemoglobina (Hmp) é conhecida por neutralizar NO através da oxidação dele 

para nitrato em condições aeróbias, enquanto que em condições anaeróbias Hmp é 

capaz de reduzir NO para óxido nitroso (N2O) (CRUZ-RAMOS et al., 2002; 

GARDNER; GARDNER, 2002). Todas as cepas aqui estudadas apresentaram o 

gene hmp (Figura 17).  
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A utilização de Hmp na resistência ao NO já foi descrita tanto para E. coli não 

patogênica (STEVANIN; READ; POOLE, 2007) como para E. coli patogênica como 

UPEC e EHEC (SHIMIZU et al., 2012; SVENSSON et al., 2006). Hmp não é 

exclusivo de E. coli, sendo também encontrada em outras espécies como exemplo 

S. enterica sorovar Typhimurium que utiliza Hmp em condições aeróbias para 

converter NO em nitrato (NO3
-). Além disso, já foi demonstrada a participação de 

Hmp na sobrevida intracelular bacteriana (BANG et al., 2006; KARLINSEY et al., 

2012). Vibrio cholerae apresenta hmpA e sua expressão é controlada pelo regulador 

transcricional NorR (sensor de NO), mutantes para hmpA e norR apresentaram 

dificuldades na colonização do intestino de camundongo adulto em períodos 

prolongados (STERN et al., 2012). 

A sobrevivência dentro de macrófagos já foi descrita para diferentes 

microrganismos (CELLI; FINLAY, 2002; COOMBES; VALDEZ; FINLAY, 2004). 

Aparentemente há três importantes estratégias para, uma vez no ambiente 

intracelular, evitar a morte. Enquanto há microrganismos como Listeria 

monocytogenes e Trypanosoma cruzi que desenvolveram estratégias de escapar do 

fagossoma (DRAMSI; COSSART, 2002; NOGUEIRA; COHN, 1976), há outros como 

Mycobacterium tuberculosis e Toxoplasma gondii que sobrevivem no ambiente 

vacuolar modificando-o de maneira a impedir a maturação completa que culmina na 

fusão com os lisossomos (CHARRON; SIBLEY, 2002; DERETIC; FRATTI, 1999).  

Após a internalização do patógeno, o fagossoma passa a adquirir 

propriedades através do processo de maturação que envolve eventos sequenciais 

de fusão com compartimentos da via endocítica o que, culmina na formação do 

fagolisossomo (UNDERHILL; OZINSKY, 2002). Estes eventos são controlados por 

Rab GTPases (CHAVRIER et al., 1990; SMITH et al., 2007). As Rab5 e Rab7 têm 

sido detectadas especificamente na membrana de fagossomas recente e tardio 

respectivamente, sendo importantes marcadores de maturação vacuolar (GORVEL 

et al., 1991; VIEIRA et al., 2003). Vacúolos contendo as cepas LB13, LB7 e BA487 

não colocalizaram com Rab5 e Rab7 o que indica comprometimento na maturação 

vacuolar (Figuras 20 e 21).  

A interferência na maturação vacuolar foi também descrita na infecção por 

Mycobacterium, vacúolos contendo esta bactéria apresentam apenas marcadores de 

endossoma recente (SINAI; JOINER, 1997). Toxoplasma gondi também parece 

excluir proteínas da membrana plasmática do vacúolo interrompendo a maturação 
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nas etapas iniciais da maturação (SINAI; JOINER, 1997). A interferência no 

processo de maturação impede a fusão com lisossomo e consequentemente a morte 

da bactéria no ambiente vacuolar (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). 

E. coli, assim como outras bactérias entéricas, expressam em sua superfície 

fímbria do tipo 1 que consiste em filamentos longos de 1 a 2 µm composto de várias 

subunidades incluindo FimH. FimH é uma lectina que se liga a manose, responsável 

por promover a aderência e colonização nas superfícies de mucosas (MALAVIYA et 

al., 1999; TEWARI et al., 1993). Além disso, FimH também permite a adesão de 

bactérias à superfície de células fagocíticas, um evento que presumidamente 

poderia resultar na destruição da bactéria. Porém, a internalização de E. coli 

mediada por FimH não resulta na morte bacteriana após 24 h de infecção, diferente 

da internalização da bactéria opsonizada com anticorpo (BAORTO et al., 1997).   

A liberação intracelular de radicais livres na fagocitose mediada por FimH é 

atenuada, portanto, nestas células, não há indução de estresses oxidativo. E. coli 

FimH+ se liga à receptores CD48 de macrófagos, os quais estão localizados em 

plataformas de lipídeos associados à cavéolas. Por entrar pelas plataformas de 

lipídeos, E. coli FimH+ persiste em compartimentos ligados à membrana mantendo-

se protegida do estresse oxidativo e acidificação de vacúolo (BAORTO et al., 1997). 

Vesículas derivadas das plataformas de lipídeos parecem não fusionar com 

endossomas e consequentemente com lisossomas (KNODLER; CELLI; FINLAY, 

2001).  

A prevalência do gene fimH é alta entre as EPECa, um estudo realizado com 

79 cepas de EPECa identificou o gene fimH em 97,4% das cepas (FREITAS, 2008). 

O gene fimH também foi amplificado nas cepas LB13, LB7, BA487 e HB101 (Figura 

18) e a sua expressão foi confirmada através do teste de aglutinação em levedura 

(Tabela 5). Desta forma, as cepas LB7, LB13 e BA487 que resistem ao ambiente 

intracelular, poderiam estar utilizando esta rota de entrada.  

Bordetella pertussis expressa várias proteínas que promovem a entrada em 

macrófagos via receptor CR3. CR3 é conhecido por mediar a entrada da bactéria, 

sem que haja o disparo do estresse oxidativo. Nestas condições, a sobrevida 

bacteriana é aumentada (HELLWIG et al., 2001), visto que a subunidade essencial 

de NADPH oxidase, Rac1, não é recrutada para a membrana do fagossoma 

contendo a bactéria (CARON; HALL, 1998). 
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O receptor Fc é o responsável por mediar a fagocitose de partículas 

opsonizadas com IgG (CARON; HALL, 1998). A ligação por Fc é acompanhada 

pela ativação do burst oxidativo que leva a produção de ROI, ácido aracdônico e 

citocinas como TNF-α. Interessantemente o reconhecimento de uma partícula 

opsonizada pelo C3bi, que acontece via receptor CR3, ocorre na ausência de sinais 

pro-inflamatórios (CARON; HALL, 1998). No entanto, o fato dos fagócitos 

profissionais apresentarem uma grande diversidade de receptores para o 

reconhecimento de um microrganismo, invariavelmente diferentes receptores 

acabam sendo envolvidos.  

A diversidade de receptores poderia justificar o não encontro de um aumento 

do número das cepas de EPECa fagocitadas, quando opsonizadas com anticorpo 

(Figura 22). Neste caso, outros receptores, além do receptor Fc poderiam estar 

envolvidos na entrada de EPECa. Outro aspecto que deve ser considerado é que os 

macrófagos J774A.1, por serem de linhagem, poderiam ter a expressão do receptor 

Fc comprometida. No entanto, nos experimentos de fagocitose de bactérias 

opsonizadas realizados em macrófagos de cultura primária originários de 

camundongos C57BL/6, a diferença entre bactérias opsonizadas e não opsonizadas 

também não foi observada (Figura 22). Da mesma forma, macrófagos que tiveram o 

receptor Fc ocupado pelo ligante, devido à pré-incubação com anticorpo, também 

não apresentaram redução na fagocitose, quando comparado ao grupo controle 

(Figura 23). 

Aparentemente o receptor Fc não parece ser uma via importante para a 

entrada das cepas de EPECa. Isto também foi observado na fagocitose de EPECt e 

EHEC, em ambos patótipos, a proteína efetora EspJ interfere em uma via de 

sinalização comum à internalização pelos receptores FcR e CR3 prejudicando a 

utilização destes receptores durante a fagocitose (MARCHÉS et al., 2008). 

Receptor Toll-like (TLR) é a classe de receptor que reconhece padrões 

moleculares (PRRs) que estão presentes na maioria das células (AKIRA;TAKEDA; 

KAISHO, 2001; JANEWAY; MEDZHITOV, 2002). O TLR4 é conhecido por 

reconhecer principalmente o LPS (AKIRA;TAKEDA, 2004). A ligação de LPS-TLR4 

ativa NF-B induzindo a produção de citocinas pro-inflamatórias (TNF-α, IL-6 e IL-1) 

e o óxido nítrico (MIZEL et al., 2003). O envolvimento do TLR4 na fagocitose das 

cepas de EPECa foi demonstrado a partir da infecção de macrófagos de cultura 
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primária originários de camundongo C3H/HeJ, que apresenta mutação espontânea 

no TLR4, e macrófagos originários C57BL/6 que expressa TLR4. Macrófagos 

obtidos de C57BL/6 eliminaram as bactérias após 24 h de infecção, enquanto nos 

macrófagos derivados de C3H/HeJ, a quantidade de bactérias foi praticamente 

mantida no mesmo período de infecção (Figura 25). Estes resultados sugerem que a 

entrada da bactéria via TLR4 pode ser importante na morte bacteriana em 

macrófagos de cultura primária.  

A morte de EPECa em macrófagos derivados de C57BL/6, após 24 h de 

infecção, ocorre de forma independente de NO, já que as cepas de EPECa aqui 

estudadas não induziram a produção de NO nestas células. Apenas um pequeno 

aumento de NO foi observado nos macrófagos derivados de C3H/HeJ infectados 

com a cepa LB7 (Figura 26).  

Ao analisar a produção da citocina TNF-α que poderia estar sendo induzida 

pela ligação de LPS-TLR-4 que leva a ativação de NF-B (LEE; AVALOS; PLOEGH, 

2012) verificou-se que apenas a cepa BA487 de EPECa induziu a produção desta 

citocina. A indução de TNF-α pela cepa BA487 foi verificada tanto nos macrófagos 

derivados de C57BL/6 como nos obtidos do C3H/HeJ (Figura 27). Como apenas a 

cepa que apresenta um número elevado de bactéria/macrófago (Figura 8) foi capaz 

de induzir a produção de TNF- α, sugere que no caso da EPECa o maior estímulo do 

receptor TLR4 seja necessário para que haja a produção de TNF-α.  

Diferente do observado na infecção de macrófagos de linhagem J774A.1 

aonde a sobrevivência das cepas de EPECa dentro dos macrófagos foi observada 

até 72 h de infecção, macrófagos de cultura primária obtidos de C57BL/6 eliminaram 

as bactérias em 24 h após a infecção (Figura 25). Além disso, os resultados obtidos 

nos macrófagos de diferentes origens, também diferiram com relação à indução de 

NO. A produção de NO foi detectada em macrófagos de linhagem J774A.1, mas não 

nos macrófagos de cultura primária obtidos dos camundogos C57BL/6 (Figura 26). 

Embora estes achados possam parecer contraditórios, deve-se considerar 

que dependendo do background genético do macrófago, as células podem ser mais 

ou menos responsivas a um mesmo estímulo. O background genético do macrófago 

J774A.1 é BALB/c que é descrito como uma linhagem mais suscetível à infecções, 

como por exemplo, a Leishmaniose, isto porque ativa preferencialmente uma 

resposta dependente de Th2 (SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; TACCHINI-

COTTIER, 2012). Por outro lado, camundongos C57BL/6 que ativam 
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preferencialmentre a resposta Th1 são considerados resistentes à mesma infecção 

(SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; TACCHINI-COTTIER, 2012). Estes achados 

alertam para a necessidade da interpretação dos resultados sempre dentro do 

modelo estudado.  

Embora o objetivo deste trabalho tenha sido estudar a interação de 

macrófagos com diferentes cepas de EPECa, um estudos paralelo com a cepa 

protótipo de EPECt também foi realizado. Os resultados mostraram que a cepa 

E2348/69 sobrevive dentro dos macrófagos em presença de altos níveis de NO. 

Estes resultados sugerem que EPECt também apresente, além do mecanismo 

antifagocítico já bem decrito na literatura (CELLI; OLIVIER; FINLAY, 2001; DONG et 

al., 2010; GOOSNEY et al., 1999; IIZUMI et al., 2007; MARCHÈS et al., 2008; 

QUITARD et al., 2006) um mecanismo adicional para superar a atividade microbicida 

dos macrófagos. A sobrevivência intracelular da cepa E2348/69 poderia estar 

relacionada, por exemplo, a uma capacidade de metabolizar agentes microbicidas. A 

constatação de que EPECt sobrevive dentro de macrófagos, na presença de altos 

níveis de NO levanta pelo menos duas questões importantes que devem ser 

abordadas em estudos futuros. A primeira tem a ver com os mecanismos pelos quais 

as bactérias resistem ao NO produzido por macrófagos e a segunda diz respeita a 

entrada da bactéria e consiste na investigação se a via de entrada desempenha um 

papel na sobrevivência intracelular. 

Evadir a resposta imune é uma estratégia importante no estabelecimento da 

infecção. Muitos patógenos são conhecidos por burlar a fagocitose que faz parte da 

resposta imune inata e é fundamental na ativação da resposta adaptativa (ADEREM; 

UNDERHILL, 1999). Entre as estratégias desenvolvidas para previnir ou reduzir a 

fagocitose por fagócitos profissionais estão à interferência na adesão ao macrófago 

descrita, por exemplo, para S. aureus e S. pyogenes que apresentam as proteínas A 

e M respectivamente. Estas se ligam a porção Fc da imunoglobulina impedindo a 

interação com FcR (FISCHETTI, 1989; THAKKER et al., 1998). Outra estratégia é a 

interferência no englobamento do microrganismo, normalmente decorrente do 

prejuízo na polimerização dos filamentos de actina como visto em Yersinia sp 

(ANDERSSON et al., 1996; FALLMAN et al., 1995; ROSQVIST; BOLIN; WOLF-

WATZ, 1988). Além destas, diferentes estratégias para a sobrevivência dentro dos 

macrófagos já foram reportadas (ALEXANDER; VICKERMAN, 1975; BACA; LI; 
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KUMAR, 1994; CHARRON; SIBLEY, 2002; DERETIC; FRATTI, 1999; NOGUEIRA; 

COHN, 1976).  

O mecanismo antifagocítico descrito para EPECt inclui a redução do 

englobamento da bactéria obtido devido a ação das proteínas efetoras EspH, EspB, 

EspJ e EspF secretadas pelo SST3 (DONG et al., 2010; FRANKEL et al., 1998; 

IIZUMI et al., 2007; MARCHÈS et al., 2008; QUITARD et al., 2006) que atuam de 

maneiras diferentes na polimerização de actina (DONG et al., 2010; IIZUMI et al., 

2007; MARCHÈS et al., 2008; QUITARD et al., 2006). Para EPECa, o mecanismo 

antifagocítico parece ser bem diferente. Melo (2011) identificou uma cepa de EPECa 

(LB7) capaz de induzir um mecanismo antifagocítico em macrófagos a partir da 

secreção de um fator antifagocítico (Fa), que é produzido sem que haja a 

necessidade do contato com a célula (MELO, 2011). Este fator reduz 

significativamente a fagocitose por macrófagos de linhagem e de cultura primária, 

sendo que a inibição não parece ser específica à EPEC, visto que o 

comprometimento da fagocitose de Saccharomyces cerevisae também foi reportado.  

Embora os macrófagos sejam células importantes na defesa do hospedeiro, 

para algumas bactérias, a disseminação no hospedeiro antecede a passagem e 

sobrevida dentro destas células. Este é o caso de Shigella flexneri que após 

multiplicar-se dentro de macrófagos presentes na lâmina basal, invadem o epitélio 

intestinal facilitando a disseminação no hospedeiro (ASHIDA et al., 2011). 

Interessantemente o Fa obtido da cultura de EPECa inibiu também a entrada de S. 

flexneri nos macrófagos, interferindo no ciclo natural do estabelecimento da infecção 

de uma bactéria, cuja passagem pelo macrófago ocorre naturalmente na infecção in 

vivo (Figura 28).  

O englobamento do patógeno é um processo ativo cujo resultado é 

dependente, na maioria das vezes, da interação de moléculas expressas no 

microrganismo com o receptor celular. Em decorrência a esta interação, inicia-se o 

“diálogo” patógeno-célula hospedeira, fundamental na transdução de sinal. Como 

resultado desta “conversa” tanto a evolução como a resolução da infecção torna-se 

possível.  

A inibição da fagocitose de microrganismos pelo Fa poderia estar ocorrendo 

devido à interferência direta no reconhecimento de um ligante específico, como no 

caso dos PAMPs, que são marcadores moleculares importantes no reconhecimento 

pela célula fagocítica. Estes padrões, uma vez reconhecidos, ativam a sinalização 
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intracelular. Para avaliar se o Fa interferia na fagocitose na ausência destes ligantes, 

ensaios de fagocitose de partículas de látex foram realizados em presença do Fa. O 

Fa reduziu significativamente a fagocitose das partículas inertes demonstrando que 

a sua ação independe do reconhecimento de padrões moleculares de 

reconhecimento (Figura 29 A). 

Na análise por microscopia óptica, além da ausência de partículas internas é 

possível observar claramente que há também poucas partículas aderidas às células 

(Figura 29 B). A pequena quantidade de partículas observada externamente suscita 

a hipótese de que o Fa pudesse estar interferindo na etapa inicial da fagocitose que 

consiste no processo de adesão. A redução na fagocitose e a interferência na 

adesão ao macrófago já havia sido observada nos macrófagos tratados com Fa 

expostos à S. cerevisae. Além disso, o Fa inibiu significativamente a adesão de 

EPEC em células epiteliais Caco-2 e HEp-2 (MELO, 2011). Considerando que a 

adesão ao epitélio ocorre a partir do estabelecimento do SST3 que é fundamental 

para a colonização do intestino, a caracterização do Fa suscita o potencial de 

interferir/controlar a colonização intestinal.  

Ramarao et al. (2000) demonstraram que monócitos infectados com H. pylori 

fagocitam menos Neisseria gonorrhoeae e partículas de látex, via receptores de 

heparan sulfato e CD66 respectivamente. Estes achados indicam que o fator 

responsável pela antifagocitose de H. pylori afeta uma via sinalizadora comum à 

entrada por estes receptores (RAMARAO et al., 2000).  

Componentes orgânicos com atividade biológica já foram identificados em 

cultura de alguns microrganismos. Entre estes, há os componentes com atividade 

antimicrobiana identificados nas culturas de fungos como Penicilium spp., 

Clonostachys spp. e Aspergillus spp. (FIROOZMAND, 2008). No entanto, o Fa 

presente no sobrenadante do cultivo da cepa LB7 não foi detectado na fase orgânica 

e a inibição da fagocitose observada na fase aquosa é inespecífica (Figura 30). 

O tratamento com enzimas pode fornecer indícios sobre a natureza dos 

componentes com atividade biológica. No caso do Fa, a ação antifagocítica foi 

perdida após o tratamento com tripsina. A sensibilidade do Fa à tripsina indica que o 

composto é de natureza proteica com ligações peptídicas contendo resíduos com 

cadeia lateral com carga positiva, como arginina e lisina. O Fa não foi sensível a 

quimotripsina, enzima que reconhece especificamente ligações peptídicas contendo 
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resíduos de aminoácidos com cadeias laterais hidrofóbicas (grupos aromáticos) 

como fenilalanina, tirosina e triptofano (Figura 31).  

A influência da temperatura na expressão de fatores de virulência tem sido 

demonstrada. A lesão A/E só é induzida em EPEC a 37 °C, não sendo formada 

quando o crescimento bacteriano e a infecção ocorrem a 28 °C (ROSENSHINE; 

RUSCHKOWSKI; FINLAY, 1996). Amostras clínicas de Vibrio parahaemolyticus 

apresentaram aumento na motilidade, formação de biofilme e produção de proteases 

quando cultivadas a 37 °C, quando comparado à expressão a 28 °C. Por outro lado, 

nenhuma diferença na expressão foi observada quando amostras de Vibrio 

parahaemolyticus originárias do meio ambiente foram analisadas (MAHONEY et al., 

2010). No caso de Aeromonas salmonicida cujo crescimento ótimo ocorre em 

temperaturas abaixo de 20 °C, o cultivo a 25 °C, resulta na atenuação de fatores de 

virulência expressos no plasmídeo pAsa5 que codifica o SST3 (DAHER et al., 2011). 

No caso da secreção do Fa pela EPECa tanto na cultura mantida a temperatura 

ambiente como no cultivo a 37 ºC o Fa foi secretado (Figura 32). No entanto, não foi 

possível avaliar se há diferença quantitativa na secreção. A diferença observada na 

análise da expressão de diferentes fatores de virulência de V. parahaemolyticus nas 

temperaturas de 37 ºC e 28 ºC foi quantitativa (MAHONEY et al., 2010). 

O Fa foi identificado em cultura bacteriana mantida em meio TSB (MELO, 

2011). O fato do TSB ser um meio rico, com composição bastante diversificada 

impossibilitou o isolamento e identificação do componente ativo. Com o propósito de 

isolar este componente, a secreção do Fa em meios definidos foi vastamente 

investigada durante este trabalho. O meio M9 constituído apenas de sais e glicose, 

passíveis de eliminação na SPE, foi o primeiro meio analisado. Pela possibilidade de 

restar após a submissão à SPE, apenas os produtos secretados pela bactéria tornou 

este meio o primeiro candidato a ser testado. Além disso, a secreção do Fa em M9 

já havia sido descrita anteriormente (MELO, 2011). 

Na tentativa de separar o componente ativo do Fa, o sobrenadante do cultivo 

da cepa LB7 em M9 após submissão SPE foi refracionado por HPLC. No entanto, 

nenhuma das frações obtidas por HPLC inibiu a fagocitose (Figura 33 B). A inibição 

da fagocitose só foi observada quando o pool contendo todas as frações coletadas 

por HPLC foi testado (Figura 33 B). Muito provavelmente a concentração inicial do 

Fa, em meio M9, deve ser baixa, já que a composição pobre do M9 pode não 

favorecer a secreção. Isto justificaria o fato do Fa só ter sido detectado no produto 
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obtido da SPE e no pool das frações obtidas no HPLC (Figura 33). Caso fosse 

possível obter quantidade suficiente para isolar o Fa, o meio M9 seria o ideal, já que 

seus componentes seriam facilmente retirados durante o processo de purificação 

restando apenas os produtos de secreção bacteriana. Desta forma, houve um 

investimento na tentativa da utilização deste meio enriquecendo-o com os 20 

aminoácidos mais tiamina. No entanto, ainda assim, a secreção do Fa não foi 

suficiente para avançar no isolamento (dados não mostrados).  

O meio DMEM, mais rico do que o M9, com composição definida, utilizado no 

estudo da secreção de fatores de virulência (KNUTTON et al., 1998) também foi 

testado. A atividade antifagocítica foi detectada no sobrenadante do cultivo da cepa 

LB7 em DMEM após a submissão a SPE, no entanto, as frações obtidas na etapa 

seguinte da purificação, resultante do HPLC, foram citotóxicas. A mesma 

citotoxicidade foi também observada no produto obtido do DMEM, sem bactéria, 

submetido ao mesmo processo, que foi utilizado como controle (Tabela 6).  

O vermelho fenol é um indicador de pH que em DMEM encontra-se na 

concentração de 15 mg/L. Há relatos de que o vermelho fenol se liga a receptores 

de estrógeno e o meio DMEM já foi considerado tóxico para alguns tipos celulares 

(LIU et al., 2013; ZHU et al., 2012). Embora o DMEM não seja tóxico para 

macrófagos deve-se considerar que no processo de purificação há concentração de 

material. Desta forma, a toxicidade observada nas frações originárias do DMEM 

poderia ser devido à concentração do vermelho fenol. Em função disto, a secreção 

do Fa em meio DMEM sem vermelho fenol foi também investigada. Nas frações 

obtidas do sobrenadante do cultivo em DMEM, sem vermelho fenol, não foi 

detectado nenhum efeito citotóxico, porém, a interferência na fagocitose foi 

totalmente inespecífica, já que os controles só o meio (F-Meio) ou sobrenadante do 

cultivo de uma E. coli não patogênica (F-C600) inibiram a fagocitose de maneira 

semelhante (Figura 35). Na comparação do perfil gráfico obtido no fracionamento do 

sobrenadante do cultivo bacteriano em DMEM ao perfil do material obtido do 

sobrenadante do cultivo bacteriano em TSB, a redução do número de picos foi 

evidente, obviamente devido a menor complexidade do DMEM (Figura 34). No 

entanto, o DMEM se mostrou inadequado para o isolamento de Fa. Mesmo o DMEM 

sendo um meio utilizado nas culturas de macrófagos J774A.1 a concentração 

durante o processo de purificação pode ter favorecido a concentração de moléculas 

que, nestas condições, se tornaram tóxicas (Tabela 6).     



136 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O estudo da interação patógeno-célula hospedeira é complexo visto que há 

fatores envolvidos, de ambos os lados, que contribuem no estabelecimento deste 

“dialogo” que pode resultar no controle ou não da infecção. Os resultados aqui 

obtidos demonstram que as cepas de EPECa LB13, LB7 e BA487 apresentam 

comportamento heterogêneo na interação com macrófagos tanto na capacidade de 

ser fagocitada como no escape dos mecanismos microbicidas desta célula. 

A sobrevivência intracelular de EPECa foi observada nos macrófagos da 

linhagem J774A.1, com background genético BALB/c considerado mais suscetível à 

infecções. Por outro lado, macrófagos de cultura primária derivados de C57/BL6 

controlam a infecção, enquanto há sobrevida bacteriana nos macrófagos derivados 

de C3H/HeJ, que apresentam mutação espontânea no TLR4 o que indica o 

envolvimento do TLR4 na resolução da infecção.  

A capacidade de EPECa sobreviver nos macrófagos J774.A1 difere entre as 

cepas de EPECa. A cepa LB13 sobrevive dentro dos macrófagos sem induzir a 

produção de NO, provavelmente pela utilização da L-arginina pela via da Arginase, 

enquanto a cepa LB7 induz a produção de NO e mesmo assim, sobrevive no 

ambiente inóspito. Em comum, todas as cepas de EPECa estudadas interferem na 

maturação do fagossoma, o que justificaria a sobrevivência intracelular. Além disso, 

a cepa LB7 secreta um fator antifagocítico, de natureza peptídica, capaz de inibir a 

fagocitose de S. flexneri como também partículas de látex, provavelmente por atuar 

em uma via comum da fagocitose. No entanto, até o momento não foi possível 

identificar este fator. A pesquisa de novos meios de cultura definidos e que facilitem 

a secreção do Fa suficiente para a purificação deverá ser alvo de novos estudos. 

Este trabalho, pioneiro na investigação da interação de EPECa com 

macrófagos corrobora os achados que apontam a heterogeneidade deste grupo de 

bactérias. A partir destes resultados um estudo individual das cepas LB13 e LB7 

possibilitará a melhor compreensão das estratégias utilizadas na infecção nos 

diferentes modelos celulares. 
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Abstract 26 

Background: The success of infection by most pathogens has been attributed 27 

to various strategies to evade the host’s innate immune response. 28 

Macrophages produce antimicrobial compounds, immune mediators and 29 

degradative proteins, and constitute one of the main targets for microbial 30 

evasion mechanisms. EPEC are known to induce an anti-phagocytic 31 

mechanism by injecting different effector proteins into the phagocyte through 32 

the type III secretion system. However, some bacteria can still be found within 33 

these cells. We performed a study on the in vitro interaction of macrophages 34 

infected with EPEC to investigate the entry and survival of these bacteria inside 35 

macrophages in comparison with non-pathogenic E. coli and espA-deficient 36 

EPEC. The production of NO and TNF-α by cells, infected with either strain was 37 

also evaluated. 38 

Results:  Macrophages J774.A1 were infected with EPEC (strain E2348/69) and as 39 

control espA-deficient EPEC (strain UMD872) or non-pathogenic E. coli (strain HB101). 40 

The number of EPEC present in infected macrophages is lower than controls strains, 41 

probably because EPEC inject several effector proteins that interfere with the 42 

phagocytosis, but inhibition is not absolute and bacteria can still be found inside the 43 

macrophages. Macrophages infected with EPEC or non-pathogenic strain were still 44 

viable up to 72 hours after the infection pulse, differently of strain UMD872 induced 45 

high levels of cell detachment after 72h of infection.  The number of intracellular EPEC 46 

is maintained up to 72h after infection while the number of intracellular non-pathogenic 47 

bacteria decreased significantly by the same time. We show that EPEC induce the 48 

synthesis of NO and TNF-α by macrophages and still survive within these cells, 49 

even in the presence of high levels of these mediators.  50 



 

 

 

Conclusion: The results presented here suggest that EPEC presents an 51 

escape mechanism to survive the microbicide activity of macrophages, in 52 

addition to the previously described antiphagocytic mechanism 53 

Background:  54 

Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) constitute a class of 55 

extracellular bacterial pathogens that colonize the intestinal mucosal surface 56 

and intimately attach to the underlying epithelial cells [1]. These bacteria use 57 

the type III secretion system to inject a wide variety of effector proteins into 58 

enterocytes, inducing, among other effects, a rearrangement of the actin 59 

cytoskeleton and the effacement of the intestinal brush border, which are 60 

characteristics of the “attaching and effacing” A/E lesion [2]. In addition, effector 61 

proteins EspG, EspF and Map mediate the disruption of the tight junction (TJ) 62 

organization whose function is to seal the intercellular space and ensure 63 

selective permeability [3, 4]. 64 

The disruption of the TJ organization is a critical aspect of the EPEC 65 

infection and chronic gastrointestinal disorders, such as celiac disease and 66 

Crohn´s disease [5-7]. In both diseases the presence of intramucosal E. coli or 67 

mucosa associated E. coli have been reported [8, 9]. 68 

To successfully infect their hosts, A/E pathogens must not only subvert 69 

the cytoskeleton of intestinal epithelial cells but also escape the host's innate 70 

immune response [10]. Several pathogenic bacteria can evade phagocytosis by 71 

inhibiting the signaling pathways that lead to their uptake. Yersinia spp [11], 72 

Pseudomonas aeruginosa [12] and EPEC [13] are examples of bacteria that 73 



 

 

 

use the type III secretion system (T3SS) to inject effector proteins into 74 

macrophages, inhibiting phagocytosis.   75 

Different effector proteins have been described as important players in 76 

the inhibition of EPEC phagocytosis by macrophages [13, 14]. For instance, the 77 

effector protein EspF plays an important role in the uptake of bacteria by 78 

phagocytes through the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-dependent 79 

pathway [15]; EspB is an example of effector proteins that bind to the actin-80 

interacting region of myosin, decreasing the interaction between myosin and 81 

actin, which leads to the inhibition of phagocytosis [16]; EspJ is responsible for 82 

the inhibition of both FcR and CR3 mediated phagocytosis [17], while EspH 83 

blocks Rho GTPase signaling and FCR-mediated phagocytosis [18]. 84 

However, although EPEC have been shown to inject several effector 85 

proteins that can interfere with both the phagocytosis of opsonized bacteria and 86 

direct phagocytosis of the bacteria, in neither case inhibition is absolute and 87 

bacteria can still be found inside the macrophages [13, 14]. 88 

Macrophages are well equipped with antimicrobial and degradative 89 

proteins [19]. When activated, they rely on a complex array of oxygen-90 

dependent molecules that kill phagocytosed pathogens or hinder growth by 91 

depriving internalized pathogens of essential nutrients [20]. 92 

Despite the macrophages´ rich microbicide arsenal, there are 93 

microorganisms that developed efficient strategies to evade the microbicide 94 

machinery favoring permanence in the host [20]. The subversion of the defense 95 

mechanisms of professional phagocytes has been increasingly identified as a 96 

key strategy to microbial pathogenesis. There are microorganisms that once 97 



 

 

 

inside these cells escape the parasitophorous vacuole to multiply in the cytosol, 98 

where they are free from antimicrobial agents [21]. Others inhibit phagosome-99 

lysosome fusion and survive within phagosomes [21] and there are even those 100 

that survive and replicate within phagolysossomal compartments [22, 23]. 101 

To date, virtually all the existing information regarding the interaction 102 

between EPEC and macrophages focuses on the antiphagocytic mechanisms, 103 

with no emphasis on the phagocytosed bacteria themselves [13-16, 24]. The 104 

fact that the bacteria that disturb the gastrointestinal barrier can reach the 105 

Peyer's patches indicates the importance of better understanding the interaction 106 

bacteria – macrophage [25]. In this work we studied the in vitro interaction of 107 

EPEC with macrophages. Here, we perform a study on the in vitro interaction of 108 

EPEC with macrophages to investigate entry and survival inside macrophages 109 

as well as the production of NO and TNF-α. 110 

We show here for the first time that EPEC survive and replicate within 111 

macrophages in the presence of NO and TNF-α. These results suggest that 112 

EPEC developed a mechanism to overcome the microbicide action of 113 

macrophages, in addition to their previously described antiphagocytic 114 

mechanisms. 115 

Results 116 

Interaction of EPEC with murine J774A.1 macrophage-like line 117 

Most important studies on host cell-EPEC interaction found in the 118 

literature involve epithelial cells. The studies on the interaction of bacteria with 119 

professional phagocytes focus only on the capture of bacteria by these cells 120 



 

 

 

[13-16, 32]. To obtain an overview of the behavior of macrophages with EPEC, 121 

the interaction was initially assessed by light microscopy.   J774A.1 122 

macrophages were infected at MOI 50 and 100 of EPEC (strain E2348/69), 123 

espA-deficient EPEC (strain UMD872) or non-pathogenic E. coli (strain HB101) 124 

for 30min. The interaction of bacteria with macrophages was evaluated in two 125 

aspects:  the percentage of infected cells and the number of bacteria present in 126 

infected macrophages. In both cases, attached and internalized bacteria were 127 

considered, since they cannot be distinguished by light microscopy. 128 

The percentage of cells infected with EPEC was significantly lower than 129 

the percentage of cells infected with other strains at MOI 50 (Fig. 1A). 130 

Additionally the total number of bacteria inside macrophages, whether infected 131 

with a non-pathogenic strain or with strain UMD872, was significantly higher, at 132 

all MOIs, than when the cells were infected with EPEC (Fig. 1B). 133 

Macrophages infected at MOI 50 with EPEC (Fig 1C), UMD872 (Fig. 1D) 134 

and non-pathogenic strain (Fig. 1E) can be seen. The results shown here are 135 

consistent with the findings that EPEC prevent phagocytosis by macrophages 136 

through a T3SS dependent mechanism [13-17], but still, EPEC were found 137 

inside phagocytic cells (Fig 1). Therefore we decided to investigate the behavior 138 

of these bacteria within macrophages.  139 

Intracellular survival of EPEC   140 

Next, we examined the ability of EPEC to survive within phagocytes. The 141 

intracellular survival of EPEC was assessed 72h after the infection pulse. 142 

Macrophages infected with strain UMD872 and the non-pathogenic strain were 143 

used as controls. Cell detachment and viability were monitored during infection.  144 

Strain UMD872 induced high levels of cell detachment after 72h of infection 145 



 

 

 

(Fig. 2A), certainly due to the large number of phagocytosed bacteria (Fig. 1B, 146 

D). On the other hand, only little cell detachment was observed in cultures 147 

infected with EPEC and non-pathogenic strains, that occurred surely due to the 148 

handling of the infected cells (Fig. 2A).  149 

Macrophages infected with EPEC (Fig. 2B) or non-pathogenic (Fig. 2C) 150 

strains were still viable up to 72 hours after the infection pulse.  A Figure 2B 151 

shows that the number of intracellular EPEC is maintained up to 72h after 152 

infection. On the other hand, the number of intracellular non-pathogenic 153 

bacteria decreased significantly by the same time after the infection pulse (Fig. 154 

2C). 155 

The fact that EPEC survives within macrophages, as opposed to non-156 

pathogenic E. coli, suggests that the pathogenic strain evades the innate 157 

immunity protective mechanisms.  158 

Determination of the production of inflammatory immune mediators   159 

During the innate immune response, macrophages are activated through 160 

the recognition of microorganism structures. In response, they release several 161 

inflammatory mediators, such as TNF- and NO, which are critical for the 162 

eradication of intracellular pathogens. To evaluate whether the survival of EPEC 163 

is related to a decreased macrophage response, we verified the production of 164 

NO and TNF-α by macrophages infected with EPEC as well as with the non-165 

pathogenic strain at MOIs 10, 50 and 100, after 24h of infection. 166 

Both EPEC and the control strain induced the production TNF-α, 167 

independently of the tested MOI (Fig. 3A). Only macrophages infected with 168 



 

 

 

EPEC produced NO at the three MOIs tested (Fig. 3B), while non-pathogenic E. 169 

coli did not induce the production of this mediator, at any MOI used (Fig. 3B).  170 

The secretion of TNF-α and NO by macrophages infected with EPEC 171 

augmented as we increased the MOI from 10 to 50 and then to 100. In order to 172 

verify whether intracellular survival depends on the MOI used, the number of 173 

CFU was assessed immediately after the infection pulse and after 24h of 174 

infection in cells submitted to all three MOIs. The results show that EPEC 175 

survival does not decrease when cells are infected with greater MOIs (Fig 3C), 176 

when there is increased production of these mediators (Fig 3A,B). EPEC 177 

survived independently of the MOI tested (Fig. 3C). EPEC survives inside 178 

macrophages both in the presence of high levels of TNF-α, a modulator of the 179 

immune response, and of NO, an important microbicide agent.  180 

It is well known that Lipopolysaccharides (LPS), depending on type and 181 

concentration, stimulate the release of immune mediators, among which NO. In 182 

addition, other molecules, such as those present on the surface of bacteria, in 183 

combination with LPS, produce a synergetic effect in triggering the immune 184 

response. In order to evaluate whether such structural components from EPEC 185 

can alone be responsible for the synthesis of NO, we assessed the production 186 

of NO by macrophages that phagocytized dead bacteria or bacteria treated with 187 

chloramphenicol (Cm), a bacteriostatic antibiotic.  188 

Neither dead EPEC nor cm treated EPEC induced NO and the same was 189 

observed in assays with the live, dead and treated non-pathogenic strain (Fig 190 

3D). NO was detected only in cultures incubated with metabolically active 191 



 

 

 

EPEC, suggesting that its production does not depend on bacterial structural 192 

components (Fig. 3D). 193 

Interference of the IFN- activation on the survival of intracellular bacteria  194 

The combination of LPS and IFN- has been proven to be extremely 195 

effective in increasing the microbicide activity of macrophages, due in part to 196 

the generation of large amounts of NO [31]. To evaluate whether EPEC are 197 

really able to survive within macrophages under optimal NO producing 198 

conditions, bacterial survival and production of NO were verified in macrophage 199 

cultures infected with EPEC or with the control strain and stimulated with IFN- 200 

immediately after infection.  201 

Survival of EPEC within stimulated macrophages was not affected even 202 

after 72h of infection (Fig. 4A), while strain HB101 survival significantly 203 

decreased under the same conditions (Fig. 4B). Our results show that, as 204 

opposed to the non-pathogenic strain, EPEC stimulates NO production and 205 

survives it. EPEC still survives when NO release is further increased upon 206 

activation and stimulation with IFN-, while the control strain dies (Fig 4C).  207 

As expected, IFN- significantly increased NO production by infected 208 

cells, including cells infected with the non-pathogenic strain which, in the 209 

absence of IFN-, did not induce NO (Fig. 4C).  We show here that EPEC, but 210 

not non-pathogenic bacteria, resist high levels of NO, suggesting the existence 211 

of an escape from this important microbicide agent, which would explain EPEC 212 

survival within professional phagocytes (Fig. 4). 213 
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Discussion 215 

EPEC are among the most important pathogens responsible for children 216 

diarrhea, especially under 5 years old, leading to high morbidity and mortality 217 

[32]. These bacteria colonize the intestinal mucosa, induce A/E lesions and 218 

interfere with TJ, thus disturbing the intestinal epithelium [33]. 219 

Enteric pathogens can translocate across the epithelial tissue via M cells, 220 

which are specialized cells in the follicle-associated epithelium (FAE) [34]. The 221 

destination of these bacteria can vary depending on the species of the 222 

pathogen. For instance, Salmonella, which are able to survive within 223 

macrophages, can spread throughout the organism, leading to bacteremia and 224 

to systemic diseases [35, 36]. In contrast, other pathogens, such as Shigella, 225 

remain in the digestive tract [37]. Upon reaching the basolateral side of the cell, 226 

the intestinal bacteria are captured by subepithelial cells of the lymphoid follicle 227 

and phagocytized by resident macrophages [34]. 228 

Different pathogens present a variety of mechanisms for the subversion 229 

of phagocytosis by professional phagocytes [12, 38-42]. EPEC is known to 230 

inhibit phagocytosis through a mechanism that seems to depend on effector 231 

proteins such as EspJ [17], EspB [16], EspH [18] and EspF [15], which are 232 

injected into the cytoplasm of the cell through the T3SS. Additionally, EspF, 233 

considered as a multifunctional effector protein [43], it is also known to disturb 234 

TJ and induce an increase in intercellular permeability [44].  235 

Up to the present moment, practically all the information about the 236 

interaction between EPEC and macrophages in the literature focuses on the 237 



 

 

 

antiphagocytic mechanism, in murine macrophage lineage [13-16], but they 238 

disregard the fate of the bacteria that actually are phagocytized.  239 

But what is the importance of studying the interaction of macrophages 240 

with EPEC? Although EPEC are defined as extracellular pathogens it was 241 

shown that EspT, an effector protein of the T3SS, activates Rac1 and Cdc42 242 

leading to formation of membrane ruffles which facilitate EPEC invasion into 243 

non-phagocytic cells [45]. Both this invasion mechanism and the disturbance of 244 

the TJ could facilitate the access of the bacteria to Peyer's patches on the 245 

basolateral side. 246 

For the initial assessment of the interaction of macrophages with EPEC 247 

two parameters were investigated: I) the percentage of cells containing bacteria; 248 

II) the number of bacteria present in the infected cells.  249 

The percentage of cells containing EPEC was significantly lower than 250 

with the controls only at MOI 50. However, when the total number of bacteria 251 

interacting with cells is considered, a significant reduction in both MOIs 100 and 252 

50 is observed, when compared with the controls strains. The lower interaction 253 

of macrophages with EPEC, observed mainly through the determination of the 254 

number of bacteria present in infected cells, is consistent with the findings 255 

showing that EPEC induce an anti-phagocytic mechanism [13-17] which was 256 

also confirmed by the findings that show that the deficient strain in the assembly 257 

of T3SS is much more phagocytized. However, all the published work regarding 258 

the interaction of macrophages with EPEC only explore the capture of bacteria 259 

[13-17]. 260 



 

 

 

Considering that, although EPEC modulates phagocytosis, bacteria are 261 

still found inside the macrophages [13-16], our interest was to investigate what 262 

happens to the phagocytized EPEC.  263 

The abilities of EPEC to exploit the epithelial cell’s cytoskeleton and 264 

signaling pathways are well documented (35), but except for the anti-phagocytic 265 

mechanism EPEC’s evading strategies from other anti-microbial defenses of the 266 

host are virtually unknown.   267 

We show here that EPEC, differently from non-pathogenic E. coli, 268 

survives inside macrophages and its hostile intracellular environment. These 269 

cells play a critical role in the initiation, maintenance,  resolution of inflammation 270 

and in destroying microorganisms [19, 46]. Macrophage activation by microbial 271 

antigens can induce the production of reactive oxygen intermediates and NO, 272 

considered one of the most effective antimicrobial mechanisms [47].  273 

Here we demonstrate that the survival of EPEC in macrophages is not 274 

due to the absence or decreased activation of these cells. Actually, 275 

macrophages infected with EPEC still produce NO, demonstrating that these 276 

cells are activated and, even under these conditions, EPEC survive.  277 

IFN- is cytokine well-known for its protective activities against 278 

extracellular bacterial infections, among other important effects. It acts, in part, 279 

by inducing the production of TNF-α and NO [48]. The combination of LPS and 280 

IFN- constitute the most efficient signal to activate macrophages, increasing 281 

the release of these immune mediators [31]. Our results show that EPEC also 282 

survives in macrophages treated with IFN-, in the presence of high levels of 283 

NO and TNF-. On the other hand, the non-pathogenic strain succumbs to this 284 



 

 

 

hostile intracellular environment. Macrophages infected with the HB101 strain 285 

produce TNF-, but the synthesis of NO was detected only after stimulation with 286 

IFN-. 287 

Macrophages incubated with dead EPEC or treated with bacteriostatic 288 

antibiotic do not produce NO. The production of this immune mediator is only 289 

observed in cells infected with live bacteria, metabolically active. 290 

The results shown here suggest that, besides the described 291 

antiphagocytic mechanism [13-17], EPEC present an additional mechanism to 292 

overcome macrophage microbicide activities. The intracellular survival of EPEC 293 

may be related, for example, to a putative ability to catabolize microbicide 294 

substances. On the other hand, in the case of Salmonella, the importance of 295 

NO in mice was demonstrated through the increased mortality of iNOS 296 

knockout mice.  iNOS is an isoform of nitric oxide synthase responsible  for the 297 

synthesis of NO associated with antimicrobial activity [49]. The expression of 298 

iNOS is induced by the interaction with microbial products or in response to 299 

TNF-α, IFN- and IL1 [50].  300 

Interestingly, the behavior of epithelial cells infected with EPEC appears to 301 

be different from the observed in macrophages. Caco-2 cells with EPEC 302 

attached do not express iNOS [51]. This enzyme is only detected in the 303 

uninfected neighboring epithelial cells, suggesting that the bacteria can 304 

translocate effector molecules through the T3SS, which could be responsible for 305 

the inhibition of iNOS in infected epithelial cell [51]. 306 

Phagocytosis is an important process in the initiation of the adaptive 307 

immune response, as it promotes the release of proinflammatory cytokines and 308 



 

 

 

through antigen presentation to lymphoid cells after degradation of engulfed 309 

particles. The successful installation of many pathogens in the host occurs 310 

because of their ability to interfere with anyone of the steps of the phagocytic 311 

process [52].  312 

Somehow, all infectious diseases seem to reflect the evasion from or 313 

breakdown of mechanisms that are otherwise supposed to prevent it [53-56]. 314 

Thus, the evasion of phagocytosis by either reduced engulfment of bacteria or 315 

the ability to survive within these cells are important strategies used by different 316 

pathogens that can contribute to the success of infection [12, 13, 38, 40-42, 57-317 

59].  318 

Survival inside professional phagocytes requires specific attributes that 319 

may vary according to the location of the pathogen inside the cell. Some 320 

bacteria escape the phagosome and use the cytosol as a replicative niche [21]. 321 

Other bacteria somehow interfere with the development of the phagosome, 322 

preventing its maturation and bacterial lysis [60]. And there are those that 323 

survive inside the phagossome, i.e. that “like phagolysosomes”, in an acidic 324 

environment and other lysosomal conditions [22]. So far, EPEC is known to 325 

induce a decreased capture by macrophages [13-17], but nothing is known 326 

about its location within this cell. 327 

The finding that EPEC survive inside macrophages in the presence of 328 

high levels of NO raises three questions that should be addressed in further 329 

studies. The first has to do with the mechanisms used by the bacteria to resist 330 

NO produced by the macrophages; the second regards the location of EPEC 331 



 

 

 

inside macrophages and the third is whether the entry pathway of the bacteria 332 

plays a role in intracellular survival 333 

Conclusion 334 

Here we show for the first time that EPEC, once inside the macrophage, 335 

presents an additional escape mechanism which ensures its survival within the 336 

defense cells in the presence  of high levels of NO and TNF-α. These results 337 

suggest that EPEC developed a mechanism to overcome the microbicide action 338 

of macrophages, in addition to their previously described antiphagocytic 339 

mechanisms. A more detailed understanding of the process of escape of EPEC 340 

from the professional phagocyte defense mechanisms is the subject of further 341 

studies in course in our laboratory.  342 

Methods 343 

Bacterial strains 344 

In this study, we used the EPEC prototype strain E2348/69, serotype 345 

O127: H6 [26], strain UMD872, an espA-deficient derivative of E2348/69 [27], 346 

and, as a negative control, the non-pathogenic E. coli strain HB101 [28]. 347 

Bacteria were grown on MacConkey agar (BD Heidelberg, Germany) or in 348 

trypticase soy broth (TSB) (BD, Heidelberg, Germany) at 37oC for 18h. Bacterial 349 

cultures used for the infection originated from a single colony and were grown in 350 

TSB for 18 h at 37°C under static conditions 351 

Macrophage cultures and infection 352 

Murine macrophages, lineage J774.A1 (American Type Culture 353 

Collection No.TIB-67), were cultured in RPMI 1640 medium (Cultilab, 354 



 

 

 

Campinas, São Paulo) supplemented with 10% FBS (Cultilab, Campinas, São 355 

Paulo) at 37°C and 5% CO2. For infection assays, the cells were distributed on 356 

a coverslip or directly on the well’s bottom, at a concentration of 2x105 cells/well 357 

and infected 24h after distribution. The cells were infected with bacteria at MOI 358 

10, 50 or 100 for 30min, and then washed twice with PBS. 359 

Quantification of bacterial interaction 360 

Infected J774.A1 cells were fixed with 70% methanol and stained with 361 

10% Giemsa (Sigma-Aldrich, St. Louis,MO). The interaction of E. coli with 362 

macrophages was quantified by adding the numbers of adhered and 363 

internalized bacteria in a total of 300 cells, which were analyzed in several 364 

different fields. The percentage of infected cells was calculated as the number 365 

of infected cells/300 cells X 100.  366 

Determination of bacterial survival 367 

Infected macrophages were incubated with or without 5 ng/mL of 368 

recombinant IFN-  (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) for 24, 48 and 72h. The cells 369 

were then washed and incubated with 100 g/mL gentamicin sulfate (Gibco, 370 

Rockville, MD) for 1 h at 37°C. The cultured cells were washed again and then 371 

incubated for 24, 48 or 72 hours in RPMI 1640 medium supplemented with 10% 372 

FCS and 15 µg/mL gentamicin sulfate (Gibco, Rockville, MD) [29]. Next, the 373 

cells were washed twice with PBS, disrupted with 0.1% Triton X-100 (Sigma-374 

Aldrich, St. Louis, MO) for 10 min, diluted and plated on LB agar (Gibco, 375 

Rockville, MD). Plates were incubated for 18h at 37°C for the determination of 376 

the number of colony forming units (CFU/mL). Detachment and cell viability 377 

were tested at the end of each incubation time. Cell viability was tested using 378 



 

 

 

the Trypan Blue Dye Exclusion Assay [30] and the percentage of detached cells 379 

was determined in comparison with the uninfected cells, which presented 0% 380 

detachment. 381 

Synthesis of nitric oxide  382 

Nitric oxide (NO) has a very short half-life and rapidly degrades to nitrate 383 

and nitrite. Thus, the NO levels were indirectly determined in macrophage 384 

culture supernatants by measuring the levels of nitrite (NO2
-) using the Griess 385 

reaction [31]. In brief, the culture supernatants of macrophages infected with 386 

strains HB101 and EPEC, or incubated with these same bacteria previously 387 

killed by incubation at 60°C for 2h (corresponding to MOI 100), were incubated 388 

with 1% sulfanilamide in 5% phosphoric acid for 10min and 0,1% N-1-389 

napthyle’thylenediamine di-hydrochloride for 10min [31]. The optical density 390 

was measured at 550nm. Bacterial death was confirmed by plating the bacteria 391 

on LB agar. A culture supernatant of macrophages stimulated for 24h with 392 

1µg/mL purified E. coli LPS (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) and 5ng/mL of 393 

recombinant IFN- (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) was used as a positive 394 

control. 395 

Production of TNF-α 396 

 The levels of TNF-α were determined in the culture supernatant of 397 

macrophages after 24h of infection with strains HB101 or EPEC by ELISA 398 

(eBioscience), according to the manufacturer's guidelines.  399 
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Statistical analysis 402 

All data were analyzed using GRAPHPAD PRISM 5.0 (San Diego, CA). 403 

Each experiment was performed at least in triplicate. Values are expressed as 404 

means ± SEM. Differences were analyzed for significance using Student’s 405 

unpaired t test (two-tailed P value). Results were considered statistically 406 

significant when ***P < 0.001; **P < 0.01; *P < 0.05. 407 
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 621 



 

 

 

Figure 1: Comparison between EPEC, UMD872 and non-pathogenic E. coli 622 

behavior in the interaction with J77A1 macrophages.  Percentages of cells 623 

with bacteria (A).  Numbers of bacteria interacting (adhered to or internalized) 624 

with cells (B) after 30 min of infection. Macrophages infected with EPEC (C) 625 

UMD872 (D) HB101 (E) at MOI 50. Data represent the means ± standard 626 

deviations of 3 experiments performed in triplicate. Statistical analysis were 627 

obtained by parametric Student t test ** P <0.01.  628 

 629 

Figure 2: Cell viability and intracellular bacterial survival during 72 h of 630 

infection – Cell detachment observed after 72 h of infection with the different 631 

strains (A) Percentage of viable cells and number of CFU/mL in macrophages 632 

infected at MOI 50 for 30 min with EPEC (B) and non-pathogenic E. coli (C).  633 

Bacterial survival was assessed after 24, 48 or 72h of infection. Data represent 634 

the means ± standard deviations of 3 experiments performed in triplicate. 635 

Statistical analysis were obtained by parametric Student t test *** P <0.001. 636 

 637 

Figure 3 - Production of immune mediators - Macrophages were infected 638 

with EPEC and non-pathogenic E. coli at MOIs 10, 50 and 100 during 24h. 639 

Production of TNF-α (A);  Synthesis of NO (B); Number of intracellular EPEC 640 

(C); Synthesis of NO induced by dead bacteria and treated with 641 

chloramphenicol (Cm) bacteria (D). Data represent the means ± standard 642 

deviations of 3 experiments performed in triplicate. Statistical analysis obtained 643 

by parametric Student t test, *** P <0.001. 644 



 

 

 

Figure 4 - Intracellular bacterial survival and production of NO in 645 

macrophages stimulated with IFN-  . Macrophages were infected at MOI 50, 646 

in the presence or in the absence of IFN-, with EPEC (A) and non-pathogenic 647 

E. coli (B). The cells were cultured for 24, 48 or 72 hours for the determination 648 

of the number of CFUs. Correlation between the concentration of NO and 649 

intracellular bacterial survival after 24h of infection (C). Data represent the 650 

means± standard deviations of 3 experiments performed in triplicate. Statistical 651 

analysis obtained by parametric Student t test, *** P <0.001 ** P <0.01. 652 
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