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Resumo 

 

 

da Silva FP. Choque séptico: Integrando Imunologia e Biologia de Sistemas 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Sepse é a principal causa de óbito em pacientes internados em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs). Atualmente, ainda não se encontra disponível um 

biomarcador adequado, no intuito de detectar precocemente a presença de 

infecção, assim como servir de guia para monitorização da resposta clínica do 

paciente ao tratamento. 

 A pesquisa de novos marcadores de infecção é um dos objetivos principais 

deste projeto. Para tal fim, desenhamos um estudo prospectivo, em que 

acompanhamos pacientes sem infecção, internados em UTI, e coletamos 

informações clínicas e material biológico destes doentes antes, durante e 

após infecção nosocomial.  

Com o material coletado, investigamos mecanismos moleculares da doença, 

por meio de técnicas imunológicas clássicas, assim como pela obtenção de 

dados em larga escala.  

Estamos complementando estes estudos com projetos in vitro e em modelos 

experimentais, utilizando tanto animais selvagens, quanto geneticamente 

modificados. O material biológico obtido por meio desta estratégia é usado, 

igualmente, para experimentos de Imunologia e Biologia de Sistemas.  

O cerne dos nossos estudos são a Família dos Receptores Fc de 

Imunoglobulinas (FcRs) e os Peptídeos Antimicrobianos (AMPs). 

 

Descritores: choque séptico, sepse, inflamação, peptídeos catiônicos 

antimicrobianos, receptores Fc 

  



 

 

 

Abstract 

 

 

da Silva FP. Septic shock: Integrating Immunology and Systems Biology  

[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2014. 

 

Sepsis is the leading cause of death in Intensive Care Units (ICUs). A reliable 

biomarker to diagnose infection and to guide its treatment is still lacking. One 

of the main purposes of this project is to investigate potential sepsis 

biomarkers.  

We designed a prospective study, in which we follow critically ill patients 

without infection, and evaluate their inflammatory and immune response 

before, during and after nosocomial infection. Our approach includes classical 

immunological techniques as well as high-throughput screening.  

We are conducting in vitro studies and animal experiments, using both wild-

type and genetically modified mice, to further dissect our findings. 

The focus of our studies are the Immunoglobulin Fc Receptors (FcRs) and the 

Antimicrobial Peptides (AMPs). 

 

Descriptors: septic shock, sepsis, inflammation, antimicrobial cationic 

peptides, Fc receptors 
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1 Introdução  
 
1.1 Breve história da doença 

As bactérias, apesar de serem, com frequência, associadas a doenças, 

desempenham papel importante em diversas situações, tais como em ciclos 

químicos, liberando gás carbônico e nitrogênio, decompondo material 

orgânico, auxiliando na digestão animal e produzindo diversos compostos, 

como álcool, ácido acético e acetona. Ademais, bactérias são utilizadas pelo 

homem, para a produção de diversas substâncias, tais como medicamentos, 

queijo, vinho e algodão. A maior parte dos cientistas acredita que as bactérias 

foram a primeira forma de vida na terra. Rochas de 3,5 bilhões de anos, 

encontradas na Austrália, já apresentam microfósseis de organismos 

procariotos. 

Os humanos primitivos viviam da caça e da coleta. Eram nômades e 

viviam em pequenos grupos. Este estilo de vida é consistente com um baixo 

índice de doenças não-transmissíveis, as quais são mais facilmente 

associadas a dietas ricas em gordura, poucas fibras e sedentarismo. Este 

estilo de vida, em populações pouco numerosas e com pouco contato com 

outros grupos, além disso, é consistente com uma baixa incidência de 

doenças infecciosas agudas. Estudos recentes indicam que uma população 

necessita ter, pelo menos, 100.000 a 500.000 indivíduos para manter uma 

doença infecciosa aguda em circulação. Portanto, doenças infecciosas 

recorrentes ou crônicas, tais como lepra, sífilis ou tuberculose, são mais 

prováveis naquela época. Dados arqueológicos suportam essa noção. 

Conforme o estilo de vida das populações primitivas foi mudando, 

entretanto, com a implantação do hábito da agricultura e a presença de 
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animais domésticos, o padrão de doenças se alterou. Há uns 6000 anos, 

cidades da Mesopotâmia, Egito e vales Hindus atingiram tamanhos críticos, 

surgindo problemas de estoque de alimentos, higiene e água. Animais 

domésticos, assim como outros que se multiplicaram nestas condições, tais 

como ratos, tornaram-se fonte frequente de doença. O problema se agravava 

em períodos de chuva e enchentes. Desta época, até a atualidade, as 

infecções agudas têm apresentado papel de destaque na história da 

humanidade. As epidemias de praga e tifo são alguns exemplos de como tais 

doenças tiveram impacto catastrófico. 

A causa das doenças, para os povos primitivos, era sobrenatural, 

sendo considerada punição dos deuses, bruxaria de povos inimigos, 

possessão do demônio ou perda da alma. Isso começou a mudar, devido a 

Hipócrates (século V A.C.), que acreditava que as doenças tinham causas 

naturais, e que a observação detalhada do curso de uma doença poderia 

predizer seu curso em episódios futuros, assim como nortear propostas de 

tratamento. Com a queda da civilização greco-romana, entretanto, é 

interrompido por um milênio o progresso do pensamento científico. 

A história das doenças infecciosas se mistura, a partir do século XVII, 

com a história da microbiologia. Em 1609, Galileu constrói um microscópio. 

Em 1620, Francis Bacon começa a enfatizar a importância da metodologia 

científica. Em 1683, Anton van Leeuwenhoek identifica bactérias, pela 

primeira vez na História, usando lentes simples. Em 1840, Friedrich Gustav 

Jakob Henle, sugere que microrganismos podem causar doenças. Em 1861, 

Louis Pasteur rejeita, com bases científicas, a teoria da geração espontânea. 
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Em 1866, Pasteur comprova a teoria de que germes são causadores de 

doenças. 

Em 1880, o biólogo russo Elie Metchnikoff descobre o processo de 

fagocitose, ao observar a ingestão de bactérias por células leucocitárias. Ele 

conclui, na época, que o propósito da inflamação seria o de trazer células 

fagocíticas para o local da lesão, a fim de ingerir bactérias. Tal opinião 

contradiz a ideia, então vigente, de que o propósito da inflamação era trazer 

para o local da lesão, fatores séricos neutralizadores (anticorpos). Com 

trabalhos demonstrando que ambos os fatores são importantes protagonistas 

da resposta inflamatória, Metchnikoff e Paul Ehrlich (autor da teoria humoral) 

dividiram o Prêmio Nobel de 1908. 

Louis Pasteur e Robert Koch foram os pioneiros na descoberta de que 

as bactérias são agentes causadores de doenças. Pasteur, além disso, 

produziu as primeiras vacinas com vírus atenuados, incluindo, em 1885, a 

vacina contra raiva. Em 1882, foram descritos os postulados de Koch, que 

preconizavam que para se provar que um determinado microganismo é o 

causador de determinada doença, faz-se necessário: 1) que o organismo seja 

encontrado em lesões típicas da doença; 2) que o organismo possa ser 

isolado, a partir destas lesões, em meio de cultura sólido; 3) que inoculação 

deste agente cause a doença em modelos animais e 4) que o organismo 

possa ser recuperado no modelo animal. Koch, ademais, isolou as bactérias 

causadoras de tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) e anthrax (Bacillus 

anthracis).  

Em 1885, Theodor Escheric identifica Escherichia coli, como um 

habitante natural do intestino. 
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Em 1901, James Carroll prova que a febre amarela é causada por um 

vírus. Foi a primeira demonstração de que vírus são capazes de causar 

doenças em humanos.  

Em 1901, F. Peyton Rous encontra evidências que apontam as 

doenças infecciosas como possíveis causadores de câncer. Hoje, 

conhecemos diversos exemplos desta associação, dentre elas, a infecção 

gástrica por H. pylori. 

Em 1908, Paul Erlich desenvolve a droga Salvartan para o tratamento 

de sífilis. É o início do uso de agentes quimioterápicos para o tratamento de 

doenças infecciosas. Recebe, por isso, o prêmio Nobel. 

Em 1944, Oswald Avery demonstra que transferência do DNA de 

formas virulentas de Streptococcus pneumoniae para formas avirulentas, faz 

com que estas últimas adquiram um fenótipo patogênico. Hoje, com o 

sequenciamento genômico, descrito para várias espécies, incluindo-se desde 

bactérias até o ser humano, a biologia molecular tem se demonstrado, cada 

vez mais, um instrumento poderoso para a pesquisa da patogênese, 

diagnóstico e tratamento de diversos processos infecciosos. 

Apesar de doenças infecciosas, tais como lepra, serem conhecidas 

desde os tempos bíblicos, um surpreendente número de novos agentes 

infecciosos continua a ser descrito. Exemplos incluem a AIDS (1983), a 

Doença de Lyme (1982) e a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Severa), 

cujo vírus causador foi identificado em 2003.  

Diversos fatores demográficos e comportamentais, cabe lembrar, 

influem para a emergência de doenças infecciosas. Resistência microbiana a 

antibióticos de utilização frequente é outro fator importante para o 
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desenvolvimento de novas cepas, alterando características biológicas 

marcantes destes microrganismos. 

Há muito tempo se reconhece que mulheres no puerpério se 

encontram sob risco aumentado de infecção. Referência a isto pode ser 

encontrado, até mesmo, em textos de Hipócrates, assim como em textos 

hindus, datados de antes de 1500 A.C. Apesar disso, na antiguidade e no 

período medieval, a mortalidade por sepse puerperal era, aparentemente, 

baixa.  

No século XVII, entretanto, os partos começaram a ser realizados por 

médicos, em diversos hospitais. Apesar de ser considerado um avanço, com 

a possibilidade de resolução de partos mais complicados, a superlotação 

destes serviços, os exames frequentes e a falta de antissepsia, levou a um 

aumento alarmante nas complicações infecciosas.  

A primeira epidemia de sepse puerperal que se tem relato, ocorreu em 

1646 no Hôtel de Dieu, em Paris. Subsequentemente, diversos hospitais em 

toda a Europa e América do Norte apresentaram surtos desta doença e, 

mesmo fora dos períodos de epidemia, uma em cada quatro a cinco 

gestantes adquiria infecção no puerpério. 

Diversas teorias bizarras tentaram explicar a origem desse problema. 

Causa contagiosa é aventada, pela primeira vez, em 1842, por Thomas 

Watson, um médico inglês que também sugeriu lavagem das mãos e troca 

das roupas por parte dos médicos, antes da realização dos partos. Tal 

sugestão, entretanto, foi completamente ignorada pela comunidade científica. 

Na mesma época, nos Estados Unidos da América, outro médico 

chega à mesma conclusão. Seu nome é Oliver Wendell Holmes e, em 1843, 
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ele publica seu clássico livro, “The contagiouness of puerperal fever”. Nele, 

além da lavagem de mãos e da troca de roupas, aconselha que médicos que 

atendem casos obstétricos, não realizem autópsias. As conclusões de 

Holmes, na época, foram extremamente ridicularizadas. 

Enquanto isso, em Viena, Dr. Ignaz Semmelweiss, um médico húngaro, 

por não ter domínio do idioma inglês e por estar distante da América, 

desconhecia os trabalhos de Holmes. Em 1844, Semmelweiss, entretanto, 

observa que, enquanto na primeira divisão do serviço de obstetrícia em que 

trabalhava 16% das mulheres tinham morrido por sepse puerperal, na 

segunda divisão a mortalidade era bastante inferior, em torno de 2%. 

Semmelweiss observa, ainda, que, enquanto na primeira divisão os partos 

eram realizados por estudantes de medicina, na segunda divisão, eram 

realizados por parteiras. Notou, além disso, que os estudantes de medicina 

realizavam autópsia de pacientes que haviam morrido há poucas horas, 

enquanto que as parteiras não realizavam esse tipo de serviço. 

Em março de 1847, Jakob Kolletschka, um amigo de Semelweiss, 

morre de sepse, após cortar, acidentalmente, o próprio braço, durante a 

realização de uma autópsia. Fazendo a conexão entre a morte do amigo e as 

mortes por febre puerperal, devido à similaridade dos sintomas, Semmelweiss 

propõe que as mãos dos estudantes e médicos, contaminadas pelas 

autópsias recentes, transmitiriam “agentes invisíveis” para os órgãos genitais 

das mulheres, durante os partos. Ordena que todos os médicos e estudantes 

lavem as mãos com solução antisséptica, antes dos partos. A mortalidade por 

sepse puerperal, no mesmo ano, cai de 18 para 3%. A comunidade médica, 

entretanto, vê com ceticismo tais resultados e, dois anos mais tarde, seu 
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contrato de trabalho não é renovado. Seus resultados científicos são 

publicados somente em 1861. 

Semmelweiss viveu seus últimos anos de vida com depressão e 

distúrbios mentais. Em 1865, é internato em um manicômio em Viena. Morreu 

ali poucas semanas mais tarde, ironicamente, de sepse. 

Poucos anos após sua morte, a doutrina de Semmelweiss começa a 

ser finalmente aceita pela comunidade médica. Em 1874, Bilroth demonstra 

estreptococos em lesões traumáticas de pele. Em 1879, Louis Pasteur isola 

estreptococos hemolíticos do sangue de uma paciente em sepse puerperal. 

No final do século XIX, a importância das técnicas de antissepsia já era algo 

largamente aceito (1). 

1.2 Conceitos iniciais 

Os mecanismos que desencadeiam uma síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS) levam a uma alta mortalidade e correspondem à 

primeira causa de óbito em Unidades de Terapia Intensiva não-coronarianas. 

Sepse é o nome atribuído, em específico, para a SIRS que tem origem 

infecciosa, apesar de existirem diversas causas não-infeciosas de SIRS. 

Sepse é uma doença pouco compreendida e o manuseio dos fenômenos 

imunológicos a ela subjacentes, visando o seu tratamento, faz parte ainda da 

medicina experimental (2). 

Apesar do desenvolvimento crescente de diversos métodos 

diagnósticos e terapêuticos, a taxa de mortalidade devido à sepse 

permanece, há décadas, em torno de 30 a 40% (3). Se analisarmos grupos 

específicos, como doentes idosos e com doenças crônicas, essa taxa se 

eleva a índices que giram em torno de 70%. No presente momento, além do 
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uso de agentes antimicrobianos e do suporte inespecífico da vida, pelo uso, 

por exemplo, de drogas vasoativas, ventilação mecânica e métodos dialíticos, 

pouco mais pode ser feito. Muitos destes métodos, além disso, se tornaram 

fonte significativa de infecção nosocomial, enquanto que o uso indiscriminado 

de antibióticos acaba propiciando a seleção de bactérias resistentes.  

A elevada mortalidade decorrente de um episódio de sepse foi, durante 

a década de 80, atribuída a uma ativação, explosiva e desgovernada, de 

mecanismos pró-inflamatórios. Componentes da bactéria, desta forma, 

levariam a um descontrole da resposta imune e os efeitos deletérios 

decorrentes acabariam sobrepujando os efeitos benéficos, levando, não raro, 

o indivíduo à morte. Diversas estratégias, desta forma, foram investigadas no 

intuito de controlar essa hiperatividade inflamatória, algumas delas, chegando 

à fase de ensaio clínico. Em decorrência dos repetidos resultados negativos, 

após um longo período, esse conceito começou a ser repensado. Na metade 

da década de 90, foi proposta a hipótese de que uma resposta anti-

inflamatória maciça, compensatória, teria papel importante na patogênese 

desta doença e poderia explicar o insucesso das drogas que inibem a 

resposta inflamatória (3). Neste caso, tais terapêuticas agravariam ainda mais 

essa resposta anti-inflamatória compensatória e os pacientes acabariam 

morrendo, na verdade, devido a uma imunossupressão severa. 

Esta resposta anti-inflamatória, nomeada de CARS (“Compensatory 

anti-inflammatory response syndrome”), deflagrada pela resposta pró-

inflamatória inicial, desta forma, seria uma nova avenida para a compreensão 

desta doença (4-6). Atribui-se à CARS, certas deficiências características do 

sistema imune, pouco compreendidas e encontradas com frequência em 
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pacientes sépticos, tais como apresentação antigênica ineficaz, 

hiporresponsividade de linfócitos T, anergia, proliferação diminuída de células 

Th1 e apoptose, principalmente de linfócitos, células dendríticas e células 

epiteliais intestinais. Disfunção orgânica, decorrente de morte celular por 

apoptose, assim como imunossupressão, decorrente da morte de linfócitos, 

podem contribuir para infecções secundárias. Além disso, fagocitose de 

células apoptóticas por macrófagos pode estimular a produção de citocinas 

anti-inflamatórias, como IL-10 (7). Os níveis séricos de IL-10, inclusive, são 

preditores de mortalidade (8). Caminhando neste sentido, algumas 

publicações chegaram a relatar melhora na sobrevida de pacientes sépticos,  

decorrente de manipulação farmacológica da resposta Th2 (8). No mais, 

alguns autores acreditam que a resposta anti-inflamatória em sepse pode 

ocorrer de maneira independente da resposta pró-inflamatória. Não seria, 

neste caso, uma resposta antagonística. Seria, na verdade, característica 

subjacente de alguma condição crônica ou aguda do doente. Tal hipótese 

justifica, assim, a maior incidência de infecção em determinadas populações, 

como, por exemplo em pacientes politraumatizados (9, 10). 

Esse conceito de respostas contra-regulatórias em desarmonia está se 

solidificando com o decorrer dos anos, sendo extremamente atual. Existe 

reconhecimento crescente de que um largo número de pacientes não 

apresenta resposta pró-inflamatória exagerada, apresentando, por outro lado, 

sinais de anergia e imunossupressão. Entretanto, conforme já comentado, a 

intensidade e o sentido da resposta inflamatória são imensamente variáveis e 

condicionados a diversos fatores (11), como faixa etária, antecedentes 

mórbidos e doenças co-existentes, aspecto de difícil transposição para 
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estudos experimentais. Tal fato justifica em boa parte os lentos progressos na 

compreensão desta doença. Sepse, enfim, é uma doença heterogênea, tanto 

com relação à diversidade populacional na qual pode se manifestar, quanto 

temporalmente, ao longo do seu curso, em um mesmo indivíduo. 

Como esta doença acomete doentes de diferentes faixas etárias e com 

antecedentes mórbidos diversos, acredita-se que grupos de pacientes 

semelhantes tendem a desenvolver uma resposta imune, seja pró ou anti-

inflamatória, característica. Indivíduos jovens e previamente saudáveis 

tenderiam a uma resposta pró-inflamatória descontrolada, enquanto que, por 

exemplo, pacientes idosos e com doenças associadas, evoluiriam 

rapidamente para um estado de imunodepressão e anergia, existindo ainda 

um amplo espectro de apresentações entre esses dois extremos dentro do 

qual essa doença pode se manifestar. 

O mecanismo exato pelo qual os pacientes morrem, apesar de tudo, 

continua desconhecido. Necrópsias realizadas pouco após a morte, em 

pacientes sépticos, não evidenciam lesões que justificam a morte ou que não 

poderiam ter sido contornadas por tratamento de suporte. A realidade, na 

maioria das vezes, é que o paciente acaba morrendo inesperadamente por 

colapso cardiovascular ou choque refratário, ou, ainda, quando os médicos 

decidem interromper a progressão dos esforços (2), após um longo período 

de internação na UTI, quando o indivíduo já se encontra em insuficiência de 

múltiplos órgãos, sem expectativas de melhora ou qualidade de vida.  

Além da complexidade e multiplicidade de mecanismos que interagem 

na patogênese de um episódio de sepse, outros fatores colaboraram para a 

dificuldade de dissecar os eventos envolvidos na evolução desta doença. 
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Dentre eles, teve particular efeito negativo o uso insistente de modelos 

animais inadequados para o estudo do assunto em questão. Ensaios clínicos 

com drogas anti-inflamatórias e anticorpos monoclonais, por exemplo, visando 

o controle de uma pressuposta hiperatividade imune, foram iniciados na 

época, devido aos resultados animadores obtidos em experimentos com 

animais. Apesar de diversos destes experimentos terem sido realizados com 

modelos que confirmaram, posteriormente, sua semelhança com os achados 

clínicos e fisiopatológicos encontrados em humanos, notadamente os 

modelos animais de peritonite, grande parte destes trabalhos utilizaram 

modelos de injeção endovenosa de bactérias ou fragmentos bacterianos.  

Ainda no que se refere a modelos animais, foi vivenciado um 

impressionante avanço na elucidação dos mecanismos de ação de inúmeras 

proteínas, a partir do final da década de 80, graças à obtenção de organismos 

geneticamente modificados. Indiscutivelmente, o desenvolvimento das 

técnicas de transgênese e “knockout” possibilitaram um enorme avanço no 

campo da Ciência.  

Sepse permanece um terreno no qual impera o desconhecido. A 

passos tímidos, entretanto, nosso conhecimento avança.  

1.3 Sepse – Aspectos clínico-epidemiológicos 

Sepse, segundo o consenso atual, é uma doença definida por critérios 

clínicos. Mediante reunião de especialistas no tema, organizada em 1991 pelo 

“American College of Chest Physicians” e pela “Society of Critical Care 

Medicine" (12), no intuito de padronizar a nomenclatura, até então confusa, 

sobre essa doença, as seguintes definições foram propostas, sendo até hoje 

respeitadas: 
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 Infecção: Fenômeno microbiano caracterizado por uma resposta 

inflamatória à presença destes microrganismos ou à invasão de tecidos 

do hospedeiro, normalmente estéreis, por estes agentes 

 Bacteremia: Presença de bactérias viáveis no sangue 

 Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS): Resposta 

inflamatória sistêmica, deflagrada por infecção ou por diversos outros 

insultos, tais como pancreatite, isquemia, trauma, choque hemorrágico, 

administração exógena de mediadores inflamatórios, entre outros. É 

caracterizada pela presença de ao menos dois, dos seguintes 

parâmetros: 1) hipotermia (temperatura corpórea menor do que 36ºC) 

ou febre (acima de 38ºC); 2) Taquicardia (frequência cardíaca acima de 

90bpm); 3) taquipnéia (frequência respiratória acima de 20ipm ou 

pCO2 abaixo de 32mmHg; 4) leucocitose (contagem de leucócitos 

acima de 12x 109 células/L), leucopenia (abaixo de 4 x 109) ou mais do 

que 10% de formas imaturas. 

 Sepse: Resposta inflamatória sistêmica à infecção. 

 Septicemia: O uso deste termo é desencorajado, por ser ambíguo e 

frequentemente utilizado, inapropriadamente, para se designar 

bacteremia.  

 Sepse severa: Sepse, acompanhada de disfunção orgânica e 

anormalidades de perfusão (acidose láctica, oligúria, alterações do 

nível de consciência, por exemplo), na ausência de outras causas 

conhecidas para essas anormalidades ou acompanhada de episódios 

de hipotensão (pressão sistólica < 90mmHg ou redução de 40mmHg 

dos valores basais), responsivos a hidratação vigorosa 
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 Choque séptico: Sepse na presença de hipotensão, irresponsiva a 

hidratação vigorosa, em conjunto com disfunção orgânica e 

anormalidades de perfusão, na ausência de outras causas conhecidas 

para essas anormalidades. 

 Síndrome de insuficiência de múltiplos órgãos: Presença de função 

anormal de três ou mais órgãos, em paciente crítico, no qual 

homeostasia não pode ser mantida sem intervenção.  

Uma revisão das hospitalizações ocorridas de 1979 até o ano de 2000, 

nos Estados Unidos da América, identificou 10.319.418 casos de sepse nesse 

período (3). Sepse foi mais frequente em homens do que em mulheres (risco 

relativo de 1,28) e entre indivíduos de raça não-branca do que em indivíduos 

de raça branca (risco relativo de 1,90). Foi observado, no período, um 

aumento de 8,7% na incidência dessa doença, sendo as bactérias gram-

positivas o agente predominante desde 1987, superando a primazia, até 

então, dos germes gram-negativos. A incidência de sepse por infecção 

fúngica aumentou em 207%. A mortalidade intra-hospitalar diminuiu de 27,8% 

(1979 a 1984) para 17,9% (1995 a 2000), apesar do número total de mortes 

ter continuado a aumentar.  

O sítio de infecção ou o agente etiológico são aspectos fundamentais 

no manejo de um episódio de sepse. Dentre os fatores que permitem a 

invasão de bactérias na circulação sanguínea, cabe ressaltar: (1) alteração na 

flora do hospedeiro, contribuindo para o crescimento de outras bactérias; (2) 

disfunções do sistema imune; (3) permeabilidade aumentada das barreiras 

epiteliais, não raro devido a mecanismos de tratamento e monitorização 

invasivos.  
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Os pulmões são o local mais comum de infecção, seguidos do 

abdômen e trato urinário (13). Em 20 a 30% dos pacientes, um sítio de 

infecção não é determinado e, mesmo quando um local é fortemente suspeito, 

as culturas com frequência se demonstram estéreis e o resultado dos estudos 

microbiológicos, questionáveis. Hemoculturas positivas são encontradas em 

apenas 30% dos casos. Infecções pleurais, pericárdicas e em seios 

paranasais podem passar facilmente desapercebidas. Nenhum exame de 

imagem, além disso, pode descartar um foco suspeito de maneira definitiva. 

A dificuldade de se confirmar microbiologicamente um episódio de 

sepse, reflete diretamente sobre a demora no progresso da compreensão dos 

fenômenos subjacentes a essa doença. A teoria de que a alta mortalidade em 

sepse se deve a uma estimulação pró-inflamatória exagerada do sistema 

imune, como já comentado, foi baseada em estudos animais que utilizaram 

largas doses de endotoxina ou bactérias e, consequentemente, os níveis de 

citocinas, como TNFα, se elevaram a valores exponencialmente maiores do 

que o encontrado em pacientes sépticos, não reproduzindo adequadamente, 

portanto, as características dessa doença. Estudos clínicos, por sua vez, são 

de elevada complexidade, devido não só à dificuldade em se isolar o agente 

etiológico, mas à ampla heterogeneidade dos pacientes nos seus mais 

diversos aspectos, como sexo, idade, doenças associadas e antecedentes 

mórbidos. 

Antimicrobianos são necessários, porém não suficientes para o 

tratamento de sepse e, paradoxalmente, podem desencadear uma piora 

clínica por liberação de produtos microbianos. A administração precoce e 

eficaz de agentes antimicrobianos, entretanto, diminui a mortalidade em 10 a 
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15%, com relação a pacientes que não os recebem rápida e corretamente. 

Desta forma, a conduta habitual é a administração de antibioticoterapia de 

amplo espectro, quando o agente é incerto, a qual é reavaliada, quando se 

consegue definir a etiologia e a sensibilidade do agente.  

Tratamento de suporte correto é imprescindível. A mortalidade 

aumenta em 15 a 20%, para cada órgão que entra em insuficiência (2). 

Disfunção pulmonar ocorre precocemente e tem curso prolongado, enquanto 

que choque, que também ocorre precocemente, é resolvido rapidamente ou é 

fatal. Aproximadamente 85% dos pacientes necessitam de suporte ventilatório 

e quase metade preenche os critérios para Síndrome da Angústia 

Respiratória do Adulto (SARA). Anormalidades da função hepática, 

neurológica e da coagulação tendem a ocorrer horas a dias após o início da 

sepse e persistem por períodos intermediários. Insuficiência renal aguda é 

extremamente comum e pode requerer tratamento dialítico, apesar disso 

ocorrer em apenas 5% dos casos. Na maioria das vezes tem caráter 

transitório.  

Tratamento de suporte adequado, portanto, assim como a prevenção 

de complicações (trombose venosa profunda, úlceras de stress, úlceras de 

decúbito, aspiração naso-gástrica, desnutrição proteico-calórica, entre outras), 

parecem justificar boa parte da diminuição de mortalidade observada nos 

últimos anos, já que além do uso de antibióticos e da erradicação do foco de 

infecção, pouco mais se pode oferecer em termos de benefícios terapêuticos 

concretos. Tais avanços terapêuticos, entretanto, apesar de lentos e quase 

que invariavelmente em fase experimental, são nítidos. Em grande parte, 

decorrentes dos resultados desapontadores do passado. 
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A fase, durante a década de 80, em que se tentou diminuir a 

mortalidade por sepse pelo uso de agentes anti-inflamatórios, e seu evidente 

insucesso, impôs reavaliação desta hipótese e novas ideias. A teoria de que 

morte por sepse é decorrente de uma resposta pró-inflamatória exagerada foi 

baseada em estudos animais que não refletem o quadro clínico encontrado 

em humanos. Estudos mais recentes têm demonstrado que a frequência de 

uma resposta inflamatória exagerada é menor do que antes se pensava. 

Debets et al. relataram que somente 11 de 43 pacientes sépticos estudados 

tinham níveis detectáveis de TNFα na circulação (limite de detecção de 5 

pg/ml) (14). Em outro estudo com 87 pacientes, de maneira semelhante, 

menos de 10% tinham níveis detectáveis de TNFα ou IL-1β (15, 16).  

Apesar de uma resposta inflamatória exagerada continuar a ser algo 

considerado como um mecanismo importante na fisiopatologia dessa doença, 

já está suficientemente claro que a abolição dos fenômenos pró-inflamatórios, 

além de não ser uma forma eficaz de tratamento, resulta em respostas 

analogamente deletérias. Mesmo que ainda se acredite que uma resposta 

inflamatória exacerbada é maléfica, parece claro que níveis mínimos são 

necessários para o combate a uma infecção. Bloqueio dos efeitos de TNFα, 

após peritonite induzida em roedores, por exemplo, piorou a sobrevida desses 

animais (17). Em estudos clínicos, da mesma forma, administração de um 

antagonista de TNFα aumentou a taxa de mortalidade (18). Ademais, pouco 

após um insulto bacteriano, um período refratário sabidamente se manifesta, 

sendo caracterizado por uma redução na capacidade das células 

mononucleares de produzirem citocinas pró-inflamatórias e uma maior 

inibição da resposta pró-inflamatória pode prolongar esse período de maneira 
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indesejada. Tal fenômeno é conhecido como tolerância à endotoxina, apesar 

desta designação não ser adequada, porque endotoxina não é a única 

substância à qual tais células se mostram refratárias durante esse período e 

exposição prévia à endotoxina não é um pré-requisito obrigatório para esse 

fenômeno acontecer. Meta-análises, no entanto, sugerem que apesar do 

efeito em geral negativo, certos grupos podem se beneficiar dessas 

estratégias imunossupressoras (19).  

Havendo ou não esse benefício, incerto e restrito a determinadas sub-

populações de pacientes, ainda parece que o progresso de maior impacto tem 

sido a lenta, porém nítida evolução na compreensão dos fenômenos que 

circundam tal doença. Conforme foi dito há quase uma década, “somente 

compreendendo perfeitamente como as proteínas implicadas nestas 

respostas agem, se será possível desenvolver agentes efetivos que 

combatam seus efeitos destrutivos, preservando seus efeitos benéficos” (20). 

Igualmente importante, parece a percepção de que tamanha heterogeneidade 

populacional não pode ser abordada sem que se consiga distinguir qual a 

resposta predominante, ou seja, em qual espectro um determinado paciente 

se encontra. Uma nova classificação da doença, na tentativa de se 

caracterizar melhor os seus diversos sub-grupos foi, por tais motivos, 

proposta há alguns anos (21).  

1.4 Imunidade Inata 

A imunidade costuma ser dividida em inata e adaptativa. A imunidade 

adaptativa é mediada por linfócitos B e T, distribuídos clonalmente. A 

imunidade inata, por sua vez, por um longo período foi considerada uma 

resposta inespecífica, caracterizada pela internalização e digestão de 
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microrganismos e substâncias estranhas, por macrófagos e leucócitos. 

Entretanto a imunidade inata tem especificidade considerável, sendo capaz 

de discriminar os patógenos do hospedeiro e atacar imediatamente 

organismos estranhos, sem necessidade de exposição prévia.  

Inicialmente, a rápida reação inflamatória devido a uma infecção é 

mediada, principalmente, por monócitos, neutrófilos e células endoteliais, 

podendo ser reproduzida in vitro sem componentes da imunidade adquirida. 

Uma série de substâncias quimiotáxicas para neutrófilos aumenta o número 

dessas células, rapidamente, no sítio de infecção. Os neutrófilos são as 

células fagocíticas recrutadas mais precocemente, seguidos pelos monócitos. 

Componentes bacterianos estimulam diretamente o aumento na expressão de 

células de adesão, no endotélio, contribuindo para o recrutamento de 

leucócitos. Integrinas participam regulando o tráfego de leucócitos. A ativação 

dos leucócitos, além disso, produz espécies reativas do oxigênio, que 

contribuem para o ataque aos microrganismos invasores. Ocorre estímulo, 

ainda, para a síntese e liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNFα e 

IL-1β, que amplificam a resposta à infecção (22). Diversos elementos da 

resposta imune são ativados pela liberação de citocinas, sendo os efeitos 

principais a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, que podem se 

ligar à superfície das bactérias e ativar o sistema do complemento ou 

fagocitose, assim como sustentar os mecanismos deflagrados diretamente 

pelas bactérias, como indução de reação inflamatória local, alterar 

características da superfície e permeabilidade dos vasos sanguíneos e 

permitir o recrutamento de fagócitos, células imunes e diferentes moléculas 

para o sítio infeccioso. 
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A cascata do complemento é ativada, por meio das conhecidas vias 

clássica e alternativa. Na primeira, C3, o componente inicial de ambas as 

cascatas é ativado por anticorpos (IgG e IgM) que se encontram ligados ao 

antígeno. No que se refere à imunidade inata, no entanto, a via de defesa 

mais importante é a cascata alternativa, na qual C3 se cliva espontaneamente 

e se liga à superfície dos patógenos. Ambas as vias geram, por fim, as 

moléculas efetoras do complemento e o complexo de ataque à membrana. As 

principais consequências são opsonização do patógeno (C3b, C4b), 

recrutamento de células inflamatórias (C3a, C5a) e lise direta do patógeno 

(C5b, C6, C7, C8, C9). A ativação do complemento pela via alternativa ocorre 

nas primeiras horas após uma infecção. Para controlar invasão microbiana 

local, o recrutamento de mais fagócitos e proteínas de fase aguda é 

estimulado pela liberação de citocinas e diversos mediadores inflamatórios, 

como espécies reativas do oxigênio, óxido nítrico e metabólitos do ácido 

araquidônico (prostaglandinas, leucotrienos e fator ativador de plaquetas). 

Alterações endoteliais, por fim, induzidas pelos mediadores inflamatórios, 

promovem a expressão de moléculas que favorizam um estado pró-

coagulatório, o que pode ter um papel de contenção local do patógeno no sítio 

de infecção. Quando ocorre bacteremia, porém, os mesmos mecanismos que 

contêm localmente uma infecção, podem induzir resposta inflamatória 

sistêmica, levando à vasodilatação, instabilidade hemodinâmica, depressão 

miocárdica, distúrbios metábolicos, coagulação intravascular disseminada e 

lesão de múltiplos órgãos. A imunidade inata é capaz de reconhecer sinais 

endógenos de perigo (“heat shock proteins”, por exemplo) ou dano celular 

(necrose) e, desta forma, não necessita obrigatoriamente de agentes 
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infecciosos ou exógenos para ser ativada, o que nos ajuda a compreender 

resposta inflamatória sistêmica após eventos como isquemia prolongada, 

lesão extensa de partes moles, pancreatite aguda ou choque hemorrágico 

(23). 

A especificidade da resposta inata começou a ser melhor 

compreendida com a descrição dos receptores Toll-like. Esses receptores são 

ativados por moléculas produzidas por diversos micro-organismos. Tais 

moléculas, designadas PAMPs (“pathogen-associated molecular patterns”, 

padrões moleculares associados a patógenos), não são produzidas por 

células humanas. Entre eles, são conhecidos o lipopolissacáride (LPS), o 

ácido lipoteicóico, o peptidoglicano, fragmentos de DNA bacteriano, a 

flagelina, o zymosan, o taxol, dentre vários outros. Receptores Toll-like são 

capazes de reconhecer essas moléculas e ativar, assim, a resposta inata.  

TLRs são proteínas transmembrana, compondo até o presente 

momento uma família de 10 receptores em humanos, com motivos ricos em 

leucina na sua porção extra-celular, assim como uma porção citoplasmática 

que é homóloga à do receptor de IL-1β. São expressos em células do sistema 

imune, assim como em diversas outras, tais como células endoteliais, 

adipócitos e miócitos. 

Os diversos membros dessa família têm distribuição heterogênea, não 

respondendo aos mesmos estímulos. O mesmo receptor toll-like, em 

contrapartida, responde a estímulos surpreendentemente diversos. TLR2, por 

exemplo, além de cooperar para a discriminação de patógenos com TLR1 e 6, 

reconhece lipoproteínas, peptidoglicano, zymosan, porinas e diversas formas 

atípicas de LPS. TLR4 é um receptor que reconhece, dentre outras 
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moléculas, o LPS de enterobactérias como E. Coli e Salmonella spp, 

frequentes causadoras de sepse. 

Um dos primeiros indícios da importância desses receptores de 

imunidade inata foi a observação de que camundongos C3H/HeJ, que são 

deficientes na resposta a LPS, são homozigotos para uma mutação no gene 

tlr4, que substitui histidina por prolina na posição 712. A partir de então, 

começou a se tornar evidente a importância deste receptor na defesa contra 

microrganismos que expressam endotoxina (24). Camundongos deficientes 

em TLR4 são hipo-responsivos a LPS, confirmando que tal receptor é 

essencial para o seu reconhecimento.  

A via de sinalização da família dos TLR é extremamente homóloga à 

da família do receptor de IL-1β (25). Ambas interagem com uma molécula 

adaptadora, MyD88, que se associa tanto com os TLRs, como com o receptor 

de IL-1β. Mediante estímulo, MyD88 recruta uma serina/treonina quinase, a 

quinase associada a receptor de IL-1 (IRAK), que é ativada por auto-

fosforilação e se associa, por sua vez, a TRAF6, levando à ativação de duas 

vias de sinalização, JNK e NF-κB. A atividade do NF-κB é regulada pela sua 

associação a IκB, que sequestra NF-κB no citoplasma até sua fosforilação 

pelo complexo IκB quinase (IKK). Esta fosforilação leva à dissociação e 

translocação nuclear do NF-κB (Figura 1). LPS é capaz de induzir ativação de 

NF-κB sem ativação prévia de MyD88, porém isso ocorre com uma cinética 

mais lenta. De maneira similar ao TLR4, cada TLR parece ter outras vias de 

sinalização, além da via comum dependente de MyD88. Vias de sinalização 

alternativas e/ou deflagradas em situações particulares foram descritas nos 

últimos anos, acrescentando complexidade significativa à sinalização induzida 



  Introdução 

22 
 

por TLRs (26-30). Além disso, outras famílias de receptores de 

reconhecimento de padrões foram identificadas, sendo intenso objeto de 

pesquisa na atualidade. Exemplos incluem os receptores RIG-I-like, os 

receptores NOD-like, os receptores de lecitina e os receptores de DNA (31-

33). 

 

Figura 1 - Vias de sinalização celular da família dos receptores Toll-like. 
Adaptado de Takeda et al. Ann Rev Immunol, 2003 
 

LPS é um componente da membrana celular de bactérias gram-

negativas, sendo um complexo glicolipídico, composto de um polissacarídeo 

hidrofílico e um domínio hidrofóbico, conhecido como lipídeo A, o qual é 

responsável pela atividade biológica do LPS. O LPS se une a uma proteína 

carreadora sérica (LBP – “LPS binding protein”) e, na membrana celular, se 

liga ao CD14. Entretanto, devido à presença no soro de CD14 solúvel, células 

que não expressam CD14 também podem responder a LPS. CD14 não ativa, 
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entretanto, sinalização intracelular, necessitando se acoplar ao TLR4 para 

que isso ocorra. MD-2 foi identificada como uma molécula que se associa 

com a porção extra-celular do TLR4 e aumenta a responsividade a LPS. Por 

meio de experimentos com camundongos “knockout” para MD-2, foi 

demonstrado seu papel essencial nessa resposta. Outra proteína de 

superfície celular, RP105, também está envolvida no reconhecimento de LPS. 

RP105 é expressa, preferencialmente, em células B e associa-se, 

funcionalmente, ao TLR4 para o reconhecimento de LPS. Portanto, diversos 

componentes estão implicados no reconhecimento de LPS, demonstrando 

que esse receptor funcional forma um grande complexo (34).  

LPS é rapidamente internalizado no citoplasma, após ligação à 

superfície celular, o que parece importante para certas respostas celulares, 

sugerindo que LPS deve ser reconhecido no citoplasma, assim como na 

superfície. Com efeito, uma publicação recente descreveu que LPS é capaz 

de ativar o inflamassomo e que essa ativação independe de TLR4 (35). Uma 

outra molécula candidata ao seu reconhecimento intra-celular é Nod1, já que 

Nod1 induz ativação de NF-κB em resposta a LPS (36). NF-κB regula a 

transcrição de mais de 150 genes, particularmente aqueles relacionados a 

uma atividade pró-inflamatória, como TNFα, IL-6, IL-8, cicloxigenase-2, iNOS 

e LBP. A forma transcripcionalmente ativa do NF-κB é um homo ou 

heterodímero, constituído de várias proteínas pertencentes à família do NF-

κB. Estas proteínas incluem p50, p65, c-Rel, p52 e Rel-B. A forma mais 

abundante é um heterodímero constituído de p65 e p50 (37, 38). Ativação de 

NF-κB é considerado um marcador de mau prognóstico em sepse (39). 
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As MAPKs p38, ERK e JNK têm um papel importante na ativação da 

resposta inata. p38 é ativada por produtos bacterianos, como LPS ou 

peptideoglicano, ou citocinas pró-inflamatórias como TNFα e IL-1β. Diversos 

mecanismos de cooperação entre as vias de sinalização das MAPKs e do NF-

κB estão sendo esclarecidas.  

Dentre as citocinas pró-inflamatórias, IL-1β, IL-12, IL-18 e TNFα são as 

de maior relevância e as mais estudadas em sepse. IL-2, IL-8 e IFNγ são, 

igualmente, citocinas pró-inflamatórias secretadas em sepse. 

TNF é produzido por monócitos, macrófagos, neutrófilos, células 

endoteliais, NK e linfócitos T, sendo a primeira citocina liberada por monócitos 

e macrófagos em resposta à endotoxina. Atingindo níveis séricos máximos, 1 

a 2 horas após a infusão de LPS.  Além de LPS, sua liberação é estimulada 

por TNF, IL-1β, IL-6, IL-12, IFN, PAF e C5a, sendo inibida por IL-4, IL-10, 

IL-13, TGF, corticoesteróides e por substâncias que aumentam o AMP 

cíclico (cAMP) intracelular, tais como a PGE2, os inibidores da fosfodiesterase 

e os agonistas 2 adrenérgicos. TNF induz a secreção de IL-1β, IL-6, IL-8, 

IL-10, PAF, eicosanóides, antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra) e do 

receptor de TNF solúvel (TNFR solúvel). TNF é um potente ativador de 

macrófagos e neutrófilos e induz a produção de IL-1β e de moléculas de 

adesão por células endoteliais. Ele induz hipotensão, aumento da 

permeabilidade vascular, acúmulo de neutrófilos nos pulmões, anorexia, 

diminuição do fluxo sanguíneo esplâncnico, dano à mucosa intestinal, 

hiperglicemia, alterações no perfil lipídico, acidose, coagulação e, por ação 

direta no hipotálamo, hiperpirexia. 
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IL-1 apresenta duas isoformas, a IL-1 e a IL-1. IL-1 é uma proteína 

ancorada à membrana que sinaliza por mecanismos autócrinos e parácrinos, 

enquanto que ativa IL-1 é liberada para o meio extracelular, por clivagem 

que depende de ação da enzima conversora de IL-1 (ICE), também 

conhecida como caspase-1. A expressão gênica de IL-1β é estimulada por 

LPS, ácido teicóico, TNF, GM-CSF, M-CSF, IFN e TGF. IL-4, IL-10, IL-13, 

PGE2, corticoesteróides e cAMP inibem sua síntese. A produção de IL-1β 

pode ter modulação autócrina ou pelo antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra). 

IL-1β estimula a sua própria liberação e a de IL-6, IL-8, TNF, IFN, PAF, 

eicosanóides e fatores de crescimento. Ela induz ativação de neutrófilos, 

monócitos e linfócitos, a expressão de moléculas de adesão no endotélio, 

afeta a coagulação sanguinea, induz hipotensão, febre e anorexia. 

A compreensão dos mecanismos envolvidos na síntese, secreção e 

ação da IL-1β passou por uma enorme revolução nos últimos anos, devido à 

descoberta dos inflamassomos. Os inflamassomos são complexos proteicos 

intracelulares, necessários para ativação de caspase-1 e com um papel crítico 

na regulação de diversos aspectos da resposta imuno-inflamatória (40-47).  

IL-12 é produzida por monócitos e células dendríticas. Ela induz 

produção de IFN em células NK e T, sendo um fator de crescimento de 

células T com efeitos similares aos da IL-2. A IL-12 promove a diferenciação 

de células T auxiliares (CD4+/CD8-) imaturas Th0 em Th1 e, em sinergismo 

com a IL-2, induz proliferação de células B e monócitos. Ela age em células T 

e NK induzindo a liberação de IL-2, IL-3, IL-8, IL-10, TNF, M-CSF, GM-CSF 

e IFN e inibindo a produção de IL-4. Sua produção é inibida por IL-4, IL-10 e 
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IL-13. O IFN potencializa a síntese da IL-12 e é o mediador de muitos de 

seus efeitos. 

IL-18 é uma citocina estruturalmente similar à IL-1 e produzida por 

monócitos/macrófagos. Ela induz produção de IL-2, GM-CSF e TNF por 

células T e inibe a produção de IL-10. A IL-18 induz produção de TNF e 

quimiocinas, além de moléculas de adesão. Ela induz produção de IFN por 

células T e NK. Os níveis séricos de IL-18 estão aumentados em sepse. IL-18 

é secretado por macrófagos na forma inativa, sendo ativado pela caspase-1. 

IL-18 ativado estimula a síntese de IFNγ por linfócitos T e apresenta 

propriedades semelhantes à citocina pró-inflamatória IL-12. 

As citocinas anti-inflamatórias são uma série de moléculas 

imunorregulatórias que controlam a resposta pró-inflamatória. Dentre elas, 

podem-se citar IL-4, IL-6, IL-10, IL-11 e IL-13. A regulação da resposta 

inflamatória é complexa, já que o sistema imune apresenta vias redundantes 

com múltiplos elementos, apresentando efeitos fisiológicos similares. 

Ademais, com a possível exceção do receptor antagonista de  IL-1 (IL-1ra), 

todas as citocinas anti-inflamatórias apresentam pró-inflamatórias também 

(48). O efeito de uma citocina, portanto, depende do momento em que ela foi 

secretada, do local, da presença ou não de agentes antagonistas e da 

responsividade do tecido em questão. 

IL-1ra é um inibidor específico de IL-1α e IL-1β. IL-1ra se liga ao 

receptor de IL-1 e inibe ativação celular pelos outros componentes desta 

família. IL-1ra é produzida por monócitos e macrófagos. As citocinas anti-
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inflamatórias IL-4, IL-6, IL-10 e IL-13 inibem a síntese de IL-1β, mas 

estimulam a de IL-1ra. 

IL-4 é uma citocina extremamente pleiotrópica que é capaz de influir na 

diferenciação de células Th em células Th2, que perpetuam esta polarização 

de maneira autócrina. Secreção de IL-4 e IL-10 leva à supressão de respostas 

Th1, por inibição da secreção macrofágica de IL-12. IL-4 é produzida por 

células Th2, assim como por células de linhagem basofílica e mastocítica, 

tendo um importante papel em respostas alérgicas. IL-4 é capaz de inibir a 

secreção monocítica de diversas citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β, 

IL-6, IL-8 e MIP-1 (“macrophage inflammatory protein”). IL-4, ainda, é capaz 

de inibir o “killing” de parasitas e a produção de óxido nítrico por macrófagos. 

O papel desta citocina em infecções bacterianas é pouco compreendido. Foi 

demonstrado que IL-4 aumenta o “clearance” de Pseudomonas aeruginosa 

em modelos experimentais de pneumonia e age como um fator de 

crescimento para Staphylococcus aureus, resultando em infecção 

disseminada. 

IL-6 foi, durante muito tempo, vista como uma citocina pró-inflamatória, 

induzida por LPS e citocinas como TNFα e IL-1β. IL-6, inclusive, é utilizada 

com frequência como um marcador de resposta sistêmica pró-inflamatória. IL-

6, entretanto, apresenta propriedades pró e anti-inflamatórias. Estudos 

recentes com camundongos “knockout” para IL-6 demonstraram que seu 

papel é predominantemente anti-inflamatório. IL-6 inibe a síntese de IL-1β, 

TNFα, IFNγ, GM-CSF e MIP-2 (49), tendo pouco efeito sobre citocinas anti-

inflamatórias como IL-10 e TGFβ. IL-6 induz síntese de glucocorticóides e 

promove a síntese de IL-1ra e receptores solúveis de TNFα. 



  Introdução 

28 
 

IL-10 é um potente inibidor de citocinas Th1, dentre elas IFNγ e IL-12. 

IL-10 é sintetizada por células Th2, monócitos e linfócitos B. IL-10 inibe 

secreção macrofágica de TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, GM-CSF, MIP-1 e 

MIP-2. Além disso, inibe a expressão celular de MHC-II, moléculas acessórias 

e CD14. IL-10 inibe, ainda, a produção de citocinas por neutrófilos e células 

NK, além de promover o “shedding” de receptores de TNFα e inibir a 

translocação do NF-κB, após estímulo com LPS. IL-10, em geral, protege o 

hospedeiro de resposta inflamatória sistêmica induzida por toxinas, mas 

deixa-o susceptível numa variedade de modelos experimentais de infecção. 

IL-11 compartilha diversas características com IL-6, tendo sido descrita, 

inicialmente, como um fator de crescimento com particular atividade na 

trombocitopoiese. IL-11 apresenta importantes atividades imunoregulatórias, 

atenuando a síntese de IL-1β e TNFα por macrófagos, assim como a de IFNγ 

e IL-12 por linfócitos T. IL-11 não induz síntese de IL-10, nem de TGFβ. 

IL-13, um potente modulador in vitro da função de monócitos e células 

B humanas, é secretado por linfócitos T ativados. IL-13 e IL-4 compartilham 

um receptor comum, o que explica as diversas similaridades entre estas duas 

citocinas anti-inflamatórias. A principal diferença entre IL-13 e IL-4 é que esta 

é um mediador central na diferenciação Th2, sua proliferação e atividade, 

enquanto IL-13 exerce efeitos mínimos na função de linfócitos T (50). IL-13 

pode atenuar a produção de TNFα, IL-1β, IL-8 e MIP-1 por monócitos e 

exerce um efeito profundo na expressão de moléculas de superfície, tanto em 

monócitos, quanto em macrófagos. IL-13 estimula e expressão de β2-

integrinas e do MHC-II e inibe ou atenua a expressão do CD14 e de 

receptores Fc de imunoglobulinas. IL-13 inibe a ativação do NF-κB em 
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macrófagos e suprime injúria pulmonar causada por depósito de 

imunocomplexos (51, 52). 

TGFβ é sintetizado na sua forma inativa. Existem três isoformas. TGFβ 

é um regulador importante de proliferação celular e de matrix extracelular 

(53). TGFβ induz diferenciação de células escamosas da mucosa brônquica e 

parece contribuir à fase fibroproliferativa da lesão pulmonar aguda (LPA). 

Como diversas citocinas, TGFβ tem efeitos pró e anti-inflamatórios. Funciona 

como um “switch” biológico, alterando ou antagonizando a ação de outras 

citocinas ou fatores de crescimento. 

Diversos receptores solúveis de citocinas apresentam propriedades 

anti-inflamatórias. Os receptores de TNFα dos tipos I e II existem na 

membrana celular ou como forma solúvel, podendo ser solubilizados para a 

circulação sistêmica e competir com os receptores de membrana, impedindo, 

assim, que ocorra ativação celular. Receptores solúveis de IL-1 também 

podem ser detectado em situações patológicas. IL-18, igualmente, apresenta 

seu receptor também na forma solúvel (54). 

Os membros da superfamília dos receptores de citocinas são ativados 

por fosforilação de motivos tirosina, pela ação de tirosino-quinases, 

conhecidas como Janus quinases (JAKs). São recrutadas, em decorrência, 

proteínas da família dos transdutores de sinal e ativadores de transcrição 

(STATs), que sinalizam a informação recebida para o núcleo celular (55). 

Diversas bactérias têm a capacidade de alterar a síntese de citocinas 

pelo hospedeiro, degradar citocinas pró-inflamatórias ou utilizar receptores 

solúveis como veículos para invasão celular (56). Veremos esses 

mecanismos de evasão em maiores detalhes adiante. 
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Por fim, cabe comentar o papel das mais diversas quimiocinas em 

sepse. A maior parte das quimiocinas possui quatro cisteinas características 

e, dependendo do motivo apresentado pelas duas primeiras, são classificadas 

em uma de quatro classes existentes: CXC ou α, CC ou β, C ou γ e CX3C ou 

δ. Duas pontes dissulfidricas são formadas entre a primeira e a terceira 

cisteínas e entre a segunda e a quarta. A única exceção é a linfotactina que 

tem apenas dois resíduos cisteína. Dezenas de quimiocinas humanas foram 

identificadas (57), sendo intenso objeto de pesquisa. IL-8, RANTES, MIP-1 e 

2, assim como MCP-1 a 4 são alguns exemplos. 

As quimiocinas estão implicadas em diversas respostas celulares, que 

se estendem muito além dos mecanismos de migração de células 

hematopoiéticas. Tais processos incluem reparo tissular, tráfego de linfócitos, 

polarização Th1/Th2, angiogênese, inflamação, recrutamento celular, 

propagação de metástases, desenvolvimento de órgãos linfóides e inflamação 

(58). As quimiocinas são também secretadas por células endoteliais e 

moléculas da matrix extracelular, mediando mecanismos de comunicação 

intercelular (59). Citocinas como IL-1β, TNFα, IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 e IL-

17 estimulam, por seus respectivos receptores, a produção das mais diversas 

quimiocinas (60). 

Diversas quimiocinas CXC são produzidas na vigência de um choque 

séptico. Por exemplo, pacientes com SARA de origem infecciosa têm 

concentrações significativamente aumentadas de IL-8, ENA-78 e GROα nos 

lavados broncoalveolares (61). Um padrão semelhante é obtido, mediante 

estímulo com LPS (62). Cummings et al. detectaram diminuição de 50% na 

expressão de membrana de CXCR2, ao estudarem neutrófilos de pacientes 
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sépticos (63). Utilizando o modelo de CLP, Ness et al. demonstraram que tal 

diminuição protege os camundongos de lesões inflamatórias, provavelmente, 

pela diminuição no recrutamento das células responsáveis por esse tipo de 

dano (64). Por outro lado, MCP-1 demonstrou um papel protetor em sepse, o 

que nos leva mais uma vez a observar a instabilidade da balança inflamatória 

nesta doença e a enormidade de fatores que podem influir em sentidos 

opostos (65). 

Em paralelo com a ativação destas respostas efetoras iniciais, o 

antígeno está sendo degradado e apresentado aos linfócitos T. As moléculas 

que ativam a imunidade adquirida são, em boa parte, apresentadas por 

células dendríticas. Células dendríticas imaturas, residindo na periferia, têm 

uma alta capacidade de endocitose. Elas são ativadas por vários 

componentes microbianos e exprimem diversos TLRs, como TLR1, 2, 4 e 5. 

Uma vez ativadas, as células dendríticas migram para os linfonodos, onde 

apresentam o antígeno às células T. Macrófagos e linfócitos B também são 

capazes de apresentar antígenos. 

Ativação da resposta imune adaptativa requer não somente a 

apresentação do antígeno pelo complexo humano de histocompatibilidade 

(MHC) do tipo II, mas também a presença de estímulos acessórios entre as 

células apresentadoras de antígenos (APC) e os linfócitos T. Os TLRs, 

presentes nas APCs, assim como outros receptores de reconhecimento de 

padrões, regulam a expressão destes sinais acessórios, controlando a 

ativação e a polarização da resposta imune antígeno-específica (66). As 

citocinas que as APCs e os próprios linfócitos produzem e as características 
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do antígeno que está sendo apresentado, parecem ser fatores determinantes 

na polarização do linfócito em célula Th1, Th2, Treg ou Th17 (67, 68).  

1.5 Apoptose 

Apoptose é um achado comum em sepse e acomete, principalmente, 

células do sistema imune, particularmente linfócitos B, células dendríticas e 

linfócitos T CD4+ (69). Algumas bactérias parecem ser capazes de induzir 

apoptose de células eucarióticas do sistema imune para sobreviver aos 

mecanismos de defesa do hospedeiro (70). 

Apoptose é relacionada a imunossupressão em sepse. É relatado que 

LPS e citocinas Th1 inibem apoptose de macrófagos e monócitos (71), 

enquanto resposta Th2 a estimularia (72). Estudos recentes têm relatado que 

fagocitose de células apoptóticas estimula tolerância imune, pela liberação de 

citocinas anti-inflamatórias, e inibe a expressão de moléculas co-

estimulatórias, necessárias para apresentação antigênica. Na presença de 

células apoptóticas, linfócitos e monócitos produzem significativamente 

menos citocinas pró-inflamatórias e mais IL-10. Por outro lado, fagocitose de 

células necróticas causa expressão de moléculas co-estimulatórias e ativação 

de linfócitos T. Caminhando no mesmo sentido e demonstrando a relevância 

destes achados em sepse, foi observado aumento na sobrevida de 

camundongos C57Bl6/J, quando células esplênicas apoptóticas são 

injectadas nestes animais 5 dias antes de serem submetidos a punção e 

ligadura cecal (CLP). Quando células necróticas são injetadas, entretanto, 

ocorre o oposto, ou seja, a mortalidade aumenta (73). O modelo de CLP 

ocasiona intensa morte de linfócitos B por apoptose. Inibição da morte celular 
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deste tipo celular, utilizando-se um inibidor de caspase, aumentou a sobrevida 

de camundongos submetidos a CLP (74). 

Para uma aprofundada revisão sobre morte celular em sepse, sugiro a 

leitura de um artigo de revisão que publiquei em 2009 (69).  

O presente projeto pretende investigar de maneira ampla os 

mecanismos de resposta imuno-inflamatória em sepse. No entanto, uma 

atenção especial será dada a duas famílias de proteínas: os Peptídeos 

Antimicrobianos (AMPs) e os Receptores Fc de Imunoglobulinas (FcRs). 

Desta forma, estas duas famílias serão descritas em maiores detalhes. 
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2 Peptídeos antimicrobianos 

2.1 Conceitos gerais 

Peptídeos antimicrobianos (AMPs) foram identificados em vertebrados, 

insetos e plantas e são importantes mecanismos de defesa contra a infecção 

por bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, infecções virais e fúngicas. As 

catelicidinas são um grupo de AMPs que contêm um pró-peptídeo no 

segmento N-terminal (cathelin) e um domínio C-terminal com propriedades 

bactericidas. Em mamíferos, catelicidinas são uma classe importante de 

AMPs, sendo produzidas por células epiteliais e fagócitos. Humanos e 

camundongos produzem apenas uma única catelicidina, nomeadas de LL-37 

e CRAMP, respectivamente. Os peptídeos antimicrobianos foram descritos, 

inicialmente, como “antibióticos naturais”, devido à sua capacidade de 

inserção na membrana celular de micro-organismos, causando lise celular. 

Nos últimos anos, entretanto, surgiram diversas publicações descrevendo 

funções imunoregulatórias para os mais diversos AMPs, além da clássica 

função bactericida (Figura 2). 
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Figura 2 - Os diversos efeitos da catelicidina LL-37 

A maioria dos AMPs são catiônicos e esta característica facilita a sua 

inserção na parede celular, promovendo morte bacteriana por lise celular 

(Figura 3). As catelicidinas LL-37 e CRAMP, ademais, são capazes de 

exercer efeitos biológicos adicionais sobre fagócitos, células epiteliais e 

endoteliais, induzir quimiotaxia, supressão da resposta inflamatória induzida 

por LPS, apoptose, angiogênese, reparo tecidual e processamento de IL-1β. A 

vitamina D induz potente expressão gênica de LL-37. 
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Figura 3 - Como peptídeos antimicrobianos são catiônicos e a membrana 
celular das bactérias é aniônica, os AMPs conseguem lisar este tipo de célula 
com facilidade 
 

2.2 Vitamina D e imunidade 

A vitamina D tem um papel bem estabelecido na homeostasia óssea e 

do cálcio. Estudos recentes, entretanto, têm atribuído uma importância 

crescente da vitamina D na imunidade inata. Vitamina D3 pode ser produzida 

por exposição da pele a raios ultra-violeta (UVB) ou pode ser ingerida em 

certos alimentos. Na pele, 7-dihidroxicolesterol é convertido em vitamina D3 

ou colecalciferol, sendo então convertido no fígado, pela enzima 25-

hidroxilase, em 25-hidroxicolecalciferol. Nos rins, por fim, ocorre sua 

conversão pela enzima 1α-hidroxilase para a forma ativa, o 1,25-
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dihidroxicolecalciferol. Este último passo pode ocorrer também em 

queratinócitos, em resposta à infecção ou injúria, por ação da enzima 

CYP27B1 (75). 1,25-dihidroxicolecalciferol aumenta a absorção enteral e 

renal de cálcio, além de estimular osteoblastos (76). Ademais, a vitamina D 

induz a produção de catelicidinas e aumento na expressão celular de CD14 e 

receptores toll-like. 

2.3 Translocação nuclear de catelicidinas 

Os mecanismos responsáveis 

pelas funções imunomoduladoras dos 

peptídeos antimicrobianos ainda são 

obscuros (Figura 4). 

Em experimentos realizados na 

Universidade de San Diego (UCSD), 

em macrófagos murinos infectados 

com S. aureus, pude observar 

translocação de CRAMP para o 

núcleo celular, sugerindo que esta molécula pode agir também como um 

ativador ou repressor de transcrição gênica, ou até mesmo como um 

estabilizador de complexos proteicos.  

Comecei tais experimentos nos EUA em outubro de 2007,  estudando o 

efeito de diferentes ligantes na sinalização inflamatória de macrófagos de 

selvagens e deficientes em CRAMP. Inicialmente, detectei efeitos 

discrepantes quando comparamos células estimuladas por CRAMP de origem 

exógena ou endógena. Na verdade, apesar das catelicidinas de origem 

Figura 4 - Modelo estrutural de 

catelicidina, obtido por cristalografia 
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exógena inibirem sinalização TLR4-dependente induzida por LPS, detectei um 

aumento na fosforilação de p38 em células murinas deficientes em CRAMP, 

após estímulo com LPS. Este resultado levou-me à hipótese de que CRAMP 

de origem exógena danifica a membrana celular e aborta sinalização por 

TLRs, pela indução de canais iônicos (Figura 5). Mais completa análise 

bioquímica, resultou na observação de que as catelicidinas afetam 

criticamente o recrutamento de MyD88 e a sua interação com IRAK-4 (77).  

Estes resultados mostram que CRAMP amplifica a resposta induzida 

por LPS e que CRAMP pode induzir a ativação ou inibição da sinalização por 

MAPK, dependendo do estado basal da célula (77). Ademais, CRAMP foi 

capaz de amplificar a expressão gênica de TNFα e IL-1β in vitro, após 

infecção por S. aureus, L. monocytogenes, B. anthracis e E. Coli (dados não 

publicados).  

Essas descobertas levaram-me a postular que as catelicidinas podem 

modular a resposta imune em diferentes níveis. Fiz, assim, a hipótese de que, 

além de seus efeitos sobre a membrana celular, catelicidinas seriam 

translocadas para o núcleo após infecção bacteriana, a fim de agir como um 

co-ativador de NF-ĸB. Suportando esta ideia, existe publicação de 2007 

demonstrando que LL-37 se liga a DNA bacteriano e autólogo, agindo como 

uma opsonina para TLR-9 (78). Fenômeno semelhante é observado em 

neutrófilos de pacientes lúpicos (79). Esse tipo de ligação, entretanto, é 

observada no citosol e meio extra-celular. A translocação nuclear de 

catelicidinas nunca antes havia sido aventada. Em 2008, realizei experimento 

nos EUA que demonstrou co-localização de CRAMP e DAPI, uma coloração 

específica para núcleo celular, confirmando assim a minha hipótese.  
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Figura 5 - Mecanismos celulares deflagrados por LL-37 (Pinheiro da Silva et 
al., Tissue and Cell 2013) 
 

2.4 Peptídeos antimicrobianos: aspectos moleculares e evolução 

A produção de peptídeos antimicrobianos é um dos componentes 

principais na resposta a uma infecção. Sua produção pode ser constitutiva ou 

induzida, dependendo de uma gama de características, tais como organismo, 

tipo celular e peptídeo em questão. Peptídeos antimicrobianos são 

geralmente anfipáticos, pequenos (15-50 aminoácidos) e apresentam ao 

menos duas cargas positivas (tais como arginina e lisina). Tais propriedades 

químicas permitem que se inseriram na parede celular e membrana 

fosfolipídica de diversos microrganismos, lisando assim tais células. Até o 
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presente momento, mais de 1200 peptídeos antimicrobianos foram descritos 

(80). 

Humanos e outros animais estão em contato constante com 

microrganismos e suas superfícies mucosas são colonizadas por uma 

complexa microbiota (81, 82). 

  Em humanos e outros mamíferos, células de Paneth são uma 

importante fonte intestinal de peptídeos antimicrobianos (83-85). Vertebrados 

inferiores possuem células secretórias que parecem funcionar de maneira 

semelhante (86). Células de Paneth são células secretórias localizadas no 

epitélio do intestino delgado, contendo grandes grânulos com uma ampla 

variedade de proteínas. As proteínas mais abundantes nestes grânulos são 

os peptídeos antimicrobianos, especialmente as α-defensinas (87). Diversos 

outros tipos celulares, entretanto, tais como queratinócitos e células epiteliais 

dos pulmões, produzem AMPs para proteger as superficies mucosas. Além 

disso, AMPs são produzidos por células que circulam na corrente sanguínea, 

tais como monócitos e neutrófilos.  

A imunidade inata se apoia no reconhecimento de padrões moleculares 

associados ao patógeno e no processo de fagocitose para iniciar a defesa do 

hospedeiro. O sistema de imunidade inata possibilita defesa imediata contra 

infecção, sendo o principal mecanismo de defesa em plantas, fungos, 

invertebrados e protocordados. Peptídeos antimicrobianos são um 

componente evolutivamente conservado da imunidade inata, sendo 

encontrados em todos os seres vivos. Peptídeos antimicrobianos, tais como 
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as defensinas e as cecropinas, são produzidos por várias espécies de insetos 

e representam a principal forma de imunidade sistêmica de invertebrados. 

Assim como os invertebrados, as plantas são incapazes de produzir 

anticorpos e resposta T-mediada (88). Plantas utilizam receptores de 

reconhecimento de padrões para reconhecer assinaturas microbianas. Tais 

proteínas contêm domínios semelhantes a NOD e receptors Toll-like. 

Mecanismos de silenciamento de RNA também são importantes na resposta 

sistêmica de plantas e podem bloquear replicação viral.  

Apesar de insetos não apresentarem respostas imunes antígeno-

específicas, insetos apresentam imunidade celular e humoral. As respostas 

imunes celulares incluem fagocitose, nodulação e encapsulação. A produção 

de peptídeos antimicrobianos é parte da imunidade humoral. 

Nas últimas duas décadas, diversos AMPs foram isolados de insetos e 

plantas (89-91). A maior parte dos AMPs produzidos por insetos podem ser 

divididos em dois grupos: AMPs induzíveis que são secretados na vigência de 

infecção e os AMPs constitutivos que estão sempre presentes na hemolinfa. 

Mais de 250 AMPs foram descritos em insetos, desde o primeiro relato pelo 

grupo de Boman (92). 

Os mecanismos moleculares dos peptídeos antimicrobianos em insetos 

foram estudados, principalmente, em Drosophila. Defensinas demonstraram 

atividade antibacteriana contra bactérias gram-positivas. Cecropina, 

drosocina, attacina, diptericina e MPAC (o pró-domínio da attacina C) 
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apresentaram atividade microbicida contra bactérias gram-negativas.  

Drosomicina e metchnikowina apresentaram atividade antifúngica.  

As cecropinas são sintetizadas como pró-peptídeos de 63 aminoácidos, 

com um peptídeo sinal de 23 resíduos, seguidos pela cecropina madura (40 

resíduos). Drosocina, um AMP com atividade microbicida contra germes 

gram-negativos, é produzida como um pró-peptídeo de 64 aminoácidos. A 

Diptericina é produzida como um pró-peptídeo de 106 aminoácidos (peptídeo 

sinal com 23 resíduos). Análogos da attacina possuem mais de 190 

aminoácidos de comprimento, sendo os maiores AMPs já descritos. MPAC 

(pró-domínio maduro da attacina C) é sintetizado como um pró-peptídeo de 

241 aminoácidos, contendo um peptídeo sinal de 23 resíduos. Drosomicina, 

um AMP com atividade antifúngica, é sintetizado como um pró-peptídeo de 70 

resíduos (peptídeo sinal de 26 aminoácidos). Metchnikowina é sintetizada 

como pró-peptídeos de 52 resíduos, contendo peptídeo sinal de 26 

aminoácidos.  

Após a ligação de Spatzle ao receptor Toll, a produção de AMPs é 

induzida pelo corpo gorduroso ("fat bodies”) (93). O complex Spatzle-Toll 

recruta a expressão de diversos genes, incluindo peptídeos antimicrobianos. 

Insetos não possuem imunidade adaptativa. Entretanto, estudos 

recentes em mosquitos e moscas identificaram diversos receptores imunes 

em invertebrados (94, 95), desvendando um inesperado alto grau de 

especificidade e memória imunológica nestes seres vivos (96).  
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AMPs podem ser divididos em quarto categorias: 1) peptídeos em 

alpha-hélices; 2) estruturas em beta-sheets, estabilizados por pontes 

disulfídricas; 3) estruturas extendidas e 4) em forma de loop. Na maioria dos 

casos, os AMPs agem em grupos de maneira sinérgica. Uma miríade de 

peptídeos antimicrobianos já foram descritos em peixes, anfíbios e mamíferos 

(97). Estes incluem as catelicidinas, as defensinas, a hepcidina, a tigerinina-1, 

a bactenecina, a protegrina-1, as breveninas e diversos outros. 

Em mamíferos, os peptídeos antimicrobianos são expressos por uma 

variedade de tipos celulares, incluindo monócitos, neutrófilos, células 

epiteliais, queratinócitos e mastócitos. Enquanto alguns são expressos 

constitutivamente, outros necessitam de estímulo infeccioso ou inflamatório 

para serem induzidos. 

Defensinas são uma família composta por mais de 100 AMPs, 

produzidos por leucócitos e células epiteliais de pássaros e mamíferos. 

Constituem mais de 5% do conteúdo proteico celular dos neutrófilos humanos 

(98). As defensinas dos vertebrados podem ser divididas em α- e β-

defensinas, dependendo da estrutura do gene e conectividade dos seus 

resíduos cisteína. As seis cisteínas nas α-defensinas são ligadas em um 

padrão 1-6, 2-4 e 3-5, enquanto que as β-defensinas mantém um padrão 1-5, 

2-4 e 3-6. Defensinas contém 29-35 aminoácidos, incluindo seis cisteínas em 

posição fixa que formam três pontes disulfidricas. As α-defensinas estão 

presentes nos grânulos azurófilos dos neutrófilos, em certas populações de 

macrófagos, em células de Paneth e no trato genital feminino. As β- 

defensinas estão presentes em células epiteliais, incluindo trato 
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genitourinário, pele e trato respiratório, assim como em granulócitos. 

Neutrófilos humanos, de coelho, ratos e porquinhos-da-índia contêm grandes 

quantidades de defensinas. Defensinas não são encontradas em células 

polimorfonucleares murinas (99).  

Em humanos, quatro α-defensinas foram isoladas em neutrófilos (HNP-

1 to 4). HNP-1 a 3 são também encontradas em células B e natural killer. 

Duas defensinas (HD5 e 6) são conhecidas como defensinas entéricas, sendo 

encontradas em grânulos de Paneth do intestino delgado e em células 

epiteliais do trato genital feminino. Os genes para todas as seis α-defensinas 

são encontrados na mesma região do cromossomo 8. α e β-defensinas são 

efetivas contra diversas bactérias, fungos e alguns vírus. Em células de 

Paneth e neutrófilos, a expressão de α-defensinas é constitutiva. Defensinas 

também apresentam propriedades quimiotáxicas e citotóxicas contra uma 

ampla gama de alvos celulares. Estudos in vitro com defensinas humanas têm 

demonstrado que elas podem estimular proliferação cellular e produção de 

citocinas por células CD4+, assim como modular a expressão de moléculas 

co-estimulatórias (100). Defensinas são ativadas por processamento 

proteolítico. Os genes para todas as seis β-defensinas humanas estão 

localizados na região 8p23. β-defensinas são expressas por diversos tipos de 

células epiteliais e a expressão no epitélio intestinal é induzível, exceto para a 

β-defensina humana 1 (hBD-1).  

A β-defensina humana 2 (hBD-2) é induzida por produtos bacterianos e 

citocinas pró-inflamatórias. Infecção das linhagens celulares intestinais Caco-

2 e HT-29 com C. jejuni, por exemplo, induz expressão de hBD-2. Tratamento 
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com IL-1β ou TNFα induz a síntese de hBD-2 por queratinócitos, células da 

epiderme, pulmão, útero, gengiva, intestino e ouvido médio. hBD-2 é induzida 

em células epiteliais, leucócitos e medula óssea. 

β-defensina humana 3 (hBD-3) é induzida no estômago, durante 

infecção por Helicobacter pylori (101). Queratinócitos infectados por S. aureus 

também estimulam secreção de hBD-3. A pele e as tonsilas são importantes 

produtores de hBD-3. 

A regulação da síntese de hBD-1 e hBD-4 é menos compreendida. A 

regulação de hBD-1 é principalmente constitutiva e ocorre em células 

epiteliais. A expressão de hBD-4 pode ser induzida por cálcio, TNFα, IL-1β e 

PMA em queratinócitos. hBD-4 e 6  são expressas no epidídimo. hBD-1 e 2 

são potentes agentes contra bactérias gram-negativas. hBD-3 é um peptídeo 

antimicrobiano de amplo espectro. 

Em células mononucleares do sangue periférico, hBD-1 e hBD-2 são 

potentes indutores de citocinas. hBD-3 e hBD-4 induzem quimiotaxia e 

degranulação de mastócitos humanos e de ratos, assim como fosforilação de 

ERK e p38. hBD-2 apresenta atividade quimiotática em mastócitos (102). 

Durante a evolução, genes que codificam defensinas sofreram 

duplicação e diversificação, ocorrendo alterações nas suas sequências 

primárias que podem ser atribuídos a pressões seletivas (103), fato que 

resultou em alto grau de variação. Camundongos, por exemplo, codificam 19 

β-defensinas. 
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Enquanto as α e as β-defensinas são os AMPs mais abundantes em 

mamíferos, diversos AMPs lineares formando α-hélices e pertencendo à 

família das catelicidinas também são produzidos. Catelicidinas possuem um 

segmento pró-peptídeo N-terminal bem conservado, conhecido como domínio 

catelina, assim como um domínio C-terminal, com propriedades 

antimicrobianas. Em humanos, esta proteína precursora é chamada hCAP18, 

devido à sua massa de 18 KDa. A proteína é processada para liberar da 

porção C-terminal, uma proteína de 37 aminoácidos que apresenta duas 

leucinas na sua extremidade e foi nomeada LL-37. Seu processamento é 

realizado por proteases de serinas, presentes em queratinócitos, tais como as 

calicreínas, assim como por proteases presentes em neutrófilos, tais como a 

proteinase 3.  

  Catelicidinas foram identificadas em diversas espécies de mamíferos. 

Em camundongos e humanos, somente um gene para catelicidina foi 

identificado (CAMP), induzindo uma proteína chamada, respectivamente, 

CRAMP e LL-37. LL-37 é expressa por leucócitos, incluindo neutrófilos, 

monócitos, mastócitos, células NK, células B e γδT. LL-37 também pode ser 

isolado no plasma, medula óssea, trato respiratório, intestino, glândulas 

mamárias, epidídimo e pele. Células epiteliais do trato urinário em humanos e 

camundongos, ademais, produzem catelicidinas (104) e efeitos no 

desenvolvimento intestinal foram relacionados à expressão de CRAMP, já que 

a síntese deste peptídeo no intestino parece ser limitada às primeiras duas 

semanas após o nascimento, sugerindo sua participação na colonização 

bacteriana e estabelecimento de homeostase intestinal (105). 
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Camundongos deficientes em CRAMP, infectados com Streptococcus 

do grupo A, desenvolveram áreas de infecção na pele significativamente 

maiores do que camundongos selvagens, demonstrando que a ação das 

catelicidinas é importante na resposta immune contra este patógeno (106, 

107). 

LL-37, assim como as β-defensinas, induzem fosforilação de MAPKs 

em monócitos humanos derivados do sangue periférico (108). Fosforilação 

mediada por LL-37, em algumas situações, depende do receptor FPRL1 (G 

protein-coupled formyl peptide-like receptor 1) (109). Efeitos antagônicos 

induzidos por CRAMP endógeno e exógeno, foram observados pelo nosso 

grupo (77). Ainda permanencem obscuros na literatura, os mecanismos pelos 

quais AMPs são capazes de induzir sinalização celular. Diferentes modelos 

foram propostos, incluindo ligação direta a receptores, tais quais o FPRL1, o 

P2X7 (110) o CXCR2 (111), o receptor de EGF (epidermal growth factor 

receptor), dentre outros (112, 113). Nós acreditamos que, nos níveis em que é 

usualmente utilizado para ensaios in vitro, CRAMP é citotóxico. Nestas 

condições, acaba sendo artificialmente inibitório. Por outro lado, estudos in 

vivo demonstram que seu verdadeiro papel é como ativador de respostas 

imunes (77). Este efeito, em parte, provavelmente é receptor-independente e 

deve ser induzido pela formação de pequenos poros na membrana celular 

eucariótica, causando fluxos iônicos que afetam sinalização intra-celular (114-

116). O mesmo efeito deve ocorrer, quando este se liga ao receptor P2X7 e 

receptores similares. Com efeito, já foi demonstrado que α-defensinas 

induzem canais iônicos em células epiteliais (82, 117). Interessante, também 
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foi demonstrado que LL-37 é capaz de se ligar a DNA e deflagrar sinalização 

via toll-like receptor 9 (78), assim como se ligar a RNA, ativando células 

dendríticas via TLR7 e TLR8 (118). 

O receptor de vitamina D (VDR) é expresso em macrófagos, linfócitos 

T, células B e neutrófilos (119, 120). A maior parte destes tipos celulares é 

capaz de converter vitamina D à sua forma ativa. Não há clara evidência, 

entretanto, que neutrófilos expressem CYP27B1 e, portanto, acredita-se que 

neutrófilos devem responder somente à vitamina D na sua forma ativa. 

Indução na produção de catelicidinas pela vitamina D é um fenômeno 

observado em humanos e primatas. Não-primatas, tais como camundongos, 

não produzem catelicidinas em resposta à vitamina D. VDRE também foi 

detectado na região promotora da DEFB2, porém sua indução por vitamina D 

é mais modesta (121). Experimentos realizados por Gombart et al. 

demonstraram que o gene produtor de catelicidina responsivo ao VDRE se 

originou em uma linhagem de primatas, ao menos, há 55 milhões de anos 

(122).  

Peptídeos antimicrobianos apresentam uma pletora de funções que 

podem ser exploradas no diagnóstico e tratamento de doenças complexas 

(123). CAMP é induzido de maneira potente em queratinócitos humanos, 

durante cicatrização epitelial, provavelmente para estimular re-epitelização 

(113, 124, 125). De maneira similar, peptídeos antimicrobianos são essenciais 

na manutenção da integridade do epitélio pulmonar (126).  

A expressão de AMPs está diminuída na dermatite atópica, levando a 

taxas aumentadas de infecção (127). Por outro lado, sua expressão está 
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aumentada em outras doenças dermatológicas, tais como psoríase e rosácea, 

situações onde suas propriedades pró-inflamatórias podem ser deletérias 

(128). Tais exemplos demonstram como a indução ou supressão da produção 

de AMPs pode ser usada no tratamento de auto-imunidade ou inflamação. 

Diversos estudos interessantes, ademais, têm associado polimorfismos 

e variação no número de cópias de genes codificadores de β-defensinas 

(129), com condições tais como pancreatite (130), infertilidade (131) , 

psoríase (132) e doença de Crohn (133). 

LL-37 é capaz de se ligar a LPS e suprimir sua interação com LBP, 

assim como se ligar ao CD14, inibindo assim a secreção de TNFα induzida 

por LPS. Em modelo experimental de endotoxemia, LL-37 diminuiu a 

mortalidade de ratos (134). 

Camundongos deficientes em CRAMP são mais sensíveis a infecções 

por estreptococo (107) e camundongos deficientes em β-defensina 

apresentam susceptibilidade aumentada a infecções estafilocócicas (135).  

As bactérias desenvolveram diversas estratégias para escapar do 

ataque por peptídeos antimicrobianos. Diversas cepas de estreptococos do 

grupo A, por exemplo, secretam uma proteína chamada SIC (streptococcal 

inhibitor of complement), que se liga e inibe as propriedades microbicidas de 

HNP-1, hBD-1, -2 e -3. S. agalactiae (estreptococo do grupo B) produz 

PBP1a, um fator de virulência capaz de induz resistência a HNP-1 e outros 

AMPs. Diversas bactérias, incluindo Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 

faecalis, Proteus mirabilis, Porphyromonas gingivalis e Prevotella spp. 

produzem proteases capazes de clivar AMPs. 
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2.5 Peptídeos antimicrobianos e câncer 

LL-37 está diretamente envolvido no recrutamento de células 

pluripotentes mesenquimais (MSC) por tumores e estimula a liberação de 

moléculas, tais como IL-6, IL-10, MMP-2 e VEGF pelas MSCs. Diversos 

esforços têm sido realizados para se entender as implicações clínicas da 

conexão catelicidina-vitamina D em câncer. Vitamina D induz uma miríade de 

mecanismos, tais como apoptose, reparo de DNA, efeitos antioxidantes e 

imunomodulação que devem afetar o crescimento tumoral. Ação em células 

do estroma, células endoteliais e imunes devem também contribuir para o 

papel da vitamina D na carcinogênese (95).  

Vitamina D tem um efeito protetor in vitro em queratinócitos contra 

radiação ionizante (136). Camundongos deficientes em VDR são mais 

sensíveis a carcinógenos, desenvolvendo maiores tumores do que 

camundongos selvagens (137).  

A associação entre vitamina D e AMPs em câncer, no entanto, 

permanence obscura. Com efeito, vitamina D e catelicidinas apresentam 

resultados discrepantes em câncer. A expressão de LL-37 se encontra 

aumentada em câncer de mama. Superexpressão de LL-37 em células de 

câncer de mama promove desenvolvimento de metástases em camundongos 

SCID (138, 139), além de um comportamento mais agressivo, devido à sua 

interação com FPRL1 (139). LL-37 promove crescimento tumoral em um 

modelo de xenotransplante de câncer de pulmão (140). Por outro lado, LL-37 

é pouco expresso em pólipos gástricos, adenomas tubulares e 

adenocarcinomas (141) e regula negativamente o crescimento de câncer 
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gástrico. De maneira intrigante, apesar de induzir a produção de catelicidinas, 

um número de estudos sugerem que a vitamina D pode estar associada com 

menor incidência de câncer de mama (142) e pulmões (143), mas não com 

câncer gástrico (143, 144). Este paradoxo sugere que os efeitos de LL-37 na 

biologia do câncer não são simples consequência do seu estímulo pela 

vitamina D. Outras vias de sinalização certamente estão envolvidas. Com 

efeito, stress do retículo endoplasmático aumenta a expressão de CAMP via 

ativação de NF-κB-C/EBPα em células epiteliais, independentemente do VDR 

(145).  

Peptídeos antimicrobianos têm sido estudados como novos agentes 

terapêuticos para tratamento de cancer (146, 147). Peptídeos antimicrobianos 

devem ter um efeito na biologia do câncer, devido a seus efeitos citotóxicos, 

assim como devido às suas funções imunoregulatórias, incluindo efeitos na 

diferenciação cellular, proliferação, angiogênese e inflamação.  

Muitos pesquisadores acreditam que certos AMPs apresentam 

seletividade para membranas microbianas. Diversos estudos, entretanto, têm 

demonstrado que em concentrações elevadas, células como os linfócitos T 

também são destruídas. Tais estudos suportam um importante papel destes 

peptídeos em câncer (148). 

Camundongos deficientes em catelicidinas apresentam crescimento 

tumoral mais acelerado que controles selvagens e células NK destes animais 

deficientes apresentam atividade citotóxica alterada (149). 

AMPs, portanto, apresentam um grande potencial para o tratamento e 

diagnóstico de doenças complexas. AMPs podem ser explorados para a 
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geração de novos antibióticos, manipulação do processo inflamatório, reparo 

cicatricial, em doenças auto-imunes e no combate a tumores. 
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3 Receptores Fc de Imunoglobulinas 

3.1 Conceitos gerais 

Para que ocorra uma resposta aos mais variados antígenos, as células 

B e T rearranjam os genes que codificam suas imunoglobulinas e receptores 

de células T, para gerar mais de 1011 diferentes receptores de antígenos. O 

reconhecimento de determinado antígeno pelo seu receptor específico, desta 

forma, deflagra expansão clonal dos linfócitos e posterior produção de 

anticorpos antígeno-específicos. Esse sistema sofisticado é observado 

somente em vertebrados, sendo uma potente defesa contra infecção 

microbiana. 

A interação antígeno-anticorpo é reconhecida na superfície celular por 

uma classe de glicoproteínas de membrana, pertencentes à superfamília das 

imunoglobulinas e chamadas de receptores Fc de imunoglobulinas. A 

interação entre anticorpo e FcR propicia o reconhecimento do antígeno pelas 

células que apresentam aquele determinado FcR. Tal interação resulta numa 

série de respostas celulares, dentre as quais, apresentação de antígenos, 

citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC), degranulação, 

fagocitose, endocitose, transcitose e desencadeamento de cascatas de 

sinalização celular, que culminam na liberação de citocinas e outros 

mediadores inflamatórios (Figura 6). Todas essas interações são iniciadas 

pela ligação da porção Fc de anticorpos ou imunocomplexos a estes 

receptores (150).  
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Figura 6 - Mecanismos deflagrados por receptors Fc de imunoglobulinas 

Existem receptores Fc de alta e de baixa afinidade. Os de alta 

afinidade podem ligar imunoglobulinas monoméricas não-complexadas. 

Imunoglobulinas monoméricas se ligam a esses receptores com afinidades 

constantes na ordem de 108 M-1 para FcγRs de macrófagos e 5 x 107 M-1 para 

FcαRs de monócitos. FcRs de baixa afinidade não ligam imunoglobulina 

monomérica com afinidade mensurável. Ligam, entretanto, imunoglobulinas 

agregadas ou anticorpos complexados com antígenos multivalentes com uma 

alta avidez. FcRs de alta e baixa afinidade deflagram resposta celular com 

igual eficácia. A diferença está na ordem dos eventos. As imunoglobulinas 
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monoméricas se ligam aos de alta afinidade antes de serem complexadas 

pela ligação a um antígeno multivalente. Os anticorpos precisam, por outro 

lado, formar imunocomplexos com os antígenos, antes de se ligarem aos 

FcRs de baixa afinidade. FcRs existem como receptores de membrana e na 

forma solúvel.  

Mais recentemente, começou a ser caracterizado que, além das 

funções ativadoras, os FcRs iniciam também sinalização inibitória (151). Está 

bem esclarecido que a variabilidade das respostas celulares resulta da 

heterogeneidade estrutural de tais receptores. Um grande progresso vem 

ocorrendo, na compreensão da importância do balanço das respostas 

ativadoras pelas inibitórias, e vice-versa (152). Modelos animais nos quais 

essa resposta inibitória foi deletada, desencadearam respostas efetoras 

exacerbadas, tanto por citotoxicidade, como mediada por imunocomplexos 

(152-155).  

Os receptores Fc são definidos pela sua especificidade por isótipos de 

imunoglobulinas. Receptores Fc de IgG são chamados FcγR; de IgE, FcεR; 

de IgA, FcαR; de IgD, FcδR e de IgM, FcμR. No presente trabalho, 

discutiremos principalmente o papel dos receptores de IgG e IgA em sepse.  

3.2 Receptores de IgG 

  Atualmente, conhecemos três grupos de receptores de IgG (FcγRs), 

designados FcγRI, FcγRII e FcγRIII. Receptores estruturalmente 

relacionados, mas codificados por genes distintos, são chamados por letras 

maiúsculas (A, B, C, etc). Em humanos, além do FcγRI, encontramos três 

genes homólogos para o FcγRII (FcγRIIA, FcγRIIB e FcγRIIC) e dois para o 
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FcγRIII (FcγRIIIA e FcγRIIIB). Em camundongos, é importante ressaltar que, 

além do FcγRI, um único gene codifica o FcγRII, assim como um outro, o 

FcγRIII, não existindo diferentes homólogos para nenhuma dessas sub-

classes. 

FcγRI (CD64) é um receptor de alta afinidade para IgG, presente em 

monócitos e macrófagos(155). Sua expressão pode ser induzida em 

neutrófilos humanos por IFN-γ. Diferentemente dos demais receptores para 

IgG, o FcγRI contém três domínios extra-celulares. FcγRI medeia ADCC, 

fagocitose, produção de espécies reativas do oxigênio e secreção de citocinas 

pró e anti-inflamatórias. 

FcγRII (CD32) é um receptor de baixa afinidade, sendo o mais 

largamente distribuído (156). É encontrado em células dendríticas, neutrófilos, 

mastócitos, eosinófilos, macrófagos, monócitos, plaquetas, linfócitos B e 

células pluripotenciais. Não é encontrado em células NK. Em humanos, além 

das células NK, também não é encontrado em células T, apesar de ter sido 

caracterizado em células T murinas. Todos os homólogos humanos (IIA, IIB e 

IIC) apresentam dois domínios extra-celulares praticamente idênticos. A 

diferença se encontra nos domínios intra-citoplasmáticos. FcγRIIB, entretanto, 

é o único receptor de IgG deste grupo encontrado em camundongos. O 

FcγRIIB murino apresenta duas isoformas: b1 e b2. Tais isoformas são 

originadas por “splicing” alternativo dos exons que codificam o fragmento 

citoplasmático. A isoforma b1 é expressa, preferencialmente, em linfócitos; a 

b2, em macrófagos. Em humanos, além dessas duas isoformas do FcγRIIB, 
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foram também identificadas uma terceira isoforma de FcγRIIB (b3), assim 

como duas isoformas do FcγRIIA (a1 e a2) (156, 157). 

FcγRIII (CD16) é um receptor de baixa afinidade, com dois domínios 

extracelulares semelhantes ao FcγRII. Em humanos, encontramos dois 

homólogos. FcγRIIIA é o único FcR em células NK, mediando ADCC. É 

encontrado também em macrófagos, neutrófilos e precursores mielóides, 

sendo o único FcγRIII encontrado em camundongos. Camundongos 

“knockout” para o FcγRIII mostraram incapacidade de degranular, quando 

estimulados por imunocomplexos, assim como se mostraram incapazes de 

desenvolver reação de Arthus, revelando um papel primordial deste receptor 

no desenvolvimento de reações de hipersensibilidade do tipo III (158). Com a 

demonstração de que camundongos deficientes em C3, C4 ou C5 

desenvolvem uma reação de Arthus normal (159), os receptores Fc devem 

ser vistos como suficientes e indispensáveis para que esse tipo de resposta 

ocorra. FcγRIIIB, por sua vez, é um receptor Fc atípico. Encontrado em 

neutrófilos humanos, permanece ancorado à membrana celular por uma 

ligação glicosil-fosfatidil-inositol (GPI). 

3.3 Receptores de IgA 

A família dos receptores de IgA compreende diversos receptores, a 

saber, o receptor polimérico de imunoglobulinas, envolvido no transporte 

epitelial de IgA e IgM; o receptor específico de IgA (FcαRI); o recém-descrito 

Fcα/μR (160) e, pelo menos, mais dois receptores alternativos (o receptor de 

transferrina e o receptor de asialoglicoproteína) (161).  
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O FcαRI (CD89) é composto de dois domínios extra-celulares, uma 

região transmembrana e uma cauda intra-citoplasmática. Este receptor se 

encontra, em geral, associado à cadeia gama dos receptores Fc (FcRγ). Pode 

ser também encontrado na membrana celular sem cadeia gama, porém esta 

forma não-associada é incapaz de ativar cascatas de sinalização intra-celular, 

tendo apenas um papel na endocitose de IgA, provavelmente relacionado à 

reclicagem dessa proteína. O local de ligação do FcαRI é no domínio distal 

(EC1), ao contrário do que ocorre com os outros receptores Fc que 

apresentam dois domínios extra-celulares (FcγRI e FcεRI), nos quais o local 

de ligação se localiza no domínio proximal (EC2). FcαRI é um receptor de 

baixa afinidade para IgA e apresenta glicosilação heterogênea, dependendo 

da célula em que se encontra expresso, o que faz seu peso molecular oscilar 

entre 50 e 100 kDa. A expressão do FcαRI é constitutiva e ele somente é 

expresso por células humanas, estando ausente em células murinas (162). Se 

a IgA murina se liga ou não ao FcαRI, é um assunto ainda controverso. 

Camundongos transgênicos para tal receptor desenvolvem espontaneamente 

nefropatia por IgA, após seis meses de vida, o que suporta a ligação da IgA 

desses animais ao CD89 (163).  

FcαRI (CD89) é expresso em neutrófilos, eosinófilos, monócitos, 

macrófagos, células dendríticas e de Kupffer. Esse receptor se liga tanto à 

IgA1, quanto à IgA2. Ao contrário dos complexos 1:1 do FcγRIII com o 

fragmento Fc da IgG e do FcεRI com a IgE, duas moléculas do FcαRI ligam 

cada dímero de Fcα, um em cada junção Cα2-Cα3 (164, 165). A IgA1 difere 

da IgA2, basicamente, pela ausência de 13 aminoácidos na região de 
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forquilha da IgA2, o que acarreta diferenças de glicosilação entre as duas 

subclasses. Tal diferença explica a resistência da IgA2 a diversas proteases 

bacterianas (166). Em humanos, a IgA sérica é predominantemente 

monomérica, produzida por linfócitos B na medula óssea e órgãos linfóides 

periféricos e constituída de IgA1, enquanto a IgA2 predomina nas secreções 

mucosas. A IgA nas mucosas é produzida localmente, por plasmócitos, quase 

que exclusivamente como dímeros, unidos por um peptídeo denominado 

cadeia J. Permanece ligada ao componente secretório, que é um fragmento 

do receptor polimérico de imunoglobulinas, o receptor responsável pelo 

transporte da IgA para o lúmen das mucosas. O conjunto dímero de IgA, 

cadeia J e componente secretório constituem a denominada IgA secretória 

(SIgA). O componente secretório se estende em espiral, em torno do 

fragmento Fc, protegendo-o assim da ação de proteases endógenas. Em 

camundongos, por outro lado, a IgA sérica é predominantemente polimérica, 

apresenta uma única classe e não há compartimentalização tão demarcada 

entre o ambiente sérico e o das mucosas. Em humanos, IgA é a 

imunoglobulina produzida de maneira mais abundante, havendo uma 

produção diária de 66 mg/kg (167). No soro, entretanto, IgA constitui um 

quinto do “pool” total de imunoglobulinas, devido ao seu alto catabolismo 

(meia-vida de 3 a 6 dias). 

A superfície mucosa está em contato permanente com diversas cepas 

de bactérias e outros microrganismos. Mais de 70% das células imunes são 

mobilizadas diariamente para impedir infecções sistêmicas. SIgA tem 

participação importante na prevenção contra a invasão de agentes e 
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proteínas, além de neutralizar toxinas e diversos microrganismos (mecanismo 

de exclusão bacteriana, caracterizado por aglutinação do antígeno pelo 

anticorpo, aumentando sua eliminação no muco, neutralizando toxinas e a 

fixação à parede mucosa). Ademais, outro mecanismo de defesa nas 

mucosas é a eliminação imune, por meio da qual bactérias que conseguem 

atravessar essa barreira são retransportadas para a luz intestinal, por um 

mecanismo de transcitose, do qual não participa a SIgA, mas sim IgA e IgM 

poliméricas antígeno-específicas. Além da transcitose, anticorpos podem se 

difundir do sangue para a luz intestinal, quando a permeabilidade das 

mucosas aumenta por inflamação local ou simples dilatação. Especificidade 

antigênica também é a principal responsável pela atividade antimicrobiana da 

SIgA, mas a glicosilação desta proteína também deve contribuir 

significativamente, já que fragmentos de oligossacarídeos de IgA1 e IgA2 

podem se ligar a lecitinas comuns a diversas bactérias (168). As células de 

Kupffer e as células dendríticas, por sua vez, parecem ter um papel 

importante como segunda linha de defesa, quando a barreira mucosa foi 

definitivamente vencida. A inabilidade da SIgA em fixar complemento parece 

ser uma vantagem no lúmen, onde uma reação inflamatória iria prejudicar 

esse importante sistema de defesa, ou seja, a integridade das mucosas (161, 

169). Existe, igualmente, outros isótipos de anticorpos nas secreções. IgM, 

entretanto, é pouco abundante e muito sensível a proteases, enquanto IgG 

prevalece sob a forma de fragmento Fab. Tais anticorpos, conhecidos 

conjuntamente como anticorpos naturais (170-173), existem antes de 

qualquer estimulação antigênica. São moléculas pluri-específicas, cada uma 
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capaz de reconhecer diversos epítopos, constituindo um sistema imediato de 

defesa. 

O FcαRI tem algumas funções bem caracterizadas em infecções 

bacterianas. Tal receptor participa no sangue e nas mucosas da defesa imune 

mediada por IgA. A função da IgA sérica, ao contrário do que foi descrito para 

a SIgA, permanece pouco compreendida. IgG representa o componente mais 

importante de uma resposta imune secundária, enquanto IgA é raramente 

observada. Tanto um papel pró-inflamatório (174, 175), quanto anti-

inflamatório (176, 177), já foram sugeridos. IgA sérica monomérica apresenta 

características anti-inflamatórias, sendo capaz de inibir funções como 

fagocitose induzida por IgG, “burst” oxidativo e produção de citocinas. 

Deficiência de IgA, além disso, é uma doença associada tanto a alergias e 

doenças auto-imunes, quanto a pneumonias de repetição (178). IgA 

polimérica e imunocomplexos de IgA, por outro lado, podem deflagrar 

resposta imune, via FcαRI. O FcαRI medeia fagocitose, ADCC e sua 

agregação em monócitos deflagra a liberação de diversas citocinas, entre 

elas, TNFα, IL-6, IL-1β e IL-8, além de componentes da via do ácido 

araquidônico e metabólitos do oxigênio (179-181). Bloqueio do FcαRI em 

neutrófilos humanos, inibe a fagocitose de Bordetella pertussis (175). Células 

de Kupffer exprimem o FcαRI e isso parece importante para o “clearance” de 

bactérias que passam a barreira mucosa, evitando-se, assim, o 

desenvolvimento de sepse (182). Estudos in vivo demonstraram que tais 

células ingerem E. Coli vigorosamente, quando opsonizadas com IgA humana 

(161). 
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3.4 Cadeia gama, ITAM e ITIM 

Para avançarmos um pouco mais na estrutura dos FcRs, torna-se 

indispensável a descrição em maiores detalhes da cadeia gama dos FcRs, 

assim como dos motivos ITAM e ITIM. Duas classes de FcR são 

reconhecidas: 1) os receptores ativadores, caracterizados pela presença de 

uma sequência intra-citoplasmática ITAM associada ao receptor; 2) o receptor 

inibitório, caracterizado pela sequência intra-citoplasmática ITIM. Essas duas 

classes de receptores funcionam de maneira orquestrada e podem ser 

encontradas co-expressas na membrana de alguns tipos celulares (151). 

Como ambas as classes apresentam afinidade e especificidade comparáveis, 

agregação entre elas é comum, assim como entre componentes da mesma 

classe, modulando, assim, a magnitude das respostas efetoras. FcεRI, 

FcγRIIB e FcγRIIIA são co-expressos em mastócitos e células de Langerhans; 

FcγRI, FcγRIIB e FcγRIIIA em macrófagos murinos e FcγRI, FcγRIIB e 

FcγRIIIB em neutrófilos humanos. Importante resssaltar, agregação dos FcRs 

é o fator indispensável para se ativar este tipo de receptor. FcRs podem ser 

agregados por anticorpos ou antígenos multivalentes. Além disso, agregação 

de FcRs que não possuem nem ITAMs, nem ITIMs, não deflagra ativação 

celular. Alguns FcRs sem ITAMs utilizam FcRs com ITAMs para transdução 

de sinal. A co-agregação de FcR com ITAMs e outro com ITIMs regula 

negativamente a ativação celular (183). Da mesma forma, a co-agregação do 

FcγRIIB com o BCR tem potente efeito inibitório sobre a ativação de células 

B, já que tais receptores também possuem ITAMs na sua porção 

intracitoplasmática, podendo co-agregar o FcγRIIB e deflagrar sinal inibitório 
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semelhante. Em linfócitos T, entretanto, o único receptor Fc identificado é o 

FcγRIIB e, mesmo assim, tal receptor somente é expresso por células 

murinas, não sendo detectado em linfócitos T humanos. 

O motivo imuno-ativatório baseado em tirosina (ITAM) é caracterizado 

por uma sequência YxxL repetida duas vezes e separadas por sete 

aminoácidos variáveis. FcRs com ITAMs são de dois tipos: 1) receptores com 

múltiplas proteínas, compostos de uma sub-unidade FcR, onde se conecta o 

ligante, associada a uma ou duas sub-unidades (cadeias gama), responsáveis 

por transdução do sinal e em cujas porções intra-citoplasmáticas se 

encontram os ITAMs; 2) receptores de IgG de cadeia única e exclusivos de 

humanos, o FcγRIIA e o FcγRIIC. Neste segundo tipo, o ITAM é único e as 

sequências YxxL são separadas por 12 aminoácidos, ao invés de 7. 

Os FcRs associados à cadeia gama são quatro: FcγRI, FcγRIIIA, FcεRI 

e FcαRI. Existe um ITAM no domínio intra-citoplasmático de cada cadeia 

gama, assim como um ITAM no domínio carboxi-terminal do FcRβ, 

subunidade exclusiva do receptor FcεRI. É a cadeia gama que permite a 

sinalização intra-celular desses receptores. A sub-unidade β, associada ao 

FcεRI, contém um ITAM, mas não é capaz de deflagrar sinalização intra-

celular isoladamente. Kinet et al. demonstraram que tal cadeia funciona como 

um amplificador de sinal, pela mensuração da ativação de syk e mobilização 

de cálcio (184). Um resíduo no domínio transmembrana da sub-unidade FcRα 

interage com um resíduo aspartato na região transmembrana do FcRγ (cadeia 

gama). Essa interação permite a associação das duas sub-unidades. A cadeia 

gama se associa aos FcRs na forma de homodímeros (γγ). A cadeia gama é 
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necessária para a expressão do FcεRI, do FcγRI e do FcγRIIIA na superfície 

celular (Figura 7). Roedores também necessitam da cadeia β para a 

expressão do FcεRI (185). Camundongos deficientes em cadeia gama não 

expressam esses receptores (186), apesar de existirem relatos da expressão 

do FcγRI em células eucarióticas transfectadas, independentemente desta 

cadeia (183). A cadeia gama aumenta a afinidade tanto do FcγRI, quanto do 

FcγRIIIA ao ligante, supostamente por alteração da estrutura quaternária do 

receptor (187). A cadeia gama de ratos, camundongos e humanos é 

extremamente semelhante, 86% dos resíduos permanecendo idênticos entre 

as três espécies (188). 

 

 

Figura 7 - Receptores Fc associados à cadeia gama e o receptor inibitório 
FcγRII 
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Um evento precoce, após a agregação dos FcRs com ITAMs, é a 

fosforilação dos receptores. Tal fosforilação desencadeia a ativação de 

diversas proteínas tirosino-quinases. O primeiro grupo a ser ativado é a 

família das src quinases, à qual pertence lyn, um dos componentes mais bem 

estudados desta família. Em seguida, em linhas gerais, ocorre a ativação de 

proteínas da família das syk quinases. Tais tirosina-quinases, por sua vez, 

fosforilam diversos substratos intra-celulares, entre eles, fosfolipídio-quinases, 

fosfolipases, moléculas adaptadoras e proteínas do citoesqueleto. A 

fosforilação de tirosinas induzida pelo FcR, por outro lado, é modulada por 

fosfatases membranárias e citoplasmáticas. Em última análise, os sinais 

gerados pelos FcRs ativam diversas vias, convergindo, por vezes, em vias 

ativadas também por outros receptores e que são: 1) vias que resultam no 

influxo celular de cálcio; 2) vias que levam à ativação da proteína-quinase C 

(PKC); 3) a via da ras, que atinge o núcleo celular e estimula a transcrição de 

diversos genes. Mais detalhadamente, uma vez ativada por syk, PLCγ gera 

metabólitos que ativam PKC e a via do inositol fosfato. Inositol trifosfato (IP3) 

deflagra a mobilização de cálcio intracelular, ligando-se a receptores de IP3 

no retículo endoplasmático. Acredita-se que a elevação transitória do cálcio 

intra-celular abra os canais de cálcio da membrana plasmática, resultando 

num pico sustentado de cálcio intra-celular, o que é uma característica 

constante da ativação celular induzida por todos os FcRs com ITAMs (Figura 

8). Conforme comentado, alguns sinais atingem o núcleo pela via da ras. Ras 

fosforila raf, que fosforila as MAP quinases. No núcleo, as MAP quinases 

ativam fatores de transcrição, levando à expressão de diversos genes. FcγRI 

e FcγRIIA induzem NFκB em neutrófilos humanos. FcγRIIIA induz NFAT. 
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As respostas deflagradas pelos FcRs com ITAMs, entretanto, parecem 

depender mais do tipo celular do que do receptor. Diferentes FcRs com 

ITAMs ativam as mesmas respostas, quando expressos nas mesmas células. 

Ao contrário, quando expressos em células diferentes, o mesmo receptor 

efetua respostas diversas. Agregação de receptores Fc em macrófagos e 

neutrófilos ativa vias de sinalização que levam a alterações no citoesqueleto e 

fagocitose de partículas ligadas a IgG, assim como secreção de grânulos 

intra-citoplasmáticos. Sinalização mediada pelos FcRs também estimula a 

produção de espécies reativas do oxigênio e óxido nítrico, induz a secreção 

de citocinas e quimiocinas e promove a expressão de proteínas de superfície 

celular. Ademais, pela ingestão de patógenos, facilita a apresentação de 

determinantes patogênicos, estimulando resposta imune T-mediada. Em 

linhas gerais, portanto, a agregação de FcRs com ITAMs induz dois tipos de 

respostas: um resultante da ativação celular e outro de fenômenos de 

internalização do ligante. Todos os receptores associados à cadeia gama 

medeiam endocitose, assim como fagocitose. Fagocitose depende de 

fosforilação dos ITAMs e syk é fosforilada durante esse processo (189). 

Macrófagos de camundongos deficientes em cadeia gama mostraram-se 

incapazes de realizar fagocitose FcR-mediada de rosetas de hemácias de 

carneiro (186).  
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Figura 8 - Agregação e sinalização celular induzida pelo FcαRI, um exemplo 
de ativação ITAM-mediada. Adaptado de Monteiro et al. IgA Fc Receptors. 
Ann Rev Immunol, 2003 
 

FcRs que não possuem ITAMs podem ser divididos em duas 

categorias. A primeira categoria constitui um receptor de IgG de cadeia única, 

denominado FcγRIIB, cuja porção intra-celular possui um motivo que inibe a 

ativação celular de outros receptores, após co-agregação. Este motivo 

contém uma única sequência YxxL, sendo designado ITIM, motivo imuno-

inibitório baseado em tirosina. A segunda categoria é composta por 

receptores que nem ativam, nem inibem a ativação celular, estando 
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envolvidos na transcitose e endocitose de imunoglobulinas. Eles são o 

receptor polimérico de imunoglobulinas e o FcR neonatal para IgG. Uma 

exceção é o FcγRIIIB, que não tem capacidade ativatória, mas contribui para 

a sinalização, associando-se a outros FcRs. 

Dentre os receptores que não possuem ITAM, tem especial relevância 

o receptor FcγRIIB. Como já foi comentado, tal receptor tem um papel 

inibitório na ativação de todos os receptores Fc com ITAMs, assim como na 

ativação do BCR. FcγRIIB participa, na verdade, de três respostas efetoras 

inibitórias. No primeiro caso, co-agregação desse receptor a um receptor que 

contenha ITAM leva à fosforilação do ITIM, por uma quinase da família lyn, 

originando um domínio de reconhecimento SH2 que é o local de ligação de 

SHIP (inositol polifosfatase 5-fosfatase), a qual hidrolisa PIP3, produto da 

ativação do ITAM, liberando a ancoragem de proteínas como Btk e PLCγ da 

membrana, ocasionando inibição da mobilização de cálcio deflagrada pelo 

ITAM. Fosforilação do ITIM leva também à inibição da proliferação celular, 

pela inativação de MAP quinases (MAPK) e do recrutamento da proteína-

quinase anti-apoptótica Akt. Por fim, homo-agregação deste receptor induz 

um sinal pró-apoptótico que independe da fosforilação do ITIM. Este sinal pró-

apoptótico é bloqueado pelo recrutamento de SHIP, após co-agregação do 

FcγRIIB ao BCR, devido à necessidade de Btk para a eficácia do mesmo 

(190-192). FcγRIIB, neste caso, parece agir como um receptor determinante 

na seleção negativa de células B, cujos BCRs tenham afinidade reduzida pelo 

antígeno, como resultado de hipermutação somática. Esta resposta 

apoptótica é reconhecida como um sinal de stress celular e necessita de co-
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agregação de múltíplos FcγRIIB, não sendo induzida por simples dimerização 

deste receptor (193) (Figura 9). FcγRIIB, além disso, realiza endocitose, 

porém não é capaz de induzir fagocitose (194). 

 

Figura 9 - Co-agregação do FcγRII ao BCR e inibição ITIM-dependente da 
ativação e proliferação celular (à esquerda). À direita, homo-agregação do 
FcγRII, induzindo apoptose de células B, independente de fosforilação do 
ITIM. Adaptado de Ravetch et al. Ann Rev Immunol, 2001 
 

3.5 Receptores relacionados aos receptores Fc 

Existem evidências crescentes mostrando que as células mielóides 

expressam diversas famílias de receptores, contendo isoformas ativatórias e 

inibitórias. Recentemente, foi caracterizado em humanos uma nova família de 

receptores expressos nesse tipo celular, chamados de ILT’s 

(“immunoglobulin-like transcripts”), LIR’s (“leukocyte Ig-like receptors”) ou 

MIR’s (“monocyte/macrophage Ig-like receptors”). Os receptores dessa família 
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apresentam isoformas com diferentes domínios intra-citoplasmáticos e 

transmembrana, alguns mediando ativação e outros, inibição celular (195). 

ILT/LIR/MIR’s incluem, pelo menos, 10 receptores distintos. Alguns deles 

(ILT-2, ILT-3, ILT-4, ILT-5 e LIR-8) contêm longas caudas citoplasmáticas com 

ITIMs. Estes receptores inibem ativação celular pelo recrutamento da 

fosfatase SHP-1. Outros receptores (ILT-1, “ILT-1-like protein”, ILT-7, ILT-8 e 

LIR-6a) contêm uma curta porção intra-citoplasmática, por meio da qual se 

associam à cadeia gama dos receptores Fc (FcRγ). ILT/LIR/MIR são 

expressos preferencialmente em células mielóides, mas células B expressam 

ILT-2 e sub-grupos de células NK e T expressam ILT-1, ILT-2 ou ILT-5. 

KIRs (“killer-cell Ig-like receptors”) são receptores de células “natural-

killer” que ligam moléculas do MHC. A homologia entre ILTs e KIRs sugeriu 

originariamente que os ILTs seriam receptores de moléculas do MHC I. 

Entretanto, somente ILT-2 e ILT-4 parecem interagir com tais moléculas. ILT-2 

co-agrega ao TCR, o que reduz a fosforilação do CD3ξ. Os demais receptores 

ILT/LIR/MIRs continuam com seus ligantes desconhecidos. 

Os receptores murinos que correspondem aos ILT/MIR/LIR’s são 

chamados de PIRs (“paired Ig-like receptors”). Tais receptores contêm 6 

domínios extra-celulares “Ig-like” e são encontrados em células mielóides, 

dendríticas e linfócitos B. PIR-B é expresso, ademais, em plaquetas e 

megacariócitos murinos. Os receptores PIR foram identificados, devido às 

pesquisas para se encontrar um homólogo murino do receptor humano FcαR 

(196). Enquanto PIR-B é um receptor inibitório com 4 ITIMs na sua porção 

intra-citoplasmática, PIR-A é um receptor ativatório, associado à cadeia gama 
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dos receptores Fc (197). Na ausência desta associação, PIR-A não é 

expresso na superfície celular (198, 199). O ligante dos receptores PIR 

permanece desconhecido. Incubação de células transfectadas com 

receptores PIR e hemácias revestidas com IgG1, IgM, IgE ou IgA não mostrou 

ligação às hemácias, enquanto células transfectadas com receptores Fc se 

ligaram às mesmas, sugerindo que os receptores PIR não reconhecem 

imunoglobulinas (200). 

SIRPs são uma família de glicoproteínas transmembrana, expressas 

em neurônios e células mielóides. Alguns deles, chamados SIRPα1 e α2, 

apresentam ITIMs intra-citoplasmáticos, recrutam as fosfatases SHP-1 e 

SHP-2 e inibem vias de sinalização celular. O ligante do SIRPα é o CD47, 

uma proteína com diversas funções imunológicas e neuronais (Figura 10). 
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Figura 10 - Cascata de sinalização celular induzida por receptores Fc e 
SIRPα 
 

OSCAR é um outro receptor recém-descrito, que se associa à cadeia 

gama dos receptores Fc (201, 202) e envolvido em endocitose e apresentação 

antigênica. Ao contrário do receptor humano (hOSCAR), o receptor murino 

(mOSCAR) é expresso somente em osteoclastos. hOSCAR está envolvido 

com a maturação de células dendríticas. Quando a estimulação deste 

receptor é associada à ativação de determinados receptores Toll-like, a 

capacidade de células dendríticas de ativar linfócitos T “naive” é bastante 

amplificada (203). 

A glicoproteína VI, um receptor de colágeno presente em plaquetas, 

também se associa à cadeia gama dos receptores Fc (204). Ademais, a 
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interação entre o fator de von Willebrand e a glicoproteína Ib estimula vias de 

sinalização que requerem fosforilação do FcRγ para ativação máxima (205). 

Por fim, cabe citar uma nova família de receptores, recém-identificados 

tanto em humanos, quanto em camundongos, e nomeados homólogos dos 

receptores Fc (FcRH). Até o presente momento, foram identificados 6 

homólogos dos receptores Fc (huFcRH1-6). Além disso, análise recente do 

genoma humano identificou um novo gene relacionado aos receptores Fc, os 

receptores FcRX/FcRL/FREB e FcRY. Caracterização dos FcRH murinos 

indica diversidade considerável, quando comparados a humanos. Os ligantes 

dos FcRH permanecem desconhecidos. Os FcRH possuem ITIMs, ITAMs ou 

ambos os tipos de motivos sinalizatórios em suas porções intra-

citoplasmáticas. Não é descrita associação entre a cadeia gama e os FcRH 

(206) (Figura 11). 
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Figura 11 - Receptores Fc conhecidos até o presente momento. Adaptado da 
tese de Benoit Pasquier, Université Paris V, 2004 
 

3.6 Receptores Fc e doenças inflamatórias 

Devido ao desenvolvimento de camundongos deficientes em 

componentes específicos do complemento, assim como em diferentes 

receptores Fc, conseguiu-se estabelecer que o papel desses dois sistemas 

não é interdependente, nem tampouco redundante. A ativação do 

complemento não está envolvida em inflamação mediada por 

imunocomplexos, mas é essencial na proteção mediada por anticorpos 

naturais. Enquanto isso, os receptores Fc ligam IgG citotóxica e 

imunocomplexos às células efetoras, apresentando um papel dominante nas 

doenças auto-imunes deflagradas por auto-anticorpos (207).  
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Camundongos deficientes em cadeia gama não apresentam anafilaxia 

passiva (cutânea ou sistêmica) deflagrada por IgE, devido à incapacidade de 

expressão do FcεRI, enquanto anafilaxia ativa depende, principalmente, do 

FcγRIIIA.  

IgG de coelho produzidas contra glóbulos vermelhos de camundongo, 

medeiam uma anemia aguda, quando injetadas em camundongos selvagens. 

Injeção desses mesmos anticorpos em camundongos deficientes em cadeia 

gama demonstrou que esses animais estão protegidos. A mesma injeção em 

animais deficientes em C3 ou C4, entretanto, não demonstrou diferença 

alguma em comparação aos animais selvagens. Análise do fígado dos 

animais demonstrou que as hemácias revestidas de IgG são fagocitadas 

pelas células de Kupffer, fenômeno ausente nos gama-“knockout”. Situação 

semelhante foi demonstrada com um anticorpo monoclonal dirigido contra 

plaquetas murinas (159, 207). 

O modelo cutâneo para doença por imunocomplexos, a reação de 

Arthus, resulta do depósito de imunocomplexos na pele, após injeção de 

antígeno. Edema, hemorragia e infiltração neutrofílica são alterações 

características desta reação. Camundongos deficìentes em C3 ou C4 

apresentam reação normal, enquanto camundongos deficientes em cadeia 

gama ou FcγRIII não desenvolvem reação de Arthus. Assim, em um modelo 

de glomerulonefrite induzida pela injeção de anticorpos anti-membrana basal, 

observou-se que proteinúria e alterações glomerulares são atenuadas em 

camundongos deficientes em cadeia gama. Depleção do complemento, por 

outro lado, não altera a evolução desta doença. Estudos realizados com o 
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modelo NZB/NZW, um bem caracterizado modelo de lúpus, também 

demonstraram proteção dos camundongos deficientes em cadeia gama (208). 

Tais estudos, desta forma, suportam um papel dominante do FcγRIII nas 

reações de hipersensibilidade do tipo II e III.  

Contra-balanceando as propriedades ativatórias dos FcR, portanto, 

temos o receptor inibitório FcγRIIB. Camundongos deficientes em FcγRII 

apresentam níveis elevados de anticorpos em resposta a um insulto 

antigênico, além de uma anafilaxia mediada por IgG, fato que demonstra o 

papel inibitório importante desse receptor na síntese de anticorpos e na 

regulação da resposta a imunocomplexos (153, 209, 210). FcγRIIB funciona, 

assim, na manutenção da tolerância periférica, regulando a amplitude das 

respostas ativatórias e determinando o seu fim. Camundongos FcγRII-

“knockout” de fundo genético C57/Bl6 desenvolvem anticorpos anti-DNA e 

anti-cromatina e sucumbem a uma glomerulonefrite fatal, após 8 meses de 

vida. Tal fenótipo depende também de outros fatores genéticos, não sendo 

visto em fundo C129 ou Balb/c. Camundongos deficientes em cadeia gama, 

cabe ressaltar, apresentam níveis normais de FcγRII (211). 

Por fim, caminhando na contra-corrente daquilo que parecia um 

consenso e desmistificando o conceito de um papel exclusivamente ativatório 

para a cadeia gama (FcRγ), Pasquier et al. (212) demonstraram que 

tratamento com um anticorpo monoclonal anti-FcαR (A77) é capaz de induzir 

um sinal inibitório, ITAM-dependente, que é capaz de suprimir asma (induzida 

pela inalação de metacolina) em camundongos transgênicos para tal receptor 

(FcαRI ou CD89). Tal artigo abre as portas, assim, para a compreensão dos 
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efeitos antagônicos da IgA sérica humana. A agregação desse receptor por 

ligantes multiméricos estimula ativação celular pelo recrutamento de syk. A 

presença de IgA sérica ou A77, na ausência de ligantes multiméricos, por 

outro lado, induz recrutamento da fosfatase SHP-1 pelo FcαRI, impedindo a 

fosforilação de syk, LAT e ERK, após agregação do FcεRI. Os motivos 

ativatórios baseados em tirosina (ITAMs), portanto, podem desencadear 

sinalização ativatória ou inibitória. Esse novo conceito vai completamente 

contra o conhecimento clássico de que ITAMs e ITIMs regulam respostas 

opostas e coloca em discussão certas bases do conhecimento atual em 

Imunologia. 

O papel dos receptores Fc e da cadeia gama foi, durante décadas, 

pouco valorizado em sepse. Resultados do nosso laboratório começaram a 

mudar essa visão, ao demonstrar um inesperado aumento de sobrevida, 

quando camundongos deficientes em cadeia gama foram comparados a 

camundongos selvagens, após ligadura e punção cecal. Hemoculturas e 

culturas de lavados peritoneais revelaram uma forte predominância de E. coli 

nas culturas dos animais selvagens em sepse, assim como um número bem 

maior de bactérias do que o encontrado nos animais deficientes em cadeia 

gama. Estudos de microscopia confocal confirmaram a suspeita de que 

a fagocitose de E. coli está significativamente aumentada em células 

deficientes em cadeia gama (213). Este efeito bipolar da cadeia gama, ou 

seja, sua característica de regular tanto respostas ativatórias, quanto 

inibitórias, é um campo de atenção crescente em pesquisa. Estudos do nosso 

grupo revelaram que E. coli se liga diretamente a receptores FcRIII (CD16) 
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de camundongos e que esta interação entre E. coli e FcRIII induz um sinal 

inibitório (chamado de ITAMi) com recrutamento estável de SHP-1, que leva à 

inibição de vias de fagocitose e aumento da secreção de TNF (214). 

Desvendamos, desta forma, um inusitado mecanismo utilizado por bactérias 

E. Coli para evadir do sistema imune (ANEXO A).  
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4 Mecanismos bacterianos de evasão 

4.1 Conceitos gerais 

Para crescer e proliferar, as bactérias necessitam reconhecer e 

interagir com o meio ambiente. É preciso, desta forma, que elas sejam 

capazes de responder apropriadamente às alterações ambientais, obter 

nutrientes e, no caso de bactérias que habitam animais ou plantas, interagir 

com tecidos e células do hospedeiro. Uma importante maneira, pela qual 

bactérias obtêm nutrientes do meio em que se encontram, por meio da 

secreção de enzimas (proteases, nucleases, polissacaridases, lipases), 

graças às quais são gerados produtos de clivagem que são internalizados por 

difusão ou transporte ativo. Interação com células do hospedeiro depende 

com frequência de proteínas secretadas por bactérias. Desta forma, diversas 

vias foram desenvolvidas por tais microrganismos, no intuito de exportar 

proteínas rumo ao seu destino final e responder a tais necessidades. 

A via secretória geral (“general secretory pathway - GSP”) é o principal 

sistema, pelo qual diversas proteínas são transportadas para dentro ou pela 

membrana citoplasmática da bactéria. Este sistema é suficiente para 

organismos gram-positivos, que são desprovidos de membrana externa. 

Entretanto, proteínas que precisam ir além do periplasma de germes gram-

negativos, dependem dos ramos terminais do GSP. O GSP de E. coli, por 

exemplo, compreende uma translocase associada à membrana (Sec) e uma 

ou mais chaperonas moleculares, que levam as proteínas a estes ramos 

terminais do GSP. 
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Antes da descrição dos ramos terminais do GSP, entretanto, cabe citar 

um segundo sistema secretório geral, recentemente descrito. Esta via tem 

sido chamado de sistema TAT (“twin-arginine translocation system”), já que as 

proteínas do seu substrato apresentam motivos com aminoácidos 

característicos, que incluem, invariavelmente, resíduos arginina consecutivos 

na sua sequência sinal. Além de E. coli, diversos organismos gram-negativos 

e gram-positivos possuem sistema do tipo TAT. 

A grande maioria das proteínas secretadas por bactérias gram-

negativas, incluindo diversas exoenzimas ou exotoxinas envolvidas na 

fisiopatologia de diversas doenças, consegue atravessar a membrana externa 

pelo principal ramo terminal do GSP, também conhecido como sistema de 

secreção do tipo II. Este sistema de secreção foi, originariamente, descrito em 

Klebsiella oxytoca e, subsequentemente, em diversas outras bactérias gram-

negativas. Neste sistema de secreção, as proteínas são transportadas ao 

periplasma pelo GSP, onde adquirem conformação final, sendo então 

secretadas para o meio externo. Outra via importante do ramo terminal do 

GSP é o sistema chaperona-indicador (“chaperone-usher pathway”), que é 

necessário para a síntese de determinados pili e fímbrias. Os demais ramos 

terminais do GSP são os sistemas de secreção do tipo IV e V. 

Assim como o sistema do tipo II, diversas proteínas do sistema de 

secreção do tipo IV estão associadas à membrana. O sistema de secreção do 

tipo IV, entretanto, é capaz de secretar proteínas diretamente no citoplasma 

da célula-alvo. Diversas proteínas possuem também, sistemas do tipo I, 

dedicados ao transporte de proteínas específicas ou determinados substratos 
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não-proteicos. O sistema de secreção do tipo I faz parte de uma grande 

família, conhecida como transportadores ABC (“ATP-binding cassette”), 

presentes ainda em células eucarióticas. Sistemas de secreção do tipo I são 

responsáveis, por exemplo, pela secreção de diversos peptídeos bacterianos. 

Sistemas de secreção do tipo III medeiam a injeção de fatores de 

virulência dentro da célula eucariótica, interferindo, assim, com a organização 

do citoesqueleto, a liberação de citocinas e a sinalização da célula invadida, 

podendo, até mesmo induzir apoptose. Este sistema de secreção é 

importante, tanto para a adesão, quanto para a invasão e citotoxicidade do 

agente invasor. Este sistema já está bem caracterizado em diversos 

microrganismos, dentre eles, Yersinia enterocolitica, E. coli enteropatogênica, 

Pseudomonas aeruginosa e Chlamydia pneumoniae. Assim como o sistema 

do tipo I, o sistema do tipo III é Sec-independente. Até recentemente, o 

sistema de secreção havia sido caracterizado, exclusivamente, em bactérias 

gram-negativas. Pesquisando-se Streptococcus pyogenes, entretanto, foi 

demonstrado que bactérias gram-positivas também possuem a capacidade de 

injetar proteínas efetoras diretamente no citoplasma da células-alvo. 

 Bactérias sobrevivem no hospedeiro, devido à capacidade de 

induzirem a ativação de determinados genes, ou seja, aqueles necessários à 

adaptação ao novo meio e fuga dos mecanismos de defesa imune. Isto requer 

que a bactéria seja capaz de perceber a situação em que se encontra, 

regulando assim a transcrição de diversos dos seus próprios genes, ativando-

os ou desativando-os. 
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Sistemas de transcrição de sinal de dois componentes (TCSTS) são, 

provavelmente, a maneira mais importante pela qual as bactérias reconhecem 

e respondem ao meio. TCSTS estão envolvidos na regulação de diversas 

funções celulares, tais como esporulação, quimiotaxia, quorum sensing, 

ativação de fatores de virulência, etc. Um TCSTS, basicamente, detecta um 

sinal externo e direciona o organismo a responder a esse sinal. Esta resposta 

é decorrente da indução ou repressão de genes apropriados. 

Ao contrário das células eucarióticas, bactérias não possuem 

membrana nuclear. Consequentemente, transcrição e tradução ocorrem no 

mesmo compartimento, simultaneamente. A organização de diversos genes 

em unidades operacionais (operons) acelera ainda mais este tipo de resposta. 

Repressão deste tipo de resposta, por outro lado, é obtida pela ação de 

proteínas repressoras, que impedem a ação da RNA polimerase. Além disso, 

a atividade das proteínas repressoras pode, igualmente, ser ativada (co-

repressores) ou bloqueada (proteínas indutoras) por moléculas acessórias, 

que têm a capacidade de se ligarem a elas.  

 A superfície das bactérias apresenta componentes como pili, proteínas 

da membrana externa (OMPs), flagelos, LPS e componentes da cápsula, que 

são importantes em fenômenos de interação bactéria-célula, tais como 

adesão e evasão de fagocitose. As bactérias são capazes de alterar a 

expressão destas moléculas (variação de fase), ou sua natureza antigênica 

(variação antigênica), no intuito de não serem reconhecidas pelo sistema 

imune do agente invadido, podendo, assim, disseminar mais facilmente. Isso 

é possível, graças a diversos mecanismos, tais como inversão de DNA, 
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recombinação homóloga de DNA, modificações pós-traducionais ou mutações 

pontuais. Ainda, diferentes tipos de elementos genéticos móveis são 

encontrados em bactérias. Estes incluem, plasmídeos, elementos 

transponíveis e bacteriófagos.  

 A grande maioria dos plasmídeos são moléculas de DNA circular em 

dupla-hélice, capazes de replicação independente. Alguns, entretanto, são 

lineares. O tamanho varia de 1kb a 100kb e o número por célula, de 1 a 40. 

Em E. coli, por exemplo, mais de 300 diferentes plasmídeos já foram 

detectados. Diversos plasmídeos carregam genes de resistência a antibióticos 

ou fatores de virulência, apresentando papel de relevância na patogenicidade 

de diversas bactérias. 

Bacteriógafos são vírus que infectam bactérias. Diversos deles podem 

ser considerados elementos genéticos móveis, com capacidade de se integrar 

ao cromossomo da bactéria. Alguns bacteriófagos carregam genes que 

codificam a produção de toxinas, podendo transformar bactérias não-

toxigênicas, em toxigênicas.  

Elementos transponíveis são sequências de DNA que podem se mover 

de um local para outro do genoma bacteriano, podendo carregar consigo 

sequências que codificam, por exemplo, resistência a antibióticos ou 

produção de toxinas. 

Ilhas de patogenicidade (PAIs) são elementos extensos, integrados aos 

cromossomos de agentes patogênicos, que carregam um ou mais 

determinantes de virulência. São encontrados tanto em germes gram-

negativos, quanto gram-positivos (215). 
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 Durante as últimas décadas, tornou-se evidente que o modo natural de 

crescimento de bactérias, em muitos casos, não é como células isoladas, 

suspensas em meio aquoso, mas como comunidades de células vivendo 

juntas, em estruturas organizadas, e conhecidas como biofilmes (216). Um 

biofilme, caracteristicamente, é uma estrutura tridimensional, contendo uma 

ou mais espécies de bactérias; forma-se em interfaces (sólido-líquida, líquida-

ar, sólido-ar); apresenta heterogeneidade espacial; é, geralmente, 

permeabilizado por canais de água e, ademais, é um meio dentro do qual os 

organismos conseguem viver com diminuição marcante da susceptibilidade a 

antibióticos e aos mecanismos de defesa do hospedeiro. Exemplos de 

doenças por biofilmes, incluem cáries, periodontites, osteomielite, 

endocardites, infecção de próteses, cateteres, assim como infecções 

pulmonares em portadores de fibrose cística. Exemplos de microrganismos 

que, frequentemente, formam biofilmes, incluem Ps. aeruginosa, S. 

epidermidis, S. aureus, E. coli e Streptococcus spp. 

 Aspectos fundamentais de virulência bacteriana, incluem adesão, 

invasão e produção de exotoxinas. Virulência pode ser definida como o 

conjunto de respostas gênicas, necessárias para a sobrevivência e 

persistência da bactéria no interior do hospedeiro.  

 Transferência horizontal de genes é um evento maior na geração de 

diversidade. Fagos, ilhas de patogenicidade, plasmídeos e elementos 

transponíveis contêm fatores de virulência que alteram o comportamento do 

organismo no qual estão inseridos. Mutações aleatórias e duplicação de 

genes também contribuem significativamente. O fato de determinadas 
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bactérias se tornarem patogênicas ao mudarem de ambiente, se deve 

provavelmente ao fato de responderem ao novo meio, ativando fatores de 

virulência assim adquiridos. As bactérias desenvolveram sistemas 

sofisticados que funcionam de uma maneira similar, baseada em dois 

componentes, possibilitando esses tipos de resposta. Tal sistema de 

transdução de sinal de dois componentes (TCSTS) é composto por um 

componente que funciona como sensor, localizado na membrana 

citoplasmática, monitorando parâmetros ambientais, e por um componente 

intra-citoplasmático, que inicia algum tipo de resposta. Apesar desta resposta, 

geralmente, envolver alterações de expressão gênica, este não é sempre o 

caso. Em organismos móveis, por exemplo, a resposta pode ser, 

simplesmente, alterações na movimentação de flagelos, alterando a direção 

em que o organismo se move. 

 Complementando vias de sinalização que monitorizam alterações no 

ambiente externo, existem sensores, conhecidos como domínios PAS, 

localizados no citoplasma. Tais sensores monitorizam alterações no potencial 

redox, na concentração de oxigênio, na intensidade luminosa e na 

concentração de alguns pequenos ligantes. 

4.2 Sinalização entre bactérias 

Até recentemente, as bactérias eram consideradas como seres 

solitários, incapazes de estabelecer comunicação entre si. Atualmente, 

entretanto, sabe-se que as bactérias tendem a formar comunidades, nas 

quais os membros se comunicam por meio de um processo conhecido como 

“quorum sensing”.  
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 “Quorum sensing” é a habilidade das bactérias de iniciar transcrição de 

certos genes, somente quando uma determinada concentração de bactérias é 

atingida num meio (217). As bases moleculares do “quorum sensing” têm sido 

investigadas extensamente e sabe-se que envolvem um auto-indutor. Tal 

auto-indutor, quando as bactérias se encontram em pequena concentração, 

difunde-se para fora da bactéria, sendo incapaz de induzir qualquer tipo de 

sinal. Quando a concentração de bactérias aumenta, entretanto, o auto-

indutor começa a entrar nas bactérias vizinhas, assim como volta a se difundir 

para dentro da bactéria que o produziu, ligando-se em receptores intra-

citoplasmáticos que são, desta forma, ativados e capazes de induzir a 

transcrição de determinados genes. Mecanismos de “quorum sensing” já 

foram descritos em diversas bactérias gram-negativas, tais como 

Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas salmonicida, Burkhoderia cepacia e 

Yersinia enterocolitica.  

 “Quorum sensing” foi, igualmente, observado em bactérias gram-

positivas. Tais bactérias, entretanto, utilizam mais comumente, oligopeptídeos 

como moléculas sinalizadoras. Tais oligopeptídeos são secretados com o 

auxílio de proteínas transportadoras, constituídas por cassetes ligados a ATP 

(“ABC transporter”). Neste caso, o peptídeo sinalizador costuma ser produzido 

em forma inativa e, após ativação e secreção, é capaz de se ligar a 

receptores TCSTS específicos. Este tipo de sinalização foi descrita em 

diversas bactérias gram-positivas, tais como Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis e Bacillus subtilis.  
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 Diversas são as vantagens dos mecanismos de “quorum sensing”. 

Graças a tal habilidade, são controlados processos que só fazem sentido 

quando é atingida uma determinada população mínima de bactérias, tais 

como transferência de DNA. Além disso, a capacidade de uma bactéria de 

limitar sua virulência até atingir uma determinada concentração, deve servir 

como mecanismo protetor contra a resposta imune do hospedeiro que, desta 

forma, não é alertada de maneira indiscriminada. 

4.3 Adesão bacteriana 

O processo de adesão de uma bactéria a uma célula é possível, devido 

a interações moleculares específicas, sendo acompanhado de alterações no 

fenótipo da bactéria e, quando a adesão ocorre em células do hospedeiro, no 

comportamento destas. 

Certos aspectos limitam a adesão de bactérias às superfícies externas 

do hospedeiro. O fato de que tais superfícies descamam, é um dos aspectos 

mais importantes. Em alguns casos, adesão é seguida de invasão do tecido. 

A bactéria pode, então, crescer dentro do tecido ou disseminar para outros 

locais.  

Acredita-se que a adesão de bactérias a células do hospedeiro é 

mediada, principalmente, por interações hidrofóbicas, pontes de cátions a 

associações do tipo receptor-ligante. As moléculas da superfície bacteriana 

responsáveis por essa adesão, são conhecidas como adesinas. Diversos 

estudos têm sido dirigidos para a elucidação das interações receptor-ligante, 

entre bactérias e superfícies de adesão. O número de adesinas identificadas, 

até o momento, é extenso. Muitas destas estruturas, entretanto, são 
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multifuncionais e estão envolvidas em processos diversos, não relacionados a 

mecanismos de adesão. Exemplos de moléculas que parecem designadas, 

exclusivamente, ao propósito de mediar adesão a uma superfície inclui as 

fímbrias e os pili. Outros exemplos são os flagelos, componentes da parede 

celular, curli e estruturas da cápsula.  

Um microrganismo, geralmente, possui diversas adesinas, apesar de 

ser improvável que todas elas sejam expressas ao mesmo tempo. O mais 

lógico é tais adesinas serem expressas em momentos apropriados. Bactérias 

podem aderir à matriz extracelular, assim como a receptores de células do 

hospedeiro para estas moléculas da matriz. Para bactérias que adotam um 

estilo de vida extracelular, adesão a moléculas da matriz é uma característica 

importante para sua existência. Exemplos de moléculas da matriz extracelular 

em que uma bactéria pode aderir incluem colágeno, elastina, laminina, 

fibrinogênio, fibronectina e heparan sulfato. 

Há muito tempo se reconhece que uma determinada bactéria tende a 

aderir, colonizar e, possivelmente, induzir doença, em um tipo específico de 

tecido. Este fenômeno é chamado de tropismo tissular. Desta forma, a causa 

mais comum de amigdalite é infecção por S. pyogenes, enquanto Neisseria 

gonorrhoeae apresenta tropismo pelo epitélio uretral e Salmonella 

typhimurium pelo epitélio intestinal.  

Adesão bactéria-célula altera ambos os componentes desta interação. 

A bactéria precisa se adaptar ao novo ambiente, propiciado pela célula à qual 

aderiu, preparando-se, muitas vezes, para a invasão. A célula, por sua vez, 

também reage ao contato com a bactéria.  
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No que se refere a células epiteliais, a maior parte das interações 

bactéria-célula envolve membros da flora normal. Adesão destes organismos 

não parece induzir alterações dramáticas no comportamento de ambos os 

membros desta associação, apesar de permanecerem obscuros os motivos 

desta aparente indiferença. Neste sentido, bactérias patogênicas foram 

melhor estudadas. Escherichia coli enteropatogênica (EPEC), por exemplo, 

apresenta características de adesão particulares e bem descritas, que 

envolvem translocação de proteínas e formação de pedestais. Por um sistema 

de secreção do tipo III, uma proteína nomeada Tir é injetada no interior da 

célula epitelial, sofrendo fosforilação e inserção na membrana citoplasmática 

e, funcionando, assim, como receptor para uma adesina bacteriana, chamada 

intimina. Interação Tir-intimina ativa via de sinalização que resulta em 

rearranjo no citoesqueleto da célula-hospedeira e perda de microvilos com 

formação, subsequente, de pedestal (protusão característica de parte da 

membrana da célula epitelial, sobre a qual a bactéria passa a residir). Além 

destas alterações morfológicas, alterações funcionais também podem ser 

induzidas na célula hospedeira, tais como a secreção de diversas citocinas. 

Além de aderir a células epitelias, as bactérias podem aderir a outros 

tipos celulares. Estes incluem fibroblastos, células endoteliais e células 

fagocíticas. A fim de colonizar tecidos internos, as bactérias necessitam 

atravessar o endotélio vascular. Diversas bactérias desenvolveram esta 

capacidade como, por exemplo, Staphylococcus aureus, N. meningitidis, H. 

influenzae, E. coli e Ps. aeruginosa. Todas elas são capazes de provocar 

sepse por disseminação hematogênica. 
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4.4 Invasão 

Os organismos que conseguem se disseminar por via hematogênica, 

desenvolveram uma gama de fatores de virulência que os protege dos 

sistemas de defesa do hospedeiro. O interesse de uma bactéria em invadir a 

corrente sanguínea, provavelmente, é de se estabelecer num ambiente ideal 

para crescimento e proliferação, sem necessidade de competição com outras 

bactérias. Para atingir tais locais, a corrente sanguínea é a rota de acesso. 

Outro modo de atingir sítios distantes, é por meio da lise de tecidos, por 

degradação enzimática de componentes da matriz extracelular.  

Para invadir uma célula não-fagocítica, as bactérias podem induzir a 

própria internalização. No que se refere à sobrevivência em células 

fagocíticas, entretanto, não parece apropriado falarmos em invasão. O que 

provavelvemente ocorre é que os organismos são fagocitados, tendo 

desenvolvido, entretanto, meios de sobreviver no interior dos fagócitos.  

Exemplos de bactérias que induzem alterações no citoesqueleto da 

célula-hospedeira, induzindo a própria internalização, incluem Yersinia spp., 

Salmonella spp., Shigella spp. e Listeria monocytogenes. Algumas bactérias, 

entretanto, são capazes de atravessar junções intercelulares, passando entre 

as células, e não através delas. Tal processo é conhecido como paracitose.  

Invasão bacteriana pode levar uma célula a secretar citocinas e/ou 

derivados do ácido araquidônico, aumentar a expressão de moléculas de 

adesão, sintetizar fator tissular ou entrar em apoptose. Efeitos na bactéria, por 

outro lado, incluem ativação de genes necessários para sobrevivência no 
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novo meio, assim como desativação de genes que deixaram de ser 

necessários. 

4.5 Exotoxinas 

Exotoxinas podem ser secretadas pelas bactérias ou liberadas durante 

sua lise. Toxinas se ligam a receptores específicos na superfície da célula-

alvo (218).  

Toxinas do tipo I agem do lado de fora da célula-alvo, interferindo na 

transdução de sinais da célula hospedeira, pela ativação inapropriada de seus 

receptores.  Exemplos incluem toxinas estáveis ao calor, presentes em cepas 

de E. coli enterotoxigênica, assim como os superantígenos. 

Toxinas do tipo II se inserem no interior da membrana celular da célula-

alvo, formando canais que permitem o fluxo de pequenas moléculas e íons, 

com prejuízo do potencial elétrico. Exemplos incluem a -toxina de S. aureus 

e a streptolisina-O de S. pyogenes. Outras toxinas formadoras de canais 

podem gerar um poro na membrana, para a translocação de enzimas tóxicas. 

A toxina diftérica age desta maneira. Outras toxinas, ainda, danificam a 

membrana, por degradação enzimática. Tal é o caso das fosfolipases, 

produzidas por diversas bactérias, dentre elas, Cl. perfrigens, L. 

monocytogenes, Ps. aeruginosa e S. aureus, assim como das proteases, 

produzidas por bactérias como Clostridium tetani, Cl. botulinum e B. anthracis. 

Toxinas do tipo III são ativas dentro da célula-alvo. São conhecidas 

como toxinas AB e são encontradas em várias bactérias. O componente A é 

responsável pela atividade enzimática, enquanto o componente B realiza 

adesão e translocação da enzima. Diversas variações são descritas, desde 
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um único polipeptídeo com atividade A e B até, por exemplo, combinações 

AB5. As atividades enzimáticas descritas variam, incluindo proteólise, 

ribosilação de ADP, atividade adenil-ciclase, fosfatase, glicosiltransferase e 

deamidase. Por meio destas estratégias, as bactérias conseguem interferir 

com o funcionamento celular das mais diversas maneiras. Pelo sistema de 

secreção do tipo III, as toxinas são transportadas do citoplasma bacteriano 

para o citoplasma da célula-alvo, por um aparato que requer contato direto 

bactéria-célula (219). Bactérias capazes de realizar este tipo de secreção de 

toxinas, incluem os gêneros Yersinia, Pseudomonas, Shigella, Salmonella e 

Escherichia.  

Toxinas do tipo IV são, assim como as do tipo III, injetadas no interior 

do citoplasma das células-alvo. A compreensão deste sistema de secreção é, 

ainda, precária. Legionella pneumophila e Helicobacter pylori são exemplos 

de bactérias que utilizam este sistema para exportar proteínas ou DNA. 

4.6 Subversão e sabotagem do sistema imune 

 O sistema imune desenvolveu sistemas complexos de detecção e 

ataque a bactérias patogênicas que, por sua vez, descobriram estratégias 

mirabolantes para escapar a essa miríade de sinais (220-223). 

Mecanismos de pressão seletiva levaram as bactérias a desenvolver 

mecanismos para evadir, inibir e manipular a resposta imune do agente 

invadido (224, 225).  

Diversas famílias de receptores eucarióticos utilizam complexos 

evolutivamente conservados, tais como o receptor Toll/IL-1 (TIR) e o domínio 

pirina (PYD) para reconhecer micróbios e induzir a produção de citocinas pró-
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inflamatórias. Diversas bactérias, em contrapartida, expressam domínios 

semelhantes a estes complexos ou proteínas capazes de sabotar essas vias 

de sinalização (226, 227).  

As bactérias, ademais, conseguem alterar a síntese de citocinas do 

hospedeiro, degradar citocinas pró-inflamatórias, utilizar receptores solúveis 

como veículos para invasão celular, dentre inúmeras outras formas de 

escapar do ataque hospedeiro. Nos próximos parágrafos, diversos destes 

mecanismos serão descritos (56).  

 IgA secretória é a principal imunoglobulina em superfícies mucosas. 

Seu papel conhecido, até o momento, é o de se ligar a patógenos 

encontrados no meio externo, evitando que adiram à mucosa. Existem boas 

evidências, entretanto, de que as bactérias desenvolveram modos de evadir à 

IgA secretória. Três mecanismos foram desenvolvidos para tal fim.  

 A IgA secretória é fortemente glicosilada e tal glicolisação participa na 

conformação da proteína, sua carga, caráter hidrófilo e susceptibilidade a 

proteases. As bactérias produzem diversas proteases, que removem as 

cadeias laterais de carboidratos da IgA. Outras bactérias produzem 

sialidases, que removem ácido siálico, dos oligossacárideos associados à 

IgA.  

Proteólise é o segundo mecanismo bacteriano de evasão da IgA. Por 

clivagem proteolítica da região da forquilha de IgA1, as IgA1 proteases 

interferem na função de barreira de tais anticorpos. IgA2, por possuir uma 

região de forquilha mais curta, em geral, não é susceptível às IgA1 proteases. 
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As IgA1 proteases também apresentam grande diversidade antigênica, o que 

dificulta ao hospedeiro, produzir anticorpos contra elas. 

 Além das IgA1 proteases, algumas bactérias, tais como Streptococcus 

pyogenes, E. coli, Helicobacter pylori e Streptococcus pneumoniae, produzem 

proteínas que se ligam à IgA, impedindo que a porção Fc do anticorpo se 

ligue ao respectivo receptor.  

Nas superfícies mucosas, além de evadir da ação da IgA secretória, as 

bactérias desenvolveram meios de evadir da ação de peptídeos 

antimicrobianos. Tais substâncias são produzidas, como componentes da 

resposta inata. Para evadir do ataque destas substâncias, Salmonella 

typhimurium, por exemplo, é capaz de inserir grupos palmitato na sua 

membrana externa, inibindo, assim, a habilidade de peptídeos antibacterianos 

de se inserirem dentro da membrana. 

 As citocinas também apresentam um papel de destaque em infecções 

bacterianas, orquestrando a resposta de diversos tipos celulares. Bactérias, 

por sua vez, produzem uma numerosa quantidade de moléculas capazes de 

induzir células eucarióticas a produzirem citocinas. Tais moléculas são 

conhecidas como modulinas. As modulinas podem ser componentes não-

proteicos da parede celular (LPS, peptideoglicano, ácido lipoteicóico, etc) ou 

componentes proteicos. Existem, além disso, toxinas bacterianas capazes de 

inibir a síntese de determinadas citocinas (228). Os inflamassomo, inclusive, 

não são uma exceção. Diversos mecanismos de sabotagem são utilizados 

pelas bactérias para evadir deste mecanismo de defesa (229). 
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 O fato de bactérias induzirem a síntese e secreção de citocinas é, no 

mínimo, inusitado. Citocinas são importantes moléculas de defesa humana, 

apresentando função importante nos sistemas de reconhecimento e ataque a 

agentes invasores. Uma possível explicação para isso, é que 

hiperestimulando vias de integração de sinais, a bactéria pode acabar 

confundindo o hospedeiro e prejudicando a organização e controle deste tipo 

de resposta. Inflamação pode ser um meio que a bactéria encontra para 

quebrar barreiras (endotélio e mucosas), facilitando sua invasão e a obtenção 

dos nutrientes que necessita para sobreviver. Determinadas bactérias, por 

outro lado, parecem perceber a periculosidade desta estratégia e resolvem, 

assim, bloquear a ação destas substâncias, ao invés de estimulá-las. 

 Algumas toxinas bacterianas induzem a produção de determinadas 

citocinas anti-inflamatórias ou inibem a produção de outras, de ação pró-

inflamatória. Foi demonstrado que a toxina do cólera é um potente inibidor da 

secreção de IL-12, agindo sobre a transcrição de RNA. Linfostatina, uma 

toxina produzida por E. coli enteropatogênica, por sua vez, inibe a produção 

de IL-2, IL-4 e IFN. Yersinia inibe a síntese de TNF, por um mecanismo de 

secreção do tipo III, bloqueando a degradação de IB. L. monocytogenes, por 

outro lado, ativa NF-B como uma estratégia para aumentar sua 

patogenicidade. Ativação de NF-B em células endoteliais, induzida por L. 

monocytogenes, resulta em aumento na expressão de moléculas de adesão 

(ICAM-1 e E-selectina) e secreção de IL-8 e MCP-1, o que leva a diapedese e 

infiltração local de células fagocíticas. Desta forma, utilizando o fagócito como 
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um “cavalo de Tróia”, Listeria monocytogenes consegue invadir o espaço 

subendotelial, facilitando, assim, a própria disseminação. 

 Recentemente, ademais, foi identificada uma região no genoma de M. 

tuberculosis, ausente em M. bovis, que codifica um sistema de secreção 

capaz de secretar toxinas que inibem a produção de IL-12.  

 Por fim, a ação de citocinas pode ser modulada, ainda, por proteólise. 

Diversas citocinas, tais como IL-1β e TNF, são produzidas na forma inativa, 

necessitando da clivagem de proteases para serem ativadas. Diversas 

bactérias são capazes de produzir enzimas semelhantes, com capacidade de 

ativar tais citocinas. Proteases produzidas por Pseudomonas aeruginosa, por 

outro lado, são capazes de inativar IFN e TNF. Foram identificadas, 

também, proteases com capacidade de clivar receptores de citocinas, tais 

como IL-6, impedindo a célula de responder a tais ligantes. 

 As bactérias, ademais, desenvolveram diversos modos de evasão do 

sistema do complemento. Polissacárideos da cápsula de Streptococcus 

agalactiae contêm ácido siálico e tais resíduos impedem a ativação da via 

alternativa do complemento e depósito de C3b na superfície bacteriana.  

Existem evidências de que várias bactérias produzem proteases, capazes de 

inibir as vias do complemento. Por exemplo, Streptococcus agalactiae codifica 

um enzima que inativa, por proteólise, a anafilatoxina C5a. Pseudomonas 

aeruginosa, por sua vez, produz uma elastase que inativa C3b e C5a. 

 Existem proteínas, chamadas reguladores da ativação do 

complemento, que modulam a ação deste sistema, a fim de que não 

permaneça ativado de maneira descontrolada. Sabe-se, hoje, que certas 

bactérias adquiriram a capacidade de se ligar a tais reguladores, 
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conseguindo, assim, manipular suas atividades biológicas e, desta forma, 

previnem o depósito de C3b em suas superfícies, bloqueando assim a própria 

fagocitose. 

 Bactérias conseguem escapar, tanto da fagocitose que independe de 

opsonisação prévia, quanto da fagocitose opsonino-mediada. Yersinia spp., 

por exemplo, por um sistema de secreção do tipo III, injeta toxinas dentro do 

fagócito, inibindo o processo de fagocitose. Salmonella spp. e Shigella spp. 

entram no macrófago e induzem apoptose. Outras bactérias, ainda, são 

capazes de invadir o macrófago e sobreviver dentro de diversos 

compartimentos do mesmo. 

 Pseudomonas aeruginosa, pela injeção da exoenzima S no interior da 

célula eucariótica, por um sistema de secreção do tipo III, é também capaz de 

inibir sua fagocitose. Salmonella typhimurium, injetando a toxina SipB, induz 

apoptose de macrófagos. A segunda ilha de patogenicidade desta bactéria 

(SPI-2) está envolvida na inibição da ativação do sistema NADPH oxidase, 

parecendo interferir, também, com o tráfego de endossomos. 

 Ehrlichia equi apresenta a surpreendente capacidade de habitar 

neutrófilos. Pouco se sabe sobre os mecanismos que permitem sua 

sobrevivência no interior deste tipo celular. 

 Certas bactérias conseguem viver dentro de macrófagos e monócitos. 

Coxiella burnetti e Salmonella typhimurium conseguem, até mesmo, 

sobreviver no acidificado compartimento lisossomal. O mecanismo para 

sobreviverem em meio com pH igual a 5 permanece desconhecido. Outras, 

tais como Mycobacterium spp. e Nocardia spp., inibem a maturação normal 

do compartimento endossômico. O pH de vacúolo contendo M. tuberculosis 
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permanece entre 6.3 e 6.5. A estratégia, por meio da qual este microrganismo 

consegue elevar o pH do vacúolo, ainda não foi desvendada.  

Determinadas bactérias, como Legionella pneumophila, são capazes 

de desenvolver um compartimento especializado, que não permite contato do 

aparato vacuolar. Esta forma particular de fagossomo permite a sobrevivência 

da bactéria no seu interior por períodos prolongados.  

 Catalases, superóxido dismutases e peroxidases bacterianas são 

capazes de converter espécies reativas do oxigênio, produzidas pelo 

hospedeiro, em substâncias menos tóxicas. Enzimas bacterianas, capazes de 

detoxificar espécies reativas do oxigênio, são igualmente descritas e incluem 

NO redutase, peroxinitrito redutase e S-nitrosoglutationa redutase. 

 Tióis de baixo peso molecular são importantes na degradação de 

espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio, assim como na reversão de 

modificações protéicas, induzidas por tais substâncias. Glutationa é o tiol de 

baixo peso molecular predominante em bactérias entéricas. 

 Outras estratégias, utilizadas pelas bactérias, para evadirem do ataque 

causado por espécies reativas, incluem compartimentalização e controle dos 

estoques de ferro, assim como ativação, via oxidação de proteínas 

reguladoras, de fatores de transcrição que controlam genes envolvidos em 

resistência a stress oxidativo. 

Bactérias simbióticas da flora intestinal podem se tornar altamente 

virulentas, ao obterem acesso para a corrente sanguínea. E coli, em 

particular, desenvolveu diversos mecanismos para sobreviver neste tipo de 

ambiente (230).  
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 Helicobacter pylori produz uma toxina, VacA, que causa distúrbios no 

tráfego de vacúolos endossômicos e na apresentação de antígenos via MHC-

II.  

Acredita-se que Mycobacterium tuberculosis seja capaz de bloquear o 

processamento antigênico. Inibição da ativação de macrófagos ou da 

expressão de moléculas do MHC-II, por exemplo, são exemplos de 

mecanismos sugeridos e, atualmente, em investigação. Clamydia trachomatis 

diminui os níveis de HLA-DR e HLA-DM em células infectadas.  

 As bactérias apresentam proteínas com a habilidade de se ligarem a 

anticorpos do hospedeiro. A mais bem conhecida delas é a proteína A, 

produzida por Staphylococcus aureus. A proteína A permanece ancorada à 

parede celular e tem a capacidade de se ligar à porção Fc de moléculas de 

IgG. O anticorpo, ficando ligado à bactéria por sua porção Fc, se torna 

incapaz de interagir com receptores Fc de fagócitos, o que acarreta em 

inibição da fagocitose de S. aureus.  

 Proteína G, por sua vez, é uma proteína de superfície produzida por 

estreptococos, que também se liga à porção Fc de IgG. Além de inibir 

fagocitose Fc-mediada, parece também interferir na ativação da cascata do 

complemento.  

Staphylococcus e Streptococcus se sobressaem, em geral, pela 

sofisticada habilidade e pelo alto potencial invasivo que desenvolveram 

evolutivamente (231). Tais mecanismos facilitam o desenvolvimento de 

infecções invasivas severas, tais como fasciite necrotizante, sepse e 

Síndrome do Choque Tóxico (232, 233). 
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 Os anticorpos, geralmente, reconhecem moléculas presentes na 

superfície das bactérias. Algumas bactérias, entretanto, por variação 

antigênica, conseguem evadir deste reconhecimento. Um exemplo de 

variação antigênica ocorre em pili de Neisseria gonorrhoeae. Este organismo, 

causador de gonorréia, utiliza pili para aderir às células do hospedeiro que 

são fortemente imunogênicos. No intuito de não serem reconhecidas, as 

bactérias são capazes de recombinar os genes que codificam tais proteínas, 

dando origem a um número extremamente grande de variantes antigênicas. 

 Staphylococcus aureus modifica seu principal lípide de membrana, 

fosfatidilglicerol, inserindo lisina e adicionando D-alanina ao ácido teicóico. 

Ambas as modificações reduzem a carga negativa da membrana, diminuindo 

sua susceptibilidade a peptídeos antimicrobianos. Similarmente, bactérias 

gram-negativas podem modificar a estrutura do seu LPS. Por exemplo, S. 

enterica pode originar lípide A hepta-acilado e modificar seus grupos fosfato, 

com etanolamina e aminoarabinose, diminuindo, assim, sua susceptibilidade a 

peptídeos antimicrobianos ou à polimixina. 

 Diversas outras bactérias podem alterar a estrutura do próprio LPS, 

para se camuflarem do reconhecimento por TLRs ou por peptídeos 

antimicrobianos. Pseudomonas aeruginosa, por exemplo, altera a estrutura do 

seu LPS, durante o curso da infecção. Enquanto na fase inicial, o LPS 

apresenta seu lípide A penta-acilado, em fase tardia, o mesmo se encontra 

hexa-acilado. Sendo a forma hexa-acilada, um indutor 100 vezes mais 

potente de secreção de TNF e IL-8, quando comparado à forma penta-

acilada, a bactéria é capaz de modular a resposta inflamatória que ocasiona, 
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conseguindo induzir menor resposta imune na fase inicial, o que lhe permite 

proliferar e utilizar o dano tecidual consequente como fonte de nutrientes. 

 A toxina do Anthrax, produzida pelo Bacillus anthracis, interrompe 

diversas proteínas da família das MAPK quinases (MAPKK). Tal toxina entra 

em macrófagos, por “lipid rafts”.  

 Os micro-domínios lipídicos, conhecidos como “lipid rafts”, podem ser 

encontrados na membrana plasmática ou nas membranas endossômicas de 

células eucarióticas. Estas regiões dinâmicas são caracterizadas por 

insolubilidade a detergentes e baixa densidade, sendo ricas em colesterol, 

glico-esfingolipídeos e proteínas ancoradas por glicosil-fosfatidilinositol (GPI). 

Cavéolas são um subgrupo de “lipid rafts”, caracterizados por sua morfologia, 

semelhante a um “frasco”. Além disso, cavéolas apresentam na sua 

constituição a proteína caveolina, que forma uma camada sobre a 

invaginação que dá formato a esta estrutura. 

“Lipid rafts” parecem ter diversas funções, que incluem secreção 

polarizada, transporte de membrana, transcitose, etc. Apesar dos “lipid rafts” 

serem um pequeno percentual da composição da membrana, sua estrutura 

rica em moléculas de sinalização os transformam em alvos para sabotagem 

bacteriana. Ainda, sendo estruturas que sofrem um forma particular de 

endocitose, representam um veículo por meio do qual a bactéria pode tentar 

invadir a célula (234). 

 Foi demonstrado que as Escherichia coli que expressam a adesina 

FimH, invadem mastócitos via “lipid rafts”, conseguindo sobreviver no interior 

deste tipo celular dentro de vacúolos ricos em tal estrutura.  
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 Outro patógeno que parece entrar na célula por meio de “lipid rafts” é o 

Campylobacter jejuni, já que quelantes de colesterol (substâncias capazes de 

romper as cavéolas) são capazes de inibir a entrada destas bactérias no 

interior de células epiteliais.  

 As interações entre os vacúolos derivados de “lipid rafts” e o sistema 

endossômico são pobremente compreendidas e, portanto, desconhece-se os 

mecanismos, pelos quais as bactérias que se encontram dentro destas 

estruturas, evadem dos mecanismos de defesa do hospedeiro. 

 Determinadas proteínas sintetizam proteínas que reconhecem tanto os 

domínios V do TCR, quanto proteínas do MHC de classe II. Tais proteínas 

são chamadas de superantígenos (235). 

 O superantígeno mais bem conhecido é a toxina da síndrome do 

choque tóxico (TSST) 1. Ao interagirem com domínios V do TCR e com 

proteínas do MHC de classe II, os superantígenos ativam, tanto as células 

apresentadoras de antígenos, quanto os linfócitos T. Desta forma, até mais do 

que 50% dos linfócitos T podem ser ativados. Tal ativação, não sendo restrita 

ao MHC, no sentido clássico, resulta em potente resposta inflamatória.  

Após ativados por superantígenos, os linfócitos T podem entrar em 

proliferação clonal ou sofrer apoptose. Proliferação clonal, em geral, é 

seguida de uma fase na qual os linfócitos se tornam anérgicos. Em ambos os 

casos, proliferação clonal ou apoptose, a via final acaba sendo a perda de 

grande número de linfócitos. 

 Manipulação de vias de divisão celular e apoptose são formas comuns 

de evasão das defesas do hospedeiro. Dentre as proteínas moduladoras do 
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ciclo celular, temos: inibidores da progressão do ciclo celular ou estimuladores 

da proliferação celular. 

 O mais prevalente dos inibidores de ciclo celular é a toxina distensora 

citoletal (CDT – cytolethal distending toxin), produzida por um grande número 

de bactérias gram-negativas. Esta proteína inibe a proliferação de linfócitos T. 

 Algumas bactérias produzem proteínas que induzem proliferação 

celular. Pasteurella multocida, por exemplo, produz uma toxina chamada PMT 

que é um potente mitógeno. 

 Inicialmente, surgiram evidências de que bactérias são capazes de 

induzir apoptose de células eucarióticas. Hoje, já se sabe que elas 

conseguem também inibir este processo, para sobreviver dentro da célula por 

um período mais prolongado. 

 Uma das maneiras, pela qual a bactéria induz apoptose da célula 

hospedeira, é ligando-se a receptores de membrana, conhecidos como “death 

receptors”. Tais receptores constituem uma família, composta pelo receptor 

de TNF (TNFR1), CD95 (Fas/APO), DR3 (death receptor 3, também 

conhecido como APO-3 ou TRAMP), DR4 (TRAIL-R1), DR5 (TRAIL-

R2/KILLER/APO-2) e DR6. 

 Existem, ainda, diversos mecanismos que controlam as vias 

deflagradas por tais receptores. Tais mecanismos incluem: inibição do 

recrutamento de caspases, inibição da ativação proteolítica de pró-caspases e 

inibição da atividade de determinadas caspases. Bactérias são capazes de 

produzir toxinas semelhantes a estas proteínas, interferindo, assim, a seu 

favor, no controle do processo de apoptose. 
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 As bactérias têm duas razões para modular o processo de apoptose: 

eliminar leucócitos e sobreviver dentro de determinadas células. Helycobacter 

pylori, por exemplo, é capaz de induzir a produção de Fas por células 

mononucleares, pela ativação da síntese de citocinas pró-inflamatórias, tais 

como TNF e IL-1β.  

Toxinas formadoras de poros, presentes em E. coli, S. aureus e L. 

monocytogenes e diversas outras bactérias, causam morte celular por 

apoptose e são capazes de sabotar o sistema imune de imúmeras outras 

formas (236-239). As toxinas AB de Corynebacterium diphtheriae, E. coli, Ps. 

aeruginosa e Shigella dysenteriae, inibem síntese de proteínas e são, 

igualmente, associadas a morte celular por apoptose e outros mecanismos de 

evasão (240-243). 

Shigella flexneri produz toxinas, injetadas no interior da célula por 

mecanismo de secreção do tipo III, conhecidas como IpaA, IpaB, IpaC e IpaD. 

Experimentos realizados com tais toxinas identificaram que IpaB é capaz de 

induzir apoptose de macrófagos. IpaB age ativando a pró-caspase 1. 

Salmonella typhimurium também induz apoptose de macrófagos, por 

mecanismo de secreção do tipo III. A toxina implicada, neste caso, parece ser 

(Sip)B, que tem homologia significativa com IpaB. 

Menos claro, entretanto, é o mecanismo pelo qual M. tuberculosis induz 

apoptose de células eucarióticas. Foi sugerido que componentes da parede 

celular desta bactéria, tais como lipoproteínas, seriam capazes de induzir 

apoptose celular via TLR-2, por ativação de vias dependentes de caspase-1 

ou por manipulação dos níveis celulares de Bcl-2. 
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Diversas bactérias sobrevivem no interior de células invadidas, 

permanecendo no citosol ou no interior de vacúolos. Inibição do processo de 

apoptose parece um mecanismo óbvio, desenvolvido pelas bactérias, no 

intuito de conseguirem prolongar sua estadia neste habitat. O primeiro relato, 

neste sentido, foi o de que células infectadas por Chl. trachomatis são mais 

resistentes à ação de uma gama de substâncias, indutoras de apoptose, 

quando comparadas a células não-infectadas (244). 

Cepas virulentas de M. tuberculosis induzem menos apoptose de 

macrófagos do que cepas não-virulentas. Esta diminuição pode ser devido à 

indução da síntese de IL-10, assim como à clivagem do receptor de TNF, o 

TNFR-2, ocorrendo, assim, neutralização do sinal pró-apoptótico induzido 

pelo seu respectivo ligante. 
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5 Objetivos 

5.1. Objetivos gerais 

 Determinar variáveis que possam ser utilizadas como biomarcadores em 

pacientes críticos, com especial atenção para aquelas que possam ser 

usadas para diagnóstico e/ou monitorização da evolução e tratamento 

de pacientes sépticos.   

 Avaliar o valor dos marcadores de infecção identificados, buscando 

racional em termos de sinalização intra-celular e fisiopatologia da sepse. 

 Estudar particularidades da sepse em determinadas populações de 

pacientes, tais como no indivíduo idoso, no obeso, no nefropata, no 

diabético e no paciente com trauma grave. 

5.2 Peptídeos Antimicrobianos 

Além de focarmos nas catelicidinas e nas defensinas alfa e beta, 

pretendemos estudar também o receptor de vitamina D (VDR), no intuito de 

compreender como este sistema participa da defesa imune em sepse, 

expandindo nosso conhecimento sobre a fisiopatologia desta doença e 

procurando moléculas envolvidas nestas vias de sinalização que possam ser 

usadas como marcadores de infecção. Tal abordagem inclui tanto 

experimentos clínicos, quanto em modelo animal. 

Pretendemos, ainda, aprofundar nosso conhecimento sobre o 

fenômeno de translocação nuclear de catelicidinas em sepse e verificar se o 

mesmo também ocorre em humanos e outras doenças complexas.  

Nosso objetivos, portanto, são: 

 Repetir os experimentos de translocação nuclear de CRAMP em 
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neutrófilos humanos de pacientes sépticos e pesquisar se LL-37 pode 

ser localizado no núcleo celular; 

 Realizar marcação imuno-histoquímica de células de câncer (tumores de 

mama, ovário, cólon, melanoma e pâncreas) e análise por microscopia 

confocal, para sabermos se em linhagens tumorais LL-37 também 

transloca para o núcleo celular; 

 Realizar experimentos de imunoprecipitação de cromatina (ChIP); 

Pelos experimentos de imunoprecipitação de cromatina (ChIP), 

acreditamos que será possível  desvendar detalhes sobre o papel dos 

peptídeos antimicrobianos no núcleo celular em sepse e câncer, assim como 

outros aspectos inusitados do que ocorre neste compartimento celular na 

vigência de um Choque Séptico.  

 Investigar os níveis de expressão gênica e os valores séricos de LL-37, 

α-defensinas, β-defensinas e vitamina D em pacientes sépticos; 

 Realizar experimentos de transcriptômica, metabolômica, proteômica e 

lipidômica em camundongos deficientes em CRAMP submetidos a 

modelo de punção e ligadura cecal. 

 Investigar o papel dos peptídeos antimicrobianos em populações 

particulares de pacientes, tais como no indivíduo idoso e no paciente 

politraumatizado; 

 Investigar as funções imunorregulatórias dos peptídeos antimicrobianos 

em doenças inflamatórias não-infecciosas, tais como pancreatite aguda 

e lúpus eritematoso sistêmico. 

5.3 Receptores Fc de Imunoglobulinas 

 Investigar: 

 Peptídeo expresso por E. coli e capaz de se ligar de maneira opsonino-

independente ao CD16. Para atingir tal objetivo, estabelecemos 

colaboração com o Laboratório do Prof. Dr. Ricardo Giordano (Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo) para realização de 
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experimentos de phage display, técnica capaz de atingir tal objetivo. Os 

experimentos estão sendo realizados pela Doutoranda Jaqueline 

Beppler. 

 Investigar se as bactérias são capazes de induzir este tipo de 

sinalização inibitória em outros receptores Fc, tal como o receptor de 

IgA (CD89). Resultados ainda não-publicados do nosso grupo 

demonstram que o germe gram-positivo Streptococcus pneumoniae se 

liga ao FcαRI, induzindo sinalização ITAM inibitória. 

 Investigar se polimorfismos do receptor CD16 e CD32 estão associados 

a maior mortalidade em pacientes sépticos. 

 Ampla análise de vias de sinalização induzida pelos receptores CD89 e 

CD16, após ativação celular bactéria E. coli ou outras bactérias. Neste 

caso, poderemos usar tanto modelos in vitro ou in vivo. O material 

coletado será enviado para obtenção de dados em larga escala, por 

técnicas de transcriptômica, metabolômica, lipidômica e proteômica. 

Para experimentos de transcriptômica, estabelecemos colaboração com 

o laboratório do Prof. Dr. Eduardo Moraes Rego Reis (Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo), renomado pesquisador da área 

de Biologia de Sistemas e Bioinformática. Para os experimentos de 

metabolômica, lipidômica e proteômica, estamos trabalhando em 

colaboração com a equipe do Prof. Dr. Carlos Alberto Labate, da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Departamento de 

Genética, Laboratório Multiusuários Centralizado de Genômica 

Funcional Aplicada à Agropecuária e Agroenergia da Universidade de 

São Paulo. 
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 Desenvolver novas armas terapêuticas para a sepse, pelo bloqueio da 

interação bactéria-receptor e/ou da via ITAM inibitória (ITAMi). 

Todos os nossos estudos sobre o papel dos receptores Fc em sepse 

são, cabe lembrar, realizados em estreita colaboração com o laboratório de 

Pesquisa do Prof. Dr. Renato Costa Monteiro, localizado na Faculté Xavier 

Bichat, Université Paris VII, Paris, França. A nossa parceria Brasil-França 

inclui acordo de cooperação internacional assinado entre a FAPESP e a 

“Agence Nationale de la Recherche” (ANR) e recebemos apoio financeiro de 

ambas as instituições (Projeto Temático FAPESP # 2012/51468-0). 

 Pretendemos, nesse projeto, abordar dois aspectos fundamentais da 

doença: a busca de um melhor conhecimento sobre seus mecanismos 

fisiopatológicos e a procura de biomarcadores que sirvam para nortear 

diagnóstico e tratamento. Para alcançar tal objetivo, estamos utilizando uma 

abordagem temporal, na qual um fator fundamental é o acompanhamento dos 

pacientes, desde sua entrada na Unidade de Terapia Intensiva até a alta 

hospitalar ou óbito. Dessa maneira, obtemos dados sobre variáveis 

metabólicas, celulares e moleculares de pacientes não infectados que, 

eventualmente, desenvolvem sepse. Tais estudos serão complementados por 

experimentos em animais de pequeno porte (ratos e camundongos) e in vitro. 

 O foco molecular são a família dos Peptídeos Antimicrobianos e a 

família dos receptores Fc de imunoglobulinas, porém qualquer via de 

sinalização ou molécula que nos parecer um potencial biomarcador de 

sepse será investigada exaustivamente. 
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O presente projeto engloba objetivos amplos, tendo como ponto central 

o estudo da sepse, e irá envolver inúmeros alunos e colaboradores. Relembro 

isso, porque acreditamos que, direta ou indiretamente, esse projeto nos 

ajudará também a atingir todos os objetivos abaixo. 

5.4 Ensino 

Graduação 

 Ampliação do número de alunos de Iniciação Científica no nosso 

laboratório; 

 Fomento à vinda de alunos estrangeiros e intercâmbio com 

universidades de outros países e do Brasil; 

Pós-graduação 

 Ampliação do número de pós-graduandos (mestrado e doutorado) no 

nosso laboratório; 

 Ampliação dos cursos ministrados pelos atuais docentes para alunos de 

pós-graduação e da massa crítica no estímulo a novas ideias; 

 Fomento à vinda de alunos estrangeiros e intercâmbio com 

universidades de outros países; 

 Estabelecimento de intercâmbio com outras universidades do Brasil; 

 Estabelecimento de teses de Doutorado em co-tutela e estágios de pós-

doutorado no exterior; 

5.5  Pesquisa e Captação de Recursos 

 Consolidação de estrutura laboratorial que permita estudos de 

integração da pesquisa clínica com a pesquisa básica, criando projetos 
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que possibilitarão obter das agências de fomento à pesquisa, aparelhos 

de última geração para o nosso laboratório (sequenciador de DNA, 

aparelhos Miliplex, etc); 

 Incremento das atividades no nosso laboratório; 

 Desenvolvimento dessa nova linha de pesquisa e de novos projetos; 

 Detecção de novos biomarcadores em pacientes críticos, com especial 

atenção para aqueles que possam ser usados para diagnóstico e/ou 

monitorização da evolução e tratamento de pacientes sépticos; 

 Fortalecimento do trabalho em colaboração científica com o laboratório 

do Prof. Dr. Renato Costa Monteiro (Paris, França); 

 Fortalecimento do trabalho em colaboração científica com o laboratório 

do Prof. Dr. Victor Nizet (San Diego, Estados Unidos da América); 

 Investigação de vias de sinalização celular e fisiopatologia da sepse e 

outras doenças complexas; 

 Desenvolvimento de novos fármacos; 

 Desenvolvimento de vacinas para sepse e outras doenças infecciosas; 

5.6 Extensão 

 Criação de cursos de inglês, ministrados no próprio hospital, para 

médicos e alunos de pós-graduação, no intuito de fomentar 

apresentação de trabalhos científicos em congressos internacionais e 

publicação de artigos em inglês; 

 Criação de cursos de estatística e ciência da computação, ministrados 

no próprio hospital, para médicos e alunos de pós-graduação, no intuito 
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de fomentar apresentação de trabalhos científicos em congressos 

internacionais e publicação de artigos; 

 Organização de congressos, cursos de curta duração, simpósios e 

demais encontros acadêmico-científicos; 

 Organização de aulas, cursos, palestras e seminários de formação 

continuada e atualização para os plantonistas das nossas Unidades de 

Terapia Intensiva, médicos-residentes e preceptores. 
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6 Pacientes e métodos 

 

 No que se refere a estudos clínicos, o presente projeto envolverá a coleta 

de sangue periférico de todos os pacientes que derem entrada nas UTIs da 

Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Pacientes cirúrgicos, politraumatizados e 

síndromes coronarianas são, usualmente, admitidos em outras UTIs do nosso 

hospital. Isso torna a perfil dos pacientes das UTIs da Disciplina de 

Emergências Clínicas bastante homogêneo. Sepse, acidente vascular 

cerebral, pacientes admitidos por alteração do nível de consciência, edema 

pulmonar e asma/DPOC compõem mais do que 90% das causas de 

internação dos pacientes incluídos neste nosso estudo.  

 Os critérios de exclusão são:  pacientes com AIDS, em fase terminal, 

menores de 18 anos de idade e aqueles que se negaram a assinar o TCLE 

(termo de consentimento livre e esclarecido). Os demais pacientes são 

divididos em 4 grupos: 1) grupo UTI controle (pacientes admitidos na UTI por 

causas não-infecciosas); 2) grupo sepse severa (pacientes admitidos na UTI 

por sepse severa ou aqueles que desenvolveram sepse severa durante a 

internaçãoo na UTI); 3) grupo choque séptico (pacientes admitidos na UTI por 

choque séptico ou que desenvolveram choque séptico durante a internaçãoo 

na UTI); grupo em fase de resolução (pacientes que sobreviveram a um 

episódio de choque séptico e estão há pelo menos 48 horas sem necessidade 

de vasopressores). Sepse severa e choque séptico foram definidas de acordo 

com o consenso proposto em 1992 (12).  
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Esta parte do projeto, utilizando material humano, tem sido em grande 

parte financiada por um auxílio que recebo da FAPESP (Projeto Jovem 

Pesquisador # 2009/17731-2). Recentemente, além disso, comecei a receber 

também o apoio financeiro do CNPq (Edital Universal 470539/2013-15). 

O sangue é fracionado, sendo estocado o seguinte material: plasma, 

neutrófilos, fração linfo-monocitária, sangue total para extração de DNA e 

glóbulos vermelhos. O material coletado está sendo submetido a inúmeras 

técnicas laboratoriais, visando-se a determinação de potenciais 

biomarcadores, presentes no plasma, no RNA ou no DNA genômico. A coleta 

deste material ocorre em parelelo com o preenchimento de um banco de 

dados clínico-laboratoriais do paciente. O material colhido é, também, 

utilizado para obtenção de dados em larga escala, por meio de técnicas de 

sequenciamento, microarray, proteômica, metabolômica, etc. 

6.1 Aspectos éticos 

 Este projeto foi aprovado pela Comissão de Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (protocolo # 1207/09). Sub-projetos que surgiram após esta 

aprovação foram igualmente submetidos para análise e aguardam parecer 

final para serem iniciados. Todos os pacientes incluídos neste estudo, ou 

seus familiares próximos, assinaram um termo de consentimento. 

6.2 Técnicas de ELISA e Miliplex® 

As concentrações de dezenas de citocinas (IL-6, TNF, IL-10. TGFβ, 

etc), peptídeos antimicrobianos e outras proteínas de interesse estão sendo 
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determinadas, utilizando-se kits de ELISA de alta sensibilidade (R&D systems, 

USA) ou Miliplex® (Millipore, USA), conforme as especificações do fabricante. 

6.3 Técnica de PCR quantitativo 

cDNA é sintetizado a partir de lisados celulares de neutrófilos e fração 

linfo-monocitária, sendo, então, realizado PCR quantitativo para análise das 

moléculas de interesse.  

6.4 Immunoblotting 

Após a eletroforese em SDS-PAGE 12,5% do lisado celular, é realizada 

transferência eletroforética para membranas de nitrocelulose, utilizando o 

tampão Tris-Glicina-Metanol (tris 2,42 g, glicina 11,26g, metanol 200 ml, água 

q.s.p. um litro) e corrente de transferência. As membranas são incubadas em 

um tampão de bloqueio composto por Tris-HCl 25 mM pH 7.4, NaCl 137 mM, 

KCl 2.7 mM (TBS) com albumina sérica bovina (BSA) 3%, vermelho fenol e 

Tween 20 0.1% por duas horas a temperatura ambiente, e então incubadas 

com o anticorpo primário por mais duas horas. Após as lavagens habituais, 

incubação com anticorpo secundário ocorre por mais uma hora. São 

realizadas três lavagens por dez minutos em agitação com TBS + 0,3% BSA 

+ 0,1% Tween 20 entre as incubações. Para detecção da proteína de 

interesse, é utilizado SDS-PAGE 10% e utilizado o mAb primário e um 

anticorpo secundário conjugado a HRP (diluição 1:3000). A leitura da 

marcação na membrana (“blot”) utiliza o sistema de quimiluminescência 

amplificada (ECL) e filme Kodak para auto-radiografia. 
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6.5 Phage Display 

Descrita inicialmente por Smith (245), o termo define uma técnica de 

clonagem que permite a expressão de diversas sequências de peptídeos na 

superfície de bacteriófagos (fagos), e a seleção destas, com base na 

afinidade por uma molécula-alvo (246). Esta técnica de seleção em que uma 

biblioteca de peptídeos ou proteínas é expressa na superfície de fagos, 

contendo material genético codificante para cada peptídeo localizado no 

genoma viral, é denominada Phage Display (247). É uma técnica que permite 

ensaios de seleção de peptídeos contra diferentes alvos em diferentes 

situações. Ensaios de seleção de peptídeos (chamados panning ou 

biopanning), por exemplo, podem ser realizados in vitro contra moléculas-alvo 

aderidas em superfície, células que podem ou não ser estimuladas para 

alterar a expressão de receptores, tecidos dissecados. Ensaios também 

podem ser realizados in vivo, injetando-se os fagos na circulação do animal, 

retirando-se os órgãos de interesse e selecionando os fagos que expressam 

peptídeos que interagem com a vasculatura de diferentes órgãos do 

organismo (245, 247). 

Esta técnica se baseia na construção de bibliotecas de bacteriófagos 

filamentosos, onde pequenos peptídeos (entre 5 e 15 aminoácidos) são 

apresentados numa das proteínas do capsídeo viral (245).  

Bacteriófagos são partículas virais pertencentes à família Inoviridae 

que infectam algumas bactérias gram-negativas, usando o pilus sexual como 

receptor. As partículas destes fagos (linhagens M13, f1 e fd) que infectam, via 

pilus F, a Escherichia coli são formadas por DNA de fita simples (ssDNA), 
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envoltos por uma cápsula protéica, e contendo as proteínas pIII, pVI, pVII, 

pVIII e pIX. São estes os fagos filamentosos do gênero Inovirus que são 

preferencialmente empregados no Phage Display, porque estes fagos 

induzem na célula da E. coli um estado no qual ela produz e secreta 

continuamente partículas virais sem sofrer lise, possibilitando assim a 

obtenção de um grande número de fagos (248-251). 

Das cinco proteínas do fago, as mais utilizadas para apresentar 

peptídeos são a pIII e pVIII. A pIII é responsável pela formação do corpo 

cilíndrico do capsídeo, apresenta 3-5 cópias por vírion, é sintetizada com um 

sinal no peptídeo N-terminal (clivado na translocação na membrana interna) e, 

quando madura, possui 406 aminoácidos. A porção C-terminal se encontra no 

citosol e a N-terminal se encontra no periplasma, permitindo a inserção de 

longos fragmentos. Já a síntese da pVIII necessita processamento para que 

ocorra sua inserção na membrana citoplasmática da célula bacteriana 

hospedeira. Quando madura, possui 50 aminoácidos, sendo que até 6 aa 

podem ser inseridos nela sem seu rompimento (252). 

Uma biblioteca é um pool de microrganismos que expressam diferentes 

polipeptídeos, e cada microrganismo carrega uma sequência de DNA ou RNA 

codificante para dado peptídeo, representando um clone. Cada clone 

presente na biblioteca pode ser propagado, expressando o mesmo peptídeo 

(252). 

A eficácia da seleção por Phage Display está diretamente relacionada 

com a complexidade da biblioteca utilizada (quanto maior for a diversidade de 

clones dentro da biblioteca, maior a probabilidade de se encontrar um ligante 
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para a molécula alvo). Uma biblioteca de Phage Display pode conter mais de 

108 diferentes peptídeos o que resulta em ligantes para virtualmente qualquer 

alvo biológico (253). 

Entre as vantagens da utilização do Phage Display podemos citar a 

ligação direta que existe entre fenótipo experimental e genótipo encapsulado, 

mostrando a evolução dos ligantes selecionados (249), a habilidade de 

selecionar ligantes de alta afinidade, a possibilidade de produzir proteínas 

solúveis, o baixo custo e o fácil manuseio (251).  Esta técnica pode levar à 

produção de uma alta variedade de ligantes, incluindo anticorpos 

recombinantes e peptídeos. Além disso, pode beneficiar diagnóstico, pela 

produção de moléculas. Essas características do Phage display permitem 

identificar alvos terapêuticos e diagnósticos em diversos processos biológicos 

de um organismo e isolar e caracterizar peptídeos antagonistas ou agonistas 

dos alvos identificados (247, 254). 

As bibliotecas utilizadas neste projeto foram produzidas no laboratório 

de Biologia Vascular do Instituto de Química da USP pela Dra. Jussara 

Michaloskie, aluna de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Ricardo Giordano e 

cedidas gentilmente para o presente estudo. Para a construção destas 

bibliotecas, foi utilizado o vetor fUSE5. A metodologia desenvolvida por 

George Smith (246), sofreu algumas modificações para obtenção de maior 

número de clones finais (253, 254). As bibliotecas construídas foram do tipo 

X6 e CX8C (X representa qualquer aminoácido e C representa cisteínas). O 

uso de bibliotecas lineares e cíclicas, de diferentes tamanhos, foi empregado 

para se aumentar a diversidade de peptídeos disponíveis.  
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Os fagos foram isolados e purificados do sobrenadante de cultura de 

bactéria (E.coli MC1061), precipitados pelo método de PEG/NaCl (245) e 

ressuspendidos em PBS (pH 7.4). Os fagos foram titulados por diluição 

seriada em meio LB, infecctados em E.coli K91kan, e semeados em LB-ágar 

contendo tetraciclina (20 µg/mL) e kanamicina (100 µg/mL). O número de 

unidades transdutoras de bactéria (TU) foi calculado, contando-se as colonias 

obtidas. 

Para identificarmos peptídeos ligantes de FcγRIIIa (CD16a), as 

bibliotecas de fagos CX8C e X6 foram incubadas in vitro com a proteína 

recombinante de camundongo e a proteína recombinante humana da porção 

extracelular do receptor FcγRIIIA (CD16) (R&D Systems, EUA). 

Os alvos FcRγIIIa humano e murino foram imobilizados em placas de 

96-poços (500 µg/ml em PBS) durante toda a noite, a 4°C, bloqueados com 

PBS 3% BSA por 2 horas em temperatura ambiente e incubados com a 

biblioteca de fagos, em PBS com 3% VBB (Vegetal Blocking Buffer). Após 2 

horas em temperatura ambiente, os poços foram lavados 10 vezes com PBS, 

e os fagos ligados aos receptores ou fatores imobilizados foram recuperados 

por infecção com E.coli K91kan. Diluições em série foram plaqueadas em 

meio LB-agar-tetraciclina/kanamicina para quantificação do número de fagos 

ligados a cada receptor. Ao final, os fagos obtidos foram sequenciados 

conforme descrito no item abaixo. 

 Ao final do biopanning, os fagos obtidos foram semeados em placas de 

LB-ágar-tetraciclina/kanamicina e colonias individuais selecionadas e 

ressuspendidas em 50 µL de PBS. A região do DNA codificante para o inserto 
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de peptídeo foi amplificada, a partir de 2 µL desta suspensão em reação de 

PCR, utilizando-se os oligonucleotídeos específicos (forward 5’-CATGCC 

CGGGTA CCTTTC TATTCT C-3’ e reverse 5’-CCCTCA TAGTTA GCGTAA 

CGATCT-3’). A reação de PCR foi conduzida nas seguintes condições: 35 

ciclos de desnaturação (94°C, 15 segundos), anelamento (60°C, 30 

segundos) e extensão (72°C, 1 minuto). Os produtos de PCR foram, então, 

sequenciados para identificação do peptídeo apresentado por cada fago 

selecionado. 

Inicialmente, os peptídeos isolados foram analisados por métodos de 

bioinformática, utilizando-se softwares disponíveis na internet (ClustalW, 

Blast), na tentativa de se encontrar proteínas com sequências similares 

(similaridade de estrutura primária). 

 Para validar a interação peptídeo-receptor, foram realizados ensaios de 

ligação (binding). Os receptores foram imobilizados em placas de 96 poços 

(10 µg/ml em PBS) durante a noite, a 4°C, bloqueados com PBS 3% BSA ou 

VBB por 2 horas em temperatura ambiente e incubados com 109 ou 1010 TU 

do fago a ser testado e de fagos controle (Fd-tet, sem inserto de peptídeo). 

Após 2 horas em temperatura ambiente, os poços foram lavados 10 vezes 

com PBS, e os fagos ligados aos receptores imobilizados recuperados por 

infecção com E.coli K91kan. Diluições em série foram plaqueadas em meio 

LB-ágar-tetraciclina para quantificação do número de fagos ligados a cada 

receptor.  

6.6 Imunoprecipitação de cromatina (ChIP) e ChIP-Seq 

Imunoprecipitação de cromatina (ChIP) é um tipo de técnica de 
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imunoprecipitação utilizada para se investigar a interação entre proteínas e 

DNA no núcleo celular. Destina-se a determinar as regiões gênicas onde uma 

determinada proteína de interesse se liga.  

Resumidamente, o método é o seguinte: a célula é fixada com 

paraformaldeído e lisada, o DNA é sonicado e o lisado celular é submetido a 

imunoprecipitação. Após este passo, o DNA é eluido do material proteico 

podendo, então, ser sequenciado (ChIP-Seq). Identificam-se, assim, todas as 

regiões gênicas onde a proteína de interesse, no caso LL-37, se liga na 

cromatina. 

Estudos de  imunoprecipitação de cromatina (ChIP) nos permitirão 

identificar os locais exatos no genoma da célula hospedeira onde, na vigência 

de sepse ou outra doença complexa, LL-37 se liga. Além de LL-37, iremos 

imunoprecipitar também o receptor de Vitamina D e o fator de transcrição NF-

kB.  

A comparação das regiões genômicas controladas por estas moléculas 

(VDR e NF-KB), assim como a demonstração de que LL-37 também se 

associa a DNA genômico, irão elucidar detalhes inusitados sobre a regulação 

gênica de vias que devem ter papel critico em sepse e outras doenças 

complexas.  

O ensaio de imunoprecipitação de cromatina (ChIP) é utilizado para 

determinar se existe a ligação direta de um dado fator de transcrição a uma 

região promotora de interesse pela imunoprecipitação desta cromatina com 

anticorpo específico para o fator de transcrição (255). Acreditamos que LL-37 

pode se comportar como fator de transcrição em células sépticas e em células 
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neoplásicas. Pretendemos, portanto, realizar experimento de 

imunoprecipitação de cromatina, pelos seguintes passos: 

1. Pela cultura de células neoplásicas com adição de LL-37, estabelece-se 

a ligação entre esta catelicidina e o gene a ser pesquisado. 

2. Em seguida, lisa-se a célula neoplásica por sonicação, para obtenção 

dos fragmentos de DNA. 

3. Após a sonicação, a LL-37 ligada à cromatina é imunoprecipitada pela 

adição de um anticorpo específico para LL-37. 

4. Lava-se e recupera-se, então, o complexo formado pela cromatina + LL-

37 + anticorpo específico. 

5. Elui-se a cromatina imunoprecipitada, provocando-se a ruptura da 

ligação entre LL-37 e a cromatina. 

 O sequenciamento do DNA obtido por imunoprecipitação, técnica  

conhecida como ChIP-Seq, mapea precisamente os sítios de ligação da 

proteína de interesse (256).  

6.7 Imuno-histoquímica 

A Imuno-histoquímica é uma técnica que possibilita localizar proteínas 

presentes em fragmentos de tecidos, pelo uso de um anticorpo conjugado a 

um marcador secundário. Pretendemos realizar marcação de peptídeos 

antimicrobianos com anticorpo específico, marcação secundária com 

anticorpo fluorescente e visualizar as células em microscópio adequado. No 

caso de experimentos de translocação celular, optamos por microscopia 

confocal para termos certeza absoluta do compartimento onde o peptídeo 

antimicrobiano se localiza. 
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6.8 Microscopia confocal 

A microscopia confocal é ferramenta fundamental para a maioria dos 

estudos em biologia celular, pois permite a visualização da célula em três 

dimensões e a localização exata das proteínas de interesse no seu interior, 

assim como a visualização da interação entre proteínas, através de sua 

marcação com diferentes fluorocromos e DAPI. 

6.9 Transcriptômica 

Experimentos de DNA microarray estão sendo conduzidos em 

colaboração com a Dra. Patricia Severino (Instituto de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Albert Einstein, São Paulo). A análise dos resultados está sendo feita 

pela equipe do Prof. Dr. Eduardo Moraes Rego Reis (Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo), especialista em transcriptômica e bioinformática. 

 DNA microarray é uma técnica que busca medir os níveis de expressão 

de transcritos em larga escala. Consiste num arranjo pré-definido de 

moléculas de DNA quimicamente ligadas a uma superfície sólida. Tais 

microarranjos são utilizados na detecção e quantificação de ácidos nucleicos 

provenientes de amostras biológicas. Em geral, são utilizados microarranjos 

ordenados e contendo dezenas de milhares de sondas com sequências 

diferentes de modo a mapear todo ou quase todo o transcriptoma de uma 

espécie, geralmente espécies modelo. Durante a incubação, ocorre o 

pareamento específico entre alvos e sondas, se houver complementaridade 

de sequências. Após lavagem para remoção dos alvos não ligados, a 

quantidade de alvos hibridizados em cada sonda é determinada, utilizando-se 
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um leitor de lâminas que incide luz no comprimento de onda de excitação de 

cada fluoróforo e detecta a luz emitida. Iremos pesquisar RNAs codificadores 

e não-codificadores (microRNAs e RNAs longos).  

Para avaliar a expressão de genes codificadores de proteínas e RNA 

não-codificadores (ncRNAs) será utilizado o microarranjo de DNA SurePrint 

G3 Human Gene Expression 8x60K v2 Microarray Kit (Agilent, EUA). Tal kit 

contém 50.599 sondas que interrogam todos os genes codificadores de 

proteína anotados no genoma humano, além de lincRNAs (Long intergenic 

Noncoding RNAs) e TUCPs (Transcripts of Uncertain Coding Potential), 

compilados pelo Broad Institute – Massachusetts Institute of Technology 

(http://www.broadinstitute.org/genome_bio/human_lincrnas/). Para identificar 

os microRNAs, estamos utilizando o miRNA Complete Labeling and Hyb kit  

(Agilent, EUA). 

As amostras de RNA de cada indivíduo são marcadas por 

fluorescência com o Cy3 e hibridizadas individualmente com uma amostra de 

RNA referência marcado com Cy5. O RNA referência consiste em um pool de 

RNA de diversos tecidos obtido comercialmente (Universal Human Reference 

RNA, Agilent, cat #740000).  

Ao realizar os experimentos de microarranjo são obtidas tais imagens 

da fluorescência dos alvos que hibridizaram por complementaridade às 

sondas depositadas na placa. Estas serão inicialmente processadas com 

auxílio do programa Feature Extraction (Agilent), para obtenção dos valores 

de intensidade de expressão de cada sonda. A partir da intensidade 

associada a cada sonda, pode-se inferir a abundância relativa do RNA 



  Pacientes e Métodos 

125 
 

correspondente na amostra (257, 258). Para cada sonda, o programa calcula 

razões entre as intensidades da amostra teste e da referência, e utiliza a 

abordagem LOWESS para corrigir diferenças nas medidas de intensidade 

associadas a diferenças associadas aos diferentes fluoróforos utilizados 

(diferentes eficiências de incorporação, diferenças de emissão de 

fluorescência), conforme recomendado na literatura em experimentos de duas 

cores (259).  

Para determinar a significância estatística de mRNAs, RNAs não-

codificantes longos (lncRNAs) e microRNAs diferencialmente expressos em 

cada um dos grupos de estudo está sendo utilizada a abordagem Significance 

Analysis of Microarrays (260), implementada no ambiente R. 

 Uma vez determinados os mRNAs diferencialmente expressos, estes 

serão anotados funcionalmente no Gene Ontology (GO) (261) e categorias 

gênicas e vias enriquecidas são identificadas com o auxílio das ferramentas 

BinGO (262) e DAVID (263). 

 Pelos perfis de expressão gênica obtidos, é estudada a co-regulação 

em cis e em trans entre os lncRNAs e mRNAs observados, evidenciando 

lncRNAs candidatos a desempenhar papéis regulatórios que serão 

posteriormente estudados experimentalmente. Para identificar eventos de 

regulação em cis mediada por ncRNAs, é investigada a existência de 

associação entre a expressão de lncRNAs e mRNAs codificadores de 

proteína, localizados na vizinhança 3’ ou 5’ em relação ao lncRNA 

diferencialmente expresso.  
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 Evidências recentes indicam que muitos lncRNAs atuam em loci 

gênicos distantes de onde são transcritos, regulando em trans a expressão 

gênica (264). Para identificação de mRNAs que sejam possíveis alvos de 

regulação por lncRNAs em trans, iremos utilizar a abordagem de análise de 

mapa de módulos empregada por Hung e colegas (265). Nesta abordagem, 

busca-se identificar categorias gênicas enriquecidas em genes co-expressos 

com lncRNAs. Após selecionar genes diferencialmente expressos durante a 

diferenciação (mRNAs e lncRNAs), calcula-se a correlação de Pearson entre 

a expressão de todos os pares de genes diferencialmente expressos. 

Utilizando o programa Genomica (http://genomica.weizmann.ac.il) (266) para 

a construção de mapas de expressão, os genes são anotados com termos do 

Gene Ontology e com termos de vias metabólicas e de sinalização, extraídos 

da base de dados Molecular Signatures Database 

(www.broadinstitute.org/gsea/msigdb). Categorias gênicas significativamente 

afetadas pela expressão de lncRNAs são definidas, utilizando-se um p valor < 

0.05, determinado pela distribuição hipergeométrica. São desenvolvidos 

scripts na linguagem de programação Python, para processamento dos dados 

utilizados nas análises de correlação. 

 Para identificar os microRNAs envolvidos na regulação dos genes 

estudados, pode-se fazer uso do banco de dados gerado por miRWalk. É um 

banco de dados gerado tanto pelo catálogo de miRNAs curados, aqueles nos 

quais já se possui evidência experimental de sua função, quanto o de 

previstos. Estas previsões são feitas, tanto por uma análise que leva em conta 

critérios termodinâmicos, envolvendo a interação entre nucleotídeos, quanto 

http://genomica.weizmann.ac.il/
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por critério evolutivo, em que são observadas regiões conservadas, e 

semelhanças entre outros casos já observados. Ao todo, 9 diferentes 

algoritimos são analisados (267). 

A fim de facilitar a caracterização e anotação dos lncRNAs detectados 

ao longo do projeto são compiladas as seguintes informações: 

 Sua coordenada genômica. 

 A estrutura de exons/íntrons. 

 Marcas de cromatina ativadoras (H3K4me3 e H3K36me3). 

 A presença ou ausência de genes presentes nos sentidos upstream e 

downstream do lncRNA. 

 Potencial codificador usando a CPC ‒ Coding Potential Calculator. 

 Estruturas secundárias, usando os programa RNAz (268) e EvoFold 

(269) 

 Estas informações são agregadas às informações de expressão gênica 

de mRNAs, lncRNAs e microRNA compiladas em um banco de dados 

relacional, a ser implementado para facilitar a análise e seleção de 

candidatos. As consultas no banco de dados produzem saída compatível com 

ferramentas de visualização de dados genômicos existentes, tal como o 

UCSC Genome Browser. 

6.10 Metabolômica, lipidômica e proteômica  

O preparo das amostras e as análises por espectrometria de massa 

estão sendo realizados em colaboração com a equipe do Prof. Dr. Carlos 

Alberto Labate (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 
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Departamento de Genética, Laboratório Multiusuários Centralizado de 

Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e Agroenergia da Universidade 

de São Paulo). 

Espectrometria de massa é um método para identificar os diferentes 

átomos que compõem uma substância. O aparelho bombardeia moléculas 

com um feixe de íons ou elétrons de alta energia para extrair íons de uma 

amostra. Nos espectrômetros por setor magnético, os íons atravessam um 

campo magnético que curva suas trajetórias em linhas diferentes, 

dependendo de sua carga-massa. A massa e carga dos íons podem ser 

medidas por sua posição no espectro. A espectrometria de massa tem 

proporcionado grandes progressos nas áreas de metabolômica (270-272), 

lipidômica (273-275) e proteômica (276-279). 

6.11 Polimorfismos genéticos 

 Estamos utilizando DNA obtido de pacientes sépticos para estudar 

polimorfismos genéticos do sistema leucocitário humano (HLA) e dos 

receptores CD16 e CD32, na tentativa de encontrar algum polimorfismo que 

seja mais comum ou mais raro nesta população. Tais polimorfismos podem 

servir como futuros biomarcadores e auxiliar, também, na compreensão das 

bases moleculares desta doença. 

 Para a pesquisa de polimorfismos em receptores Fc, estabelecemos 

colaboração com os Drs. Luiz Fernando Job Jobim, Mariana Sampaio 

Leite Jobim e Úrsula da Silveira Matte (Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul) e com a Dra. Clarice Sampaio Alho (Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul). Estamos utilizando neste 
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estudo, excepcionalmente, amostras de pacientes provenientes da Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 

do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

 As amostras sanguíneas dos pacientes são coletadas em tubos de 10ml. 

É realizada a separação celular, por meio do método de Ficoll, e o plasma e 

as diferentes populações celulares são armazenados para futura análise. 

 Amostras de sangue periférico são coletadas de cada indivíduo, por 

punção venosa, em tubos vacutainer contendo EDTA como anticoagulante. 

Essas amostras são centrifugadas para obtenção da camada de leucócitos, a 

partir da qual o DNA é extraído, usando-se o método de Salting-out (280). 

 Em seguida, o DNA extraído é diluído em água para uma concentração 

final de 5ng/µl, sendo usados 2,25 µl por reação. Os testes de mutação são 

realizados com TaqMan (Invitrogen), Ensaios Genotípicos SNP C-

258156666_10 para detecção do polimorfismo rs 396991 (FcγRIIIa - CD16a) 

e C_9077561_20 para detecção do polimorfismo rs 1801274 (FcγRIIa - 

CD32a). O total de 2,25 µl de DNA genômico é misturado com 2,5 µl de 

TaqMan Universal Master Mix e 0,25 do TaqMan SNP GenotypingAssay Mix.  

 Depois da desnaturação inicial a 95°C por 10 minutos, a amplificação é 

realizada por 40 ciclos de desnaturação (92°C por 15 segundos), anelamento 

a 60°C por 1 minuto, e extensão 60°C por 1 minuto. O PCR é realizado no 

aparelho RT-PCR StepOne Plus (Invitrogen) (281). 

 Para a investigação dos polimorfismos no sistema leucocitário humano 

(HLA), estabelecemos colaboração com Hélcio Rodrigues, biologista e chefe 

do Laboratório de Histocompatibilidade do Instituto do Coração do Hospital 
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das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Neste 

caso, usamos kits de Miliplex® para a genotipagem. 

6.12 Análise Estatística  

Uma análise descritiva da população é realizada, dependendo do sub-

projeto em questão (282, 283). Variáveis contínuas foram analisadas com 

teste t de Student ou análise de variância (ANOVA), conforme apropriado. 

Análise post hoc foi realizada com o teste LSD. Variáveis categóricas foram 

analisadas com teste de qui-quadrado. Testes de Mann-Whitney e Kruskall-

Wallis foram utilizados, quando necessário, na dependência do padrão de 

normalidade da amostra. 

É calculado o respectivo intervalo de confiança de 95% e um valor de p 

bi-caudado de 0,05 é considerado estatisticamente significativo.   

A análise estatística está sendo realizada com o auxílio dos programas 

estatísticos SPSS e R.  

Situações particulares serão discutidas ou referenciadas no decorrer do 

texto. 
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7 Resultados e Discussão 

7.1 Considerações gerais 

Um biomarcador é definido com “uma característica que seja 

objetivamente medida e avaliada como um indicador de processos 

biológicos, normais ou patológicos, ou respostas farmacológicas à 

intervenção terapêutica”. Incontáveis potenciais marcadores já foram 

investigados nos pacientes com sepse, desde produtos bacterianos, até 

citocinas e proteínas de fase ativa. Nenhum deles, entretanto, mostrou, 

isoladamente, todas as características desejáveis de um biomarcador de 

sepse: ser não invasivo, rapidamente disponível, com ensaios confiáveis, 

capaz de diferenciar sepse de outros estados inflamatórios agudos ou 

crônicos, refletir as alterações clínicas que ocorrem com o paciente no curso 

da doença e do tratamento, além de ter sido validado em grandes ensaios 

clínicos.  

Incontáveis potenciais candidatos estiveram, ou estão, sendo 

investigados com esse fim. Embora a maior parte dos resultados finais 

desses ensaios clínicos tenha sido frustrante, alguns marcadores 

ultrapassaram a barreira do ceticismo e, isoladamente, ou em conjunto, 

mostraram ser capazes de cumprir, pelo menos, algumas das funções 

esperadas de um marcador. Os mais estudados são a interleucina-6 (IL-6), a 

proteína C reativa (PCR), a procalcitonina (PCT) e o receptor 

desencadeador expresso em células mielóides 1 (TREM-1). Até estes 

marcadores, no entanto, apresentam sérias limitações. 
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Em resumo, podemos dizer que todos os marcadores amplamente 

pesquisados até o momento, isoladamente ou em conjunto, não foram 

adequadamente testados ou possuem falhas que os impedem de serem 

incorporado sem restrições à prática clínica. Isso sugere claramente que 

existe a necessidade de se procurar novas estratégias na busca de novos 

marcadores.  

Conforme exposto, tem sido infrutífera a procura por marcadores que 

possibilitem o diagnóstico diferencial do paciente com infecção de pacientes 

com quadro inflamatório não-infeccioso, que possam mensurar a gravidade, 

nortear tratamento e predizer o prognóstico de doentes sépticos.  

 A existência de tais marcadores poderia revolucionar a maneira pela 

qual tratamos a sepse e até a pesquisa na área, pois possibilitaria 

homogeneidade no diagnóstico, o que facilitaria comparação dos resultados 

obtidos em diferentes grupos. 

 Em artigo recente, Wagner et al. (284) propõem que  o 

desenvolvimento de um biomarcador deva passar por alguns pontos, de tal 

maneira que se adeque ao uso proposto. 

 A primeira fase seria de exploração, de “geração de hipóteses”, na 

qual dados provenientes de modelos experimentais ou resultados 

preliminares em humanos seriam avaliados sobre sua utilidade como 

marcadores. Na segunda fase, ou fase de “tomada de decisões”, esses 

prováveis marcadores seriam avaliados quanto à sua especificidade e 

sensibilidade para dar suporte a decisões clínicas. A partir daí seguiriam 
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estudos prospectivos nos quais esses marcadores seriam testados em 

situações clínicas, em amostras maiores, para validação e posterior registro. 

 Ao iniciar este projeto, acreditávamos que a maioria das respostas às 

perguntas formuladas pelos médicos e pesquisadores da área, só poderiam 

ser respondidas por meio de uma análise temporal do paciente séptico. E 

era exatamente essa a grande fortaleza de nosso projeto. Nós nos 

propusemos a analisar a evolução de pacientes que entravam nas UTIs sem 

diagnóstco de infecção, com ou sem resposta inflamatória sistêmica. O 

seguimento desses pacientes nos proveu com informações importantes e 

inéditas sobre a história natural da sepse em humanos. Entretanto, devido 

às dificuldades encontradas no dia-a-dia para obtenção de amostras, assim 

como à dificuldade de se trabalhar de maneira bem controlada, decidimos 

ampliar nosso campo de ação, voltando a utilizar modelos experimentais de 

sepse nesta jornada. Assim, se inicialmente trabalhamos apenas com 

modelos experimentais e, posteriormente, somente com material humano, 

parece-nos que agora está suficientemente claro que teremos que utilizar 

ambas estratégias, haja visto que ambos sāo capazes de gerar grande 

quantidade de informação e se completam. 

O nosso grupo tem analisado múltiplos aspectos do material obtido 

nas nossas UTIs, partindo das variáveis clínicas mais simples (como 

frequência cardíaca), passando para a análise clínica (por exemplo, 

avaliando-se lactato ou excesso de base), celular (número e função de 

leucócitos, por exemplo) até molecular (com o a expressão de RNAm e 

proteínas envolvidas na sinalização celular da resposta imune). Assim, o 
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material coletado pelo nosso grupo está sendo utilizado em múltiplos sub-

projetos. 

Acreditamos que o atual projeto, com essa dimensão inédita, está 

sendo extremamente importante, tanto do ponto de vista da descrição da 

fisiopatologia da doença, com suas características genéticas, celulares e 

moleculares, quanto do ponto de vista clínico e tecnológico, com a descrição 

de marcadores que possam ser utilizados na prática clínica.    

7.2 Peptídeos Antimicrobianos 

Iniciei esta fase do projeto, confirmando em humanos os 

experimentos de translocação nuclear de catelicidinas em sepse que havia 

realizado em camundongos, durante meu Pós-Doutorado. Para tal fim, 

utilizei neutrófilos de pacientes sépticos e microscopia eletrônica (285) 

(ANEXO B).  

Existem evidências crescentes de modos alternativos de ação dos 

peptídeos antimicrobianos, conforme já demonstrado para a apidaecidina 

(286), a dermicidina (287), a histatina-5 (288) e defensinas humanas (289).  

Além de atração eletrostática, componentes específicos da membrana 

celular interagem com os peptídeos antimicrobianos. Lipídeo II, por exemplo, 

é um local de ancoragem da nisina, facilitando a aproximação deste 

peptídeo na membrana bacteriana (290). Mersacidina também se liga ao 

lipídeo II, inibindo crescimento bacteriano sem permeabilizar a célula (291). 

Em diversas situações, a interação inicial parece depender de complexos 

glicídicos na superfície da membrana (292). Derivados da fosfomanose 
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aumentam a toxicidade da osmotina, provavelmente por servir como 

estrutura de ancoragem que facilita a interação e difusão do peptídeo pela 

parede celular (293). 

A maioria dos peptídeos antimicrobianos se liga in vitro a ácidos 

nucleicos (DNA e RNA) (294-296), indicando que eles podem estar 

envolvidos em mecanismos de inibição da síntese de DNA, transcrição 

gênica ou tradução de RNA. Interessante, proteínas de S. cerevisiae 

envolvidas em reparo de DNA foram purificadas em associação com 

dermaseptina S3 (297). A defensina PSD1, ademais, foi demonstrada dentro 

do núcleo do fungo Neurospora crassa, onde ela deve interferir com o ciclo 

celular deste organismo (298). 

No momento, estamos validando este resultado em células tumorais 

humanas. Tais experimentos estão sendo realizados em linhagens tumorais 

de mama, ovário, cólon, pâncreas e melanoma por Guilherme Tude, meu 

aluno de Doutorado. Caso fique confirmado que catelicidinas também 

translocam para o núcleo celular durante transformação maligna, partiremos 

para os experimentos de imunoprecipitação de cromatina. Além disso, 

estamos silenciando LL-37 nestas células tumorais, por uso de RNA de 

interferência, e iremos fazer ampla pesquisa da expressão de genes de 

interesse nestas células, em comparação a células não-silenciadas. Para tal 

objetivo, iremos utilizar kits de PCR array (RT2 Profiler PCR Array Human 

Antibacterial Response, Qiagen), segundo as especificações do fabricante. 

A associação entre vitamina D, câncer e AMPs ainda se encontra mal 

compreendida. Na verdade, a vitamina D e as catelicidinas mostram efeitos 
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discrepantes em câncer. A superexpressão de LL-37 em células de câncer 

de mama promove o desenvolvimento de metástases em camundongos 

SCID(299). LL-37 promove o crescimento mais rápido de câncer de pulmão 

(140). Por outro lado, LL-37 é expresso em níveis muito baixos em tumores 

gástricos hiperplásicos, adenomas tubulares e adenocarcinomas (141) e 

regula negativamente o crescimento do câncer gástrico. Curiosamente, 

apesar das catelicidinas serem indutores de vitamina D, um número de 

estudos sugere que a vitamina D pode ser associada a um menor risco de 

câncer de mama (142) e pulmão (143), mas não de câncer gástrico (144). 

Vitamina D e LL-37, portanto, exercem efeitos antagônicos em determinadas 

linhagens tumorais. Este paradoxo sugere que os efeitos de LL-37 na 

biologia do câncer pode ser vitamina D-independente, ou seja, devido à sua 

ativação por outros receptores, tais como TLR4 e TLR2, ou outros 

mecanismos ainda obscuros. 

LL-37 está diretamente envolvida no recrutamento de células 

mesenquimais (MSCs) e aumenta a liberação de imunomoduladores e 

moléculas pró-angiogênicas, tais como IL-6, IL-10, MMP-2 e VEGF, a partir 

de MSCs. 

Peptídeos antimicrobianos têm sido propostos como novos agentes 

terapêuticos para o tratamento do câncer, devido aos seus efeitos 

citotóxicos, bem como por suas funções imunomoduladores, incluindo os 

seus efeitos em diferenciação celular, angiogênese, proliferação celular e 

inflamação (146, 147). 
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Inicialmente, foi proposto que os AMPs apresentariam atividade 

seletiva para membranas microbianas. Vários estudos, no entanto, têm 

mostrado efeitos citotóxicos em diversos tipos celulares, tais como em 

linfócitos T, por exemplo (148, 300).  

Camundongos “knockout” para catelicidina desenvolveram 

crescimento tumoral mais rápido do que camundongos selvagens em dois 

diferentes modelos de implante tumoral (149). 

Tanto catelicidinas, quanto a vitamina D e o seu receptor nuclear 

(VDR) têm demonstrado um papel importante, ademais, na fisiopatologia de 

outras doenças complexas, principalmente em doenças auto-imunes (301-

303) e em AIDS (304-310). No presente momento, estamos resolvendo os 

trâmites burocráticos para importação de camundongos deficientes em 

CRAMP, no intuito de realizar experimentos in vitro e in vivo com estes 

animais no Brasil. 

Ainda no que se refere aos peptídeos antimicrobianos, estudamos a 

expressão gênica de LL-37 nos neutrófilos de pacientes sépticos da nossa 

UTI e, para nossa surpresa, descobrimos que a expressão gênica deste 

peptídeo está diminuída durante choque séptico (ANEXO C). LL-37 é 

secretado constitutivamente na corrente sanguínea, provavelmente para 

disparar um sinal de alerta, na presença de perigo, pela ativação de 

receptores Toll-like (311). LL-37 apresenta atividade antimicrobiana contra 

germes gram-positivos e gram-negativos (312) e sua produção aumenta, em 

decorrência de estímulo inflamatório ou infeccioso (313). As catelicidinas 

apresentaram um efeito protetor em um modelo de sepse animal (314), 
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porém os autores não utilizaram bactérias vivas e resultados discrepantes 

entre modelos animais e experimentos em humanos são frequentes na 

literatura. Utilizando um modelo de endotoxemia, não encontramos nenhuma 

diferença de mortalidade ao comparar animais selvagens com animais 

deficientes em CRAMP (77).  

Existem relatos de que LL-37 induz ativação de MAP-quinases em 

monócitos humanos (108), mas também existem autores que descrevem 

inibição desta via e da secreção de citocinas pela mesma catelicidina (315, 

316). Estes efeitos antagônicos devem ser devido à citotoxicidade das 

catelicidinas. Acredito que experimentos in vitro com peptídeos 

antimicrobianos exógenos não reproduzem fidedignamente os efeitos 

fisiológicos destas substâncias, ideia que defendo há vários anos (77).  

Recentemente, começou a ser demonstrado que a ligação a um 

receptor de membrana não é fenômeno indispensável para que um ligante 

proveniente do meio externo desencadeie sinalização intracelular (317). A 

formação de poros na membrana celular eucariótica pelos peptídeos 

antimicrobianos (318) e a indução de fluxos iônicos, provavelmente 

potencializa a ativação de TLRs e subsequente fosforilação de p38 e IKBα 

(116). A diminuição na expressão gênica de LL-37, durante choque séptico, 

é um fenômeno inesperado. Na minha opinião, tal resultado indica que as 

bactérias estão manipulando vias produtoras de catelicidinas ou que a 

produção de catelicidinas se tornou “tolerante”, após ativação maciça.  
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Considerando-se que a produção endógena de catelicidinas estimula 

sinalização por catelicidinas estimula a ativação de NF-κB e p38 MAPK, 

deflagrando a liberação de citocinas pró-inflamatórias, LL-37 deve agravar 

ainda mais a tempestade inflamatória característica desta doença. Portanto, 

nossa hipótese é a de que a inibição da produção de catelicidinas em sepse 

é um mecanismo protetor para evitar dano inflamatório ainda mais grave.  

A diminuição dos níveis de LL-37 na vigência de um choque séptico, 

ademais, não está correlacionada com os níveis de vitamina D encontrados 

nestes pacientes. Como os neutrófilos não produzem vitamina D, tais células 

dependem dos níveis sistêmicos desta vitamina para ativar o VDR. Nossos 

resultados colocam em evidência que hipovitaminose D, apesar de ubíqua 

nos nossos pacientes, não é a responsável pela queda na produção de LL-

37 durante choque séptico, já que a expressão gênica deste peptídeo 

antimicrobiano volta a ser estimulada na fase de recuperação da doença. 

Acreditamos, ainda, que este aumento na produção de LL-37 na fase de 

resolução de um choque séptico deve ter um papel importante em 

mecanismos de reparo tecidual (124, 319).   

 Sepse permanece a principal causa de morte em pacientes críticos. 

Apesar dos esforços sustentados, a mortalidade permanece inalterada. 

Manipulação do sistema imune é um tema que atrai os especialistas da área, 

já que a rapidez com que as bactérias desenvolvem mecanismos de 

resistência a antibióticos e os riscos de infecção secundária a métodos de 

tratamento invasivos, tais como plasmaférese, ventilação mecânica e terapia 

dialítica, nos fazem buscar alternativas mais eficazes.  
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Peptídeos antimicrobianos são excelentes candidatos, já que além de 

apresentarem atividade microbicida, também são capazes de coordenar a 

resposta imune de maneira ampla e complexa (320). A administração de 

catelicidinas tem sido sugerida como uma potencial terapia para a sepse, 

devido às suas propriedades antimicrobianas e neutralizadoras de LPS 

(320). Em nossa opinião, entretanto, peptídeos antimicrobianos exacerbam a 

resposta inflamatória e são deletérios em sepse e em outras síndromes 

inflamatórias sistêmicas, tais como pancreatite aguda, choque hemorrágico, 

trauma grave, grandes cirurgias e em grandes queimados. 

7.3 Receptores Fc de Imunoglobulinas 

Em função do conhecimento obscuro da fisiopatologia da sepse e da 

escassez de terapias eficazes, a identificação de proteínas envolvidas na 

interação de E. coli e CD16 tem excelente potencial para o tratamento de 

pacientes sépticos, dado o fato que a ligação entre CD16 e E. coli previne a 

fagocitose e promove inflamação, efeito que pode ser bloqueado para induzir 

aumento da fagocitose e diminuição da resposta inflamatória sistêmica, um 

dos objetivos mais ambiciosos do presente trabalho (Figura 12). 
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Figura 12 – Mecanismo desenvolvido por E. coli para evadir de fagocitose 
mediada pelo CD16 e seu bloqueio farmacológico como uma nova 
perspectiva terapêutica em sepse 

 

O papel das respostas efetoras dos receptores Fc foi, durante 

décadas, atribuído a uma balança de ativação e inibição, que se manifesta 

como uma resultante do espectro que impera. Enquanto a resposta ativatória 

depende de receptores com motivos ITAM, a resposta inibitória se 

caracteriza pela via co-agregação de receptores ativatórios com receptores 

inibitórios ou pela co-agragação de receptores inibitórios, portadores de 

motivos ITIM. 

Este conceito clássico, entretanto, já pode ser considerado 

imcompleto, pelo fato de que publicações crescentes na literatura têm 
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demonstrado que os motivos ITAM também são capazes de desencadear 

respostas inibitórias. 

O papel inibitório da cadeia gama em sepse abre novas perspectivas 

para o tratamento de doenças infecciosas. Impõe-se, neste momento, a 

rediscussão dos conceitos clássicos de ITIM e ITAM, já que a capacidade 

inibitória deste último não condiz com a definição clássica e ainda vigente 

nos Tratados de Imunologia. 

Minha aluna de Doutorado Jaqueline Beppler já conseguiu finalizar 

os experimentos de phage display e identificou  dois potenciais candidatos 

que se ligam fortemente ao CD16 e podem induzir sinalização inibitória por 

este receptor. Tais peptídeos são: YWGGTEGA e FGAHGVFF. 

Conseguimos, pela CAPES, bolsa de Doutorado-sanduíche para tal 

aluna passar o segundo semestre de 2014 na França, no laboratório do 

Prof. Renato Costa Monteiro, a fim de realizar experimentos in vitro e in 

vivo com tais peptídeos e, assim, validar sua função esperada. 

Jaqueline Beppler está realizando estes experimentos agora na 

França, com o uso de modelos celulares já bem padronizados no 

Laboratório do Prof. Dr. Renato Costa Monteiro (Faculté Xavier Bichat, 

Paris). Tais experimentos incluem experimentos com linhagens celulares 

transfectadas com diversos receptores Fc de imunoglobulinas, assim como 

experimentos in vivo, utilizando modelo animal de sepse. 
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Estamos, além disso, importando camundongos deficientes em CD16, 

no intuito de realizar experimentos in vitro e in vivo com estes animais no 

Brasil. 

Pasquier et al. (212) foram pioneiros em mostrar que monômeros de 

IgA induzem sinalização celular ITAM-inibitória, pelo receptor CD89 (FcRI). 

A sinalização ITAM inibitória (denominada ITAMi) é caracterizada pelo 

recrutamento transitório da quinase Syk, seguida do recrutamento estável de 

uma tirosina fosfatase, SHP-1, o que resulta na inibição de múltiplos 

receptores heterológos, pela formação de estruturas chamadas 

“inibissomos” (321). Por outro lado, a ligação de polímeros de IgA ou seus 

complexos induzem a um recrutamento estável de Syk, induzindo ativação 

celular (161).   

Além das análises realizadas por softwares como BLASTp e 

ClustalW, uma análise mais avançada por bioinformática está sendo 

realizada, graças a uma parceria com o Prof. Dr. Paulo Sérgio Lopes de 

Oliveira (Laboratório Nacional de Biociências, Campinas, São Paulo).  Parte 

deste trabalhou inclui a criação de um banco de peptídeos de superfície com 

mais de 3000 estruturas de E. coli.  

7.4 Sepse no idoso 

Doenças associadas ao envelhecimento são a principal causa de 

morte no mundo. O envelhecimento pode ser entendido como a 

consequência da passagem do tempo ou como o processo cronológico pelo 

qual um indivíduo se torna mais velho. Esta tradicional definição tem sido 

desafiada pela sua simplicidade. 
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Em biologia, “senescência” é o processo natural de envelhecimento 

ou o conjunto de fenômenos associados a este processo. Este conceito se 

opõe à senilidade, também denominada envelhecimento patológico, e que é 

entendida como os danos à saúde associados com o tempo, porém 

causados por doenças ou maus hábitos de saúde. 

“Envelhecimento ou senescência celular” é o fenômeno em que 

células isoladas demonstram uma habilidade limitada de se dividirem em um 

meio de cultura, bem como as alterações bioquímicas – elucidadas ou não – 

associadas a esta limitação. 

“Senescência orgânica” é o envelhecimento do organismo como um 

todo, ligado, entre outros fenômenos, ao envelhecimento celular. O 

envelhecimento do organismo é geralmente caracterizado pela diminuição 

da capacidade de responder a desafios da função orgânica. Estes desafios 

em geral oneram a capacidade funcional de nossos órgãos e sistemas, que 

diminui com o passar dos anos. De forma interessante, em indivíduos jovens 

e saudáveis, esta capacidade funcional se encontra muito além do 

necessário para o cotidiano, de forma que existe uma denominada reserva 

funcional. O envelhecimento fisiológico ou normal pode também ser 

entendido como uma diminuição progressiva desta reserva funcional, de 

forma a diminuir a capacidade de resposta a desafios. Esta diminuição na 

capacidade de manter a homeostase do organismo tem sido denominada 

homeostenose e está ligada a riscos progressivamente maiores de doença 

ou perda da capacidade funcional. Por esta razão, a morte é a consequência 
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final do envelhecimento, mas vale notar que a diminuição das reservas 

funcionais em seres humanos é lenta e progressiva, sendo compatíveis com 

vida saudável em idades tão avançadas como a dos centenários. É o stress 

adicional das doenças (especialmente as doenças crônicas) e dos maus 

hábitos de vida (como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade e 

outros), o grande vilão para a saúde do idoso. 

Alguns pesquisadores trataram no passado o envelhecimento como 

mais uma doença. No entanto, esta visão está cada vez menos arraigada 

nos meios científicos, à medida que a presença deste fenômeno se 

demonstra em praticamente todos os seres vivos. 

É de conhecimento geral, o aumento da idade média da população e 

dos doentes submetidos a procedimentos cada vez mais complexos. O 

conhecimento dos mecanismos envolvidos no envelhecimento e, 

principalmente, particularidades das respostas inflamatórias locais e 

sistêmicas destes indivíduos, pode reduzir a mortalidade e a morbidade 

desta população.  

Apesar dos dados experimentais demonstrando resposta inflamatória 

exacerbada em animais idosos após estímulo infeccioso, a hipótese 

prevalente é a de que pacientes idosos são imunodeprimidos, quando 

comparados a indivíduos jovens.  

O processo de envelhecimento tem sido bastante estudado pela 

comunidade científica, já que está estreitamente relacionado com doenças 

como aterosclerose, doença de Alzheimer, diabetes mellitus tipo 2 e outras 



  Resultados e Discussão 

146 
 

das principais causas de óbito no mundo inteiro. A senilidade é associada a 

níveis cronicamente elevados de marcadores inflamatórios, tais como TNFα, 

IL-1β, IL-6 e proteína C-reativa (322) e a senescência parece influenciar 

diversos componentes do sistema imune. Alterações profundas na função de 

células T foram descritas em idosos (323, 324), especialmente naquilo que 

se refere à atividade de células Th17 e T regulatórias (323, 325). Em relação 

à imunidade inata, alterações ocasionadas pela idade têm sido descritas em 

macrófagos, células polimorfonucleares e NK (326, 327). Resultados 

discrepantes, entretanto, são observados com frequência (328). Enquanto 

alguns autores detectam uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias 

em pacientes idosos sob stress agudo, quando comparados a pacientes 

jovens (329), outros tem descrito resultados opostos (330).  

Sepse é uma doença de pessoas idosas. Com efeito, 60% dos casos 

de sepse e 80% dos óbitos relacionados a esta doença, ocorrem em 

indivíduos com mais de 65 anos de idade (331). A incidência aumenta 

exponencialmente com a idade e idade avançada é um fator de risco 

independente para mortalidade em adultos hospitalizados por sepse (332).  

Um estudo de coorte recente de pacientes hospitalizados com sepse 

induzida por pneumonia, encontrou um aumento relacionado com a idade na 

mortalidade intra-hospitalar, 90 dias e um ano após a alta (333). 

A razão para uma maior mortalidade por infecção e maior risco de 

sepse severa em indivíduos idosos, entretanto, permanence obscura (3). 

Idade avançada tem sido largamente caracterizada como um estado pró-

inflamatório (334), porém pouco se sabe sobre a resposta imuno-inflamatória 
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do idoso mediante um insulto agudo. Modelos experimentais de infecção 

suportam que animais mais velhos apresentam níveis mais elevados de 

marcadores inflamatórios, porém tais estudos permanecem inconclusivos, 

por não encontrarem reprodutibilidade em humanos. 

Tateda et al. demonstraram que animais idosos exibem níveis mais 

elevados de TNFα, IL-1β e IL-6 do que camundongos jovens, após injeção 

intraperitoneal de LPS (335). Usando o modelo de ligadura e punção cecal 

(CLP), Turnbull et al. também relataram resultados semelhantes (336). O 

mecanismo subjacente para a maior vulnerabilidade do idoso à infecção tem 

sido atribuído a uma possível maior fragilidade das barreiras anatômicas, a 

doenças co-existentes ou a uma menor eficiência do sistema imune (337), 

enquanto que infecções latentes, tais como citomegalovírus (CMV) podem 

agir como estímulo crônico ao sistema inflamatório, levando a uma resposta 

imune ineficaz em situações agudas (338, 339). Inflamação persistente tem 

sido associada a um maior risco de invasão bacteriana, por reduzir o 

recrutamento de neutrófilos e o “clearance” bacteriano (340, 341). Turnbull et 

al. propuseram que macrófagos de camundongos idosos estão parcialmente 

ativados, ou “primed”, para a produção de citocinas. Relatos conflitantes, 

entretanto, são observados quando a produção in vitro de citocinas por 

células idosas é investigada (342-345). Um estudo clinico recente, ademais, 

foi incapaz de encontrar qualquer diferença relacionada à idade no perfil 

inflamatório de pacientes internados por pneumonia (333). De maneira 

similar, Kelly et al. não encontraram diferenças no perfil de citocinas de 

pacientes jovens, idosos e muito idosos com pneumonia adquirida na 
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comunidade (346). Em um estudo realizado pelo nosso grupo, também 

fomos incapazes de encontrar qualquer citocina, quimiocina ou fator de 

crescimento que possa servir para melhor explicar o motivo pelo qual esta 

população apresenta maior susceptibilidade e mortalidade por choque 

séptico (347) (ANEXO D). Nós sugerimos, portanto, que a maior mortalidade 

hospitalar do idoso, provavelmente, é devido à disfunção de células não-

imunes. Quebra de barreiras epiteliais, mal funcionamento de células 

ciliares, má absorção de nutrientes, desnutrição, déficits de cognição e co-

morbidades, na nossa opinião, apresentam um papel-chave.  

Defeitos de fagocitose, produção de espécies reativas do oxigênio, 

produção de imunoglobulinas e outras funções celulares deveriam ser 

melhor caracterizadas in vivo, porque permanecem pouco estudados até o 

presente momento.  

Com o objetivo de avançarmos neste sentido e abrirmos novas portas 

para a compreensão das particularidades da resposta inflamatória sistêmica 

do doente idoso, temos três sub-projetos em andamento. 

O primeiro deles utiliza mRNA de neutrófilos de pacientes jovens e 

idosos em choque séptico, obtido nas nossas UTIs. Com este material, 

realizamos DNA microarray, com o intuito de rastrear todo o transcriptoma 

destes indivíduos. Estamos pesquisando, inclusive, os microRNAs (348, 

349) e outros RNA não-codificadores. Diversas análises de transcriptômica 

têm revelado a presença de RNAs não codificadores (ncRNAs) que podem 

ser divididos em função de seu tamanho em longos (> 200 nucleotídeos) ou 
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curtos (até 200 nt) e que agem de forma regulatória na expressão gênica 

(350). Algumas classes de RNAs não-codificadores, como os microRNAs, 

têm sido amplamente estudadas. RNAs não-codificadores longos 

(lncRNAS), entretanto, foram menos explorados, apesar de já ser 

inquestionável que eles afetam o comportamento da célula, controlando 

processos biológicos essenciais como diferenciação e ciclo celular (351). 

Segundo pesquisa que realizamos no PuMed, nosso trabalho é inédito, não 

existindo até o presente momento relatos sobre a expressão de lncRNAs e 

microRNAs no sistema imunológico humano de pacientes idosos em sepse.  

Os experimentos foram conduzidos pela Dra. Patricia Severino 

(Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, São Paulo) e 

estão sendo analisados pelo Prof. Dr. Eduardo Moraes Rego Reis 

(Instituto de Química da Universidade de São Paulo) e por Diogo Vieira da 

Silva Pellegrina, aluno de Mestrado do Programa de Bioinformática do 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, de 

quem sou co-orientador. 

O segundo projeto se encontra em fase menos avançada e tem como 

objetivo a realização de experimento de DNA microarray em amostras de 

tecido cerebral (córtex, hipocampo e cerebelo) de ratos jovens e idosos, 

submetidos a modelo de ligadura e punção cecal. Como será aprofundado 

no item 7.6, acometimento cerebral é manifestação comum e precoce no 

desenvolvimento da sepse. Os experimentos deste sub-projeto estão sendo 

realizados por meu aluno de Doutorado, Mike Yoshio Hamasaki.  
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O terceiro deles investiga o papel dos peptídeos antimicrobianos na 

resposta inflamatória local e sistêmica de ratos submetidos a um modelo de 

pancreatite aguda. Tal projeto deu origem à Dissertação de Mestrado de 

minha aluna Débora Maria Gomes Cunha e foi submetido recentemente à 

revista Experimental Gerontology (ANEXO E). 

A integridade da barreira intestinal é de suma importância. Doenças 

que alteram a permeabilidade intestinal, tais como sepse e pancreatite 

aguda, são associadas a altas taxas de morbidade e mortalidade. 

Pancreatite aguda é uma doença frequente em UTIs, sendo uma das 

principais causas de SIRS de origem não-infecciosa. As principais causas 

para esta doença são o alcoolismo ou a obstrução do ducto pancreático por 

cálculos (352). O prognóstico da pancreatite aguda está diretamente 

relacionado à intensidade do processo inflamatório. Níveis sistêmicos 

elevados de IL-6 e TNFα estão associados a uma alta mortalidade. Na 

tentativa de evitar dano tecidual excessivo, o organismo deflagra uma 

resposta contra-regulatória concomitante, caracterizada pela secreção de 

citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-10 (353-356). Decidimos, portanto, 

investigar a produção de peptídeos antimicrobianos, componentes chave da 

imunidade inata, em ratos jovens e idosos, submetidos à injúria pancreática 

química aguda. 

Pancreatite aguda severa é caracterizada por necrose pancreática e 

peripancreática com complicações sistêmicas que, com frequência, causam 

falência de múltiplos órgãos. Por razões obscuras, a doença costuma causar 

maior mortalidade no paciente idoso, do que no indivíduo jovem (357).  
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A barreira intestinal tem um papel central na pancreatite aguda (358), 

já que permeabilidade intestinal aumentada pode proporcionar translocação 

bacteriana e exacerbação da resposta inflamatória (359, 360). Os peptídeos 

antimicrobianos produzidos pelo epitélio intestinal devem auxiliar na 

manutenção da integridade da mucosa (361).  

No nosso estudo, detectamos um aumento significativo na expressão 

gênica das α-defensinas 5 e 7 e da citocina TNFα no íleo terminal de ratos 

idosos, em comparação a animais jovens, na vigência de insulto pancreático. 

Tal aumento nos níveis de TNFα em decorrência da idade dos animais 

ocorreu no íleo terminal, porém nenhuma diferença foi detectada nos valores 

plasmáticos desta citocina, demonstrando que a diferença de resposta 

inflamatória entre ratos jovens e idosos com lesão pancreática aguda, ocorre 

de maneira localizada, e não de maneira sistemica. Nós propomos, portanto, 

que ratos idosos devem ter ruptura da integridade intestinal, sofrendo 

translocação bacteriana aumentada, na vigência de pancreatite aguda. Tal 

evento deve deflagrar produção maciça localizada de peptídeos 

antimicrobianos e citocinas pró-inflamatórias. Nós acreditamos que a 

produção de peptídeos antimicrobianos aumentada no idoso deve agravar 

ainda mais o processo inflamatório, já que tais moléculas participam de 

diversas vias de sinalização do sistema imuno-inflamatório, criando, assim, 

um ciclo vicioso deletério. Apesar dos peptídeos antimicrobianos serem 

potentes alarminas, eles devem agravar a injúria local.  
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7.5 Sepse no doente nefropata 

Com o envelhecimento da população, um maior número de pacientes 

são admitidos nos hospitais com doenças crônicas. Em tais indivíduos, a 

incidência de infecções nosocomiais e de comunidade estão aumentadas 

(362). Os pacientes com doença renal crônica representam um grupo 

importante, porque eles apresentam co-morbidades significativas e 

incidência aumentada de sepse, em comparação a indivíduos com função 

renal normal (363). Com efeito, sepse é a causa mais frequente de 

hospitalização nesta população (364).  

Nas Unidades de Terapia Intensiva, ademais, diversos pacientes 

desenvolvem injúria renal aguda por sepse (365), com mortalidade entre 20 

e 60% (366). Pacientes com disfunção renal, portanto, são extremamente 

graves e uma porcentagem significativa dos pacientes em sepse. 

Tem sido bastante debatido por especialistas no assunto, a influência 

de fatores como uremia (367-369), balance eletrolítico, distúrbios ácido-

base, dentre outros, na resposta immune do paciente em choque séptico. 

Vários fatores, tais como uremia, defeitos de opsonização e deficiências de 

vitaminas e elementos-traço têm sido associadas a uma maior incidência de 

sepse em doentes com doença renal em estágio terminal (364). Apesar 

disso, as peculiaridades moleculares que levam disfunção renal a interferir 

em aspectos do sistema imune e do processo inflamatório na vigência de 

sepse permanecem pouco caracterizadas.  

Os rins são responsáveis por absorção de cálcio e fosfato, excreção 

de magnésio e hidroxilação da vitamina D à sua forma ativa, resultando em 
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absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal. O hormônio paratireoidiano 

(PTH), entretanto, é o mais importante e sensível regulador dos níveis de 

cálcio, orquestrando sua absorção renal e a mobilização óssea (370), no 

intuito de manter as concentrações séricas rigidamente controladas.  

Apesar de algumas publicações terem investigado os efeitos do cálcio 

(371), da vitamina D (372) e do PTH em doenças críticas (371), a maioria 

dos estudos foram feitos em animais (373-375), usando modelos de sepse 

que não refletem a complexidade da doença (376, 377). Um estudo 

avaliando todos estes aspectos em pacientes sépticos e não-sépticos estava 

faltando. Tal estudo foi realizado pelo nosso grupo, como parte deste 

projeto, e publicado em 2013 (ANEXO F). Já se sabia que hipocalcemia é 

um distúrbio metabólico frequente em pacientes graves (378). Secreção 

aumentada de PTH na vigência de sepse, assim, é um fenômeno esperado. 

Para nossa surpresa, no entanto, detectamos que pacientes com 

acometimento renal apresentam queda abrupta da secreção de PTH, na 

fase de resolução da sepse, fato que não ocorreu em indivíduos com função 

renal normal. 

  Em nosso estudo, hipocalcemia foi detectada em todos os grupos 

estudados independentemente da função renal do doente. Nossos 

resultados, portanto, sugerem que apesar do fato dos rins serem 

reguladores essenciais na homeostasia do cálcio, outros mecanismos 

também devem estar implicados. Como os efeitos da inflamação sistêmica 

na função renal do doente são pouco compreendidos, não se pode excluir a 

presença de disfunção renal, mesmo na presença de níveis normais de 
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creatinina sérica, já que acometimento tubular parece ser um aspecto da 

lesão renal relacionada à sepse (379).   

Hipocalcemia é considerada um marcador de severidade da doença, 

e não uma causa de mortalidade elevada (380). Com efeito, um estudo 

recente mostrou que somente anormalidades extremas nas concentrações 

de cálcio iônico são preditores independentes de mortalidade (381) e uma 

revisão sistêmica sobre o assunto concluiu que não existem evidências que 

suportem o controle rígido dos níveis de cálcio para se melhorar o desfecho 

de doentes críticos (382). A Surviving Sepsis Campaign, inclusive, não 

recomenda administração rotineira de cálcio em seus guidelines (383). 

O cálcio apresenta uma miríade de funções celulares, incluindo 

efeitos na secreção de hormônios, na atividade de enzimas, na condução 

nervosa, na contração muscular e na mineralização óssea. Na realidade, as 

células investem bastante energia para manter baixos níveis intracelulares 

de cálcio. Influxo de cálcio é um potente ativador celular e, junto com o 

fosfato, altera campos magnéticos e a conformação de proteínas, ditando 

boa parte da sinalização celular (384). Insuficiência renal crônica, 

provavelmente, leva a um estado de toxicidade por cálcio (385), ocasionado 

pelas suas elevadas concentrações intracelulares. Tem sido proposto que o 

mecanismo responsável seria um influxo celular aumentado de cálcio, 

mediado pelo PTH, e um déficit na saída de cálcio da célula (386-389). Os 

efeitos do PTH no sistema imune, entretanto, são obscuros. Receptores de 

PTH foram identificados em células mononucleares humanas (390) e em 
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linfócitos (391) e devem elevar os níveis intracelulares de cálcio, levando a 

um aumento nos níveis de adenil ciclase e outros efeitos inesperados. 

Fisiologicamente, durante hipocalcemia abrupta e prolongada, as 

concentrações plasmáticas de PTH atingem seu pico em 10 minutos e 

declinam em aproximadamente 60% deste valor em 60 minutos (392). 

Alterações nas concentrações extracelulares de cálcio são detectadas pela 

paratireóide por calcium-sensing receptors (CaSRs), ocasionando rápidas 

alterações na secreção de PTH. CaSRs, além disso, foram descritos nos 

mais diversos tecidos, tais como na tireóide, rins (393), trato gastrointestinal 

(394), tecido ósseo (395), cérebro (396) e pele (397). Em um número tão 

grande de tipos celulares, CaSRs estão relacionados a uma miríade de 

funções, incluindo secreção, diferenciação, proliferação, apoptose e 

expressão gênica. CaSRs são expressos na maior parte das porções dos 

néfrons e foi postulado que teriam um papel específico (398-400).  

Insuficiência de vitamina D é comum em pacientes hospitalizados 

(401) e têm sido associada a um risco aumentado de sepse (402). Apesar de 

seu papel bem estabelecido na absorção de cálcio e na homeostase óssea, 

a vitamina D tem sido implicada em mecanismos de proliferação celular 

(403), câncer (95, 404) e infecção (405). Diversas células imunes, incluindo 

macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e linfócitos expressam o receptor 

de vitamina D (406), um potente indutor de LL-37 (75, 311, 407, 408). A sua 

forma ativa, entretanto, possui uma meia-vida de menos de 4 horas. 25-

hidroxivitamina D, com uma meia-vida de 2 semanas é rotineiramente usada 

para se acessar os níveis desta vitamina. Hipovitaminose D foi um achado 
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ubíquo em nossos pacientes. Interessante, recentemente foi demonstrado 

que a 1-25-dihidroxivitamina D estímula o desenvolvimento de células 

Foxp3(+) T reguladoras (409). Os efeitos da suplementação rotineira com 

vitamina D para pacientes críticos permanence em investigação (410-413). 

Conexões importantes existem entre as vias do PTH e da vitamina D. PTH 

estimula hidroxilação da vitamina D, aumentando a liberação de 1-25-

dihydroxyvitamina D pelas células renais. Por outro lado, a vitamina D age 

nas células da paratireóide, inibindo a expressão gênica de PTH. Crescentes 

evidências, ademais, apontam que a 1-25-dihidroxivitamina D regula a 

expressão de receptores sensores de cálcio (CaSRs) (414). 

Hormônio paratireoidiano eleva as concentrações de cálcio 

extracellular, ao estimular a 1α-hidroxilase renal a converter 25-

hidroxivitamina D em 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol) e por estímulo à 

reabsorção óssea e renal de cálcio no néfron distal. PTH eleva indiretamente 

os níveis séricos de fosfato, ao estimular a ação da vitamina D e pela 

reabsorção óssea. Estes efeitos são regulados pela inibição da reabsorção 

renal de fosfato. 

Tem sido sugerido que citocinas poderiam desregular a secreção de 

PTH, durante sepse (371), talvez por indução no aumento da expressão de 

CaSRs, o que reduziria o “set point" para supressão da secreção de PTH 

pelo cálcio extracelular, ocasionando, assim, hipocalcemia e 

hipoparatireoidismo. Com efeito, IL-6 estimula a transcrição gênica de 

CaSRs (415) e a própria ativação de CaSRs é capaz de induzir produção de 

TNFα (416). Na fase de recuperação, após choque séptico, nós detectamos 
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um estado de hipoparatireoidismo “relativo”, caracterizado por uma 

diminuição significativa dos níveis séricos de PTH, apesar de hipocalcemia 

persistente. Nós propomos, portanto, que CaSRs são afetados pelos níveis 

de citocinas pró-inflamatórias e tornam-se desregulados na presença de 

inflamação sistêmica.  

Com efeito, os níveis de PTH não foram suficientes para contra-

balançar a hipocalcemia presente nos doentes críticos do nosso estudo. Na 

fase de recuperação da sepse, os pacientes com disfunção renal 

apresentaram uma abrupta diminuição dos níveis de PTH, com persistência 

dos valores diminuídos de cálcio. Nossa hipótese é a de que a função dos 

CaSRs é repentinamente otimizada, quando a inflamação sistêmica entra 

em fase de resolução, levando a níveis inapropriadamente baixos de PTH. 

Esta súbita queda nos níveis séricos de PTH foi observada exclusivamente 

em pacientes com disfunção renal. Doença renal crônica e terapia dialítica 

levam a uma disfunção imune adquirida (417) e hiperparatireoidismo 

secundário tem sido implicado como um fator contribuidor (418).  

Acúmulo intracelular de cálcio pode deflagrar injúria, causar arritmias 

cardíacas e morte celular. Neutrófilos de pacientes com elevados níveis de 

PTH apresentam defeitos de quimiotaxia, fagocitose e “killing” microbiano 

(419, 420). PTH também tem sido implicado na função de linfócitos. Alguns 

autores sugerem que a uremia teria um efeito na proliferação de células T, 

porém tais publicacões são difíceis de se interpretar, já que é extremamente 

difícil reproduzir in vitro, as complexas anormalidades encontradas no 

paciente urêmico. Apesar disso, a proliferação de linfócitos T parece ser 
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restaurada em pacientes com disfunção renal crônica submetidos a 

paratireoidectomia (421). Diversas publicações, além disso, têm 

demonstrado uma inibição dose-dependente na proliferação de células B e 

na produção de anticorpos, causada pelo PTH (422).  

Dois tipos de compostos farmacológicos agem nos receptors 

sensores de cálcio (CaSRs): 1) calciomiméticos (423), que aumentam a 

sensibilidade dos CaSRs ao cálcio extracelular e 2) calciolíticos (424), que 

agem como antagonistas de CaSRs. Maiores estudos, utilizando modelos 

apropriados de sepse, precisam ser desenvolvidos para se avaliar o eventual 

papel destas drogas como novos agentes terapêuticos nesta doença (425). 

Nosso estudo foi o primeiro a investigar o papel do PTH e do cálcio 

em sepse humana, avaliando vários momentos do desenvolvimento da 

doença. Na realidade, nós conhecemos apenas outros três estudos que 

investigaram o papel do PTH em sepse. Um deles conclui que valores 

elevados de PTH são um evento tardio em sepse, associado à insuficiência 

de múltiplos órgãos (426). Os dois outros são muito similares e descrevem 

valores altos de PTH em associação à gravidade de pacientes sépticos e em 

pacientes submetidos a grandes cirurgias (371, 427). Estudos futuros são 

necessários para se confirmar nossos achados em pacientes sépticos com 

disfunção renal e esclarecer se uremia e inflamação apresentam efeitos 

deletérios sinérgicos sobre o eixo do PTH. 

Nós detectamos, portanto, que pacientes sépticos com disfunção 

renal apresentam um aumento significativo dos níveis de PTH na vigência de 

resposta inflamatória sistêmica, seguido de uma queda abrupta dos níveis 
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deste hormônio na fase de recuperação da doença, fato que não foi 

detectado em pacientes com função renal normal. Os níveis séricos de 

cálcio iônico permanecem baixos na fase de resolução e, portanto, não 

explicam essa queda abrupta nos níveis de PTH. Sugerimos, portanto, que a 

secreção de PTH em sepse é desregulada pela resposta inflamatória 

explosiva e que na fase de recuperação, o PTH se encontra “tolerante” a 

níveis baixos de cálcio. Nós acreditamos que o PTH tem efeitos deletérios 

em sepse, induzindo provável sobrecarga intracelular de cálcio. Mais 

estudos precisam ser desenhados para melhor entendermos se intervenção 

nas vias sinalizadas por receptores de PTH ou CaSRs afetam a mortalidade 

de pacientes sépticos, assim como as bases moleculares que ditam os 

efeitos do PTH e dos receptores sensores de cálcio (CaSRs) sobre o 

sistema immune na presença de ataque bacteriano severo. 

7.6 Encefalopatia séptica 

  A encefalopatia associada à sepse é uma manifestação precoce e 

comum desta doença. Seu diagnóstico clínico, entretanto, não é fácil. 

Pacientes críticos necessitam, frequentemente, de sedação e ventilação 

mecânica, fatores que dificultam o diagnóstico de delirium. Publicações 

recentes demonstram que a sepse pode se manifestar com distúrbios 

precoces de cognição e memória que se assemelham à demência (428) e 

pacientes que sobrevivem à sepse podem apresentar sequelas crônicas nas 

esferas física, cognitiva e emocional (429-431).  
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  A identificação destes pacientes, portanto, é imprescindível e a busca 

de marcadores de acometimento cerebral é importante objetivo de pesquisa 

médica.  

A quebra da barreira hemato-encefálica, durante um processo 

infeccioso, altera a interação do cérebro com o sistema imune, iniciando, 

assim, a gênese de uma série de sinais e sintomas observados nestes 

indivíduos. 

Observações científicas têm deixado claro que sepse leva à 

inflamação cerebral de grande magnitude e apoptose de neurônios, cujo 

significado clínico permanece indefinido. Dano do sistema nervoso 

autonômico, assim como desregulação do sistema neuro-endócrino, 

ademais, parecem, igualmente, participar da gama de fatores que 

contribuem para as disfunções orgânicas detectadas nesta doença (432, 

433). 

 Apesar das evidências de dano e disfunção cerebral em sepse, 

somente nos últimos anos as interações recíprocas entre o sistema imune e 

o sistema nervoso central começaram a ser apreciadas com maior 

consideração (434-436). 

 O cérebro sempre foi considerado um órgão privilegiado, por se 

encontrar separado do sistema imune pela barreira hemato-encefálica 

(BHE), pela ausência de drenagem linfática e pela baixa expressão de 

moléculas de MHC-I em suas células parenquimatosas. Tal característica é 

importante, já que, devido à amplitude de funções controladas pelo sistema 
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nervoso, alterações no seu funcionamento podem desencadear 

repercussões extremamente deletérias e, até mesmo, incompatíveis com a 

vida.  Estando, assim, de certa forma protegido, dentro de um “santuário”, o 

cérebro permanece resguardado, por exemplo, de inflamação excessiva, 

assim como de lesão auto-imune (437). 

 Para melhor compreendermos esta questão, cabe a citação de 

algumas estruturas cerebrais de capital importância na resposta a uma 

infecção. Dentre elas, encontram-se: 1) os núcleos autonômicos medulares 

(núcleo do trato solitário, núcleos motores dorsais do vago e núcleo 

ambíguo), por controlarem a descarga parassimpatomimética e, 

indiretamente, a atividade simpática; 2) os núcleos parabraquiais, grupo de 

células A5 e área postrema, localizados no tronco cerebral e controlando os 

núcleos medulares autonômicos; 3) os núcleos da rafe (por serem a fonte 

das fibras serotoninérgicas) e a formação reticular ascendente; 4) o locus 

ceruleus, localizado tanto na ponte, quanto na rede noradrenérgica; 5) os 

núcleos paraventriculares hipotalâmico e supra-óptico, por sintetizarem e 

liberarem fator estimulador de corticotrofina e vasopressina e 6) as 

amigdalas, localizadas no hipocampo e conectadas ao sistema límbico. 

 Além de suas funções neuroendócrinas, o fator estimulador de 

corticotrofina e a vasopressina são também neurotransmissores, com 

receptores expressos nos núcleos autonômicos medulares e locus ceruleus. 

Importante enfatizar, ademais, que todas estas estruturas estão 

interconectadas, particularmente os núcleos paraventriculares, o locus 

ceruleus e os núcleos do trato solitário, apresentando projeções recíprocas.  
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 As redes do fator estimulador de corticotrofina (FEC), vasopressina e 

noradrenérgicas são coativadas durante a resposta ao stress e modulam 

uma a outra. Elas são, também, influenciadas por sistemas facilitadores 

(serotoninérgico e colinérgico) e inibidores (ácido γ-aminobutírico e opióide), 

assim como por mecanismos periféricos de “feedback”, tais como 

mediadores inflamatórios circulantes, baroreflexos aferentes (vasopressina e 

núcleos autonômicos), níveis plasmáticos de corticóides (ACTH e FEC) e 

osmolalidade plasmática. 

 Um nível adicional de complexidade é a organização celular interativa 

cerebral, que inclui células endoteliais, gliais (astrócitos e micróglia) e 

neurônios. Tais células desempenham diversas funções na vigência de 

infecção, tais como produção de óxido nítrico e glutamato. Por outro lado, 

células como os astrócitos são capazes de transportar substratos 

energéticos, destruir patógenos, remover debris e promover reparo tecidual 

(438). 

 Os estudos neuropatológicos em pacientes sépticos são escassos. 

Sharshar et al., entretanto, em estudo prospectivo com 23 pacientes que 

morreram de choque séptico, encontraram hemorragia cerebral em 26% dos 

casos, síndrome de hipercoagulabilidade em  9%, microabcessos em 9% e 

leucoencefalopatia multifocal necrotizante em 9% (439). 

 O sistema imune sinaliza a presença de infecção ao cérebro, por 

meio: 1) dos órgãos peri-ventriculares, compostos de tecido especializado e 

localizados em pósição estratégica, no meio do sistema ventricular. Como 

tais órgãos não são protegidos pela BHE, funcionam como via da 
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comunicação entre o cérebro e a corrente sanguínea; 2) do nervo vago, que 

detecta inflamação periférica, provavelmente por receptores de citocinas, 

integrando informação imune à medula; 3) das células endoteliais, que 

levam à liberação ou difusão passiva de mediadores inflamatórios e 

neurotóxicos. 

 Apesar das células endoteliais cerebrais não exprimirem CD14, LPS 

pode ativar MAP-quinases, por meio do CD14 solúvel. Células endoteliais 

cerebrais, ativadas por LPS, produzem IL-1β, TNFα e IL-6, assim como NO 

sintase (NOS) endotelial e induzível. Tais mediadores interagem com as 

células circunjacentes, devendo, assim, alterar características da própria 

BHE.  

 Diversos outros mecanismos têm sido estudados, na tentativa de 

melhor se compreender as manifestações neurológicas detectadas em 

pacientes sépticos. Dentre elas, podem-se citar, o fluxo sanguíneo cerebral, 

reatividade vascular e consumo de oxigênio (440). Tais estudos, entretanto, 

não são conclusivos e o tópico permanece sob investigação.  

 Uma enormidade de outras substâncias estão envolvidas na resposta 

cerebral à infecção, incluindo-se, dentre elas, quimiocinas, fator inibidor de 

macrófagos, fator ativador de plaquetas, radicais superóxido e monóxido de 

carbono. 

 Óxido nítrico, citocinas e prostaglandinas modulam a 

neurotransmissão cerebral, especialmente do sistema -adrenérgico, a 

produção e liberação de fator liberador de corticotropina, ACTH e 

vasopressina, assim como as vias eferentes medulares do centro 
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autonômico. Por outro lado, neurotransmissores e neurohormônios também 

modulam a expressão cerebral de mediadores inflamatórios. A resposta 

neuroendócrina e autonômica é extremamente complexa, já que envolve o 

entrelaçamento de diversas vias e tipos celulares. 

 Alterações e ativação de diversas vias de sinalização já foram 

relatadas no funcionamento do cérebro de pacientes sépticos. No entanto, 

uma compreensão mais clara, no sentido de se integrar estes achados e 

compreender seu significado molecular de maneira ampla, ainda parece uma 

realidade bastante distante.  

 A prevalência de encefalopatia em sepse severa varia de 9 a 71%, 

dependendo de como for definida e diagnosticada. A gravidade da 

encefalopatia, ademais, parece se correlacionar positivamente com "scores" 

de gravidade, tais como o APACHE II, assim como com a mortalidade 

destes indivíduos.  

 A fisiopatologia da encefalopatia séptica é multifatorial e inclui, 

disfunção endotelial cerebral, com quebra da barreira hemato-encefálica e 

alterações no fluxo sanguíneo cerebral, levando à translocação de moléculas 

neurotóxicas e isquemia/hipoperfusão cerebral (441, 442). Aminoácidos 

neurotóxicos, tais como amônia, triptofano, tirosina e fenilalanina, 

apresentam níveis plasmáticos aumentados, devido à proteólise muscular e 

"clearance" hepático diminuído. Outras substâncias, capazes de alterar o 

metabolismo neuronal e glial, incluem as endotoxinas e diversos mediadores 

inflamatórios. Insuficiência renal e hepática, distúrbios metabólicos e drogas 
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neurotóxicas completam a multiplicidade de fatores capazes de promover 

disfunção cerebral no paciente séptico.  

 Disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal é um fenômeno 

comum durante sepse severa, contribuindo, ao menos em parte, para a 

diminuição da sensibilidade vascular a vasopressores (443). Choque séptico 

pode, além disso, estar associado à deficiência de vasopressina. No entanto, 

a discussão de quais níveis de cortisol ou vasopressina são "adequados" em 

sepse é controversa e, por si só, limita bastante a compreensão do que está 

ocorrendo com tais substâncias. 

 Os níveis de vasopressina podem se encontrar inapropriadamente 

baixos em sepse, por fatores tais como, aumento do "clearence" plasmático, 

depleção das reservas, diminuição da sensibilidade do baroreflexo ou do 

osmoreflexo, ação de citocinas e óxido nítrico.  

 Disfunção autonômica foi observada em modelos animais de sepse e 

em pacientes sépticos, por análise espectral da variabilidade da frequência 

cardíaca. 

  Mediadores inflamatórios são capazes de alterar o metabolismo 

celular, induzindo estresse oxidativo e disfunções mitocondriais (444), que 

resultam em anormalidades que variam de alterações da neurotransmissão 

até a morte celular por apoptose (445). Ademais, a sepse parece exercer 

uma ativação prolongada da microglia, promovendo a síntese e liberação de 

mais mediadores pró-inflamatórios (446, 447). 
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  Interessante, foi descrito recentemente que a proteína β-amilóide, 

formadora de agregados característicos na Doença de Alzheimer, possui 

propriedades microbicidas (448, 449). Com efeito, o estudo das doenças 

neurodegenerativas tem auxiliado significativamente na compreensão da 

fisiopatologia de fenômenos neuroinflamatórios complexos. Muitas dessas 

doenças, inclusive, parecem ser desencadeadas por agentes infecciosos 

(450-452). 

  As moléculas que têm me despertado maior interesse, entretanto, são 

os neuropeptídeos. Tais substâncias são um componente extremamente 

bem conservado em neurobiologia e em muito se assemelharem aos 

peptídeos antimicrobianos. 

Neuropeptídeos são candidatos interessantes a biomarcadores em 

sepse, porque são secretados por neurônios e participam em manifestações 

neuropsiquiátricas que são encontradas com frequência na encefalopatia 

séptica. Ademais, neuropeptídeos apresentam funções imunológicas, 

participando em diversos aspectos da imunidade, incluindo “killing” 

bacteriano direto (453). Tais funções colocam os neuropeptídeos em 

situação particular, podendo ser implicados tanto no acometimento cerebral, 

quanto na resposta inflamatória sistêmica em sepse (454).  Com efeito, 

diversas publicações têm descrito um papel importante para muitas destas 

moléculas na fisiopatologia do choque séptico. Exemplos incluem substância 

P (455), α-MSH (456), oxitocina (457), neurotensina (458) e melatonina 

(459). 
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Em paralelo às suas funções como neuro-hormônios e 

neurotransmissores, uma multitude de outros efeitos têm sido descritos, 

colocando em evidência sua importância como reguladores de respostas 

imunes, tais como quimiotaxia, produção de espécies oxidativas do oxigênio, 

sinalização pró-inflamatória e diversas outras. 

Os neuropeptídeos exercem sua ação, via receptores acoplados à 

proteína G. Centenas de receptores foram identificados, porém alguns 

neuropeptídeos permanecem sem receptor conhecido. Os neuropeptídeos 

são distribuídos de maneira heterogênea no sistema nervoso, sendo 

expressos por corpos celulares, dendritos e axônios.  Provavelmente, a 

maioria dos neurônios produz algum neuropeptídeo ou algum outro 

neuromodulador, além dos neurotransmissores de ação rápida (460). 

 Neuropeptídeos modulam liberação sináptica de GABA e glutamato, 

assim como atividade pré e pós-sináptica. Neuropeptídeos têm sido 

implicados no controle de diversos processos celulares, incluindo 

termoregulação, consumo de água e alimentos, comportamento sexual, 

sono, locomoção, aprendizado, memória e respostas à dor e ao stress.  

Nosso grupo demonstrou que os níveis séricos de neurotensina, 

substância P, oxitocina e α-MSH estão significativamente diminuídos em 

choque séptico (461) (ANEXO G). De maneira semelhante, nosso grupo 

também demonstrou diminuição dos níveis de LL-37 durante choque séptico 

(283). Interessante, neuropeptídeos e peptídeos antimicrobianos são duas 

famílias de proteínas que apresentam diversas similaridades. Ambas 
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famílias são evolutivamente conservadas, compostas por pequenos 

peptídeos sinalizatórios e apresentam funções efetoras multifacetadas (462-

464).  

É importante recordar que os neuropeptídeos são produzidos por 

neurônios, mas também por células periféricas e, portanto, a interpretação 

de seus valores séricos é complexa. Nós acreditamos que os 

neuropeptídeos promovem um círculo vicioso, causando disfunção cerebral 

e agravando inflamação sistêmica (454). Maiores estudos são necessários 

para compreendermos em que grau eles estão implicados nas 

manifestações neuropsiquiátricas da sepse. 

7.7 Polimorfismos genéticos 

A variabilidade genética dos pacientes sépticos é um fator que deve 

ser considerado, quando pensamos em predisposição do indivíduo à 

doença. A identificação de polimorfismos relacionados a um melhor ou pior 

prognóstico pode contribuir para o aprimoramento de métodos diagnóstico, 

melhor compreensão de suas bases moleculares e para o desenvolvimento 

de novos fármacos (465).  

Leucócitos circulantes de voluntários saudáveis expostos a doses 

mínimas de LPS apresentaram aumento na transcrição de mais de 3600 

genes (466), demonstrando a enorme quantidade de genes envolvidos na 

resposta do hospedeiro à infecção. Assim, é de se supor que variações 

genéticas nessas moléculas devam alterar a frequência e o curso da sepse 

(467). 
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Já se sabe que imunodeficiências geneticamente transmitidas podem 

predispor a infecções bacterianas e sepse (468). Mais recentemente, porém, 

demonstrou-se que mutações e polimorfismos de componentes de vias de 

sinalização da resposta imune também poderiam influenciar a evolução de 

pacientes sépticos. Os exemplos são múltiplos e esses polimorfismos podem 

ser encontrados em receptores de imunidade inata, como os receptoresToll-

like (469), moléculas de sinalização intracelular e citocinas (470, 471).  

Polimorfismos com troca de uma única base nitrogenada (SNPs) 

podem alterar a expressão ou função de produtos gênicos. Este tipo de 

polimorfismo é o tipo mais comum de variação genética estável na 

população (472), apresentando uma frequência de, pelo menos, 1% na 

população. Um SNP ocorre, aproximadamente, em uma para cada mil pares 

de base, e a substituição mais comum é a de uma citosina para uma timina. 

Estima-se que 10% de todos os SNPs do genoma humano sejam funcionais, 

apresentando potencial para alteração de processos celulares (472). 

Sabendo-se disto, uma das estratégias que tem sido usada na pesquisa em 

sepse, é a identificação de associações gene-doença, buscando-se elucidar 

o papel das variações genéticas na resposta inflamatória e no 

desenvolvimento da infecção. Para tal fim, a abordagem costuma ser do tipo 

caso-controle, em que um determinado SNP é escolhido e a diferença alélica 

dos pacientes afetados em relação aos indivíduos saudáveis é estabelecida. 

Estudos epidemiológicos já demonstram o papel relevante da herança 

genética no desenvolvimento e no prognóstico da sepse. Foram detectados 
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no genoma humano, até o presente momento, mais de 12 milhões de SNPs 

(473). 

As associações entre polimorfismos genéticos e sepse, desta forma, 

são extremamente relevantes, abrindo novos caminhos para o estudo da 

doença. 

Os haplótipos do HLA são um dos fatores genéticos que se associam 

mais fortemente com autoimunidade (474). Desde a primeira descrição de 

forte associação entre HLA-B*27 e espondilite anquilosante (475), muitas 

outras associações a doenças imunes foram descritas. Embora essas 

associações tenham sido amplamente estudadas e documentadas, pouco se 

tem progredido na compreensão da influência de um haplótipo particular de 

HLA em cada doença. Alguns exemplos clássicos incluem a esclerose 

múltipla (476), a psoríase (477) e o diabetes tipo 1 (478). Contudo há 

algumas exceções, como o processo pelo qual a desaminação peptídica 

pode levar à doença celíaca (479), ou o cenário em que o mimetismo 

molecular, entre moléculas bacterianas e endógenas, pode produzir a 

doença de Lyme (480), cuja causa-efeito é bem mais clara. Estudos 

recentes sugerem que a contribuição do HLA à autoimunidade pode ser, 

inclusive, poligênica (481).  

Além do mais, a importância dos HLAs vem crescendo em áreas 

como imunização (482, 483), antropologia (484) e farmacogenômica (485). 

Na verdade, algumas reações adversas medicamentosas demonstraram 

forte associação com HLA, como as descritas para abacavir (HLA-B*5701), 
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alopurinol (HLA-B*58) e carbamazepina (HLA-B*1502). Outras condições 

associadas ao sistema HLA incluem o hábito de fumar, esquizofrenia, 

doença de Parkinson, narcolepsia e doença arterial coronariana (486). 

Devido a esses efeitos multifacetados, o nosso grupo decidiu investigar os 

loci de classes I e II do sistema HLA como possíveis marcadores genéticos 

para suscetibilidade à sepse. 

Este estudo incluiu 1.121 pacientes (1.078 doadores de rim, 20 

pacientes com sepse grave e 23 pacientes admitidos por choque séptico). 

Foi identificada uma associação significativa entre HLA-A*31 e risco de 

sepse; os participantes positivos para HLA-A*31 tiveram um risco 2,36 vezes 

maior de desenvolver sepse do que os negativos para HLA-A*31. Não foi 

identificada em nossa análise qualquer outra associação significante 

(ANEXO H). 

Polimorfismos genéticos das classes I e II do HLA são os alelos mais 

associados a doenças autoimunes. A região do HLA fica localizada no 

6p21.3 e envolve mais de 400 genes. Tecnologias de genotipagem de SNPs 

identificaram diversos polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) que 

conferem um risco muito alto de autoimunidade; entretanto, um forte linkage 

desequilibrium (desequilíbrio de ligação) da região gênica do HLA (487) 

complica essa interpretação.  

É mais difícil encontrar associações importantes de HLA em doenças 

infecciosas, pois a maioria dos agentes infecciosos pode originar múltiplos 

epítopos, alguns dos quais com maior chance de ativar células T com avidez 

suficiente do que outros. No entanto, algumas associações são bem 
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estabelecidas como, por exemplo, nas infecções por HIV, HTLV-1, malária, 

vírus da hepatite C, tuberculose e lepra.  

Neste estudo, encontramos uma associação significante entre HLA-

A*31 e sepse. Não é simples identificar as razões pelas quais esse haplótipo 

específico dita suscetibilidade genética para uma síndrome tão complexa. 

Novos alelos de HLA-A*31 são frequentemente identificados (488-490), 

evidenciando que esse haplótipo se encontra sob forte pressão seletiva. 

Entretanto, a literatura que investiga o sistema HLA na sepse explora quase 

que exclusivamente a expressão de membrana de HLA-DR. Com efeito, 

numerosas publicações relacionam baixa expressão proteica de HLA-DR 

como um preditor de infecção (491)  e mau prognóstico em sepse (492, 493), 

tendo este se tornado um popular marcador de imunossupressão adquirida 

na UTI (494-502). Em nosso estudo, contudo, a varredura genética completa 

do lócus HLA-DR não foi capaz de encontrar qualquer alelo mais prevalente 

na população séptica. Assim, em nossa opinião, a baixa expressão de HLA-

DR na membrana celular é apenas um marcador de exaustão celular. 

HLA-A*31 é expressa em 5 a 10% da população mundial, sendo 

expressa com elevada frequência em ameríndios brasileiros (65%) e não 

sendo encontrada na população esquimó (0%). O HLA-A*31 é associado 

com reações adversas à carbamazepina na população japonesa e 

reconhece um antígeno codificado por carcinoma gástrico (signet ring cell 

carcinoma) (503, 504). Na verdade, HLA-A*31 tem sido um alvo para o 

desenvolvimento de vacina contra câncer (505). É interessante que, quando 

realizamos uma pesquisa BLAST para investigar esse peptídeo, 
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encontramos uma forte similaridade com uma proteína hipotética da 

Pseudomonas aeruginosa. 

Mais de mil alelos de HLA-A e HLA-B foram caracterizados (506). 

Seria interessante decifrar os peptídeos que se ligam ao HLA-A*31 e, dessa 

forma, propiciam sepse grave e choque séptico. Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter baumanni e beta-lactamases de espectro ampliado (ESBL) 

foram os responsáveis por mais de 90% das infecções hospitalares do nosso 

estudo. 

O sequenciamento de proteínas apresentadas pelo HLA em células 

apresentadoras de antígenos (APCs) revelou predominantemente moléculas 

autólogas (507). Além disso, moléculas citoplasmáticas ou nucleares 

corresponderam a 10-30% desses peptídeos (508, 509).  

Uma grande porção de proteínas é imediatamente degradada após a 

síntese, em função de fatores como transcrição ou tradução defeituosa, 

falhas na montagem de complexos proteicos ou falhas de ubiquitinização 

(510, 511).  

É interessante que achados recentes demonstram que, além da 

apresentação cruzada, células T CD8+ podem ser ativadas por meio da 

transferência de complexos contendo peptídeos ligados a HLA de classe I, 

provenientes da superfície de células infectadas, para APCs não-infectadas, 

em um processo que foi denominado “cross-dressing” (512). Parece que o 

mecanismo envolvido nesse processo é a trogocitose. Seja qual for a 

origem, o HLA-A*31 é um marcador interessante para suscetibilidade à 

sepse e seu potencial como biomarcador precisa continuar a ser investigado. 
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Nosso estudo tem como ponto forte o fato de ser o primeiro a 

demonstrar uma associação entre HLA-A*31 e risco de sepse. Além disso, 

ele incluiu como controle uma população homogênea de pacientes sadios, 

doadores de rim. Ele tem, entretanto, importantes limitações. O tamanho da 

amostra de pacientes sépticos foi pequeno. Além disso, não colhemos os 

dados demográficos dos pacientes. 

É necessário que se conduzam mais investigações para investigar os 

mecanismos envolvidos na atividade do HLA-A*31 em sepse. Em um futuro 

próximo, essa molécula pode ser um marcador útil para ajudar os médicos 

na identificação de pacientes com maior propensão ao desenvolvimento de 

infecções graves.  

7.8 Sepse no paciente com trauma grave 

Trauma é a principal causa de óbito em indivíduos entre 1 e 44 anos 

de idade (513) e os pacientes que sobrevivem as primeiras 48-72 horas 

após trauma grave, com frequência, morrem de infecção nosocomial. O 

diagnóstico de infecção, nesta população, é ainda mais desafiador. Como 

graves injúrias neurológicas e ortopédicas também deflagram resposta 

inflamatória explosiva, é muito difícil para o clínico detectar a presença de 

infecção, baseando-se em sinais e sintomas como febre, leucocitose, 

frequência respiratória ou cardíaca. As hemoculturas, muitas vezes, são 

negativas mesmo na presença de infecção e um biomarcador confiável 

ainda não existe, apesar dos exaustivos esforços direcionados para este fim. 

Lipídeos são moléculas ubíquas que participam de uma miríade de 
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funções celulares. Não são apenas componentes estruturais e segundo-

mensageiros celulares, eles também servem como ligantes para receptores 

e se ligam covelentemente a proteínas, gerando modificações pós-

traducionais. Reações de lipidação, incluem, N-miristilação, S-palmitolação e 

prenilação. Lipídeos, além disso, estão envolvidos numa multitude de 

processos enzimáticos, gerando milhares de substratos intermediários que, 

provavelmente, apresentam muitas funções desconhecidas. 

Metabolômica e lipidômica são ferramentas poderosas, capazes de 

rastrear pequenas moléculas presentes em amostras biológicas. Tal 

informação permite aos cientistas, entender os mecanismos subjacentes a 

uma determinada doença. A lipidômica é um campo relativamente recente 

de pesquisa que tem sido impulsionado pelos rápidos avanços tecnológicos 

em espectrometria de massa, espectroscopia por ressonância magnética e 

métodos computacionais (514). 

Neste sentido, decidimos realizar um estudo piloto para investigar 

estruturas lipídicas como potenciais marcadores de infecção em amostras 

plasmáticas de pacientes críticos com trauma grave. Para atingir tal objetivo, 

estabelecemos colaboração com o Prof. Dr. Luiz Marcelo Sá Malbouisson, 

supervisor da Unidade de Terapia Intensiva das Disciplinas de Cirurgia Geral 

e do Trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  

Amostras de sangue de 11 pacientes do sexo masculino com trauma 

grave (Injury Severity Score ≥ 18) foram coletadas no momento em que eles 
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foram admitidos na UTI. Os pacientes foram acompanhados neste protocolo 

por 7 dias. Pacientes que desenvolveram choque séptico neste período 

tiveram uma segunda amostra de sangue colhida, no momento em que foi 

instituido suporte hemodinâmico com droga vasoativa. Para os pacientes 

que não infectaram, uma segunda amostra foi colhida no sétimo dia de 

internação. 7 dos pacientes incluídos neste estudo desenvolveram choque 

séptico e 4 não infectaram.  O soro destes pacientes foi separado por 

centrifugação e as amostras foram enviadas para análise lipidômica por 

espectrometria de massa. 

Dez estruturas lipídicas foram identificadas como potenciais 

marcadores de sepse: ácido 7-bromo-5-heptinóico, ácido octadecanóico, 

heptadecasfinganina, derivados da dihidroxivitamina D3, dihidroxicolesterol, 

docosahexaenoilglutamina, derivados da fosfocolina, derivados da 

fosfoetanolamina, derivados da glicero-3-fosfoserina e N-esfinganina-1-fosfo-

(1’-mio-inositol) (ANEXO I). 

Trauma deflagra uma sequência complexa de cascatas celulares, 

caracterizadas por uma multiplicidade de vias de sinalização 

interrelacionadas (515-518). Uma compreensão clara e detalhada destas 

redes de sinalização é algo longe da nossa realidade, porém tecnologias 

recentes têm permitido uma melhor visão global destes eventos moleculares. 

Triagem de alta produtividade ("high-throughput screening”) permite ao 

pesquisador conduzir com rapidez, milhões de testes químicos, genéticos e 

farmacológicos. Os resultados destes experimentos fornecem informação 

valiosa sobre moléculas que permaneciam ignoradas e um ponto de começo 
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para futuras investigações (519, 520). 

 Dentre as estruturas lipídicas identificadas no nosso estudo, muitas 

delas não têm uma função biológica bem definida em inflamação. O ácido 

heptinóico, por exemplo, é um ácido graxo insaturado sob investigação, 

devido às suas propriedades como inibidor da óxido nítrico sintase. Ácido 

octadecanóico, também conhecido como ácido esteárico, é um dos ácidos 

graxo saturados mais comuns na natureza. Em estudos epidemiológicos, o 

ácido esteárico foi associado a baixos níveis de colesterol LDL, quando 

comparado a outros ácidos graxos saturados (521). Heptadecasfinganina é 

um esfingolipídeo. Esfingolipídeos são uma categoria bastante diversa de 

moléculas que servem não somente como componentes de estruturas 

biológicas, mas também como reguladores de numerosas funções celulares 

(522).  

Interessante, derivados da dihidroxivitamina D3 foram identificados no 

nosso estudo. O papel da vitamina D em sepse têm sido foco de 

investigação exaustiva por diversos especialistas, inclusive pelo nosso grupo 

(282).  

Dihidroxicolesterol e outros oxisteróis são ligantes de receptores 

nucleares e têm sido apontados como potencias biomarcadores para 

doenças neurodegenerativas, tais como Doença de Alzheimer e esclerose 

múltipla (523).  

Docosahexaenoilglutamina é um acil aminoácido endógeno. Pesquisa 

em lipídeos tem demonstrado a existência de um grande número de novos 
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acil aminoácidos. Existem relatos de diversos acil aminoácidos que ativam 

receptores acoplados à proteína G (N-araquidonoil glicina e N-araquidonoil 

serina, por exemplo), assim como outros receptores (N-araquidonoil 

dopamine e N-acil taurinas, por exemplo), sugerindo que acil aminoácidos 

podem desempenhar funções de sinalização celular (524).  

Fosfocolina é um intermediário na síntese de fosfatidilcolina, sendo o 

produto de uma reação catalizada pela colina quinase, que converte ATP e 

colina em fosfocolina e ADP. Fosfocolina é uma molécula encontrada, por 

exemplo, na lecitina. É também usada por nematódeos e por células da 

placenta humana como uma modificação pós-traducional que serve para 

suprimir determinadas funções imunes (525). Interessante, também é um 

dos alvos de ligação da proteína-C reativa (PCR) (526).  

Fosfoetanolamina é um derivado da etanolamina que é usado na 

síntese de esfingomielinas, um esfingolipídeo encontrado nas células da 

membrana de mamíferos. Fosfoserina, por outro lado, é um ester de serina e 

ácido fosfórico. Fosfoserina é um componente de diversas proteínas, sendo 

uma modificação pós-traducional. Finalmente, N-esfinganina-1-fosfo-(1’-mio-

inositol) é uma enzima que participa no metabolismo de esfingolipídeos.  

Nós acreditamos que estas e outras estruturas lipídicas têm um 

grande potencial de servir como biomarcadores em sepse. A biologia de 

sistemas está provendo um ponto por onde podemos começar, porém 

estamos longe de compreender a real importância destes achados.  

 Estruturas lipídicas devem regular inesperadas rotas moleculares em 
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sepse. O seu papel em inflamação, imunidade e infecção precisa continuar a 

ser investigado, assim como seu potencial para auxiliar os médicos no 

diagnóstico e tratamento de infecções devastantes.  
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8. Conclusão 

 

 

 Sepse é uma síndrome complexa que envolve uma intrincada rede de 

vias de sinalização celular 

 A resposta imuno-inflamatória em sepse é muitas vezes redundante e 

pleiotrópica 

 Intervenção em um único componente desta rede tem se demonstrado 

uma estratégia terapêutica ineficaz 

 Estudos clínicos, em conjunto com experimentos animais e em 

linhagens celulares, nos parece a melhor abordagem para evoluirmos 

na compreensão desta doença 

 Estamos realizando acompanhamento temporal de pacientes críticos, 

antes, durante e depois do aparecimento de sinais e sintomas de 

infecção 

 Tal abordagem, em conjunto com técnicas clássicas de Imunologia e 

técnicas avançadas de Biologia de Sistemas, está nos fornecendo 

informações valiosas sobre as bases moleculares da sepse 

 Estudos futuros precisam ser desenhados para um melhor 

entendimento dos efeitos dos peptídeos antimicrobianos no núcleo 

celular, assim como a razão pela qual sua expressão se encontra 

diminuída em choque séptico 
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 Bloqueio da sinalização inibitória induzida por E. coli sobre o CD16 é 

uma nova perspectiva terapêutica com excelente potencial em sepse, 

já que permite ação sobre diversas vias de sinalização celular com uma 

única droga e bloqueio de mecanismo bacteriano de evasão do sistema 

imune 

 Técnicas de Biologia de Sistemas são capazes de identificar inúmeras 

outras moléculas com papel crítico na fisiopatologia da sepse e muitas 

destas moléculas podem servir no futuro como biomarcadores desta 

doença 

 Integração da Imunologia com a Biologia de Sistemas é uma 

interessante avenida para se avançar na pesquisa científica em sepse 

e tal abordagem multidimensional, utilizando tanto material humano, 

quanto experimentos em animais e in vitro, é o caminho que 

pretendemos trilhar nos próximos anos 

 Esperamos, desta forma, desvendar aspectos relevantes dos 

mecanismos que levam a uma resposta imuno-inflamatória explosiva, 

propor novos biomarcadores e opções terapêuticas  

 Afinal, somente a incansável busca de novos caminhos é capaz de nos 

levar a novas respostas e a novas soluções 

 



  Anexos 

182 
 

Anexos 
 
Anexo A - Pinheiro da Silva F et al. Inhibitory ITAMs: a matter of life and 
death. Trends Immunol. 2008 Aug;29(8):366-73. 
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Anexo B – Pinheiro da Silva F et al. Neutrophils LL-37 migrate to the nucleus 

during overwhelming infection. Tissue and Cell. 2013 Oct;45(5):318-20. 
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Anexo C - Barbeiro DF et al. Cathelicidin LL-37 bloodstream surveillance is 

down regulated during septic shock. Microbes Infect. 2013 May;15(5):342-6. 
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Anexo D - Pinheiro da Silva F et al. Septic shock in older people: a 
prospective cohort study. Immun Ageing. 2013 Jun 6;10(1):21. 
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Anexo E - Gomes Cunha DM et al. Increased intestinal production of α-
defensins in aged rats with acute pancreatic injury. Experimental Gerontology 
(submitted) 
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Anexo F - Pinheiro da Silva F et al. Decreased parathyroid hormone levels 
despite persistent hypocalcemia in patients with kidney failure recovering from 
septic shock. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2013 
Jun;13(2):135-42. 
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Anexo G - Pinheiro da Silva F et al. Neuropeptide downregulation in sepsis. 

Inflammation. 2014 Feb;37(1):142-5. 
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Anexo H - Pinheiro da Silva F et al. HLA-A*31 como marcador de 
suscetibilidade genética em sepse. Rev. Bras. Ter. Intensiva, 2013 25(4):284-
89. 
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Anexo I – Pinheiro da Silva F et al. Lipid structures as biomarkers in septic 
shock. Injury (submitted) 
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