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RESUMO
EPIPHANIO, S. Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo associada à Malária:
estudo da interação parasita-hospedeiro, 2018. 132 f. Texto sistematizado (LivreDocência) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São
Paulo. 2018.
A malária, doença parasitária grave, é endêmica em 97 países, responsável por mais de
216 milhões de casos, e ainda causa mortalidade de cerca de 445 mil pessoas por ano.
Portanto, continua sendo um problema sério de saúde pública. As manifestações mais
comumente observadas na malária grave são anemia severa, acidose metabólica,
distúrbios

hepáticos

e

renais,

malária

placentária,

malária

cerebral

e

comprometimento pulmonar, como a síndrome do desconforto respiratório agudo
(SDRA). A SDRA associada à malária é uma enfermidade grave que atinge 5-20% das
pessoas infectadas, das quais cerca de 80% vão a óbito, mesmo quando submetidas a
tratamento hospitalar com terapia intensiva. O grande número de fatores que,
potencialmente, está envolvido na SDRA, associado às grandes dificuldades no estudo
da doença em seres humanos faz com que as bases moleculares desta disfunção
permaneçam mal compreendidas, sendo essencial o desenvolvimento de pesquisas
nesta área. O “Laboratório de Imunopatologia Celular e Molecular da Malária”, situado
no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, tem como objetivo principal elucidar
mecanismos da patogênese, tais como resposta imune, citoadesão de eritrócitos
parasitados, apoptose, mecanismos de aumento da permeabilidade vascular
pulmonar, bem como identificar biomarcadores com potencial importância para um
diagnóstico precoce e um melhor prognóstico para a síndrome do desconforto
respiratório agudo associada à malária. A compreensão da patogênese da SDRA
associada à malária é uma contribuição fundamental e possibilita estudos direcionados
ao desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico e tratamento mais efetivo
para esta enfermidade.
Palavras Chaves: malária, síndrome do desconforto respiratório agudo, patogênese,
modelo experimental

ABSTRACT
EPIPHANIO, S. Malaria-associated Acute Respiratory Distress Syndrome: a study of
parasite-host interaction, 2018. 132 f. Systematic text (Livre-Docência) – Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2018.
Malaria, a serious parasitic disease, is endemic in 97 countries and responsible for
more than 216 million cases, still causing mortality around 445 thousand people per
year. Therefore, it remains a serious public health problem. The most commonly
observed manifestations in severe malaria are severe anemia, metabolic acidosis, liver
and kidney disorders, placental malaria, cerebral malaria, and pulmonary involvement,
such as acute respiratory distress syndrome (ARDS). Malaria-associated ARDS, also
severe disease affecting 5-20% of infected people, is responsible for about 80% of
fatalities, even when patients undergo intensive care hospital treatment. The large
number of factors potentially involved in malaria-associated ARDS, associated with
major difficulties in the study of the disease in humans, makes the molecular basis of
this dysfunction still poorly understood, being the development of research in this area
essential. The Laboratory of Cellular and Molecular Immunopathology of Malaria,
located in the Department of Clinical and Toxicological Analysis at the School of
Pharmaceutical Sciences of the São Paulo University, has as its main objective to
elucidate mechanisms of pathogenesis such as immune response, cytoadhesion of
parasitized erythrocytes, apoptosis, mechanisms to increase pulmonary vascular
permeability, as well as to identify biomarkers with potential importance for an early
diagnosis and a better prognosis for acute respiratory distress syndrome associated
with malaria. In conclusion, understanding the pathogenesis of malaria-associated
ARDS is essential, enabling studies aimed at the development of new diagnostic
methodologies and more effective treatment for this disease.
Key words: malaria, acute respiratory distress syndrome, pathogenesis, experimental
model
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UMA BREVE INTRODUÇÃO DA OBRA
Na leitura desta tese, pode ser observada a trajetória científica principal, bem
como a consolidação da linha de pesquisa que aborda a síndrome do desconforto
respiratório agudo associada à malária.
Esta tese apresenta o eixo central da minha linha de pesquisa e foi subdividida
em oito capítulos, nos quais constam dados publicados pelo meu grupo de pesquisa,
discutidos com informações recentes da literatura científica especializada, bem como
dados não publicados, cujos resultados estão sendo organizados e elaborados para os
próximos manuscritos.
O capítulo primeiro é dedicado à apresentação geral sobre a malária, o que
fornecerá ao leitor dados sobre a situação global da malária, ciclo de vida do parasita e
a doença grave.
O capítulo segundo foi destinado ao entendimento da síndrome do desconforto
respiratório agudo (SDRA) e, posteriormente, a SDRA associada à malária. As
informações deste capítulo permeiam os questionamentos primordiais que orientam a
minha linha de pesquisa.
A partir do capítulo terceiro são demonstrados dados originais, publicados ou
não, e gerados no laboratório que eu coordeno, intitulado Laboratório de
Imunopatologia

Molecular

e

Celular

da

Malária

(http://sabrinaepiphanio.wixsite.com/malaria), apresentados com conhecimentos
oriundos da literatura. Neste item, serão discutidos os modelos murinos experimentais
para a síndrome do desconforto respiratório agudo associada à malária e,
posteriormente, a caracterização do nosso modelo. Serão apresentados três trabalhos,
incluindo um publicado no periódico Plos Pathogens de 2010 (ANEXO 1), o qual propõe
pela primeira vez o modelo de SDRA associada à malária valendo-se de camundongos
da linhagem DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA. Posteriormente,
publicamos na revista Mediator and Inflammation, em 2014, o artigo científico no qual
avançamos na melhor caracterização do modelo (ANEXO 2) e estabelecemos, por meio
de critérios preditivos, como determinar a causa de morte, no sétimo dia após a
infecção. E por fim, neste capítulo apresentamos o resumo dos achados
ultraestruturais dos pulmões de animais que foram a óbito em decorrência da SDRA
associada à malária (ANEXO 3).
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No capítulo quarto, debruço-me sobre o papel da citoadesão na
imunopatogênese da SDRA associada à malária. Na maior parte deste capítulo são
apresentados resultados inéditos, com os quais propomos mecanismos de adesão de
eritrócitos infectados com Plasmodium berghei ANKA em células endoteliais
pulmonares de camundongos DBA/2.
O capítulo quinto aborda o papel de células inflamatórias, especialmente de
neutrófilos, na SDRA associada à malária. Neste capítulo concentram os resultados
publicados na revista Plos Pathogens em 2016, o qual eu considero o trabalho mais
importante da minha carreira científica até o momento, e no qual, senti intensamente
a dor e a delícia (parafraseando Caetano Veloso) de ser pesquisadora brasileira. Além
de desvendar mecanismos de ação destes neutrófilos, mostramos diferentes
tratamentos que podem interferir nestes mecanismos e impedir o desenvolvimento da
enfermidade. (ANEXO 4).
No capítulo sexto dedico-me a aludir sobre as diferentes facetas da hemooxigenase-1, abordando tanto o papel benéfico quanto o deletério desta enzima, com
ênfase na SDRA associada à malária (ANEXO 5).
No capítulo sétimo são apresentados dados originais, não publicados, sobre o
envolvimento da morte celular programada, especialmente apoptose, no modelo da
SDRA associada à malária.
O capítulo oitavo descreve, com resultados inéditos, mecanismos do aumento
da permeabilidade vascular pulmonar associada à SDRA no nosso modelo
experimental. Este capítulo refere-se a atuação principal do laboratório neste
momento, cujo auxílio FAPESP vigente aborda.
E por fim, são sumarizadas as conclusões destes trabalhos, bem como
reportadas as considerações finais.
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1. MALÁRIA: VISÃO GERAL
1.1 Malária no Mundo
A malária é uma doença parasitária grave causada pelo protozoário do gênero
Plasmodium, transmitida pela picada da fêmea de mosquitos do gênero Anopheles,
que continua sendo um grave problema de saúde pública. Em 2016, cerca de 2,7
bilhões de dólares foram investidos para o controle e a eliminação da malária no
mundo, tanto por ações governamentais de países endêmicos de malária, quanto por
parceiros internacionais. Ainda, o financiamento total para pesquisa em malária foi
calculado em 572 milhões de dólares tanto em 2015, quanto em 2016 (Figura 1)
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).

Figura 1. Investimentos financeiros direcionados à pesquisa em malária. Os valores foram
distribuídos por destinatário e por área de pesquisa, 2010-2015 (em US$ milhões), fornecido
pelo G-FINDER. Fonte: World Health Organization, 2017.

Apesar de todos os esforços no combate à malária, estima-se ainda que esta
doença foi responsável por 216 milhões de casos e levou a óbito cerca de 445 mil
pessoas em 2016, sendo a maioria dos casos (91%) originários da África subsaariana, e
acomete principalmente crianças menores de 5 anos (70%) (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2016). Na África e no Sudeste Asiático, 1,1 bilhões viviam em áreas de
alto risco de malária, sendo relatado um caso por 1.000 habitantes (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2016). Os países Nigéria, República Democrática do Congo, Burkina
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Faso e Índia concentram 58% de todas as mortes por malária no mundo (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2017).
Em 2000 a malária foi considerada endêmica em 108 países, caindo para 91
países e territórios em 2016 (Figura 2). A maior parte da mudança pode ser atribuída à
implantação em grande escala das intervenções de controle da doença (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2016). Mesmo apesar dos avanços no tratamento e na
prevenção, a malária continua causando um grande impacto na saúde pública e no
desenvolvimento econômico mundial (MIYAKE et al., 2013).

Figura 2. Distribuição da malária, mostrando a modificação de países endêmicos em
2000 e em 2016. Adaptado de WHO, 2016.
As espécies que causam a malária em humanos são Plasmodium falciparum,
Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e Plasmodium knowlesi,
sendo as duas primeiras responsáveis pelo maior número de casos de malária
(AHMED; COX-SINGH, 2015; TA et al., 2014; WHITE, 2008; WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO), 2016). No entanto, a infecção natural por Plasmodium
cynomolgi, um parasita que acomete principalmente macacos, foi descrita
recentemente por causar a doença em uma mulher na Malásia (TA et al., 2014).
A espécie P. falciparum é a mais virulenta e predomina na África. Por outro lado,
a espécie P. vivax é menos patogênica e está amplamente distribuída em todo o
mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2017). No entanto, apesar de
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induzirem, em geral, manifestações clínicas mais anemas, já foram relatadas
ocorrências de malária grave causadas por P. vivax (BAIRD, 2013; IM et al., 2017;
LACERDA et al., 2012; RAHIMI et al., 2014).
Aproximadamente, 1% das infecções por P. falciparum resultam em malária
grave, caracterizada por disfunção orgânica, alterações metabólicas e anemia que
podem progredir rapidamente até a morte se não tratadas. A maioria das publicações
sobre malária grave é da África Subsaariana, classificada como área hiperendêmica
pela Organização Mundial de Saúde. Nessa região, 50% das crianças de 2 a 9 anos têm
ou terão pelo menos um episódio de malária e a frequência por picadas de mosquitos
infectados é maior que 10 picadas/ pessoa / ano (KARNAD et al., 2018).

1.2

Malária na América do Sul e no Brasil
A maioria dos casos de malária na América do Sul está localizada na região

Amazônica e, em 2015, quatro países foram responsáveis por 83% dos casos de
malária nas Américas: Venezuela (30 %), Brasil (24%), Peru (19 %) e Colômbia (10 %) e
(Figura 3) (RECHT et al., 2017).

Figura 3 - Países com malária endêmica na América do Sul. As áreas em verde indicam

as regiões de maior incidência de malária na América do Sul. Fonte: Recht et al., 2017
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Porém, no que concerne ao número de admissões hospitalares de pacientes
infectados por P. falciparum, o Brasil diminuiu de 5.396 para 288 casos entre 2000 e
2015. Já as admissões por P. vivax permaneceram baixas entre 1 e 1,5% (SIQUEIRA et
al., 2016). Essa redução pode ser atribuída a melhorias no sistema de saúde e das
condições socio-econônicas, especialmente da região amazônica, atuação eficaz de
agentes de endemias e o baixo índice de desenvolvimento de resistência às drogas
antimaláricas (SIQUEIRA et al., 2016, 2017).

1.3

Ciclo de vida de Plasmodium
O ciclo de vida de Plasmodium inicia-se quando um mosquito fêmea, com

esporozoítos em suas glândulas salivares, injeta a saliva infectada na corrente
circulatória do hospedeiro intermediário. Uma vez nos vasos sanguíneos, os
esporozoítos atingem o fígado, onde estabelecem uma infecção intracelular
assintomática nos hepatócitos (MOTA; RODRIGUEZ, 2002). Após a multiplicação no
fígado, milhares de merozoítos são lançados na corrente sanguínea, por meio de
vesículas denominadas merossomas, que por sua vez invadem eritrócitos, iniciando o
ciclo assexuado intraeritrocítico assexuado, responsável pela manifestação dos sinais e
dos sintomas da enfermidade (STURM et al., 2006; TRAMPUZ et al., 2003). Os
merozoítos de P. falciparum e P. vivax são disseminados na corrente circulatória entre
7 a 14 dias, e cerca de 30 dias para P. malariae (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012;
KARNAD et al., 2018). Posteriormente, os merozoítos transformam-se em trofozoítos
(jovens e maduros) e esquizontes, que por esquizogonia, levam à formação de novos
merozoítos, que invadem novos eritrócitos, continuando a fase sanguínea da doença.
A ruptura dos esquizontes é seguida pela aparição da febre característica da doença
(ANTINORI et al., 2012; DE KONING-WARD et al., 2016; NEVES, 2005) (Figura 4). O
desenvolvimento do parasita ocorre dentro do vacúolo parasitóforo, onde se
alimentam de hemoglobina e levam à formação do pigmento malárico ou hemozoína
(ANTINORI et al., 2012).
Alguns merozoítos diferenciam-se nas formas sexuadas, os gametócitos
masculinos e femininos, que não sofrem mais divisão celular e finalizam seu
desenvolvimento no trato digestório do mosquito, após o repasto sanguíneo. A
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fecundação entre os gametas masculino e feminino forma o zigoto, que se diferencia
em oocineto, que após inúmeras mitoses, liberam os esporozoítos haploides que se
instalam na glândula salivar do mosquito. Ao realizar um novo repasto sanguíneo, o
mosquito poderá infectar um novo hospedeiro vertebrado (NEVES, 2005).

Figura 4. Visão geral do ciclo de vida de Plasmodium spp. O diagrama mostra as fases sexuada
(no mosquito) e a assexuada dentro do hospedeiro vertebrado. No inserto b observa-se
detalhes do eritrócito infectado, detalhes da exportação de proteínas do parasita para o
citoplasma de eritrócitos. Estas proteínas permitem a absorção de nutrientes e eliminação de
resíduos e alteram a membrana dos eritrócitos, promovendo o sequestro do eritrócito
infectado. Fonte: De Koning-Ward et al., 2016.

Além disso, infecções por P. ovale, P. vivax, assim como por P. cynomolgi
apresentam formas que permanecem em estado de latência nos hepatócitos,
chamados de hipnozoítos (do grego hipnos, sono), e podem ser ativados após semanas
ou meses, causando uma recaída da infecção sintomática no estágio sanguíneo
(HULDEN; HULDEN, 2011; WHITE; IMWONG, 2012).

1.4

As síndromes associadas à malária grave
A gravidade da malária depende da espécie de Plasmodium, da quantidade de

parasitas circulantes, do tempo de doença e do estado imunitário do hospedeiro.
Crianças, gestantes, pacientes imunodeficientes, além da primo-infecção são fatores
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intrínsecos ao hospedeiro, que contribuem para a severidade da doença. (MINISTÉRIO
DA SAÚDE - BRASIL, 2010).
A malária grave foi descrita como uma síndrome que pode afetar múltiplos
órgãos e que, de muitas maneiras, é semelhante à sepse. Isso dificulta o diagnóstico,
pois a enfermidade caracteriza-se por febre (que pode ultrapassar 40oC), calafrios,
sudorese, cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE - BRASIL, 2010).
P. falciparum é a espécie mais virulenta, responsável pela maioria das mortes, e causa
a febre terçã maligna, com acessos febris em intervalos de 36 a 48 horas (GARCIA;
MARKUS; MADEIRA, 2001).
As principais complicações clínicas da malária grave são anemia grave, acidose
metabólica, malária cerebral, malária placentária, insuficiência renal aguda (KURTH et
al., 2017; MILLER et al., 2002; WOODFORD et al., 2018) e síndrome do desconforto
respiratório agudo (SDRA) (COWMAN et al., 2016; MOHAN; SHARMA; BOLLINENI,
2008).
Acredita-se que na patogênese da malária grave estejam envolvidos o sequestro
do eritrócito infectado na microcirculação, a inflamação e a hemostasia, levando à
disfunção endotelial e à exacerbação do processo inflamatório (DUNST; KAMENA;
MATUSCHEWSKI, 2017; VAN DER HEYDE et al., 2006).
A malária cerebral causada por P. falciparum é a forma mais grave e sua taxa de
mortalidade é cerca de 20% em adultos e 15% em crianças com manifestações que
incluem coma por mais de 30 minutos (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012).
A malária placentária causa nascimento prematuro e baixo peso ao nascer,
resultando no aumento da mortalidade dos recém-nascidos, bem como em anemia
materna (MILLER et al., 2002).
A anemia grave (níveis de hemoglobina < 5 g/dL ou hematócrito <15%) atinge
mais crianças e mulheres grávidas (especialmente em primíparas), mas pode ocorrer
em outros indivíduos adultos (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012). Os mecanismos são
multifatoriais, incluindo hemólise de eritrócitos infectados e não infectados,
diminuição da eritropoese, coinfecções com vírus da imunodeficiência humana (HIV),
ancilostomíase, bactérias, entre outras, além da deficiência de G6PD, de vitamina A e
de vitamina B12 (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012). Ainda, altos níveis séricos de TNF,
IL-10 e monócitos circulantes contendo hemozoína foram associados aos casos de
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anemia grave; por outro lado, níveis séricos reduzidos de IL-12 e IFN-g também foram
associados a esses pacientes (LUTY et al., 2000).
Na patogênese da falência renal estão envolvidos fatores mecânicos e
imunológicos; a microcirculação dos rins pode ser prejudicada devido ao sequestro do
parasita, que também afeta o metabolismo. A ativação maciça de monócitos e a
liberação de espécies reativas de oxigênio estão associadas a este quadro (KRISHNA et
al., 2012), que acomete quase exclusivamente adultos ou crianças mais velhas (1 a 4%)
(BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012).
Porém, a trombocitopenia é quase universal na malária grave, sendo que 43%
dos pacientes atingem menos que 50.000/μL de plaquetas. No entanto, o sangramento
espontâneo não é comum (KARNAD et al., 2018).
O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para reduzir a
gravidade e a mortalidade causada por infecções maláricas (MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASIL, 2010). O prognóstico desfavorável da enfermidade grave incluem choque,
SDRA, coinfecção bacteriana, demora para iniciar o tratamento com antimaláricos e
ausência de instalações de terapia intensiva adequadas (KARNAD et al., 2018; WHITE
et al., 2014). Ainda, atualmente, o número de drogas multirresistentes para a infecção
malárica, especialmente por P. falciparum, tem aumentado consideravelmente,
dificultando

assim

a

eficiência

terapêutica

(WASSMER;

GRAU,

2017).

A

quimioprofilaxia em viajantes para áreas endêmicas é essencial para prevenir a
malária. O papel de uma vacina contra a malária na prevenção da malária grave em
crianças africanas está sendo investigado (KARNAD et al., 2018; WHITE et al., 2014).
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2. SÍNDROME DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO (SDRA)
2.1

Incidência, classificação e causas
A primeira descrição da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) foi

realizada em 1967, quando 12 pacientes apresentaram dispneia grave, taquipneia,
hipóxia, perda de complacência pulmonar e presença de infiltrados alveolares difusos
detectados por radiografia de tórax (ASHBAUGH et al., 1967).
Apesar da ausência de dados epidemiológicos que indiquem a exata incidência
dos casos de SDRA em crianças, estudos isolados indicam que a SDRA acomete
atualmente mais adultos do que crianças (MONAHAN, 2013). A taxa de mortalidade é
alta, e normalmente é decorrente de dispneia, taquipneia e hipoxemia que
rapidamente evoluem para a insuficiência respiratória aguda. Entretanto, apesar das
inovações na medicina de tratamento intensivo, em 2005 a incidência estimada de
SDRA em adultos foi de aproximadamente 200 mil casos e a mortalidade em
decorrência de SDRA ainda permanece maior que 40% (BHARGAVA; WENDT, 2012;
GROMMES; SOEHNLEIN, 2011; MATTHAY; ZEMANS, 2011).
Em 1994, foram estabelecidos critérios pelo Consenso Americano-Europeu para
definir Lesão Pulmonar Aguda (LPA) e Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
(SDRA). Ambas, apresentam início agudo, infiltrado bilateral observado em radiografia
torácica e edema de origem não cardiogênica (BERNARD et al., 1994; WALKEY et al.,
2012). Aproximadamente 85% dos pacientes desenvolvem LPA ou SDRA em 72 horas
após o insulto iniciador (HUSAIN, 2010). A pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2)
normalizada com FiO2 foi utilizada para classificar a gravidade de LPA/SDRA. Neste
consenso, foi determinado que pacientes que apresentavam a PaO2/FiO2 ≤300 eram
classificados como LPA e para denominar a SDRA, sua forma mais grave, PaO2/FiO2
deveria ser ≤ 200 (BERNARD et al., 1994; WALKEY et al., 2012).
No entanto, em 2012, os especialistas de todo o mundo reuniram-se em Berlim
para redefinir critérios para SDRA. De acordo com esta nova definição, o termo LPA foi
extinto e a SDRA foi subdividida em três subcategorias, dependendo do grau de
hipoxemia: benigno (200 mm Hg <PaO2/FIO2 ≤ 300 mmHg), moderado (100 mmHg
<PaO2/FIO2 ≤ 200 mmHg) e grave (PaO2/FIO2 ≤ 100 mmHg) (RANIERI et al., 2012). Além
disso, outros critérios foram considerados na definição da SDRA, como opacidades
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bilaterais detectadas por radiografia de tórax ou por tomografia computadorizada. O
início dos sinais de SDRA ocorre em apenas uma semana após o contato com o
estímulo causador, com o agravamento do quadro e surgimento de novos sinais. Além
disso, a SDRA é caracterizada por edema não cardiogênico, pressão positiva expiratória
final (PEEP) inferior a 5 cm H2O para SDRA benigna e maior ou igual a 10 cm H2O para
SDRA grave. Finalmente, o volume expirado corrigido por minuto é superior a 10 L/min
e/ou uma baixa adesão pulmonar (menos de 40 mL/cm de H2O) (RANIERI et al., 2012).
Embora a definição de Berlim não seja um consenso geral entre as comunidades
médica e científica, adotaremos neste trabalho a denominação proposta por este
tratado, utilizando a nomenclatura SDRA.
Ainda, em 2018, valendo-se de características anatômicas e funcionais, com
dados procedentes da tomografia computadoriza, tais como peso pulmonar, inflação
pulmonar, extensão de áreas de não-homogenicidade e, valores PaO2/FiO2, Maiolo e
colaboradores propuseram uma reclassificação a partir da definição de Berlim, onde as
variáveis fisiológicas foram correlacionadas com dois subgrupos SDRA moderados:
leve-moderado (PaO2/FiO2 entre 150 e 200) ou moderado-grave (PaO2/FiO2 entre 149
e 101) (MAIOLO et al., 2018). Ainda, os autores preconizam o uso da oxigenação da
membrana extracorpórea somente em casos de pacientes reclassificados como
moderado-grave.
Porém, outras modificações para classificar SDRA foram propostas, pois a
ventilação, as quantificações de gases na corrente sanguínea e as radiografias de tórax
muitas vezes não são factíveis, especialmente em países em desenvolvimento
(RIVIELLO; BUREGEYA; TWAGIRUMUGABE, 2017). A SDRA tem sido associada a
diferentes enfermidades e pode ocorrer devido a insultos diretos ou indiretos, tais
como pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico, traumas, septicemia, queimaduras
graves, inalação de fumaça e, mais recentemente, a infecções pelo vírus H1N1 e
hantavírus (LANGE et al., 2012; REISS; UHLIG; UHLIG, 2012; RISCILI et al., 2011). Outras
causas menos comuns da SDRA são pancreatite aguda, transfusões, reações adversas a
medicamentos e infecções fúngicas ou parasitárias dos pulmões, como a malária grave
(MATTHAY; WARE; ZIMMERMAN, 2012; MOHAN; SHARMA; BOLLINENI, 2008).
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2.2

Patogênese da Lesão Pulmonar
A lesão pulmonar na SDRA é causada especialmente pelo desequilíbrio de

mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios (HUSAIN, 2010). As citocinas próinflamatórias em conjunto com quimiocinas possuem um importante papel na
amplificação, mediação e perpetuação do processo da lesão pulmonar (GOODMAN et
al., 2003).
A SDRA é caracterizada por lesão alveolar difusa, inflamação aguda dos alvéolos
e do parênquima pulmonar (HUSAIN, 2010). Observa-se também a perda da função e o
aumento da permeabilidade da barreira alvéolo-capilar dos pulmões, resultando em
edema pulmonar de origem não-cardiogênica, diminuição da capacidade de trocas
gasosas, aumento da atividade leucocitária e de mediadores inflamatórios nos
pulmões, resultando assim, em insuficiência respiratória em pacientes críticos (ANSTEY
et al., 2002; GOODMAN et al., 2001; GROMMES; SOEHNLEIN, 2011). O envolvimento
dos neutrófilos na SDRA, especialmente no início da resposta inflamatória, contribui
para os danos aos pulmões. O edema pulmonar e as lesões endotelial e epitelial são
acompanhados pelo aumento do número de neutrófilos para o interstício e para o
espaço bronco-alveolar (BARON; PARRELLA, 2010).
Na fase inicial da SDRA, conhecida como fase exsudativa, quando ocorre o
influxo de neutrófilos, ocorre lesão do endotélio capilar e do epitélio pulmonar,
levando à morte de pneumócitos tipo I e pneumócitos tipo II. Os pneumócitos tipo I
constituem a vasta maioria da superfície alveolar e são particularmente susceptíveis a
lesões. Como consequência de um dano do endotélio capilar e do epitélio, há uma
perda da função da barreira alvéolo-capilar, o que contribui para o acúmulo de um
fluído proteináceo (edema) tanto no interstício pulmonar quanto no interior dos
alvéolos, resultando na formação de membrana hialina (Figura 5). Na segunda fase,
denominada de fibroproliferativa ou fase de organização, ocorre intensa proliferação
de pneumócitos tipo II, que substituem pneumócitos tipo I que sofreram necrose ou
apoptose, na tentativa de regenerar o revestimento alveolar (HUSAIN, 2010), além da
propagação de fibroblastos e miofibroblastos. A exacerbação do processo inflamatório
torna-se evidente, os alvéolos podem estar colapsados devido à diminuição do
surfactante (produzidos por pneumócitos tipo II), além do espessamento da
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membrana hialina e da fibrose (DENG; STANDIFORD, 2011; JAIN; BELLINGAN, 2007;
MATTHAY; ZEMANS, 2011). Os preditores de prognóstico ruim incluem idade
avançada, bacteremia subjacente (sepse) e desenvolvimento de insuficiência
multissistêmica (especialmente cardíaca, renal e/ou hepática). No entanto, na maioria
dos pacientes, que sobrevivem ao insulto agudo e são poupados das sequelas crônicas,
a função respiratória retorna ao normal dentro de 6 a 12 meses (HUSAIN, 2010).

Figura 5. Esquema de um alvéolo normal (esquerdo), em comparação com o alvéolo com
lesão precoce da síndrome do desconforto respiratório agudo. A figura mostra a liberação de
interleucinas (IL-8 e IL-1) e fator de necrose tumoral (TNF), liberados por macrófagos, e
também a ação de neutrófilos ativados. Estes liberam leucotrienos, oxidantes, proteases e
fatores ativadores de plaquetas (PAF), que contribuem para danos locais nos tecidos, formação
de edema no interior de alvéolos e inativação de surfactantes e formação de membrana
hialina. Posteriormente, a produção de fator de crescimento transformador-β (TGF-β) e do
fator de crescimento derivado de plaquetas (PGDF), estimulam o crescimento de fibroblastos e
a deposição de colágeno associada à fase de cicatrização da lesão. Fonte: Husain, 2010.

2.3

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo associada à Malária
A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) associada à malária é

uma das principais causas de morte em adultos, com alta taxa de mortalidade (80% a
100%) e pode ocorrer antes, durante ou após o tratamento antimalárico (KOCHAR et
al., 2009; MAGUIRE et al., 2005; TRAN et al., 1996). A SDRA já foi associada a pacientes
com infecção malárica causada por todas as espécies conhecidas de malária humana,
incluindo P. malariae (LOZANO et al., 1983), P. ovale (HAYDOURA et al., 2011) e P.
knowlesi (SINGH; DANESHVAR, 2013), apesar de ser mais comum em infecções por P.
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falciparum e P. vivax (MOHAN; SHARMA; BOLLINENI, 2008). Entre as crianças
infectadas por P. falciparum, a incidência de SDRA varia entre 7% (133 casos em 1844
crianças infectadas no Quênia) e 16% (867 casos em 5425 crianças de nove países
africanos) (DONDORP et al., 2010; MARSH et al., 1995). Já as mulheres grávidas
infectadas com P. falciparum apresentam risco mais elevado de desenvolver SDRA,
que é em torno de 29% (TAYLOR et al., 2012). Em estudo recente com pacientes
infectados por P. vivax, onde foram revisados 101 estudos (49 transversais ou
longitudinais e 52 relatos de casos), a prevalência observada de SDRA foi de 2,8% e
2,2% em crianças e adultos, respectivamente, com quase 50% de mortalidade. Além
disso, sexo feminino, comorbidades, temperatura corporal baixa, níveis de
hemoglobina abaixo do normal e saturação de oxigênio foram significativamente
associados à mortalidade (VAL et al., 2017).
Os sinais respiratórios, como tosse, aumento da frequência respiratória e
diminuição do fluxo expiratório forçado médio, podem estar presentes mesmo em
casos de malária sem complicações. No entanto, na maioria dos pacientes que sofre de
malária grave e desenvolvem SDRA, o quadro é caracterizado pela presença de oclusão
vascular pulmonar e função da estrutura alveolar-capilar prejudicada (ANSTEY et al.,
2007; MAGUIRE et al., 2005). Além disso, em pacientes com malária por P. vivax,
sugeriu-se que o volume vascular capilar pulmonar encontra-se reduzido devido ao
acúmulo de células contendo hemoglobina associado ao sequestro de eritrócitos
infectados na vasculatura pulmonar (ANSTEY et al., 2007).
Sabe-se que influxo de líquidos para o interior dos alvéolos, devido ao aumento
da permeabilidade alveolar, com extravasamento de conteúdo proteináceo, é o
principal mecanismo fisiopatológico da SDRA (BARON; PARRELLA, 2010). Vários fatores
estão, possivelmente, envolvidos nesta permeabilidade aumentada, tais como, níveis
aumentados de citocinas pró-inflamatórias, como TNF (fator de necrose tumoral alfa),
interleucina (IL) 1, IL-6 e IL-8, além da oclusão vascular associada ao acúmulo de
eritrócitos com deformabilidade reduzida, leucócitos e eritrócitos infectados e lesão do
endotélio causada pela adesão de eritrócitos infectados (MOHAN; SHARMA;
BOLLINENI, 2008). Os mecanismos desta citoadesão serão discutidos posteriormente
(Capítulo 4).
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A maioria dos pacientes com SDRA apresentam trombocitopenia, insuficiência
renal e distúrbios hemodinâmicos (KARNAD et al., 2018). Esta síndrome também pode
estar associada à insuficiência cardíaca ou taquipneia associada à malária cerebral
(GOOD et al., 2005). Assim, muitos fatores estão associados à permeabilidade
endotelial e são mecanismos essenciais durante a SDRA. No entanto, possíveis
biomarcadores que seriam críticos para detecção precoce da SDRA ainda não foram
identificados (JANZ; WARE, 2013) sendo, na atualidade, objeto de pesquisa por
diferentes grupos que estudam esta doença.

2.4

Modelo murino para estudo da SDRA
A lesão pulmonar aguda e a síndrome do desconforto respiratório agudo (LPA e

SDRA, respectivamente) estão bem definidas em seres humanos, apesar das
controvérsias em termos de nomenclatura (BERNARD et al., 1994; RANIERI et al., 2012;
WALKEY et al., 2012). Entretanto, não há concordância quanto às características
principais destes processos em modelos murinos. Para determinar e padronizar as
principais características que identificam a LPA em modelos animais, bem como definir
critérios para estabelecer os métodos mais relevantes para avaliação, em 2010 a
Sociedade Americana de Tórax (ATS, do inglês, American Thoracic Society) reuniu-se e
produziu um consenso, no qual consta uma lista de critérios que foram considerados
muito relevantes (acúmulo de neutrófilos no espaço alveolar ou intersticial, evidência
histológica de lesão tecidual, formação de membranas hialinas, presença de detritos
proteináceos no espaço alveolar, espessamento da parede alveolar, aumento da
atividade MPO, entre outras) ou pouco relevantes (aumento do peso pulmonar,
aumento da atividade pró-coagulante, hemorragia, atelectasia, oxigênio alveolararterial PaO2/FiO2 <200, entre outras) (MATUTE-BELLO et al., 2011). Porém, em 2015,
Aeffner e colaborabores revisaram e detalharam a lista de critérios proposta pela ATS,
passando a utilizar exclusivamente o termo SDRA (AEFFNER; BOLON; DAVIS, 2015).
Em modelos animais, há evidências de que a lesão pulmonar aguda associada à
hiperóxia leva a níveis elevados de espécies reativas de oxigênio (ROS), que danificam
células epiteliais endoteliais e pulmonares, incluindo a morte de pneumócitos tipo I,
além de causar danos na membrana basal (THIEL et al., 2005; ZHANG et al., 2003).
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Ademais, acredita-se que as respostas endoteliais são importantes na proteção contra
a morte induzida pela hiperóxia, uma vez que 30% de todas as células pulmonares são
células endoteliais (CRAPO et al., 1982). Além da hiperóxia, existem outras causas de
dano endotelial pulmonar, como o vírus Influenza, cuja infecção mostrou causar
adesão plaquetária ao endotélio pulmonar, contribuindo para lesões pulmonares
(SUGIYAMA et al., 2015). O lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) também causa ativação
e disfunção das células endoteliais pulmonares, e seus efeitos são mitigados pelo fator
de crescimento de hepatócitos (HGF) (MENG et al., 2015).
O dano endotelial e o consequente aumento da permeabilidade vascular
pulmonar são chaves na patogênese da SDRA. Isto tem sido observado nos casos de
SDRA associados à sepse e pneumonia em humanos, com subsequente incapacidade
de remoção de fluido do espaço alveolar (CONSTANTIN et al., 2007; HOLTER et al.,
1986; JABAUDON et al., 2016). Em modelos murinos, verificou-se que a
permeabilidade vascular pulmonar está presente em SDRA induzida por LPS (KONRAD
et al., 2016; MENG et al., 2015), trombina, histamina, TNF e VEGF. Esses estímulos são
responsáveis por induzir uma cascata que culmina na ruptura das junções endoteliais,
particularmente as junções de aderência, pela desmontagem do complexo VE-caderina
(CERUTTI; RIDLEY, 2017).
Ainda, diversas quimiocinas foram descritas associadas ao recrutamento de
neutrófilos para o local da inflamação: CXCL1 (KC em camundongos), CXCL2 (MCP-1),
CXCL5 (ENA-78), CXCL15 (lungkine) (GROMMES; SOEHNLEIN, 2011; PUNEET;
MOOCHHALA; BHATIA, 2005), e CCL2 (MIP-2) (ROSE; SUNG; FU, 2003), as quais foram
essenciais para o desenvolvimento da SDRA.
Durante a SDRA, a remoção de fluido extracelular dos alvéolos é realizada pela
atividade de bombas de sódio e ATPase de potássio nas células epiteliais alveolares.
Além do epitélio alveolar, o endotélio também é afetado, com a formação de espaços
entre as junções de células endoteliais (GONZALES; LUCAS; VERIN, 2015). Como foi
mencionado acima, esses espaços são formados devido à remodelação do
citoesqueleto de células endoteliais, induzidas por vários fatores inflamatórios, como o
fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), que também é responsável pela
desmontagem do complexo VE-caderina (CERUTTI; RIDLEY, 2017; SUKRITI et al., 2014).
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O VEGF, uma glicoproteína da superfamília do fator de crescimento derivado de
plaquetas (PDGF), implicado na vasculogênese e na angiogênese, está envolvido
diretamente na permeabilidade vascular e na sobrevivência de células endoteliais
(DRAKE et al., 2000; GERBER et al., 1998).
Face ao exposto, inúmeros são os mecanismos que podem estar envolvidos na
patogenia da SDRA associada à malária, o que despertou o meu interesse para o
desenvolvimento de um novo modelo experimental, que permitisse elucidar as
diversas lacunas desta multifacetada síndrome.
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3. MODELOS MURINOS DE SDRA ASSOCIADA À MALÁRIA
3.1

Modelos experimentais de malária
Os estudos colaborativos e multidisciplinares que utilizam amostras clínicas de

pacientes de áreas endêmicas, modelos in vitro e ex vivo, bem como modelos animais
da doença, são cruciais para o entendimento da enfermidade, avanços diagnósticos e
terapêuticos, enfim no combate de diversas doenças, inclusive a malária (WASSMER;
GRAU, 2017).
Modelos animais são, desta maneira, importantes pontes entre o paciente de
uma zona endêmica e o laboratório de pesquisa (NIIKURA; INOUE; KOBAYASHI, 2011;
STEPHENS; CULLETON; LAMB, 2012), sendo fundamentais para o desenvolvimento
científico. Hipóteses originadas de estudos em humanos e in vitro podem ser testadas
em modelos animais, para mostrar sua relevância em um sistema in vivo (MATUTEBELLO; FREVERT; MARTIN, 2008). Estudos em seres humanos são complexos, e podem
envolver dados epidemiológicos, genética populacional, estudos clínicos de pacientes,
bem como análises post-mortem. Contudo, há limitações inerentes ao uso de amostras
biológicas de seres humanos. A utilização de tecidos procedentes de autópsias, por
exemplo, é limitada devido à objeção ao procedimento, por motivos religiosos e
culturais, além da disponibilidade de amostras controles adequadas. Ademais, análises
de material de autópsia refletem um retrato do estágio final da doença, não sendo
possível obter informações do processo de desenvolvimento da enfermidade. Os
modelos animais são úteis por mimetizar com excelência aspectos importantes
observados em seres humanos (ZUZARTE-LUIS; MOTA; VIGÁRIO, 2014). O estudo da
interação parasita/hospedeiro na malária humana possui limitações, devido à
necessidade de tratamento com antimaláricos, para evitar a enfermidade na sua forma
grave, que comumente leva à morte. Portanto, os modelos murinos permitem-nos
compreender os mecanismos celulares e moleculares envolvidos nessas interações
(LOVEGROVE et al., 2006; PAMPLONA et al., 2009).
Diferentes combinações entre espécies de Plasmodium e linhagens de
camundongos permitem-nos estudar várias manifestações patológicas semelhantes à
malária humana (LOVEGROVE et al., 2008a; PAMPLONA et al., 2009; VAN DEN STEEN
et al., 2010)(LOVEGROVE et al., 2008b; PAMPLONA et al., 2009; VAN DEN STEEN et al.,
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2010). Os principais parasitas murinos utilizados são P. berghei, P. yoelii e P. chabaudi,
os quais têm sido empregados para esclarecer diversos aspectos da resposta imune e
para evidenciar diferentes mecanismos de defesa contra a malária (NIIKURA; INOUE;
KOBAYASHI, 2011). Desta maneira, estes modelos têm sido muito importantes para o
entendimento da patogênese da malária grave, em modelos desenvolvidos para a
malária cerebral e síndromes placentárias e anêmicas, os quais estão bem
estabelecidos (CHANG; STEVENSON, 2004; DE SOUZA; RILEY, 2002; NERES et al., 2008).
Sem dúvida nenhuma o modelo de malária cerebral tem contribuído de forma
significativa, como exemplificado na figura 6.

Figura 6. Linha do tempo que mostra a contribuição de modelos animais e ensaios baseados
em estudos humanos para o entendimento da malária cerebral. Adaptado de Schofield; Grau,
2005.

Apesar dos modelos murinos tradicionais serem utilizados também em testes
de drogas antimaláricas, mais recentemente tem-se empregado modelos de
camundongos humanizados, os quais são gerados por enxerto de tecidos humanos em
camundongos imunodeficientes. Este é o único sistema pré-clínico in vivo em que os
parasitas crescem em células humanas e pode ser utilizado para testar eficácia de
medicamentos, especialmente quando se trata de cepas resistentes (JIMÉNEZ-DÍAZ et
al., 2014; SHULTZ et al., 2012).
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3.2 SDRA associada à malária: modelos de interação parasitahospedeiro
Inúmeros são os fatores que podem estar envolvidos na SDRA associada à
malária. Porém, como dito anteriormente, em decorrência da complexidade de
estudos da enfermidade em seres humanos, além do desenvolvimento de modelos
animais efetivos que foram descritos apenas mais recentemente, fizeram com que as
bases moleculares desta disfunção pulmonar sejam pouco compreendidas (TAN et al.,
2008).
Devido a sua complexidade, poucos modelos murinos têm sido propostos para
estudos da SDRA e poucos grupos de pesquisa no mundo se dedicam à compreensão
da patogênese da SDRA. Lovegrove e colaboradores, em 2008, propuseram a infecção
por P. berghei ANKA como modelo para lesão pulmonar em camundongos C57Bl/6,
pois estes camundongos apresentaram inflamação do septo e ruptura da membrana
alvéolo-capilar. Além disso, observou-se edema pulmonar proteináceo de origem não
cardiogênica, dependente de sequestro de parasitas e da molécula CD36. No entanto,
não foram identificadas células inflamatórias no espaço alveolar, bem como o
infiltrado de neutrófilos (LOVEGROVE et al., 2008b). Outro trabalho, recentemente
publicado, também utiliza a associação entre P. berghei ANKA e C57Bl/6 para estudar a
SDRA associada à malária grave (SOUZA et al., 2013). Contudo, a associação C57Bl/6 e
P. berghei ANKA é utilizada para os estudos de malária cerebral experimental, levando
a uma alta mortalidade dos camundongos entre 6 e 8 dias após a infecção (AMANTE et
al., 2010; DE SOUZA; RILEY, 2002; HEARN et al., 2000; LOVEGROVE et al., 2006; YAÑEZ
et al., 1996). Desta maneira, existe uma clara sobreposição das duas síndromes, e
embora os camundongos infectados apresentem quadro de SDRA no início da
infecção, normalmente, a causa de morte está associada à malária cerebral precoce
(SOUZA et al., 2013).
Porém, em 2010, Van den Steen e colaboradores apresentaram um modelo
experimental, no qual camundongos da linhagem C57Bl/6 foram infectados com 104
eritrócitos parasitados (EP) de P. berghei NK65. Nessa infecção, os animais não
demonstravam sinais de malária cerebral. Por outro lado, os camundongos
apresentaram manifestações associadas à SDRA, tais como um aumento de peso
pulmonar, edema alveolar rico em proteínas, infiltrado inflamatório com presença de

37

células mono e polimorfonucleares, além da formação de membrana hialina (VAN DEN
STEEN et al., 2010). Ainda em 2010, outro modelo foi proposto envolvendo a infecção
de camundongos C57Bl/6 com eritrócitos parasitados por P. berghei K173, onde os
animais apresentaram edema pulmonar discreto, congestão dos capilares com
leucócitos e eritrócitos, bem como a presença de leucócitos nos pulmões,
demonstrando um quadro de comprometimento pulmonar leve (HEE et al., 2011).
Também foi em 2010 que publicamos pela primeira vez o modelo de SDRA associada à
malária em camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA (EPIPHANIO et al.,
2010), que será descrito no item seguinte.

3.3 Camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA constituem
um bom modelo para SDRA
Foi em 2010 que demonstramos pela primeira vez que as linhagens de
camundongos C57Bl6, BALB/c e DBA/2 apresentavam diferentes fenótipos e,
consequentemente, diferente evolução da doença, bem como causa de morte, quando
infectados com 106 eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA (EP-PbA). Os principais
achados necroscópicos e histológicos do sistema nervoso central em camundongos
C57Bl/6 infectados foram hemorragias em crânio, cérebro e cerebelo observadas
macroscopicamente, enquanto que o exame histopatológico revelou hemorragias
multifocais e vasos sanguíneos congestos. Além disso, 100% dos camundongos C57Bl/6
mostraram manifestações clínicas compatíveis com malária cerebral (MC).
Porém, somente 20% dos DBA/2 apresentaram focos hemorrágicos cerebrais
discretos, mas nenhum mostrou sinais de malária cerebral. Nós, ainda, demonstramos
que 100% de C57Bl/6 infectados apresentaram quebra da barreira hematoencefálica
(QBHE), revelado por um aumento médio de 15 vezes das concentrações de Azul de
Evans no parênquima cerebral, em comparação com controles C57BL/6 não
infectados. Em contrapartida, camundongos DBA/2 e BALB/c infectados com P. berghei
ANKA não apresentaram a QBHE (Figura 7) (EPIPHANIO et al., 2010) (ANEXO 1).
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Figura 7. Infecção em camundongos DBA/2 com P. berghei ANKA não afeta o sistema
nervoso central. Imagens representativas do crânio e do parênquima cerebral (corado com
hematoxilina-eosina) de camundongos C57Bl/6 (B6) não infectados (NI) ou infectados com P.
berghei ANKA, C57Bl/6 com malária cerebral (CM), BALB/c (BALB) com hiperparasitemia (HP) e
DBA/2 (DBA) com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). (B) Quantificação da
área de focos hemorrágicos cerebrais em seções cerebrais. Os resultados são apresentados
como desvio padrão de concentração média (n=9 animais por grupo). (C) Avaliação da quebra
da barreira hematoencefálica mensurada pela quantidade (mg) do corante Azul de Evans no
tecido cerebral (em gramas), em relação aos respectivos controles (NI); ± desvio padrão (n=511 animais por grupo). Adaptado de Epiphanio et al., 2010.
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Por outro lado, a permeabilidade vascular pulmonar foi significativamente
maior em camundongos DBA/2 infectados que apresentavam manifestações de SDRA,
quando comparados com C57Bl/6 ou BALB/c, além de efusão pleural, edema e
hemorragias pulmonares (Figura 8). Portanto, a infecção de DBA/2 com P. berghei
ANKA levou ao aumento da permeabilidade vascular pulmonar sem comprometer BHE,
pois nenhum destes animais apresentou qualquer sinal clínico ou anatomopatológico
de malária cerebral (EPIPHANIO et al., 2010) (ANEXO 1).
A

Não infectado

Infectado

B

B6

DBA

BALB

Figura 8. Infecção em camundongos DBA/2 com P. berghei ANKA constitui um modelo
murino para SDRA associada à malária. Imagens representativas de tecido pulmonar (corado
com hematoxilina-eosina) de camundongos não infectados (NI) e infetados (I). Camundongos
C57Bl/6 (B6) com malária cerebral (CM), BALB/c (BALB) com hiperparasitemia (HP) e DBA/2
(DBA) com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Note a extensa área de edema
pulmonar, congestão e hemorragias em DBA/2, porém lesões similares não são observadas em
C57Bl/6 e BALB/c. (B) Avaliação da quebra da barreira alvéolo-capilar mensurada pela
quantidade (mg) do corante Azul de Evans no tecido pulmonar (em gramas), em relação aos
respectivos controles (NI); ± desvio padrão (n=5-11 animais por grupo). Barra de escala: 100
µm. Adaptado de Epiphanio et al., 2010.

Assim, vimos que camundongos da linhagem DBA/2 infectados com P. berghei
ANKA representam um bom modelo de SDRA associado à malária, semelhante à SDRA
humana. Em resumo, estes animais apresentavam dispneia, obstrução das vias aéreas,
aumento da permeabilidade vascular, efusão pleural, hemorragias e edema pulmonar
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em 30 a 60% dos camundongos, os quais morreram entre os dias 7 e 12 pós-infecção
(EPIPHANIO et al., 2010) (ANEXO 1).
Ainda, neste trabalho demonstramos que o VEGF é um fator do hospedeiro
essencial para o início da SDRA associada à malária. Mostramos também que os níveis
séricos de VEGF em camundongos DBA/2 que desenvolveram SDRA são mais elevados
do que em camundongos não infectados ou que desenvolveram hiperparasitemia.
(EPIPHANIO et al., 2010) (ANEXO 1). O VEGF provoca o aumento da permeabilidade
vascular e é 50 mil vezes mais eficiente do que a histamina nesse quesito (ZEBROWSKI
et al., 1999). Além disso, também foi demonstrado que o VEGF apresenta efeito na
disfunção da barreira endotelial, por ativação da cascata de sinalização Rho-GTPase
(DE AZEVEDO-QUINTANILHA et al., 2015). Esta via de sinalização desencadeia o
remodelamento da actina e, consequentemente, a hiperpermeabilidade da barreira
endotelial (DUDEK; GARCIA, 2001).
Ainda, vimos que o baço foi a fonte principal do VEGF e que camundongos
DBA/2 esplenectomizados e, posteriormente, infectados com P. berghei ANKA não
desenvolviam a SDRA. Por outro lado, vimos que níveis séricos do receptor solúvel de
VEGF (sFLT1), cuja ação é neutralizante, apresentava-se maior em camundongos HP
que em animais que desenvolveram SDRA (EPIPHANIO et al., 2010) (ANEXO 1).
Como já havíamos demonstrado, camundongos machos da linhagem DBA/2
infectados com 106 eritrócitos parasitados (EP) por Plasmodium berghei ANKA (PbA)
apresentam dois fenótipos distintos: SDRA e HP. Camundongos que desenvolvem
SDRA morrem entre os dias 7 e 12 pós-infecção (30 a 60%) e os camundongos que
desenvolvem hiperparasitemia (HP) morrem mais tardiamente (13o a 20o dias após a
infecção) (EPIPHANIO et al., 2010) (ANEXO 1).
Posteriormente, caracterizamos melhor este modelo, mostrando, por meio de
análise macroscópica dos animais que foram a óbito devido à SDRA, a ocorrência de
efusão pleural (hidrotórax), pulmões hemorrágicos e com aspecto hepatizado,
enquanto os que morrem de HP apresentam pulmões com volume reduzido, pálidos e
com diminutos pontos enegrecidos (Figura 9) (ORTOLAN et al., 2014) (ANEXO 2).
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Não infectado

SDRA

Hiperparasitemia

Figura 9. Camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA que desenvolvem SDRA
apresentam efusão pleural e pulmões hemorrágicos. Imagens representativas da cavidade
torácica de camundongos não infectado e infectados (SDRA e HP). O camundongo que
desenvolveu SDRA foi a óbito no 10º dia após a infecção, mostrando pulmões hemorrágicos e
uma grande quantidade de efusão pleural, enquanto que o camundongo que desenvolveu
hiperparasitemia morreu no 20º dia pós-infecção, mostrando pulmões pálidos e acinzentados
e sem efusão pleural. SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo; HP:
hiperparasitemia. Adaptado de Ortolan et al., 2014.

A histopatologia revelou que camundongos infectados que foram a óbito
devido à SDRA associada à malária apresentaram pulmões com extenso e grave edema
alveolar e discretas áreas hemorrágicas, congestão, destruição alveolar, além de
grande quantidade de macrófagos alveolares espumosos, presença de células
inflamatórias, tanto polimorfonucleares como mononucleares, e presença de
membrana hialina, que é um marco da SDRA. Também, foram observadas células em
apoptose, áreas de atelectasia e enfisema. Todavia, animais infectados que foram a
óbito devido à HP no 20o dia pós-infecção apresentaram claros sinais de pneumonia
intersticial crônica (Figura 10).
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Figura 10. Fotomicrografias de pulmões de camundongos DBA/2 não infectados e infectados
com P. berghei ANKA. (A) animal não infectado; (B) animal infectado com 106 EP de P. berghei
ANKA (PbA) que foi a óbito devido à SDRA associada à malária ao 10º dia após infecção (dpi).
Notar o extenso e severo edema alveolar e discretas áreas hemorrágicas, destruição alveolar e
grande quantidade de macrófagos alveolares; (C) animal infectado com 106 EP de PbA que foi a
óbito devido à HP ao 20º dpi. Observar a pneumonia intersticial crônica. H&E, barra de escala:
100µm. NI: não infectado; HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome de desconforto respiratória
agudo. Adaptado de Ortolan et al., 2014.

A utilização de exame radiográfico de tórax frontal é reconhecida como um
critério para o diagnóstico de SDRA (ZUZARTE-LUIS; MOTA; VIGÁRIO, 2014). Em nosso
trabalho, a análise dos exames radiográficos, no 7º dia pós-infecção, revelou
opacidade pulmonar, que foi mais proeminente nos animais que desenvolveram SDRA,
em relação aos animais que desenvolveram HP, ou não foram infectados. Nos nossos
resultados, mostramos que a maioria dos camundongos DBA/2 infectados com PbA
que morreram de SDRA apresentaram valores de PaO2/FiO2 entre 200 e 300 mmHg,
mas ainda houve camundongos que desenvolveram uma forma mais grave da doença,
com valores de PaO2/FiO2 abaixo de 200 mmHg, no 7º dia após a infecção (Figura 11).
A hipoxemia não é uma avaliação direta do dano per se, mas é uma importante
consequência da lesão (LOVEGROVE et al., 2006) e tem sido utilizada há décadas para
caracterização e classificação da síndrome (MOSS; THOMSON, 2010).

43

A

NI– score 0

B

SDRA – score 2

HP – score 1

HP – score 0

C

Figura 11. Imagens representativas do exame radiográfico de camundongos DBA/2 não
infectados e infectados com P. berghei ANKA. DBA/2 infectados que morreram com SDRA ou
HP, apresentando diferentes graduações de opacidade pulmonar no 7º dia após a infecção. (B)
Quantificação da opacidade pulmonar, por escore atribuído por dois observadores
independentes; (n= 12; * 𝑃 ≤ 0,05, teste de Mann-Whitney) (C) Valores de PaO2/FiO2 em
camundongos infectados com P. berghei ANKA, no 7º dia após a infecção. Resultados de três
experimentos agrupados (𝑛 = 13 camundongos, * 𝑃 ≤ 0,05; teste de Mann-Whitney). NI: não
infectado; HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome de desconforto respiratória agudo. Adaptado
de Ortolan et al., 2014.

Posteriormente, os padrões respiratórios [aumento da pausa respiratória
(Penh) e frequência respiratória (FR)], mensurados em câmaras plestimográficas
(Buxco, DSITM) (Figura 12), e a parasitemia foram correlacionados no nosso modelo
experimental. Observamos que no 5º dia pós-infecção (dpi), o grupo SDRA apresentou
padrões de respiração semelhante ao grupo HP e aos camundongos NI. No entanto, no
7º dia após a infecção, o grupo SDRA mostrou valores de Penh mais elevados e
diminuição da RF, sem diferenças significativas nas parasitemias, apesar de uma
discreta elevação. A partir do 9º dia após a infecção, em experimentos independentes,
não foi possível realizar a análise estatística, devido ao número reduzido de animais
sobreviventes do grupo SDRA. Curiosamente, os animais que sobreviveram por
períodos mais longos, isto é, animais que não desenvolveram SDRA e, posteriormente,
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morreram de HP, apresentaram padrões respiratórios semelhante aos níveis basais
(Figuras 13A e B).
Apesar das parasitemias terem aumentado ao longo da infecção, no dia da
morte, a parasitemia no grupo SDRA foi de 20,8% (SD ± 4,6), enquanto a parasitemia
dos camundongos que morreram de HP foi de 40,9% (SD ± 9,21) (Figura 13C).

Figura 12 - Câmaras plestimográficas utilizadas para mensurar o padrão respiratório. Na foto
observam-se quatro camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA com a
síndrome do desconforto respiratório agudo, no interior das câmaras e a imagem do
computador mostra os valores da frequência respiratória. (BUXCO Eletronics, EUA).
A

B

C

Figura 13. Padrões respiratórios e parasitemia de camundongos DBA/2 infectados com P.
berghei ANKA ao longo do tempo. (A) Aumento da pausa respiratória (Pehn), (B) frequência
respiratória e (C) parasitemia. Os camundongos DBA/2 foram separados em SDRA ou HP, de
acordo com a causa de morte; n= 11 camundongos/experimento; ANOVA seguida do pós-teste
de Bonferroni; *p≤ 0,05; Linha tracejada representa o valor médio de camundongos não
infectados. Bpm: batimentos por minuto; HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome de
desconforto respiratória agudo. Adaptado de Ortolan et al., 2014.
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Como queríamos compreender quais seriam os fatores precoces envolvidos na
patogênese da SDRA, e anteriormente já havíamos observado padrões distintos nos
dois fenótipos ao longo da infecção, foi desenvolvido um modelo matemático preditivo
para diferenciar os camundongos que iriam desenvolver a SDRA daqueles que iriam
desenvolver HP, com base em parâmetros respiratórios (Penh e FR) e na parasitemia,
no 7º dia após a infecção.
Para tal, em cada experimento, dois grupos de animais foram infectados ao
mesmo momento, sendo um grupo de sobrevivência, onde os camundongos foram
mantidos vivos por 20 dias após a infecção e um segundo grupo onde os animais foram
eutanasiados, para coleta de amostras, no 7o dia após a infecção (Figura 14). A
evolução da doença foi acompanhada diariamente nos animais do grupo de
sobrevivência e a contagem da parasitemia foi realizada por meio de esfregaços
sanguíneos em ambos os grupos (ORTOLAN et al., 2014).
No 7º dia após a infecção, os camundongos de ambos os grupos, bem como os
animais não infectados, foram dispostos em câmaras plestimográficas (Buxco, DSITM),
onde foram obtidos os valores do Penh e da FR. Neste mesmo dia também foram
realizados os esfregaços sanguíneos e determinada a parasitemia. Somente após a
coleta destes dados, os animais do grupo experimental foram eutanasiados, enquanto
que o grupo de sobrevivência foi mantido em observação por até 20 dias após a
infecção e, sendo assim, possível identificar a causa de morte. Os animais que
morreram em decorrência da SDRA, observada por meio da presença de efusão pleural
(hidrotórax) associada a pulmões hemorrágicos entre o 7º e o 12º dpi e aqueles
animais que morreram mais tardiamente por HP (sem hidrotórax e pulmões pálidos).

46

Figura 14. A sequência de eventos para identificar camundongos DBA/2 infectados com P.
berghei ANKA que desenvolvem SDRA antes da morte. A ilustração representa o modelo
experimental onde camundongos da linhagem DBA/2 infectados com P. berghei ANKA foram
classificados como SDRA ou HP (grupo eutanasiado) no 7º dia pós-infecção, valendo-se dos
seguintes critérios preditivos: aumento da pausa respiratória (Penh), frequência respiratória e
parasitemia, após o final do experimento. Animais que desenvolveram síndrome do
desconforto respiratório agudo (ALI/ARDS) foram a óbito entre 7 e 12 dias pós-infecção,
enquanto os demais animais que desenvolveram hiperparasitemia (HP) morrem após 13º dia
pós-infecção ou foram eutanasiados no 20º dia pós-infecção (grupo de sobrevivência). Os
animais do segundo grupo foram eutanasiados no 7º dia pós-infecção. Fonte: Ortolan et al.,
2014.

Os parâmetros respiratórios e a parasitemia foram analisados estatisticamente
(software MedCalc® v.8), individualmente, por meio de curvas de características de
operação do receptor, ou simplesmente curva ROC (do inglês, Receiver Operating
Characteristic Curve). Esta curva é representada por um gráfico de sensibilidade (ou
taxa de verdadeiros positivos) versus a taxa de falsos positivos (MARGOTTO, 2010)
(Figura 15). Para a análise de cada variável (aumento da pausa respiratória, frequência
respiratória e parasitemia) foi estabelecido um ponto de corte determinado por curva
ROC, obtida a partir de dados do grupo de sobrevivência, onde foi informado ao
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programa, além dos valores para cada camundongo, o status deste animal, ou seja, se
era um animal que foi a óbito de SDRA ou HP (ORTOLAN et al., 2014).

Figura 15. Curvas ROC representativas dos parâmetros preditivos: aumento da pausa
respiratória (Pehn), frequência respiratória (FR) e parasitemia. Gráficos obtidos por meio do
software MedCalc, resultantes de um experimento (n=11 animais). (A) Penh (85,7%
sensibilidade e 100% especificidade). (B) FR (100% sensibilidade e 100% especificidade) e (C)
parasitemia (100% sensibilidade e 50% especificidade).

Assim, os valores obtidos de cada camundongo foram comparados com o
ponto de corte (estabelecido pelo grupo de sobrevivência) e, então, os camundongos
foram classificados em SDRA ou HP. Em cada experimento, para cada animal, o
camundongo foi considerado como SDRA se dois ou três parâmetros analisados
estivessem posicionados acima dos valores de corte, e HP se nenhum ou um
parâmetro estivesse acima destes cortes.
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Na figura 16 (A-F) observam-se os gráficos do Penh, da FR e da parasitemia,
tanto do grupo de sobrevivência, como do grupo eutanasiado, após a classificação com
base nos valores de corte destes parâmetros ao final do experimento.
A

B

C

D

E

F

Figura 16. Parâmetros preditivos do grupo de sobrevivência e do eutanasiado, após a
classificação em SDRA ou HP. Os gráficos A, B e C representam os parâmetros respiratórios,
aumento da pausa respiratória (Penh), frequência respiratória (FR) e parasitemia, no 7º dia
após a infecção (dpi), de camundongos do grupo de sobrevivência que foram a óbito por SDRA
ou HP. (D, E, F) Penh, FR e parasitemia do grupo eutanasiado após a comparação com os
valores de cortes do grupo de sobrevivência no 7º dpi, e classificados em SDRA ou HP, no final
do experimento, de acordo com o modelo preditivo, descrito em Ortolan et al., 2014. Dados de
3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM; Grupo de sobrevivência (n = 11 NI; 12
SDRA e 12 HP); grupo eutanasiado (n = 11 NI; 19 SDRA e 14 HP). Test T onde * p<0,05; **
p<0,01; *** p<0,001). HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome de desconforto respiratória
agudo.

Este modelo permite a classificação retrospectiva do desenvolvimento de SDRA
ou HP e, posteriormente, verifica-se a sensibilidade e a especificidade para cada
experimento. Em nove experimentos realizados, a média de sensibilidade foi de 89% e
a média da especificidade foi de 88,44 % (ORTOLAN et al., 2014).
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3.4 Análise ultraestrutural de pulmões de camundongos DBA/2 que
morreram de SDRA
Devido ao alto potencial da microscopia eletrônica de transmissão em fornecer
informações valiosas sobre tecidos e lesões, e pelo fato de haver poucos relatos que
descrevem a ultraestrutura pulmonar na malária (CORBETT et al., 1989; DUARTE et al.,
1985; MACKENZIE et al., 2000), nós realizamos, pela primeira vez, a análise
ultraestrutural em pulmões de camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA
que foram a óbito em decorrência da SDRA. Nossos resultados mostram que o edema
endotelial com extensões citoplasmáticas, possivelmente, contribui para a oclusão dos
capilares, além do espessamento da membrana basal. Foi observado espessamento
dos septos alveolares, com pronunciado infiltrado inflamatório, especialmente com a
presença de neutrófilos e monócitos, com capilares ocluídos e edema celular, o que
evidencia o papel da inflamação na lesão pulmonar. Ainda, foram observadas células
endoteliais com fenestras, debris celulares, porém não foi observada deposição de
colágeno, característica de fibrose. Entretanto, o resultado mais interessante deste
estudo foi a observação de áreas de contato entre os eritrócitos parasitados e as
células endoteliais nos pulmões dos animais infectados com P. berghei ANKA, cuja
causa de morte foi a SDRA. O diagrama mostra os principais achados observadas por
microscopia eletrônica (Figura 17) (AITKEN et al., 2014) (ANEXO 3).

50

Figura 17. Diagrama representa as principais lesões pulmonares de camundongos DBA/2
infectados com P. berghei ANKA que foram a óbito devido à síndrome do desconforto
respiratório agudo (ALI/ARDS). O esquema resume os achados observados pela microscopia
eletrônica de transmissão. Fonte: Aitken et al., 2014.

Nossos resultados mostraram que a ultraestrutura pulmonar de camundongos
infectados por P. berghei ANKA possui características semelhantes às descritas em
estudos post mortem de pulmões de pacientes infectados com Plasmodium falciparum
(CORBETT et al., 1989; DUARTE et al., 1985; MACKENZIE et al., 2000; TAYLOR et al.,
2012), o que suporta o uso deste modelo murino para estudar a patogênese da SDRA
associada à malária humana.
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4. CITOADESÃO NA IMUNOPATOGÊNESE DA SDRA ASSOCIADA À
MALÁRIA
Eritrócitos parasitados por Plasmodium sp. expressam constantemente
antígenos de superfície variantes (VSAs, do inglês variant surface antigens). Os
parasitas produzem uma ampla diversidade de proteínas, que podem ser
potencialmente translocadas para membrana da célula hospedeira, por um sistema
complexo, que envolve várias etapas e diferentes proteínas (Figura 18) (DE KONINGWARD et al., 2016). Postula-se que expressão de VSAs seja um importante mecanismo
de escape do parasita do sistema imune do hospedeiro, uma vez que as proteínas
envolvidas neste sistema possibilitam a citoadesão destes eritrócitos em diferentes
tecidos (JEMMELY; NIANG; PREISER, 2010).
O fenômeno da citoaderência, especialmente em infecções por P. falciparum
em humanos, está bem elucidado e é considerado um importante fator associado à
malária grave (CRAIG; KHAIRUL; PATIL, 2012; DE LAS SALAS et al., 2013; SHERMAN;
EDA; WINOGRAD, 2003). Já, a descrição da citoadesão de P. vivax, em células
endoteliais, é mais recente e foi também implicada na patogênese da doença
(CARVALHO et al., 2010).
A proteína de membrana de eritrócitos P. falciparum 1 (PfEMP1, do inglês P.
falciparum erythrocyte membrane protein 1), codificada por extensa família de 60
genes denominados VAR, é a VSA mais estudada e está claramente envolvida na
citoadesão. A PfEMP1 localiza-se em regiões específicas na superfície de eritrócitos
parasitados denominadas Knobs, as quais se ligam às células endoteliais (Figura 18)
(MAIER et al., 2009).
Porém, a citoadesão não é somente restrita às células endoteliais. Eritrócitos
parasitados por P. falciparum podem aderir a eritrócitos não parasitados, formando
rosetas, ou ainda, em plaquetas, que formam coágulos, contribuindo para o
agravamento da enfermidade, especialmente em casos de malária cerebral
(WASSMER; GRAU, 2017).
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Figura 18. Diagrama das principais etapas e compartimentos da exportação de proteínas de
Plasmodium sp. para a membrana plasmática do hospedeiro. Membrana plasmática do
parasita (PPM), membrana do vacúolo parasitóforo (PVM); membrana plasmática de
eritrócitos (EPM). Modificado de De Koning-Ward et al., 2016.

A PfEMP1 é conhecida por interagir com ICAM-1, que é uma molécula de
adesão endotelial, que participa da transmigração de leucócitos através de células
endoteliais. Este processo envolve a ativação de sinalização, que leva à interrupção das
junções VE-caderina (CERUTTI; RIDLEY, 2017; SHERMAN; EDA; WINOGRAD, 2003).
Conhecida também por interagir com receptores PECAM-1, CD36, entre outros,
a PfEMP1 tem sido associada aos mecanismos de desenvolvimento da malária cerebral
(RÉNIA et al., 2012). Também, já foram reportados outros receptores que participam
da adesão de eritrócitos infectados, tais como E-selectina, molécula de adesão de
células neurais (NCAM, neural cell adhesion molecule) e, mais recentemente, o EPCR
em células endoteliais (AVRIL et al., 2013, 2016; CARVALHO et al., 2010; DE LAS SALAS
et al., 2013; WASSMER; GRAU, 2017). A PfEMP1, também, liga-se ao sulfato de
condroitina A (CSA, do inglês chondroitin sulfate A) presente em grandes quantidades
nos sincíciotrofoblastos da placenta e, diretamente, responsável pelo acúmulo de
eritrócitos infectados deste órgão (FRIED; DUFFY, 1996).
Ainda, a infecção malárica gera liberação de citocinas pró-inflamatórias, tais
como TNF, IL-1 e IFN-g, que propiciam o aumento da expressão de moléculas de
adesão, incluindo ICAM-1 (CD54), CD36 e trombospondina em células endoteliais,
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especialmente no sistema nervoso central (HEARN et al., 2000). Ainda, a ligação dos
eritrócitos parasitados com o endotélio gera ativação endotelial, bem como amplifica
as respostas pró-inflamatória e pró-coagulante (WASSMER; GRAU, 2017), exacerbando
o processo inflamatório e favorecendo o aparecimento de mais lesões.

4.1 Eritrócito infectado com Plasmodium berghei ANKA faz contato
com endotélio pulmonar de camundongos com SDRA
Como dito anteriormente, nós realizamos uma ampla análise ultraestrutural em
pulmões de camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA que foram a óbito
em decorrência da SDRA. O resultado mais interessante deste estudo foi a observação
de áreas de contato entre os eritrócitos parasitados e células endoteliais pulmonares
destes animais infectados com P. berghei ANKA, cuja causa de morte foi SDRA (Figura
19) (AITKEN et al., 2014) (ANEXO 3).

Figura 19. Eritrócitos infectados por P. berghei ANKA em contato próximo com endotélio
pulmonar de camundongos DBA/2 que foram a óbito devido à SDRA. Imagens
representativas de eritrócitos infectados em estreito contato com o endotélio, tanto em vasos
não congestos (A, B e C), quanto em capilares congestos (D, E e F). Pontes entre eritrócitos
infectados e as células endoteliais estão indicadas pelas setas. SDRA: síndrome de desconforto
respiratória agudo. Fonte: Aitken et al., 2014.
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Apesar de P. berghei não formar knobs como eritrócitos parasitados por P.
falciparum (DE KONING-WARD et al., 2016; HEMPEL, 2017), claramente podemos
observar a formação de pontes entre as duas membranas plasmáticas. Porém, assim
como em outros plasmódios murinos, onde a expressão de VSAs não é bem
compreendida, têm sido descritas outras famílias multigênicas, tais como bir, cir e yir,
de P. berghei, P. chabaudi, e P. yoelli, respectivamente (JEMMELY; NIANG; PREISER,
2010). A expressão destas proteínas tem sido associada a diversas funções dos
parasitas, incluindo citoaderência, variação antigênica, virulência e evasão do sistema
imune (JANSSEN et al., 2002; JEMMELY; NIANG; PREISER, 2010).
Certamente, esses resultados da interação entre eritrócitos infectados e as
células endoteliais pulmonares, ampliou nossos horizontes e despertou um grande
interesse nesta área de investigação.

4.2 Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA acumulam-se nos
pulmões de animais com SDRA
Um aspecto importante da patogênese da malária grave resulta da capacidade
dos eritrócitos parasitados (EP) serem sequestrados na microvasculatura. Este
envolvimento pode ser um resultado direto do bloqueio de vasos sanguíneos ou
efeitos causados pela interação entre o EP e o endotélio, incluindo a resposta
inflamatória local (GREENWOOD et al., 2008; MILLER et al., 2002; RÉNIA et al., 2012).
Além disso, a adesão promove o desaparecimento de formas assexuadas do parasita
na circulação periférica, impedindo assim a sua destruição no baço (MILLER et al.,
2002; POUVELLE et al., 2000; RÉNIA et al., 2012).
Anteriormente, foi demonstrado que EP por P. berghei ANKA (EP-PbA) aderemse às células endoteliais da microvasculatura pulmonar de camundongos CBA/Ca (ELASSAAD et al., 2013), porém sem evidenciar as consequências decorrentes deste
sequestro. Partindo desta premissa, e com base nos resultados prévios que indicaram
estreito contato entre os eritrócitos parasitados e as células endoteliais nos pulmões
destes animais infectados com P. berghei ANKA, nós iniciamos um estudo
hipotetizando que o acúmulo de eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA podem
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participar e/ou ser responsáveis pelo desenvolvimento da SDRA em camundongos
DBA/2.
Para investigar a citoadesão no nosso modelo experimental, inicialmente
analisamos cortes histológicos de tecido pulmonar de camundongos que
desenvolveram SDRA e observamos vários EP em contato próximo com células
endoteliais (Figura 20 A). Além disso, os camundongos SDRA mostraram níveis mais
elevados de expressão de RNAm de P. berghei 18s (Figura 20 B) e maior concentração
de hemozoína nos pulmões quando comparados com camundongos HP no 7º dia após
a infecção (Figuras 20 C, D e E).
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Figura 20. Os camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA que desenvolvem SDRA
e têm maior quantidade de parasitas nos pulmões do que animais que desenvolvem HP. (A)
Imagem representativa de eritrócitos parasitados em contato com células endoteliais em
camundongos que morreram por SDRA; barra de escala: 10 µm. (B) Quantificação da
expressão gênica verificados por qRT-PCR pelo método 2-ΔΔCT, de P. berghei ANKA (18s) no
tecido pulmonar de camundongos eutanaziados, no 7º dia após a infecção. Camundongos que
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desenvolvem SDRA têm mais RNAm de P. berghei do que os que desenvolveram HP (n = 15
SDRA, 12 HP); (C-E) Quantificação de hemozoína pulmonar, obtida por microscopia ótica com
luz polarizada; barra de escala: 20 µm; n= 3 camundongos e 10 imagens/grupo. Os resultados
representam média ± SEM teste T de Student; * p <0,05. HP: hiperparasitemia, SDRA:
síndrome de desconforto respiratória agudo. Adaptado de Ortolan, 2013.

Por análise de imagens [IVIS Spectrum (PerkinElmer)], nós demonstramos,
ainda, que a bioluminescência nos pulmões de camundongos DBA/2 infectados com P.
berghei ANKA expressando luciferase, é maior nos animais que desenvolveram SDRA
(com efusão pleural), em relação àqueles que desenvolveram HP (sem efusão pleural)
(Figura 21) (SERCUNDES et al., 2016)(ANEXO 4).
HP

Órgaõs isolados

Após perfusão

Sem perfusão

SDRA

Figura 21. Camundongos DBA/2 com SDRA acumulam P. berghei ANKA nos pulmões. (A)
Imagens representativas de camundongos com SDRA e HP infectados com P. berghei ANKA
Luciferase, no 7º dia pós-infecção, após a administração de Luciferina. (B) Níveis de
bioluminescência observada nos órgãos isolados destes animais após perfusão com PBS 1X.
Dados expressos com média ± SEM; Teste de Kruskal-Wallis e pós-teste Dunn's; * p <0, 05.
Imagens capturadas e analisadas no aparelho de imagem IVIS® Spectrum. HP:
hiperparasitemia, SDRA: síndrome de desconforto respiratória agudo. Adaptado de Sercundes
et al., 2016.

Os dados apresentados, em conjunto, indicaram que os camundongos
infectados com EP-PbA e que desenvolvem SDRA acumulam mais parasitas nos
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pulmões, sugerindo a importância desses na patogênese da SDRA. Entretanto, em
estudo recente com 29 pacientes da Tailândia foi observado que, apesar de não haver
diferenças entre o sequestro de eritrócitos infectados por P. falciparum nos pulmões
de pacientes que desenvolveram SDRA em relação aos que não desenvolveram, foi
evidente que os pacientes que manifestaram a SDRA apresentaram maior quantidade
de pigmento malárico pulmonar (MAKNITIKUL et al., 2017).

4.3 TNF está envolvido na citoadesão de eritrócitos parasitados por P.
berghei ANKA no modelo experimental para SDRA
Como dito anteriormente, a elevação da produção de citocinas inflamatórias, tais
como TNF, IL-1 e IFN-g, aumenta a expressão de moléculas de adesão, que estão
envolvida com a gravidade da malária (SHERMAN; EDA; WINOGRAD, 2003). Ainda, a
resolução clínica da malária causada por P. falciparum em crianças nigerianas foi
associada ao polimorfismo dos genes promotores (TNF-238) (OLANIYAN et al., 2016).
Os camundongos que desenvolveram SDRA no 7º dpi apresentaram níveis mais
elevados de TNF séricos do que os camundongos que desenvolvem HP (Figura 22A),
sugerindo que esta citocina pró-inflamatória pode ser crítica para o desenvolvimento
da SDRA. Ainda, nós observamos que células endoteliais pulmonares primárias isoladas
de camundongos DBA/2 (CEPP-DBA/2), por si só, são capazes de produzir TNF, quando
estimuladas por EP-PbA (Figura 22B). Estas dados corroboraram os achados que
mostram que células endoteliais imortalizadas HUVECS (do inglês, human umbilical
vein endotelial cells) produzem TNF, e que esta substância pode estar envolvido na
ativação autócrina dessas células (IMAIZUMI et al., 2000).
Para verificar se a aderência do EP-PbA em células endoteliais pulmonares
primárias de camundongos DBA/2 está envolvida no desenvolvimento da SDRA,
primeiramente realizamos um estudo detalhado para se certificar que as células
isoladas eram realmente CEPP-DBA/2. Nossos resultados mostraram a expressão de
marcadores específicos, tais como eNOs, CD62E, vWF, CD31, ACE e V-caderina,
característicos de células endoteliais (dados não mostrados).
Posteriormente, realizamos um ensaio de aderência estática em cultura de
CEPP-DBA/2, onde as células foram estimuladas com TNF. Foi observado que células
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estimuladas com TNF apresentaram maior quantidade de EP-PbA que as não
estimuladas (NE) em 24 e 72 horas (Figuras 22C e D). O ensaio de aderência em fluxo
também demonstrou que o TNF promoveu mais adesão de EP-PbA nas CEPP-DBA/2
que células não estimuladas (dados não apresentados).
Na sequência, para analisar a influência de mediadores inflamatórios
produzidos por macrófagos (MФ) pré-estimulados com EP-PbA, as células endoteliais
pulmonares primárias foram plaqueadas e acima delas foram adicionados MФ em
membranas semipermeávies (transwells) em contato ou não com EP-PbA, seguido de
ensaio de aderência (Figuras 22 E e F). Os EP-PbA em contato com MФ promoveram
maior aderência de EP-PbA nas CEPP-DBA/2. Além disso, nós observamos que MФ em
contato com EP-PbA produziram mais TNF e IFN-g (dados não mostrados) do que MФ
estimulados com eritrócitos não parasitados (EnP) ou não estimulados (NE) (Figura 21
G). Esses dados sugerem que o IFN-g e, especialmente, o TNF são importantes para a
adesão do EP-PbA na malária grave, especialmente na SDRA.
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Figura 22. TNF está envolvido na citoadesão de eritrócitos parasitados por P. berghei em
modelo experimental de SDRA. (A) Quantificação de TNF sérico em camundongos DBA/2 não
infectado e infectado, classificado de acordo com o modelo preditivo em SDRA e HP, por ELISA.
Dados de 2 experimentos agrupados expressos com média ± SEM; Teste ANOVA, seguido de
Bonferroni; (B) CEPP-DBA/2 produzem TNF quando estimuladas com EP-PbA, quantificado por
ELISA. Resultados de 2 experimentos independentes (n=4 por grupo) expressos com média ±
SEM (Teste Mann Whitney, onde *p<0,05). (C e D) Adesão de EP-PbA é maior em CEPP-DBA/2
quando estimuladas com TNF (50ng/ml), em ensaio estático com 24 horas e 72 horas de
estímulo. Dados de 3 experimentos agrupados; Teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste
de Dunn’s. (E-G) EP-PbA em contato com macrófagos promovem a citoadesão de EP-PbA em
CEPP-DBA/2. Resultado representativo de 2 experimentos independentes; n= 3 a 4 lamínulas
por estímulo; Teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Todos os resultados foram expressos
com média ± SEM, *p<0,05; ** p<0,01 e *** p<0,001; NE: células não estimuladas; EnP:
eritrócitos não parasitados; EP-PbA: eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA; CEPP-DBA/2:
Células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2; MΦ: macrófagos
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peritoneais; NI: não infectados; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo; HP:
hiperparasitemia. Adaptado de Ortolan, 2017.

4.4 ICAM e VCAM estão sobre-expressos
camundongos DBA/2 que desenvolvem SDRA

em

pulmões

de

A molécula de adesão ICAM-1 tem sido amplamente envolvida na
patogênese da malária grave, especialmente na malária cerebral. Em autópsias, foram
observados eritrócitos parasitados em colocalização com vasos positivos para ICAM-1
(TURNER et al., 1994) e vasos com maiores níveis de ICAM-1 têm maiores cargas de
eritrócitos parasitados sequestrados (SILAMUT et al., 1999). Entretanto, sabe-se que a
variabilidade genética, tanto da proteína de ligação de P. falciparum (PfEMP-1) quanto
dos diferentes domínios do ICAM-1, levam a diferentes afinidades desta interação, o
que pode estar envolvido na patogênese da doença (AVRIL et al., 2016; TSE et al.,
2004).
As proteínas da família PfEMP1 são responsáveis por mediar a adesão de
eritrócitos infectados às células endoteliais (CE), por meio de ligação específica com
múltiplos receptores, incluindo CD36, molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1), Eselectina, CD31 (PECAM-1), e ao receptor placentário sulfato de condroitina A (CSA)
(AVRIL et al., 2016).
Ainda, foi demonstrado que EP com P. berghei ANKA (EP-PbA) aderem às
células endoteliais de microvasculatura pulmonar de camundongos CBA/Ca, e que
células estimuladas por TNF expressam mais ICAM-1 e VCAM (EL-ASSAAD et al., 2013).
No modelo de P. chabaudi, a ausência de ICAM-1 em camundongos infectados,
mostrou menos anemia e perda de peso, reduziu o acúmulo de parasitas, tanto no
baço quanto no fígado, e parasitemia superior durante pico agudo, o que evidencia a
importância da ICAM-1 na patogênese da infecção por P. chabaudi (CUNNINGHAM et
al., 2017).
Nós observamos, por meio de imunoistoquímica, um aumento de expressão
das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM nos tecidos pulmonares de camundongos
que desenvolveram SDRA, comparados com os grupos HP e não infectados (Figura 23).
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Figura 23. ICAM-1 e VCAM estão sobre-expressos em pulmões de camundongos DBA/2
infectados com P. berghei ANKA que desenvolveram SDRA, no 7º dia após infecção. (A)
Imagens representativas da marcação por imunoistoquímica de ICAM-1 e VCAM. (B) Análise de
imagens (aumento de 20 vezes) e quantificação da intensidade de marcações realizadas pelo
software ImageJ (versão 1.5 1K, National Institute of Health, USA). As áreas (totais e marcadas
com diaminobenzidina) foram analisadas pela ferramenta “color treshould” e plugin IHC
toolbox. Barra de escala: 100 µm. Dados apresentados como média ± SEM. Teste de KruskalWallis, seguido pelo pós-teste de Dunn’s (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). NI: não infectado;
HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo. Modificado de
Ortolan, 2017.
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4.5 TNF está envolvido no aumento da expressão gênica de ICAM-1 e
VCAM e, consequente, citoadesão de EP-PbA em células endoteliais
pulmonares primárias
A participação da molécula de adesão ICAM-1 na patogênese da malária severa
é controversa. Utilizando camundongos deficientes para esta molécula foi
demonstrado que o desenvolvimento da malária cerebral em modelos murinos pode
ser independente de ICAM-1 (RAMOS et al., 2013). Entretanto, estudos
complementares foram realizados para verificar o papel do ICAM-1 na citoadesão de
eritrócitos infectados em células endoteliais, bem como a sua importância na gênese
da síndrome respiratória.
Nós verificamos o envolvimento de ICAM-1 e VCAM, em um sistema ex-vivo
mais controlado, em ensaios de adesão de EP-PbA em células endoteliais pulmonares
de DBA/2 (CEPP-DBA/2). Nossos resultados mostraram que TNF aumenta a expressão
gênica de ICAM-1 e VCAM com a exposição por 24, 48 e 72 horas (Figuras 24 A-F).
Ainda, para confirmar a importância do TNF utilizamos anticorpos neutralizantes antiTNF e constatamos que o bloqueio desta citocina pró-inflamatória reduziu a adesão de
EP-PbA em CEPP-DBA/2 (Figura 24G).
Portanto, nossos dados em conjunto sugerem fortemente que o TNF induz a
expressão de moléculas de adesão, como o ICAM-1 e VCAM, em células endoteliais
pulmonares, indicando que estas proteínas são essenciais para a citoadesão do EP-PbA
neste modelo, sugerindo a sua participação na patogênese da SDRA associada à
malária. Por outro lado, fica claro que a produção de citocinas inflamatórias como IFNγ (dados não apresentados) e TNF estão também envolvidas neste processo, a medida
que induzem o aumento da expressão de ICAM-1, podendo também contribuir
indiretamente para a adesão dos EP.
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Figura 14. TNF está envolvido no aumento da expressão gênica de ICAM-1 e VCAM, e
consequente, citoadesão de eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA em células
endoteliais pulmonares. (A-F) Expressão gênica de ICAM-1 e VCAM em células endoteliais
pulmonares primárias de camundongos DBA/2 (CEPP-DBA/2). As células foram estimuladas
com TNF (50ng/ml), EP-PbA (25 EP-PbA por célula) ou não estimuladas (NE) durante 24, 48 e
72 horas. Valores obtidos por qRT-PCR, analisados pelo método 2-∆∆CT e expressos em número
de vezes aumentado em relação às células NE. (G) O bloqueio de TNF reduz a adesão de EPPbA em CEPP-DBA/2. Foram utilizados anticorpos anti-TNF e IgG (como controle negativo) na
concentração de 1 µg/ml, por 24 horas. Dados de 2 experimentos agrupados (n=6, por
estímulo e por tempo) expressos com média ± SEM; Teste One-way ANOVA, pós-teste
Bonferroni onde *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Modificado de Ortolan, 2017.
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4.6 EPCR está envolvido na citoaderência de eritrócitos parasitados
com P. berghei ANKA
Recentemente foi demonstrado que, além do ICAM-1, o EPCR interage para
mediar a ligação do EP com células endoteliais de cérebro e pulmão, especialmente
quando ativadas por TNF (AVRIL et al., 2016). Foi evidenciado que os domínios de
PfEMP1 do eritrócito parasitado, quando se liga ao EPCR, leva a diversos mecanismos
patogênicos. Ademais, isolados de P. falciparum provenientes de pacientes com
malária grave em população adulta da Índia, que apresentaram elevado quantidade de
genes de virulência (var genes), que codificam domínios de pfEMP1 e ligam-se aos
domínios DC8 e DC6 do EPCR (BERNABEU et al., 2016).
O EPCR liga-se à proteína C ativada (APC) e cliva o receptor 1 ativado por
protease (PAR-1), que divide especificamente a via RAC1, inibe a ativação do fator
nuclear Kβ e, consequentemente, protege a barreira endotelial (SHABANI et al., 2016).
Esta proteína também facilita a ativação da proteína C pelo complexo trombinatrombomodulina. Já foram observados efeitos citoprotetores do EPCR na proteção
vascular e tecidual em cérebro, pulmões, rins e fígado (SHABANI et al., 2016). Dentre
as atividades citoprotetoras da APC, destaca-se o seu envolvimento na proteção da
barreira hematoencefálica, bem como sua atividade anti-inflamatória e antiapoptótica. Assim acredita-se que a APC pode estar diretamente associada às
complicações associadas à malária grave (MOSNIER; LAVSTSEN, 2016). Os domínios de
DC8 têm diferentes afinidades de ligação e o bloqueio do ligante de APC prejudica a
ligação APC-EPCR e promove assim, a disfunção vascular e o aumento da
permeabilidade vascular (BERNABEU et al., 2016). Ainda, o EPCR pode ser destacado
da superfície da célula pela enzima ADAM17/TACE, tornando-se solúvel sEPCR (QU et
al., 2007).Logo, hipotetizamos que o EPCR poderia estar implicado na patogênese da
SDRA associada à malária grave. Nossos resultados mostraram que camundongos que
desenvolveram SDRA expressam mais EPCR em relação aos camundongos que
desenvolveram HP (Figura 25A). Ainda, estes animais apresentaram níveis séricos de
EPCR solúvel mais altos que camundongos que desenvolveram HP (Figura 25B).
Observamos, também, que TNF aumenta a expressão gênica de EPCR em CEPP-DBA/2
durante os estímulos de 24, 48 e 72 horas (Figuras 25 C-E).
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Figura 25. EPCR está envolvido na citoaderência de eritrócitos parasitados com P. berghei
ANKA, em células endoteliais pulmonares. (A) Expressão gênica de EPCR em pulmões de
camundongos DBA/2 que foram a óbito de SDRA ou HP. (B) quantificação do EPCR solúvel em
soros de camundongos DBA/2 que foram a óbito de SDRA ou HP. (C-E) Expressão gênica de
EPCR em células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2 estimuladas com
EP-PbA ou não estimuladas durante 24 horas (C), 48 horas (D) e 72 horas (E). Valores obtidos
por qRT-PCR analisados pelo método 2-∆∆CT e expressos em número de vezes aumentado em
relação aos animais não infectados (NI) ou às células não estimuladas (NE). Dados de 2 ou 3
experimentos agrupados (n=6 por estímulo e por tempo) expressos com média ± SEM; Teste
One-way ANOVA, pós-teste Bonferroni onde *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). NE: células não
estimuladas; EP-PbA: eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA; NI: animais não infectados;
HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo. Modificado de
Ortolan, 2017.
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Porém, em estudo recente, foi demonstrado que a expressão do EPCR nos
pulmões de pacientes infectados por P. falciparum que desenvolveram SDRA estava
diminuída quando comparada aos que não desenvolveram, analisados por
imunoistoquímica. Entretanto, os autores sugerem que a alteração do EPCR,
juntamente com a trombomodulina em associação com o depósito de hemozoína nos
pulmões, desempenham um papel importante na patogênese da SDRA. Ainda, as
marcações de TNF e ICAM-1 estavam aumentados nos pulmões dos pacientes que
desenvolveram a síndrome (MAKNITIKUL et al., 2017).
Todavia, inesperadamente, foi demonstrado que eritrócitos parasitados que
expressam a variantes DC13 HB3var03 ou IT4var07 da PfEMP1 não se ligaram ao EPCR
de células endoteliais do cérebro in vitro. Por outro lado, foi evidenciado que a
variante DC8 IT4var19 pode se ligar ao EPCR, mas essa interação foi inibida quando foi
adicionado soro ou plasma humano normal aos ensaios. Portanto, a discrepância na
atividade de ligação do EPCR e as proteínas recombinantes PfEMP1 indicam a
necessidade de mais estudos para entender o real significado fisiológico decorrente
desta interação PfEMP1-EPCR (AZASI et al., 2018).
Em conclusão, nossos dados, em conjunto, apontam que o TNF induz a
expressão de moléculas de adesão, como o ICAM-1, VCAM e EPCR, além de ativar as
células endoteliais, tanto in vivo quanto in vitro. Tais resultados permitem inferir que
estes fatores são essenciais para a citoadesão do EP-PbA, e desta forma, sugerem
fortemente a participação destes mecanismos na patogênese da SDRA associado à
malária.
Sabe-se que a inibição de mecanismos de citoadesão pode melhorar o
prognóstico da infecção (WASSMER; GRAU, 2017); portanto, ressaltamos que os
processos acima descritos podem ser importantes alvos no tratamento da SDRA
decorrente de infecção por Plasmodium, atuando como terapia adjuvante em
associação ao uso de antimaláricos, tornando o tratamento mais eficiente, com a
diminuição da morbidade e da mortalidade destes pacientes.
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5. O PAPEL DOS NEUTRÓFILOS NA PATOGENIA DA SDRA ASSOCIADA À
MALÁRIA
Na SDRA associada à malária observou-se que o infiltrado inflamatório é rico
em neutrófilos (CABEZON ESTEVANEZ; GORGOLAS HERNANDEZ-MORA, 2016).
Interessados em saber quais células inflamatórias são encontradas em pulmões de
camundongos DBA/2 que desenvolvem SDRA e, portanto, responsáveis pela
patogênese da enfermidade, nós isolamos e identificamos diferentes populações de
leucócitos, por citometria de fluxo. Como supúnhamos, observamos aumento de todas
as populações de células inflamatórias estudadas nos pulmões de camundongos DBA/2
infectados com P. berghei ANKA, quando comparadas com camundongos não
infectados (dados não mostrados). Entretanto, quando separamos os animais
infectados, no 7º dia após infecção, de acordo com o modelo preditivo, previamente
descrito (ORTOLAN et al., 2014), foi observada maior quantidade de neutrófilos nos
pulmões de camundongos DBA/2 que desenvolveram SDRA, quando comparados com
os pulmões camundongos que desenvolveram HP (SERCUNDES et al., 2016) (ANEXO 4).
Neste trabalho, mostramos que os neutrófilos estão envolvidos na gênese da
SDRA. Assim, observamos, no nosso modelo, um intenso infiltrado inflamatório
pulmonar, juntamente com o aumento significativo da população de neutrófilos
Ly6G+CD11b+ em DBA/2 com SDRA, quando comparados aos camundongos que
desenvolveram HP. Ainda, identificamos um aumento da expressão de RNA
mensageiro de Ncf2, um marcador específico de neutrófilos, que estava regulado
positivamente nos pulmões de camundongos com SDRA. Estes resultados
corroboraram com as concentrações séricas mais elevadas das quimiocinas KC (CXCL1) e MIP-2 (CXCL-2), quando comparadas com camundongos HP, nos dias 3 e 5 após a
infecção. Além disso, estes neutrófilos mostraram maior produção de espécies reativas
de oxigênio (EROS) (DHR +) e aumento da atividade da mieloperoxidase (MPO), tanto
nos pulmões, quanto no lavado bronco-alveolar (BAL). Tais dados juntos
substanciaram nossa hipótese que camundongos com SDRA recrutam mais neutrófilos,
e estes estão mais ativos nos seus pulmões do que em camundongos em desenvolvem
HP. Ainda, foi demonstrado que camundongos tratados com anticorpos antineutrófilos
(GR1; RB6-8C5 ) ficavam protegidos da SDRA (SERCUNDES et al., 2016) (ANEXO 4).
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Recentemente, foi também demonstrado o papel essencial dos neutrófilos na
SDRA associada à malária em modelo murino. Pádua e colaboradores trataram
camundongos com lipoxina A4 e observaram a proteção da SDRA, com redução de
neutrófilos periféricos e pulmonares em C57B/6 infectado com P. berghei ANKA
(PÁDUA et al., 2018).
A produção de EROS e a liberação de MPO são, respectivamente, os passos
iniciais e finais para gerar armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs, do inglês,
neutrophils extracelullar traps) (HITCHON et al., 2002; THOMAS et al., 2012;
VOROBJEVA; PINEGIN, 2014). Considerando a hipótese de que as NETs podem
contribuir para a patogênese da SDRA, investigamos se P. falciparum e P. berghei
ANKA poderiam induzir NETose ex vivo. De fato, de modo inédito, demonstramos que
EP por P. falciparum induzem a formação de NETs em neutrófilos humanos
(SERCUNDES et al., 2016) (ANEXO 4), e que EP-PbA também incitam a produção de
NETs em neutrófilos de camundongos DBA/2 (Figura 26) e (SERCUNDES et al., 2016).
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Figura 26. P. berghei ANKA induz a formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos
(NETs). Várias imagens de NETs procedentes de neutrófilos de camundongos DBA/2
estimulados com eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA (EP-PbA), marcado com
anticorpos antimieloperoxidase (verde), anti-histona (vermelho) e DNA corado com Hoechst
(azul). A última linha mostra outras NETs coradas com Sytox Green; barra de escala 20 µm.
Fotos: Michelle Klein Sercundes.

Recentemente, alguns trabalhos têm mostrado que histonas presentes em
granulócitos também podem contribuir para a lesão tecidual encontrada em diversos
modelos de SDRA (BRANZK et al., 2014; CAUDRILLIER et al., 2012; VOROBJEVA;
PINEGIN, 2014). Essas histonas, principalmente de neutrófilos (NETs), teriam ação
microbicida, pois projetar-se-iam do neutrófilo para capturar e imobilizar o organismo
invasor (BRANZK et al., 2014). Interessantemente, a presença de NETs circulantes foi
relatada no sangue de crianças infectadas com malária por P. falciparum (BAKER et al.,
2008). In vivo, foram identificadas NETs nos pulmões de camundongos infectados EP-
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PbA, sugerindo que este mecanismo pode estar associado à SDRA observada na
malária.
Para determinar o efeito das NETs sobre a patogênese da SDRA, optamos por
utilizar uma intervenção farmacológica, utilizando um fármaco chamado de
PulmozymeÒ (Roche, EUA). Trata-se de uma DNAase recombinante humana, com
reconhecido efeito na destruição das NETs. O experimento consistiu no tratamento de
camundongos DBA/2 com este medicamento, nos dias 3 e 6 após a infecção.
Assim, observamos que enquanto normalmente cerca de 40-60% dos
camundongos não tratados morreram com sinais de SDRA, menos de 20% dos
camundongos tratados com PulmozymeÒ apresentaram complicações pulmonares.
Neste grupo, os animais foram acompanhados até o 20o dia após a infecção e,
curiosamente a SDRA nunca foi relacionada como causa da morte destes animais. Não
foram encontradas diferenças na parasitemia associada ao tratamento, mas os
camundongos tratados com PulmozymeÒ apresentaram diminuição do Penh, aumento
da FR e espessamento da parede alveolar discreto. Por outro lado, os animais
controles claramente sucumbiram devido à SDRA, apresentando edema, hemorragias
e um elevado afluxo de células inflamatórias. Paralelamente, utilizamos um
tratamento análogo com uma droga chamada de Sivelestat, substância inibidora da
elastase, e que também tem efeito na inibição da formação das NETs. Como esperado,
os resultados obtidos foram semelhantes àqueles observados no tratamento com
PulmozymeÒ (SERCUNDES et al., 2016) ( ANEXO 4).
As quimiocinas fazem parte de uma família especializada de citocinas, que
funcionam como reguladoras do processo inflamatório, pela habilidade de recrutar e
ativar subpopulações específicas de leucócitos. Na inflamação pulmonar, a via de
sinalização CXCR4/CXCL12 tem um papel central para a migração de neutrófilos e
fibroblastos para o tecido pulmonar em resposta a lesões pulmonares de diferentes
etiologias (GARIBALDI et al., 2013; SONG et al., 2010; YAMADA et al., 2011; YAXIN et
al., 2014). Nós hipotetizamos que este eixo CXCR4/CXCL12 poderia ser importante na
SDRA associada à malária e, assim, investigamos seu papel utilizando o plerixafor,
AMD3100, que é um antagonista do CXCR4 que inibe a sua ligação ao CXCL12,
evitando o acúmulo local de neutrófilos (DRUMMOND et al., 2015; LUKACS et al.,
2002).
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Observamos que o tratamento com este antagonista de CXCR4 também
protegeu os camundongos da SDRA, assim como os fármacos PulmozyneÒ e Sivelestat
e a depleção de neutrófilos utilizando-se anticorpos anti-GR1 (SERCUNDES et al., 2016)
(ANEXO 4).
A utilização de antagonista do CXCR4 como alvo terapêutico tem sido
amplamente estudada para o tratamento de tumores, infecções por HIV e algumas
imunodeficiências. Em lesões pulmonares de diferentes etiologias, tais como a
induzida por endotoxinas ou hiperóxia e, ainda, quadros alérgicos, também se
observou uma clara melhora nestes animais (DRUMMOND et al., 2015; LUKACS et al.,
2002; YAMADA et al., 2011). Recentemente, demonstrou-se que o AMD3100 tem a
capacidade de liberar neutrófilos do compartimento marginal do pulmão para o
sangue, sem alterar a produção de neutrófilos da medula óssea (DEVI et al., 2013),
como também foi mostrado nos nossos resultados.
Durante mais de 10 anos, medicamentos como PulmozymeÒ, Sivelestat e
AMD3100 têm sido utilizados em pacientes, como tratamentos adjuvantes de várias
doenças (AIKAWA et al., 2011; AIKAWA; KAWASAKI, 2014; CASHEN et al., 2008;
DILMEN; KARAGOL; OGUZ, 2011; ERDEVE et al., 2007; HENDRIX et al., 2004;
TAMAKUMA et al., 2004) e estão comercialmente disponíveis. Porém, até o momento,
não foram realizados ensaios clínicos para testar especificamente os inibidores de
elastase em pacientes com doença pulmonar grave, como SDRA (IWATA et al., 2010;
ZEIHER et al., 2004).
Em resumo, demonstramos de maneira objetiva o papel central dos neutrófilos
na SDRA associada à malária, e observamos pela primeira vez que Plasmodium sp.
induz a formação de NETs e que estas estão envolvidas na gênese desta enfermidade
(Figura 27). Neste sentido, este trabalho trouxe uma importante contribuição para o
avanço científico na área da malária, especialmente da SDRA e, ainda, sugere diversas
possibilidades de tratamento coadjuvantes, que podem evitar ou minimizar o
desenvolvimento desta síndrome.
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Figura 27. O diagrama representa as interações de neutrófilos na síndrome do desconforto
respiratório agudo associada à malária. Após a infecção por P. berghei ANKA ocorre o
acúmulo de neutrófilos nos pulmões de camundongos DBA/2, e estes promovem a patogênese
da SDRA. Em particular, a liberação de mieloperoxidase, de espécies reativas de oxigênio e a
formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs) promovem as lesões e
determinam a causa da morte desses camundongos. Fonte: Sercundes et al., 2016.
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6. ASSOCIAÇÃO DE HEME OXIGENASE 1 E O DESENVOLVIMENTO DA
SDRA ASSOCIADA À MALÁRIA
6.1

Sistema Heme Oxigenase
O sistema heme oxigenase tem sido intensamente estudado devido às suas

propriedades reguladoras nos processos fisiológicos e patológicos. A heme oxigenase
tem duas isoformas: HO-1, que é induzível por uma variedade de estímulos, e heme
oxigenase-2 (HO-2), que é constitutiva e, possivelmente, regula as funções celulares
fisiológicas normais. A HO-1, codificado pelo gene hmox-1, é considerada uma enzima
protetora por suas ações anti-inflamatórias, antiapoptóticas e antiproliferativas em
diferentes tipos celulares, incluindo células endoteliais (AGARWAL; BOLISETTY, 2013;
SOARES et al., 1998). Esta enzima participa da degradação do heme livre, derivado de
hemoglobina e mioglobina, em quantidades equimolares de CO, ferro e biliverdina. A
biliverdina é, posteriormente, reduzida à bilirrubina por biliverdina redutase. A HO-1
desempenha um papel protetor em vários órgãos por meio da modulação das
respostas dos tecidos às lesões, incluindo o traumatismo pulmonar associado à
hiperóxia, bem como hipertensão pulmonar e fibrose pulmonar (CHRISTOU et al.,
2000; OTTERBEIN; MANTELL; CHOI, 1999; TSUBURAI et al., 2002).
Ainda, a HO-1 fornece proteção celular por meio da degradação de heme livre,
uma vez que esta molécula livre tem efeito oxidante (BALLA et al., 1991; TRACZ; ALAM;
NATH, 2007). Em resposta ao estresse oxidativo, a HO-1 é regulada pelo fator de
transcrição Nrf2 e seus genes alvo são importantes para proteger contra ROS e danos
celulares (LOBODA et al., 2016; MOTTERLINI; OTTERBEIN, 2010; STOCKER et al., 1987).

6.2 A indução da heme oxigenase 1 protege camundongos de
desenvolver SDRA associada à malária
Ao infectarmos camundongos DBA/2 com P. berghei ANKA (PbA), observamos
que animais que desenvolveram SDRA apresentavam maior quantidade de HO-1
pulmonar, tanto pela expressão de RNAm, quanto na avaliação dos níveis proteicos,
quando comparados com animais não infectados ou que desenvolveram HP, no 7º dia
após a infecção. Além disso, os níveis séricos de HO-1, bem como do lisado do tecido
pulmonar, também mostraram-se mais elevados nos animais que desenvolveram
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SDRA. Corroborando com estes resultados, mensuramos a atividade de HO-1
indiretamente, por meio da quantificação da bilirrubina, e observamos aumento da
atividade enzimática nos animais que desenvolveram SDRA, em relação aos animais
que desenvolveram HP ou não infectados (PEREIRA et al., 2016) (ANEXO 5).
Porém, vimos que a indução de HO-1, pela administração de hemina, protegeu
os camundongos DBA/ 2 infectados com PbA de desenvolverem a SDRA, demonstrado
pela evolução da doença, pelos achados histopatológicos e melhora dos parâmetros
respiratórios (PEREIRA et al., 2016) (ANEXO 5).
E, finalmente, neste trabalho, uma importante contribuição foi demonstrar que
animais tratados com hemina, tiveram seus níveis séricos de VEGF reduzidos,
diminuição das aberturas das junções endoteliais, redução da permeabilidade vascular
pulmonar determinada tanto pela quantificação do Azul de Evans in vivo, quanto in
vitro, em células endoteliais pulmonares primárias, em sistemas de membranas
semipermeáveis (PEREIRA et al., 2016) (ANEXO 5). Anteriormente, foi demonstrado
que o VEGF é um indutor potente da enzima HO-1 e que a indução desta enzima
reduziu a lesão pulmonar aguda causada por hiperóxia (SINER et al., 2007). Resultados
anteriores também mostraram que a indução de HO-1 por hemina tem efeitos antiinflamatórios em modelos de SDRA induzidos por sepse e LPS e contra choque
endotóxico (KONRAD et al., 2016; LUO et al., 2014; TAMION et al., 2006).
Portanto, nossos resultados reforçam dados apresentados em outros modelos,
pois o tratamento com a hemina reduziu níveis séricos e/ou pulmonares de VEGF, TNF,
IFN-g, MCP-1 no 7º dia após a infecção, que coincidem com o aumento dos níveis de
HO-1 no soro e nos pulmões.

6.3

O duplo papel da HO-1 na malária
A ação da HO-1 na malária há muito tempo atrai o interesse da comunidade

científica e dos médicos clínicos. Diversos estudos demonstraram o papel da HO-1 na
infecção por malária, tanto em seres humanos, quanto em modelos murinos, nos quais
exibiram elevados níveis de expressão desta enzima durante a infecção, ou
interferiram no desenvolvimento da doença após sua modulação (PAMPLONA et al.,
2007; PEREIRA et al., 2016; WALTHER et al., 2012).
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A SDRA, causada por diferentes etiologias incluindo a infecção malárica, leva à
liberação de ROS e heme livre, ambos prejudiciais para as células endoteliais do
hospedeiro. Além disso, o heme influencia a ativação de neutrófilos, levando a uma
explosão respiratória, quimiotaxia e formação de NETs (IMMENSCHUH et al., 2017).
Quando expostas ao heme livre, as células hospedeiras aumentam a expressão de HO1 (FERREIRA et al., 2008), que o cataboliza em produtos menos tóxicos (ferro,
biliverdina e monóxido de carbono) (LOBODA et al., 2016).
Embora estudos concluam que HO-1 desempenhe um papel protetor,
mitigando os efeitos da malária cerebral (PAMPLONA et al., 2007), da lesão hepática
(SEIXAS et al., 2009) ou da SDRA (PEREIRA et al., 2016), sabe-se que a expressão desta
enzima induzível nem sempre é benéfica. No início da infecção por Plasmodium, isto é,
na fase assintomática (estágio hepático da doença), a expressão de HO-1 é prejudicial,
uma vez que reduz a inflamação e, consequentemente, proporciona um ambiente
favorável para o desenvolvimento e a multiplicação de parasitas (EPIPHANIO et al.,
2008).
Além disso, um estudo realizado em crianças gambianas (WALTHER et al., 2012)
mostrou que altos níveis de HO-1 foram associados com malária grave. Os autores
também observaram um aumento na expressão de RNAm hmox-1 em células
inflamatórias. Surpreendentemente, eles induziram a expressão de HO-1 em
neutrófilos usando hemina, o que levou ao aumento do estresse oxidativo (WALTHER
et al., 2012), sugerindo que este acarrete lesão grave às células endoteliais, e que este
é o mecanismo pelo qual a HO-1 contribui para a SDRA. Por outro lado, o aumento de
HO-1, incitado por hemólise crônica, induziu o acúmulo de granulócitos imaturos no
sangue, o que levou a uma redução do estresse oxidativo (CUNNINGTON et al., 2011).
Entretanto,

esta

diminuição

pode

favorecer

novas

infecções

bacterianas

(CUNNINGTON et al., 2011), predispondo pacientes com malária à coinfecções, o que
facilita o desenvolvimento da SDRA (LACERDA et al., 2012; MUELLER et al., 2012).
Além disso, a interdependência dos níveis de HO-1 e de EROS reforça a
hipótese de que o aumento de HO-1 seja um mecanismo para reverter a resposta
inflamatória exacerbada e minimizar os danos causados pelas EROS. Assim, apesar de
estar aumentada durante a fase grave da malária, o papel da HO-1 nessas doenças
parece ser benéfico.
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Como a SDRA em humanos pode ocorrer mesmo após a conclusão do
tratamento de malária (TAYLOR; CAÑON; WHITE, 2006; TONG; BALLANTINE; YOUEL,
1972), hipotetiza-se que o acúmulo de hemozoína residual no tecido pulmonar,
mesmo após a depuração do parasita, desempenha um papel importante para incitar a
SDRA. A hemozoína é um potente indutor da resposta inflamatória e está
correlacionada com SDRA experimental (DEROOST et al., 2013). Portanto, HO-1 pode
ser um alvo para prevenir SDRA, evitando efeitos deletérios do estresse oxidativo e da
resposta inflamatória exacerbada. Compostos como desoxirapontigenina, quercetina,
hemina, curcumina, carnosol e cobalto (indutores) e protoporfirinas de estanho e zinco
(inibidores) também são conhecidos moduladores de HO-1 (CHI et al., 2016; FEI et al.,
2012; IMMENSCHUH et al., 2017; LUO et al., 2014; PAMPLONA et al., 2007; PEREIRA et
al., 2016; YU et al., 2016; ZHOU et al., 2013). Além disso, o monóxido de carbono (CO),
um dos produtos da degradação do heme pela HO-1, mostra os mesmos efeitos antiinflamatórios, antiapoptóticos e antiproliferativos, similares aos efeitos da HO-1. Por
esse motivo, as moléculas liberadoras de CO (CO-RMs, do inglês, carbon monoxidereleasing molecules) como CORM-2 lipossolúvel [Ru(CO)3Cl2]2, CORM-3 solúvel em
água [Ru(CO)3Cl2(H2NCH2CO)2], CORM- 401 e ALF499 têm sido amplamente utilizadas
(CHOI et al., 2015; HETTIARACHCHI et al., 2017; INOUE et al., 2017; PENA et al., 2012;
RYTER; MA; CHOI, 2018; SUN et al., 2017).
Assim, acredita-se que a HO-1 tem um papel importante no desenvolvimento
da malária grave (Figura 28). Esta enzima pode ser modulada de várias maneiras
diferentes para minimizar as complicações da malária, em particular a SDRA. Isso torna
a HO-1 um alvo para novos medicamentos como ALF492, o que é eficiente na redução
da gravidade da MC e da SDRA (PENA et al., 2012), ou o uso de hemina e CO para a
proteção contra SDRA (EPIPHANIO et al., 2010; PEREIRA et al., 2016). Embora a maioria
dos estudos mostre que a indução de HO-1 é benéfica (LIU et al., 2012; LUO et al.,
2014; NAKAMICHI et al., 2005; PAMPLONA et al., 2007; PEREIRA et al., 2016), a
atuação e o emprego desta enzima necessita ser melhor detalhado para saber quais
drogas, doses e momento exato que o tratamento deve ser instituído, para melhores
resultados na prevenção da SDRA. Por conseguinte, a modulação farmacológica da HO1 pode ter uma importante aplicação terapêutica em seres humanos, a qual poderá ser
utilizada para inibir a inflamação pulmonar.
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Por fim, compreender as diferentes facetas dos mecanismos da HO-1 nos
diferentes estágios da infecção por Plasmodium é fundamentalmente importante.
Valendo-se de novos modelos, como o camundongos humanizados FRG KO huHep,
com células hepáticas humanas (MIKOLAJCZAK et al., 2015), será possível estudar o
estágio hepático, a formação e a ativação de hipnozoítos, bem como o estágio
sanguíneo de infecção ao mesmo tempo. Modelos como este, realmente podem ser
ferramentas extremamente úteis para desvendar o verdadeiro papel da HO-1 nas
infecções por Plasmodium e sua importância na malária grave, especialmente na SDRA.

Figura 28. Mecanismo proposto para o papel da HO-1 na malária, especialmente no
desenvolvimento da SDRA. A infecção leva à lise de eritrócitos, liberação de heme livre, que
em combinação com a adesão de eritrócitos infectados ao endotélio, causa ativação
endotelial, liberação de citocinas pró-inflamatórias e aumento da permeabilidade endotelial. A
liberação de heme livre também aumenta a expressão de HO-1, que pode ter um duplo papel:
por um lado, a atividade de HO-1 resulta na produção de fatores anti-inflamatórios, como o CO
e a biliverdina, reduzindo a inflamação. Por outro lado, HO-1 poderia estimular o estresse
oxidativo em neutrófilos, levando a um aumento na resposta inflamatória.
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7. APOPTOSE ESTÁ ENVOLVIDA NA SÍNDROME DE DESCONFORTO
RESPIRATÓRIA AGUDO ASSOCIADA À MALÁRIA
A apoptose tem sido implicada na patogênese da SDRA de diferentes etiologias
em seres humanos. Ela possui papéis distintos e fundamentais, envolvendo a morte
celular tanto de células epiteliais, quanto de endoteliais, além da implicação no reparo
tecidual (ASHLEY et al., 2016).
A apoptose pode ser iniciada por duas vias, a intrínseca, mediada pela
mitocôndria, e a extrínseca, que utiliza receptores de superfície de morte (ASHKENAZI,
1998; GALANI et al., 2010). Tanto a via extrínseca, envolvendo os receptores de morte
da família TNF, como TNFR-1, TNFR-2, FAS, receptores de morte DR3, DR4, DR5, DR6,
como a via intrínseca (ativação da família Bcl2) da apoptose estão envolvidas na lesão
pulmonar aguda induzida por septicemia, fibrose cística, dano alveolar difuso e
hiperóxia (CHOPRA; REUBEN; SHARMA, 2009; GUINEE et al., 1997; MUNGUNSUKH et
al., 2010; O’REILLY et al., 2000).
Na SDRA, as vias de apoptose podem ser moduladas pela presença de citocinas,
quimiocinas, contato com microrganismos ou estresse oxidativo, que incitam
diferentes respostas, dependendo do tipo de célula envolvido (GALANI et al., 2010;
MARTIN; NAKAMURA; MATUTE-BELLO, 2003), incluindo danos diretos às células
endoteliais e às epiteliais, o que leva ao agravamento da enfermidade (CHOPRA;
REUBEN; SHARMA, 2009; MAKNITIKUL et al., 2017). Ainda, a remoção das células
mortas exerce um papel essencial na evolução SDRA, favorecendo a resolução ou
propiciando o aumento da inflamação e da mortalidade, quando há falhas no sistema
fagocítico (SAVILL et al., 1989; TEDER et al., 2002). Em modelo experimental de LPA na
sepse foi demonstrado que a ativação das vias TNF e TNFR-1 leva ao aumento da
atividade das caspases 3 e 8 (CHOPRA; REUBEN; SHARMA, 2009).
Na SDRA associada à malária, acredita-se que a apoptose de células endoteliais
aconteçam por contato direto do parasita ou pela ação dos seus produtos, como a
hemozoína (MAKNITIKUL et al., 2017; PINO et al., 2003a). Estudos in vitro mostraram
aumento da expressão de TNF, FAS, Bax e Bad nas células endoteliais que entraram em
contato com eritrócitos parasitados, inferindo um possível papel desses genes na
apoptose dessas células (PINO et al., 2003a). Já em tecido pulmonar de pacientes
infectados por P. falciparum, que apresentavam edema, foi observado o aumento de
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FAS/FASL e das caspases 3 e 8 em leucócitos e células alveolares (PUNSAWAD et al.,
2015).
Até o momento, poucos são os trabalhos que abordam os mecanismos de
morte celular envolvidos na patogênese da SDRA associada à malária (ESSONE et al.,
2017; MAKNITIKUL et al., 2018; N’DILIMABAKA et al., 2014; PINO et al., 2003b;
PUNSAWAD et al., 2015; ZANG-EDOU et al., 2010). Portanto, novos estudos para
entender os tipos de morte e as vias envolvidas nesse processo são necessários. Assim,
estamos investigando o envolvimento da morte celular na patogênese na SDRA
associada à malária em modelo murino, visando identificar diferentes vias de apoptose
e, possivelmente, de necroptose.

7.1 As células apoptóticas são mais abundantes nos pulmões e nos
lavados bronco-alveolares de camundongos que desenvolvem SDRA
quando comparados aos que desenvolvem HP
Camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA eutanasiados no 7º dia
pós-infecção e classificados em SDRA ou HP, conforme modelo preditivo previamente
descrito (ORTOLAN et al., 2014), tiveram seus tecidos pulmonares coletados, bem
como os lavados bronco-alveolares, para detecção de morte celular. Inicialmente,
observou-se que os pulmões de animais com SDRA apresentaram mais células em
apoptose (fluorescentes) do que os pulmões de animais que desenvolveram HP
(Figuras 29A e B). Verificou-se, também, que nos lavados bronco-alveolares (BAL) de
camundongos com SDRA havia maior quantidade, tanto em frequência quanto em
número de células em apoptose (Anexina V+), quando comparado aos animais com HP
(Figuras 29C-E). Em relação à necrose, a marcação com 7AAD não mostrou diferenças
significativas entre os dois grupos (dados não mostrados).
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Figura 29. As células apoptóticas são mais abundantes nos pulmões e nos lavados broncoalveolares de camundongos que desenvolveram SDRA comparados com os que
desenvolveram HP. (A) Tecido pulmonar congelado e corado com In Situ Cell Death Detection
Kit Fluorescein. (B) Quantificação de células em apoptose por área de tecido pulmonar, por
análise de imagens pelo software Image-Pro Plus versão 6.0. (C e D) Quantificação de células
em apoptose (Anexina V+; Annexin-V-FLUOS Staining Kit) no BAL. (E) Exemplo de pseudocolor
plots provenientes de marcação de células vivas (Anexina V e 7AAD-), células apoptóticas
(Anexina V+ ) e células necróticas (Anexina V+ e 7AAD+), realizadas por citometria de fluxo
(FACSCanto II). 7AAD: 7-Amino-Actinomicina D); BAL: lavado bronco-alveolar; SDRA: síndrome
do desconforto respiratório agudo; HP: hiperparasitemia.

Para identificar quais os tipos celulares estavam morrendo por apoptose,
realizamos o ensaio de TUNEL em tecido parafinado. Nossos resultados mostraram
que há apoptose tanto de células endoteliais, quanto de leucócitos, especialmente de
neutrófilos (Figura 30).
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Figura 30. Morte celular por apoptose em células endoteliais e leucócitos está envolvida no
desenvolvimento da SDRA associada à malária. O tecido pulmonar de camundongo DBA/2
infectado com P. berghei ANKA, em parafina, foi marcado com TUNEL e contra-corado com
hematoxilina de Harris. A imagem mostra célula endotelial (seta) e leucócitos (cabeça de seta)
em apoptose. Barra:10 μm.

7.2 Genes pró-apoptóticos estão sobre-expressos em camundongos
que desenvolvem SDRA em relação a camundongos que desenvolvem HP
Amostras de tecido pulmonar de camundongos NI, SDRA e HP eutanasiados no
7o dia após infecção e classificados segundo nosso modelo preditivo (ORTOLAN et al.,
2014), foram submetidos à técnica de PCR Array (Mouse Apoptose Array, Qiagen, kit
PAMM-012ZC) para quantificação da expressão de possíveis genes que estariam
envolvidos na morte celular programada. Os resultados obtidos mostraram 32 genes
implicados na morte celular neste modelo, regulados de forma positiva ou negativa
(Figuras 31A e B). Após a execução do PCR Array, por meio do programa de
bioinformática DAVID (David Bioinformatics Resources 6.7), realizamos a ontologia
gênica para compreender quais seriam as possíveis vias de morte celular envolvidas.
Uma vez analisados os dados, o programa gerou diagramas nos formatos Biocarta e
KEGG (Figuras 32 e 33), onde foram selecionados alguns genes, os quais foram
validados para confirmação das vias de apoptose no modelo de SDRA associada à
malária.
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Figura 31. Representação gráfica dos 82 genes de apoptose analisados por PCR Array. O eixo
Y mostra o valor estatístico (p≤0,1) e o eixo X o valor logarítmico (Log2 Fold Difference) (B) O
diagrama mostra 29 genes regulados positivamente e os 3 genes regulados negativamente.
Fonte: Sercundes, 2015.

Figura 32. Diagramas das interações de moléculas nas vias da apoptose, de acordo com
modelo preditivo computacional Biocarta. (A) Os genes mitocondriais e as vias de caspases
estão envolvidos. (B) Sinalização de morte por DR3/APO3. As estrelas indicam os genes com
valores de p≤0,1. Fonte: Sercundes, 2015.
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Figura 33. Diagrama da interação de moléculas nas vias de apoptose extrínseca e intrínseca,
de acordo com modelo preditivo computacional. É possível observar a sinalização das vias de
caspases e mitocondrial. As estrelas indicam os genes com valores de p≤0,1. Fonte: Sercundes,
2015.

A partir do estudo da interação das moléculas envolvidas nestas vias, 14 genes
foram selecionados e validados por qRT-PCR. Os resultados obtidos mostraram que os
genes TNFRI, TRAIL, FADD, RIPK1, CASP8, CASP9, CASP3, DFFB, BAK, BAX, BAD, BID,
AKT e XIAP estavam regulados positivamente nos animais SDRA em relação aos HP
(Figuras 34A-M). Já os genes BCL2 e BCLXL apresentavam-se regulados de forma
negativa nos animais com a síndrome (Figuras 34N e 0).
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Figura 34. Expressão relativa dos genes pró-apoptóticos e antiapoptóticos em camundongos
DBA/2 que desenvolveram SDRA ou HP, no 7° dia pós-infecção. (A - L) referem-se aos genes
pró-apoptóticos e (C e I) aos genes antiapoptóticos. Dados analisados pelo método 2-∆∆CT e
expressos em número de vezes aumentado em relação aos camundongos não infectados.
Gráficos representam 2 experimentos agrupados expressos com média ± SE (Teste de MannWhitney onde *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001). SDRA, n=12 e HP, n=9. SDRA: síndrome do
desconforto respiratório agudo; HP: hiperparasitemia. Modificado de Sercundes, 2015.
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7.3 Caspases 3, 8 e 9 estão envolvidas na patogênese da SDRA
associada à malária em camundongos DBA/2
A expressão gênica mostrou o envolvimento das vias das caspases 3, 8 e 9 em
camundongos com SDRA. Para verificar se a expressão do RNA mensageiro estava, de
fato, relacionada com a tradução dessas proteínas no tecido pulmonar, foram
realizados ensaios Western Blot. Os resultados mostraram um aumento significativo
dos níveis de Caspase 3 (⁓ 35 Kda), Caspase 3 clivada (⁓ 17 Kda), Caspase 9 (⁓ 46 Kda)
e Caspase 8 clivada (⁓ 20 Kda) nos pulmões de camundongos que desenvolveram
SDRA, quando comparados com camundongos que desenvolveram HP (Figuras 35A-E).
Além disso, a atividade enzimática das caspases 3, 6, 8 e 9 foi significativamente maior
no desenvolvimento de SDRA em comparação com camundongos que desenvolveram
HP (Figuras 35F-I). No entanto, não houve diferença entre os grupos para a atividade
de Caspase 2 (Figuras 35J).
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Figura 35. Quantificação de caspases 2, 3, 6, 8 e 9 em tecido pulmonar de camundongos não
infectados e infectados por P. berghei ANKA. (A) Insertos dos géis de acrilamida mostram as
bandas das caspases 3, 8 e 9 determinadas por Western Blot. (B-E) Quantificação das caspases
mostradas em (A) em relação ao controle β-actina. (F-J) Quantificação da atividade enzimática
das caspases mensurada pelo kit ApoTarget (Thermo Scientific). Dados analisados de 3
experimentos agrupados expressos com média ± SE; Teste de Mann-Whitney, onde *p<0,05 e
**p<0.01. Animais NI (n=6), SDRA (n=9) e HP (n=9). NI: não infectado; SDRA: síndrome do
desconforto respiratório agudo; HP: hiperparasitemia.
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7.4 Inibição das caspases previne a SDRA em DBA/2 infectados com P.
berghei ANKA
Como vimos que as caspases estão envolvidas na apoptose da SDRA,
investigamos, in vivo, o efeito da inibição destas proteases em camundongos DBA/2
infectados com P. berghei ANKA. Os animais foram tratados com ZVAD-fmk (inibidor
de caspases) com dose única (5mg/kg), no terceiro dia pós-infecção e ambos os grupos
foram acompanhados até o 20º dia após a infecção. Os animais do grupo controle
morreram em torno de 60-70% entre os dias 7o e 12o pós-infecção, enquanto que 8090% dos animais tratados com ZVAD-fmk sobreviveram, apesar de não haver
diferenças significativas na parasitemia dos dois grupos (Figuras 36A e B). A capacidade
respiratória dos animais tratados com o inibidor de caspases foi melhor, uma vez que
os valores do Penh estavam diminuídos e os da frequência respiratória apresentaramse elevados (Figuras 36C e D). Além disso, a análise histológica dos pulmões revelou
que animais tratados apresentaram infiltrado inflamatório reduzido associado a
discreto ou ausência de edema, enquanto que animais-controle mostraram
hemorragias, extensas áreas de edema e infiltrado inflamatório grave, no dia de morte
(10o dia pós-infecção) (Figura 36E).
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Figura 36. Inibição das caspases previne que camundongos DBA/2 infectados com P. berghei
ANKA desenvolvam a SDRA. Os camundongos infectados foram tratados com ZVA-fmk
(5mg/kg) com dose única no 3° dia pós-infecção. (A) Curva de Sobrevivência analisada pelo
Teste Log-rank, onde p<0,05 (n = 20 animais); (B) Parasitemia ao longo da infeção; (C) aumento
da pausa respiratória (Penh) e (D) frequência respiratória, no 7º dia pós-infecção (dpi). Dados
representativos de 2 experimentos independentes expressos com média ± SEM (Teste de
Mann Whitney, onde **p<0,01). A linha tracejada representa os valores dos camundongos não
infectados; n= 3 não infectado; n=10 controle-infectado e n=10 infectados e tratados com
ZVAD-fmk. (E) Fotomicrografias de pulmões de camundongos DBA/2 infectados com P. berghei
ANKA que morreram no 10° dia pós-infecção (controles não tratados) e tratados com inibidor
de caspases (ZVAD-fmk). Note áreas hemorrágicas e edematosas no grupo controle; Aumento
de 400x; Barra de escala de 50 µm.
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7.5 As vias de apoptose TNF e TRAIL estão envolvidas na SDRA
associada à malária
Apesar da importância da via de apoptose FAS e FASL em doenças pulmonares,
tais como sepse, LPA, choque hemorrágico, entre outros, já ter sido reportada
(HASHIMOTO et al., 2000; KITAMURA et al., 2001; PERL et al., 2007), não observamos
alterações na expressão gênica ou na expressão proteica de FAS e FASL entre os
grupos com SDRA e HP (dados não mostrados).
Entretanto, o PCR Array indicou que TNF e TRAIL estavam mais expressos nos
animais com SDRA em relação aos animais HP, no 7o dia após a infecção. Ao
analisarmos algumas proteínas dessas vias, verificamos que TNFRII, BAK e BAX estavam
aumentadas nos animais com a síndrome (Figuras 37A-D). Já Bcl2 encontrou-se
subexpresso nos pulmões dos camundongos que desenvolveram SDRA (Figuras 37A e
E), mostrando que os resultados proteicos corroboram com a expressão de RNAm,
anteriormente observada (Figura 34). Talvez, a diminuição do mecanismo de contra
regulação por Bcl2 e Bcl-XL durante o desenvolvimento da SDRA contribua para a
promoção do aumento da apoptose em células epiteliais, endoteliais e inflamatórias,
levando ao dano tecidual agudo e irreversível.
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Figura 37. Quantificação de proteínas TNFRII, BAK, BAX e BCL2 em tecido pulmonar de
camundongos não infectados e infectados por P. berghei ANKA (A) Insertos dos géis de
acrilamida mostram as bandas analisadas por Western Blot. (B-E) Quantificação das proteínas
em relação ao controle β-actina. Dados analisados de 2-3 experimentos agrupados expressos
com média ± SE (Teste de Mann-Whitney, onde *p<0,05). Animais NI (n=3-6) SDRA (n=6-9) e
HP (n=6-9); a linha tracejada representa os valores dos camundongos não infectados. HP:
hiperparasitemia; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo.
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7.6 P. berghei ANKA induz a produção de citocinas pró e antiinflamatórias e a morte de células endoteliais pulmonares primárias
As células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2 (CEPPDBA/2) foram expostas, por 24 horas, aos eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA
(EP-PbA) na forma de esquizontes, ou a eritrócitos não parasitados (EnP) de
camundongos DBA/2. Observamos que as células expostas ao EP-PbA produzem mais
TNF e IL-6, citocinas pró-inflamatórias, que as não estimulados ou estimuladas com
EnP (Figuras 38A e B). Ainda, apesar de não ser descrita a produção de IL-10 (citocina
anti-inflamatória) por células endoteliais, foi observado um aumento significativo
desta liberação em células expostas ao parasita (Figura 38C), talvez como forma de
contrabalancear a ação das citocinas pró-inflamatórias e, assim, evitar danos celulares.
Ainda, as CEPP-DBA/2 quando expostas ao EP-PbA apresentaram o aumento
significativo das caspases 3, 9 e 6 ativadas (Figuras 38D-F), enquanto que para a
caspase 8 este efeito não foi evidente (Figura 38G). Consequentemente, foi observado
que EP-PbA induzem a morte de CEPP-DBA/2, evidenciado pelo número
significativamente maior células apoptóticas em relação às células não estimuladas ou
estimuladas com EnP, observado após a realização da técnica de TUNEL (Figuras 38H e
I). Porém, para confirmamos o efeito apoptótico das EP-PbA, bem como das caspases e
sua ação na permeabilidade vascular, as CEPP-DBA/2 serão tratadas com ZVAD-fmk em
experimentos futuros.
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Figura 38. Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA promovem a liberação de citocinas,
ativam caspases e induzem a apoptose em células endoteliais pulmonares de camundongos
DBA/2. Quantificação das citocinas pró e anti-inflamatórias (A) TNF, (B) IL-6 e (C) IL-10, 24
horas após a exposição a P. berghei ANKA. Dados analisados de 2 experimentos agrupados
expressos com média ± SE; n= 8-16/grupo; Teste de Kruskal Wallis, onde ***p<0.001. (D-G)
Quantificação da atividade enzimática das caspases, mensurada pelo kit ApoTarget (Thermo
Scientific). (H-I) Quantificação das células apoptóticas (em marron), analisadas em 15 campos
por lâminula, com aumento de 200x, após e ensaio de TUNEL e contra-corado com
hematoxilina de Harris (azul). Dados expressos com média ± SE; Teste de Kruskal-Wallis, onde
### p<0,001 em relação ao controle positivo (Contr+), $$$ p<0,001 em relação ao NE e
***p<0,01 em relação a EP-PbA. NE: não estimuladas; EP-PbA eritrócitos parasitados com P.
berghei ANKA; EnP eritrócitos não parasitados; IL: interleucina; TNF: fator de necrose tumoral.
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Assim, nós acreditamos que a apoptose de células endoteliais é causada pela
produção de citocinas pró-inflamatórias, citoadesão de EP, ativação das vias das
caspases, entre outros fatores e, contribuem fortemente para o aumento da
permeabilidade vascular e a disfunção da barreira alvéolo-capilar decorrente da SDRA
associada à malária.

7.7

A necroptose estaria envolvida na SDRA associada à malária?
Durante nossos estudos verificamos que, possivelmente, vias envolvidas na

apoptose também poderiam estar participando por outro mecanismo de morte: a
necroptose. Esta via pode ser orquestrada por membros da família TNF (TNF, FAS e
TRAIL), e depende da interação e da autofosforilação de RIP1 e RIP3, recrutando MLKL
(POLYKRATIS et al., 2014). A produção de fatores pró-inflamatórios como espécies
reativas de oxigênio, toxinas ou fatores genéticos podem favorecer à ativação do
complexo de necroptose (PAN et al., 2016; VANDENABEELE et al., 2010). Assim,
inicialmente investigamos a necroptose, estudando a expressão gênica RIPK1 ou RIP1
em pulmões de animais SDRA, e observamos um aumento quando comparado com
animais não infectados ou que desenvolveram HP. Porém, tal observação não significa
que esteja ocorrendo necroptose, pois esse marcador também está envolvido no
complexo de ativação da apoptose (Figura 34D). Porém, observamos que a expressão
proteica de RIP3 e MLKL estava aumentada nos pulmões de animais com SDRA em
relação aos com HP (Figuras 39A-C), permitindo assim, inferir que possivelmente a
necroptose também seja um mecanismo envolvido na gênese da SDRA associada à
malária. Entretanto, estudos complementares deverão confirmar ou não esta hipótese.
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Figura 39. Quantificação de proteínas pRip3 e pMLKL em tecido pulmonar de camundongos
não infectados e infectados por P. berghei ANKA. (A) Insertos dos géis de acrilamida
mostrando as bandas identificadas por Western Blot. (B e C) Quantificação das proteínas pRip3
e pMLKL em relação ao controle β-actina. Dados analisados de 2 experimentos agrupados
expressos com média ± SE; Teste de Mann-Whitney onde *p<0,05 e **p<0.01; n=4-6/ grupo. A
linha tracejada representa os animais não infectados. HP: hiperparasitemia; SDRA: síndrome
do desconforto respiratório agudo.

95

8.
MECANISMOS DE AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR
PULMONAR NA SDRA ASSOCIADA À MALÁRIA
Sabe-se que o aumento da permeabilidade vascular pulmonar é um importante
evento em pacientes com comprometimento das vias áreas inferiores associadas à
malária, e que o controle das infecções por Plasmodium com medicamentos
antimaláricos não rege esta permeabilidade, uma vez que os pacientes podem
desenvolver SDRA mesmo após este tratamento. O edema pulmonar acarreta em
hipóxia tecidual e disfunção orgânica, levando à alta mortalidade observada entre os
pacientes com SDRA associada à malária (MOHAN; SHARMA; BOLLINENI, 2008).
Em

modelo in

vitro

foi

demonstrado

que

células

endoteliais

da

microvasculatura de pulmão humano, quando estimuladas com extrato de P.
falciparum, têm aumento da permeabilidade endotelial vascular, devido às alterações
morfológicas nas junções aderentes e de oclusão (GILLRIE et al., 2007). Recentemente,
Gallego-Delgado e colaboradores (2016) também observaram que eritrócitos
parasitados com P. falciparum promovem a ruptura de junções interendoteliais em
células endoteliais da microvasculatura cerebral humana. Estes estudos em conjunto
indicam que o endotélio tem papel fundamental no desenvolvimento de SDRA
associada à malária humana e pode se tornar um importante alvo para ação de
fármacos moduladores de permeabilidade vascular.
Inicialmente, nós demonstramos o aumento da permeabilidade vascular
pulmonar no nosso modelo, onde camundongos DBA/2 infectados com P. berghei
ANKA apresentavam efusão pleural e edema pulmonar grave (Figura 40), identificados
como a causa de morte dos animais que desenvolvem a síndrome (ORTOLAN et al.,
2014).
Demonstramos que o VEGF é um elemento essencial para o aumento de
permeabilidade (EPIPHANIO et al., 2010) e, mais recentemente, que os neutrófilos
também são fundamentais na patogênese da SDRA e que a produção de espécies
reativas de oxigênio, mieloperoxidase, bem como a formação de NETs, podem
contribuir para a morte de células endoteliais, participando desta forma do aumento
da permeabilidade vascular pulmonar (SERCUNDES et al., 2016).
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Figura 40. SDRA associada à malária promove aumento da permeabilidade vascular
pulmonar em modelo murino. (A) Camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA
mostram pulmões hemorrágicos e uma grande quantidade de efusão pleural; (B) Intenso
extravasamento do corante Azul de Evans, demonstrando edema pulmonar grave; (C) Análise
histopatológica indicando edema alveolar difuso grave. Modificado de Ortolan et al., 2014.

8.1 Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA geram alterações
morfológicas do citoesqueleto e aumento dos espaços
interendoteliais em células endoteliais pulmonares primárias de
camundongos DBA/2
As células endoteliais pulmonares consistem de uma barreira celular
semipermeável entre o compartimento vascular e o interstício (DUDEK; GARCIA, 2001;
GIANNOTTA; TRANI; DEJANA, 2013), a qual é regulada por fatores trombóticos,
inflamatórios e, principalmente, por elementos do citoesqueleto, que é um requisito
fundamental para a preservação da função pulmonar (MEDFORD et al., 2009; SUKRITI
et al., 2015). No entanto, a função dos filamentos intermediários na regulação da
barreira do endotélio celular ainda não está bem compreendida (DUDEK; GARCIA,
2001; GIANNOTTA; TRANI; DEJANA, 2013).
Sabe-se que no sequestro de eritrócitos parasitados as células endoteliais têm
sido implicadas na gravidade das infecções maláricas (GALLEGO-DELGADO et al., 2016).
Nós demonstramos anteriormente (Capítulo 4), que o EP-PbA adere em células
endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2 que desenvolvem SDRA.
Ainda, foi mostrado que a citoadesão de eritrócitos parasitados com P. falciparum
promovem alterações e disfunção em células endoteliais cerebrais (GALLEGODELGADO et al., 2016). Ainda, a adesão de eritrócitos parasitados mediada por ICAM-1
causou alterações na conformação dos microfilamentos de actina (cup-like structure),
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mecanismos associados ao rompimento da barreira hematoencefálica em linhagem de
células endoteliais cerebrais humanas (JAMBOU et al., 2010).
Com o intuito de desvendar mecanismos associados ao aumento da
permeabilidade vascular pulmonar na SDRA, isolamos células endoteliais pulmonares
primárias de camundongos DBA/2 e colocamos, por uma hora, em coculturas de
eritrócitos parasitados (EP) com esquizontes de P. berghei ANKA. Inicialmente
investigamos possíveis alterações nos microfilamentos de actina e nas junções
interendoteliais causadas por EP-PbA, corados pela faloidina e analisado por imagens,
a partir de microscopia de fluorescência.
Curiosamente, observamos que o contato dos EP-PbA com as CEPP-DBA/2
geraram alterações na conformação dos microfilamentos de actina. As células não
estimuladas (NE) apresentaram a actina com fibras longas e paralelas, dispostas
longitudinalmente. Entretanto, as células estimuladas com EP-PbA mostraram uma
rede de filamentos curtos e entrecruzados, distinta da morfologia da actina (Figura 41).
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Figura 41. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA geram alterações morfológicas do
citoesqueleto de células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2. Células
não estimuladas (NE) apresentam microfilamentos de actina longilíneos, enquanto que EP-PbA
aderidos causam encurtamento e emaranhamento destes filamentos, indicados por asteriscos.
A actina e os núcleos celulares foram coradas com Texas Red (Phalloidina) [1:100] e Hoechst
[1:1000], respectivamente. As setas amarelas apontam núcleos de eritrócitos parasitados;
Barra de escala: 50 µm. Fonte: Debone, 2017.

Realizamos a quantificação dos espaços intercelulares e observamos, por
microscopia de fluorescência e análise morfométrica, que porcentagens das áreas de
abertura das junções interendoteliais (JIE) das células estimuladas com EP-PbA foram
significativamente maiores do que as áreas das células NE ou EnP. Ainda, o aumento
da permeabilidade foi avaliado pela concentração de Azul de Evans, que atravessou os
poros da membrana semipermeável, em sistema de Transwell®. As CEPP-DBA/2 foram
aderidas sobre esta membrana e os eritrócitos parasitados foram adicionados acima
destas células (EP-PbA) ou sob elas, no compartimento inferior das transwells, ou seja,
somente com contato indireto com estas células (iEP). Estes ensaios mostraram que o
estímulo de EP-PbA provocou defluência elevada de Azul de Evans entre as conexões
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celulares, através dos poros da membrana permeável. Observou-se que fluxo de Azul
de Evans neste grupo foi, aproximadamente, duas vezes maior que o verificado nos
grupos NE e EnP (Figuras 42A-C). O mais interessante é que observamos que para
ocorrer este aumento da permeabilidade vascular (tanto nos ensaios de quantificação
das áreas de abertura das JIE, quanto em membranas semipermeáveis), foi necessário
o contato direto do EP-PbA com as células endoteliais, uma vez que a ausência deste
contato direto (iEP) não promoveu a disfunção endotelial.
A
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C

Figura 42. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA promovem aumento da
permeabilidade vascular em células endoteliais pulmonares primárias de camundongos
DBA/2. (A) Detalhes dos microfilamentos de actina, adesão de EP-PbA (setas amarelas) e
perturbação de junções interendoteliais. A actina foi marcada com Texas Red Phalloidina
[1:100]. Os núcleos celulares foram marcados, em azul, com Hoechst [1:1000]. (B)
Quantificação das áreas de abertura das junções interendoteliais. Resultados representam 4
experimentos independentes, expressos pela média ± erro padrão, analisados pelo método
ANOVA, seguido do pós-teste de Bonferroni, onde * para p < 0,05; n = 16 a 21
imagens/estímulo. (C) Quantificação do Azul de Evans, que atravessou os poros da membrana
semipermeável, realizada por espectrofotômetro, a 650 nm. Resultado representativo de 3
experimentos independentes expressos pela média ± erro padrão e analisado pelo método de
Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de Dunns, onde*** para p < 0,001; n = 3 a 5
amostras/estímulo; NE: não estimuladas; EP-PbA: eritrócitos parasitados com esquizontes de
P. berghei ANKA; iEP: eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei ANKA e contato
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indireto com as células endoteliais; EnP: eritrócitos não parasitados; Barra de escala: 20 µm.
Fotos: Daniela Debone.

Posteriormente, verificamos que além de EP-PbA promoverem a ruptura das conexões
intercelulares, e consequente aumento das aberturas das junções interendoteliais (JIE)
em CEPP-DBA/2, eritrócitos parasitados com P. berghei NK65 (EP-PbNK) exerceram o
mesmo efeito em células endoteliais imortalizadas de camundongos C57Bl6 [“Mouse
Lung MicroVascular Endothelial Cells” (C57-6011), CellBiologics] (Figura 43).
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Figura 43. Eritrócitos parasitados por P. berghei NK65 promovem aumento da
permeabilidade vascular em células endoteliais pulmonares de camundongos C57Bl/6.
Imagens representativas da actina marcada com Texas Red Phalloidina [1:100]. Núcleos
celulares foram marcados, em azul, com Hoechst [1:1000]. (B) Quantificação das áreas de
abertura dos espaços intercelulares; n = 5 a 15 imagens/estímulo. (C) Quantificação do Azul de
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Evans, que atravessou os poros da membrana permeável, realizada por espectrofotômetro, a
650 nm. Dados analisados por Kruskal-Wallis, pós-teste Dunn’s. Gráfico representativo de 2 ou
3 experimentos; n = 6 a 9 imagens/estímulo; * para p < 0,05, ** para p < 0,01 e *** para p <
0,001. Aumento de 400 vezes; barra de escala 50 µm. Fotos: Gabriel Moura Cândido.

Recentemente, Anidi e colaborabores mostraram que camundongos C57BL/6
infectados com P. berghei apresentaram aumento da permeabilidade endotelial,
mediados por CD36 e Fyn kinase, após a citoadesão de EP (ANIDI et al., 2013).
Entretanto, nossos resultados prévios não corroboraram tal achado, pois não
observamos o envolvimento do CD36 no sequestro de EP-PbA em camundongos
DBA/2 (dados não mostrados) e, por conseguinte, na gênese da SDRA associada à
malária.
De fato, nossos resultados confirmaram o estudo que mostrou o rompimento
da monocamada de células endoteliais pulmonares humanas expostas a eritrócitos
parasitados com P. falciparum (EP-Pf), evidenciado pelo aumento da concentração de
Azul de Evans em ensaios em transwells. (TAOUFIQ et al., 2008, 2011). Além disso,
recentemente, nosso grupo de pesquisa relatou que o aumento da permeabilidade
endotelial pode também ser induzido pelo lisado de P. berghei ANKA (PEREIRA et al.,
2016).
Ainda, Taoufiq e colaboradores observaram que os EP-Pf, além de induzir dano
endotelial, provocaram apoptose nestas células (TAOUFIQ et al., 2008, 2011). Dados
do nosso grupo de pesquisa comprovaram que EP-PbA também induziram a apoptose
em CEPP-DBA/2, quando estimuladas por 24 horas (Sercundes et al., dados não
publicados, Capítulo 7). Entretanto, o estímulo de apenas uma hora com EP-PbA, não
alterou a viabilidade celular ou provocou apoptose destas células (PEREIRA et al.,
2016).

8.2. TNF, VEGF e IFN-γ provocam reorganização dos microfilamentos
de actina e aumento dos espaços interendoteliais das CEPP-DBA/2,
porém não mais que EP-PbA
Como já sabíamos que fatores inflamatórios como VEGF, TNF e IFN-g
(EPIPHANIO et al., 2010; HEARN et al., 2000; SHERMAN; EDA; WINOGRAD, 2003;
YAMADA et al., 2011) contribuem para o aumento da permeabilidade vascular
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pulmonar, hipotetizamos que estes fatores amplificariam a resposta frente ao
aumento da permeabilidade promovida pelo EP-PbA.
Para testar nosso pressuposto, investigamos a abertura das junções
interendoteliais das células endoteliais primárias pulmonares de camundongos DBA/2
(CEPP-DBA/2), na presença de VEGF (100 ng/mL), TNF (50 ng/mL), IFNγ (50 ng/mL) por
6, 12, 24 horas (h) e EP-PbA por 1 hora.
Inicialmente, verificamos que TNF, VEGF, IFN-γ e EP-PbA não afetaram a
atividade do metabolismo mitocondrial e a viabilidade das CEPP-DBA/2, analisados em
ensaios de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio) (dados
não mostrados). Em seguida, nossos resultados demonstraram que o VEGF, assim
como o TNF e o IFN-g, promoveram abertura das junções interendoteliais, e que ao
adicionarmos EP-PbA ocorreu um aumento ainda maior destes espaços (Figura 44).

103

A

TNF 6h

TNF 12h

TNF 24h

*

NE

*

*
EP-PbA

EP-PbA + TNF 6h

B

EP-PbA + TNF 12h

EP-PbA + TNF 24h

C

D

Figura 44. TNF, VEGF e IFN-g aumentam o espaço entre as junções interendoteliais de células
endoteliais pulmonares de camundongos DBA/2. (A) Imagens representativas de células
endoteliais após a marcação de actina com Texas Red Phalloidina, observadas por
imunofluorescência (ensaio com TNF). (B - D) Quantificação das áreas de abertura entre as
junções intercelulares em ensaios com TNF (B), VEGF (C) e IFN-g (D) pelo ImageJ. Os espaços
intercelulares estão indicados pelas setas brancas e os asteriscos mostram desorganização do
citoesqueleto. * p< 0,05, ** p< 0,01, *** e p< 0,001. NE: células não estimuladas; EP-PbA:
eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei ANKA; EnP: eritrócitos não parasitados;
TNF: fator de necrose tumoral, VEGF: fator de crescimento endotelial vascular; IFN-g:
interferon gama (Aumento: 400X; Barra de escala: 20 µm). Adaptado de Debone, 2017.
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O TNF desorganiza as junções interendoteliais e provoca desarranjo no
citoesqueleto de células endoteliais, aumentando a permeabilidade vascular (TAOUFIQ
et al., 2008, 2011). Além disso, foi demonstrado que células endoteliais pulmonares de
DBA/2, previamente tratadas com hemina, a qual induz a heme oxigenase-1 e tem
ação anti-inflamatória, diminuiu a contração do citoesqueleto e, consequentemente,
reduziu a abertura das junções interendoteliais, quando em contado com lisado de EPPbA (PEREIRA et al., 2016).
Sabe-se também que a citocina pró-inflamatória TNF pode diretamente
aumentar a permeabilidade endotelial por meio da desestabilização dos microtúbulos,
amplificando a contração das células endoteliais, também via Rho-GTPase, induzindo
fortemente o aumento da permeabilidade, levando à disfunção da barreira. Além
disso, o TNF pode contribuir com a formação do edema e está envolvido com a
indução de apoptose nos pulmões, outro processo que promove o rompimento da
barreira endotelial durante a SDRA (SAWANT et al., 2014).

8.3. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA provocam
reorganização dos microtúbulos em células endoteliais pulmonares
primárias de camundongos DBA/2
Os microtúbulos, assim como as junções intercelulares e os microfilamentos de
actina, são essenciais para a manutenção da barreira endotelial, e modificações na
dinâmica de montagem e desmontagem e no rearranjo espacial estão envolvidos na
disfunção desta barreira (ALIEVA et al., 2013; BIRUKOVA et al., 2004; DUDEK; GARCIA,
2001; LI et al., 2015; YU et al., 2016).
Com o intuito de verificar a ação de EP-PbA sobre os microtúbulos das CEPPDBA/2, realizamos ensaios por imunofluorescência, seguidos de análise morfológica.
Ficou evidente que EP-PbA provocaram a ruptura e as modificações (distribuição
irregular) dos microtúbulos, uma vez que células que não foram estimuladas
mostraram estes filamentos preservados, distribuídos uniformemente ao longo da
célula, formando uma densa rede de filamentos (Figura 45).
Posteriormente, avaliamos as alterações morfológicas e o rearranjo espacial
dos microtúbulos, pois é possível realizar a análise quantitativa destas alterações por
meio da intensidade de fluorescência, da área total ocupada, da área relativa ocupada
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pelos microtúbulos em diferentes compartimentos celulares, e pela avaliação
individual de cada microtúbulo (ALIEVA et al., 2013; LI; MRUK; CHENG, 2015). Nesta
avaliação, observamos que células endoteliais estimuladas por EP-PbA apresentaram
porcentagens das áreas ocupadas por microtúbulos significativamente menores
(Figura 45A), além de redução significativa da FCTC (FCTC = densidade integrada da βtubulina – (área total ocupada pela β-tubulina X média de níveis de cinza do
background), quando comparado com as células não estimuladas (Figura 45B).
Ainda, a diferença na intensidade de fluorescência dos microtúbulos, validada
por ensaio fluorométrico, demonstrou que as CEPP-DBA/2 estimuladas com EP-PbA
diminuíram a intensidade de fluorescência da β-tubulina, quando comparadas com a
das células NE (Figura 45C).
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Figura 45. Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA provocam rearranjo espacial dos
microtúbulos em células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2. (A) À
esquerda, células não estimuladas (NE) e à direita, células estimuladas com EP-PbA. Ao lado, a
ampliação realça o rompimento e a desorganização dos microtúbulos (MTs). Os MTs foram
marcados com o anticorpo primário rabbit anti-β-tubulina [verde; 1:100] e os núcleos com
Hoechst [azul; 1:1000] Barra de escala: 10 µm. (B-D) Quantificação das alterações morfológicas
e rearranjo espacial dos microtúbulos (B) Área ocupada pela rede de MTs obtida pela
marcação de β-tubulina. (C) Fluorescência celular total corrigida calculada para a marcação de
β-tubulina. Resultado representativo de dois experimentos independentes (n=10 a 14
imagens/estímulo. (D) Intensidade de fluorescência da β-tubulina verificada por ensaio
fluorométrico. Resultado representativo de um experimento (n=24 poços/estímulo). Os
resultados são expressos pela média ± erro padrão, analisados por teste T de Student; ***
para p< 0,001). EP-PbA: eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei ANKA; NE: não
estimuladas. Adaptado de Debone, 2017.
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8.4. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA transformam a
distribuição de FAK em células endoteliais pulmonares primárias de
camundongos DBA/2
Prosseguindo o estudo do remodelamento do citoesqueleto investigamos se a
proteína quinase de adesão focal (FAK, do inglês, focal adhesion kinase) seria afetada
pelos EP-PbA nas CEPP-DBA/2. Esta proteína é uma quinase de junção, que realiza a
interface entre a matriz extracelular e o citoesqueleto, sendo assim, essencial para
manter a função seletiva da barreira do endotélio (BELVITCH; DUDEK, 2012; GRINNELL;
HARRINGTON, 2012; SCHMIDT et al., 2013).
Nossos resultados mostraram que EP-PbA promoveram redução de FAK
fosforilada nas CEPP-DBA/2, evidenciado pela fraca marcação e menor concentração,
especialmente no perímetro celular. Por outro lado, as células não estimuladas
apresentaram maior quantidade de FAK fosforilada, distribuídas regularmente pelo
citoplasma, porém mais intensamente na região periférica (Figura 46).
A desorganização da malha de microtúbulos leva ao aumento da
permeabilidade das células endoteliais, pela via de sinalização Rho-GTPase, que
desencadeia o remodelamento da actina e, consequentemente, a hiperpermeabilidade
da barreira endotelial (ALIEVA et al., 2013; LI; MRUK; CHENG, 2015).
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Figura 46. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA induzem as alterações morfológicas e
reorganização espacial de FAK fosforilada em células endoteliais pulmonares primárias de
camundongos DBA/2. (A) Imunofluorescência para FAK realizada com o anticorpo primário
policlonal rabbit anti-FAK-phospho-Tyr576/Tyr577 [1:100] e os núcleos celulares foram
marcados, em azul, com Hoechst [1:1000]. (B e C) Quantificação da área ocupada e
fluorescência corrigida analisada pelo ImageJ. Os resultados são expressos pela média ± erro
padrão, analisados por teste Mann Whitney, onde *p<0,05). EP-PbA: eritrócitos parasitados
com esquizontes de P. berghei ANKA; NE: não estimuladas; FAK: quinase de adesão focal; Barra
de escala: 15 µm. Adaptado de Debone, 2017.

A diminuição na expressão de FAK é benéfica para a lesão pulmonar aguda, pois
diminui a produção de VEGF (INFUSINO; JACOBSON, 2012; TAVORA et al., 2010). As
células endoteliais após o estímulo com VEGF produzem o óxido nítrico (NO), que é um
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importante vasodilatador, promovendo assim o aumento da permeabilidade vascular,
pelo aumento da expressão da enzima oxido nítrico sintase endotelial (eNOS). Este
fenômeno se deve à capacidade do VEGF em promover o aumento da fosforilação da
Akt, dependente da PI3K e, consequentemente, ativar a eNOS pela fosforilação do
aminoácido serina na posição 1177 (ELIAS et al., 2012; FELIERS et al., 2005; KROLL;
WALTENBERGER, 1998).
Sabe-se que a depleção de FAK, em camundongos, causa hiperativação de
RhoA, proteína da família Rho-GTPases, provocando rompimento das junções
aderentes e, consequentemente, disfunção da barreira endotelial pulmonar (SCHMIDT
et al., 2013).

8.5. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA promovem a
ativação de RhoA em células endoteliais pulmonares primárias de
camundongos DBA/2
A família Rho de GTPases, cujos principais membros são Cdc42, Rac e RhoA, são
reguladores dinâmicos do citoesqueleto, atuam como interruptores moleculares, que
controlam processos celulares por hidrólise de guanosina trifosfato (GTP). Dentre as
diversas funções, as RhoA GTPases contribuem para o desenvolvimento de organelas,
diferenciação e proliferação celular, migração celular e apoptose (LIU; GU; WANG,
2014; SILVA et al., 2009; VOELKEL; ROUNDS, 2009). A ativação excessiva ou anormal de
RhoA e de seu efetor Rho kinase (ROCK), por ação de TNF, estresse oxidativo,
trombina, fatores de crescimento e outros agentes, está associada ao decréscimo da
função da barreira endotelial (DEJANA; BAZZONI; LAMPUGNANI, 1999; HARTMANN;
RIDLEY; LUTZ, 2015; ZHAO et al., 2014) (Figura 47). Tanto RhoA quanto RhoB
interagem com ROCK, aumentam a fosforilação da cadeia leve de miosina e promovem
a polimerização da actina (VOELKEL; ROUNDS, 2009). RhoB também regula a função da
barreira endotelial durante a resposta inflamatória, por meio da ativação do NF-kβ
(VINCENT et al., 2004).
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Figura 47. Alvos para ROCK. As proteínas Rho podem ser ativadas por fatores de troca de
nucleotídeos de guanina (GEFs), que são ativados por tirosina quinases receptoras (RTKs),
receptores acoplados à proteína G (GPCRs), citocinas e integrinas. Posteriormente, Rho-GTP
ativam ROCK1 e ROCK2 que são responsáveis por diversas respostas celulares. CIP-17, inibidor
de fosfatase potencializado com quinase C de 17 kDa; ERM, ezrina-radixina-moesina; FHOD1,
homologia de formina 2 contendo domínio 1; GAP, proteína ativadora de GTPase; LIMK, LIMquinase; MLC, cadeia leve de miosina II; MYPT1, subunidade alvo de fosfatase de miosina 1;
PTEN, fosfatase e homólogo de tensão eliminados no cromossomo 10. Fonte: Hartmann;
Ridley; Lutz, 2015.

Porém, sabe-se que Rac1 e Cdc42 têm um efeito protetor e coincide com a
formação de junções intercelulares, além de regular o turnover das VE-caderinas das
células endoteliais (VOELKEL; ROUNDS, 2009). Além disso, também foi demonstrado
que o VEGF apresenta efeito na disfunção da barreira endotelial, por ativação da
cascata de sinalização Rho-GTPase (DE AZEVEDO-QUINTANILHA et al., 2015). Taoufiq e
colaboradores demonstraram que a adesão de eritrócitos infectados com P. falciparum
em células endoteliais pulmonares humanas promovem a ativação da sinalização de
Rho-GTPase (TAOUFIQ et al., 2008).
Portanto, nosso próximo objetivo foi avaliar o efeito do EP-PbA sobre as vias de
sinalização das principais Rho-GTPases, RhoA, Cdc42 e Rac1, em CEPP-DBA/2 no nosso
modelo experimental in vitro. Para tal, foi realizado um ensaio colorimétrico de
ativação de RhoA [RhoA G-LISA™Activation Assay kit (Cytoskeleton Inc., Denver, CO)]
em CEPP-DBA/2, após o contato com EP-PbA. Células expostas ao EP-PbA
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apresentaram maior quantidade de RhoA ativa, quando comparadas com as células NE
e EnP, uma vez que o sinal de ativação desta Rho-GTPase foi cerca de duas vezes maior
nas células EP-PbA (Figura 47A). Porém, não foi observada alteração na expressão
proteica de Rho-GTPases totais (dados não mostrados), apesar de ocorrer aumento
significativo na razão RhoA/Cdc42, sugerindo ativação de RhoA e inativação de Cdc42
(Figuras 48B e C).

A

B

C

Figura 48. Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA promovem a ativação de RhoA em
células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2. (A) Ativação de RhoA
mensurada por G-LISA™ (Cytoskeleto - Cat. #BK124-S). Resultado de um experimento expresso
pela média ± erro padrão e analisado pelo método de comparação múltipla ANOVA, seguido
do pós-teste de Bonferroni (n = 4 a 8 amostras/estímulo; * para p < 0.05 e ** para p < 0,01) (B)
Expressão proteica de RhoaA, Cdc42 e GAPDH de seis amostras, realizada por Western Blot e
revelada por quimioluminescência. (C) Quantificação relativa de RhoA/Cdc42 das amostras de
(B). Resultado referente a dois experimentos agrupados expressos pela média ± erro padrão e
analisados pelo teste de Mann Whitney (n = 6 amostras/estímulo; * para p < 0.05); EP-PbA:
eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei ANKA; NE: não estimuladas Adaptado:
Debone, 2017.

Portanto, nossos resultados corroboraram com o apresentado por Zang-Edou e
colaboradores, que demonstraram que a adesão de eritrócitos infectados com P.
falciparum ativa diretamente a via de sinalização RhoA/ROCK (ZANG-EDOU et al.,
2010), despertando o interesse para estudar esta via de sinalização.

8.6. Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA induzem a
fosforilação da cadeia leve da miosina em células endoteliais
pulmonares primárias de camundongos DBA/2
A RhoA ativada, ligada à GTP, pode ativar o efetor Rho-kinase (ROCK), que
fosforila e inibe a miosina fosfatase, resultando assim no aumento da fosforilação de
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MLC. Considerando que esta fosforilação induz a contração da actomiosina e
enfraquecimento das junções interendoteliais, causando hiperpermeabilidade vascular
(BECKERS; VAN HINSBERGH; VAN NIEUW AMERONGEN, 2010; MARCOS-RAMIRO;
GARCÍA-WEBER; MILLÁN, 2014; MCKENZIE; RIDLEY, 2007; SPINDLER; SCHLEGEL;
WASCHKE, 2010), foram realizados ensaios de expressão proteica para MLC fosforilada
(Thr18/Ser19).
Os nossos resultados demonstraram que as células endoteliais primárias
pulmonares murinas estimuladas com eritrócitos parasitados por esquizontes de P.
berghei ANKA apresentaram aumento significativo na expressão proteica de MLC
fosforilada (Figura 49).
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Figura 49. Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA induzem a fosforilação da cadeia leve
da miosina em células endoteliais pulmonares primárias de camundongos DBA/2. (A)
Expressão de MLC fosforilada (Thr18/Ser19) e GAPDH, realizada por Western Blot e revelada
por quimioluminescência. (B) Quantificação de MLC fosforilada analisada por imagem,
Resultado de três experimentos agrupados expressos pela média ± erro padrão e analisado por
teste T de Student (n=13 amostras/estímulo; ** para p < 0,01). EP-PbA: eritrócitos parasitados
com esquizontes de P. berghei ANKA; NE: não estimuladas; GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase; MLC: cadeia leve da miosina. Adaptado de Debone, 2017.

Os resultados aqui apresentados corroboram com os dados acima, pois a
adesão de eritrócitos infectados com P. berghei ANKA induziu a ativação de RhoA e
aumentou a fosforilação da cadeia leve da miosina, além de alterar o citoesqueleto e
as junções intercelulares, levando ao aumento da permeabilidade endotelial das
células endoteliais primárias pulmonares murinas. Sabe-se que a adesão de eritrócitos
infectados com P. falciparum, em células endoteliais pulmonares humanas, ativam
diretamente a via de sinalização RhoA/ROCK e leva a alterações na fosforilação de MLC
e no citoesqueleto (ZANG-EDOU et al., 2010).
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Em resumo, nossos dados fundamentam que a adesão de eritrócitos
parasitados por esquizontes de P. berghei ANKA promovem o desencadeamento da
disfunção da barreira endotelial, acompanhada por alteração da atividade da FAK,
rearranjo espacial dos microfilamentos de actina e dos microtúbulos em células
endoteliais primárias pulmonares de camundongos DBA/2. Esta citoadesão induz ao
desequilíbrio das atividades de RhoA e Cdc42, além de promover a ativação de RhoA e
do seu efetor Rho-kinase. Esta ativação gera o aumento da fosforilação da cadeia leve
da miosina, o qual incita a contração da actomiosina, enfraquecimento das junções
interendoteliais e promovem, assim, o aumento da permeabilidade vascular, o que
favorece ao desenvolvimento da SDRA associada à malária.
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.

A SDRA associada à malária grave é muito pouco compreendida, apesar de ser
um processo extremamente grave e com uma alta taxa de mortalidade. Modelos
experimentais murinos de infecção por Plasmodium spp. vêm sendo utilizados por
poucos grupos de pesquisa, visando a compreensão de mediadores imunológicos que
controlam o parasita, bem como fatores que promovem o desenvolvimento de lesões
nos diferentes tecidos, identificação de biomarcadores, além de ser uma importante
ferramenta em busca de novas terapias.
Neste sentido, acreditamos ter desenvolvido um adequado modelo
experimental valendo-se de camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA,
uma vez que nestas condições estes animais desenvolvem SDRA de modo similar aos
achados em pacientes humanos.
Em resumo, nossos trabalhos demonstraram que:
•

O

modelo

preditivo

por

nós

desenvolvido

permite-nos

identificar

precocemente a causa de morte de camundongos DBA/2 infectados com P.
berghei ANKA em SDRA ou HP, antes do óbito (no sétimo dia após a infecção),
com alta especificidade e sensibilidade;
•

Os animais que vão a óbito devido a SDRA associada à malária apresentam
capacidade respiratória reduzida (aumento pausa respiratória (Pehn) elevada e
frequência respiratória baixa);

•

A análise ultraestrutural dos pulmões dos animais com SDRA demonstrou
eritrócitos infectados com P. berghei ANKA em contato próximo com endotélio
pulmonar, projeções das células epiteliais, espessamento da membrana basal e
dos septos alveolares com células endoteliais edemaciadas, presença de células
inflamatórias, entre outros achados;

•

Há maior acúmulo de P. berghei ANKA e de hemozoína em pulmões de animais
que desenvolvem a SDRA em relação aos animais que desenvolvem a HP,
sugerindo que o sequestro pode estar envolvido na patogênese da doença.

•

Os eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA interagem com as células
endoteliais pulmonares, formando pontes de interação. Estes eritrócitos são
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capazes de aderir nas CEPP–DBA/2 ex vivo, e a adesão é maior na presença de
citocinas pró-inflamatórias como TNF;
•

TNF é capaz de aumentar a expressão gênica de ICAM-1, VCAM e EPCR,
atuando como um importante indutor inflamatório e promovendo a citoadesão
de eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA, sendo, portanto, elemento
chave na patogênese da SDRA associada à malária;

• Os pulmões e os lavados bronco-alveolares de camundongos DBA/2 que
desenvolveram a SDRA apresentaram maior quantidade de neutrófilos, quando
comparados com os pulmões de animais com HP, além de níveis séricos mais
elevados de quimiocinas, como KC e MCP1. Demonstramos que mecanismos
efetores destes neutrófilos, tais como a mieloperoxidase, a produção de
espécies reativas de oxigênio e a formação de NETs, estão envolvidos na
gênese desta síndrome;
• A depleção precoce de neutrófilos, o uso de compostos como PulmozymeÒ,
Sivelestat e AMD3100 protegem os camundongos do desenvolvimento da
SDRA, sugerindo ser uma possibilidade de tratamento coadjuvante para esta
síndrome;
• A apoptose está envolvida na síndrome de desconforto respiratória agudo
associada à malária;
• A triagem de genes ligados à apoptose nos pulmões de animais com SDRA
mostrou que 29 deles estavam sobre-expressos e 3 subexpressos em relação
aos animais HP.
• Os genes TNFRI, TRAIL, FADD, RIPK1, CASP8, CASP9, CASP3, DFFB, BAK, BAX,
BAD, BID, AKT e XIAP estavam regulados positivamente nos pulmões dos
animais com SDRA em relação aos HP, enquanto BCL2 e BCLXL apresentavamse regulados de forma negativa nos animais com a síndrome;
• Caspases 3, 8 e 9 estão envolvidas na patogênese da SDRA associada à malária
em camundongos DBA/2;
• P. berghei ANKA induz a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias e a
morte de células endoteliais pulmonares primárias;
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• A indução da HO-1 protegeu DBA/2 infectados com P. berghei ANKA de
desenvolverem SDRA. Porém, a HO-1 está mais expressa em pulmões de
animais com SDRA, quando comparada com camundongos que desenvolveram
HP ou não infectados;
• TNF, VEGF e IFN-γ provocam reorganização dos microfilamentos de actina e
aumento dos espaços interendoteliais das CEPP-DBA/2, porém não geram mais
destas alterações que a exposição aos EP-PbA isoladamente;
• Eritrócitos parasitados por P. berghei ANKA promovem alterações morfológicas
na actina, reorganização dos microtúbulos, distribuição de FAK, ativação de
RhoA, induzem a fosforilação da cadeia leve da miosina, promovendo assim o
aumento da permeabilidade vascular, em células endoteliais pulmonares
primárias de camundongos DBA/2.
Visto que o fenômeno de aumento da permeabilidade pulmonar vascular é um
fator determinante na patogênese da SDRA associada à malária, desejamos continuar
contribuindo para o conhecimento dos mecanismos moleculares relacionados a este
processo. Assim, pretendemos estudar o efeito de EP-PbA sobre as junções aderentes,
oclusivas e comunicantes. Ainda, pretendemos avaliar o uso de fármacos comerciais
como Fasudil (inibidor de ROCK), Dexmedetomidine, bem como novos compostos
farmacológicas (produtos naturais e/ou compostos de origem sintética), em ensaios in
vitro e in vivo. Aqui cabe enfatizar que as intervenções farmacológicas testadas terão o
intuito de diminuir os efeitos nocivos do aumento da permeabilidade da SDRA
associada à malária, bem como propor a utilização destas drogas como terapia
adjuvante em ensaios clínicos.
Ainda, também estamos empenhados em conhecer o papel do inflamassoma e
de icosanoides na SDRA associada à malária, assim como proceder estudos no intuito
de determinar precocemente a evolução da doença por meio da tomografia
computadorizada.
Por último, estamos finalizando três manuscritos referentes aos dados ainda
não publicados desta tese. Para tal, estamos realizando os últimos ensaios de Western
Blot para confirmar a expressão proteica de EPCR (Capítulo 4), novos ensaios com o
inibidor de caspases ZVAD para testar a hipótese que estes reduzem a permeabilidade
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vascular in vitro (Capítulo 7), e analisando o efeito de EP-PbA sobre as proteínas das
junções interendoteliais (Capítulo 8).
Assim, acreditamos que os nossos resultados publicados, somados àqueles que
se encontram em manuscritos em fase finalização, bem como os contidos nesta tese,
representam uma contribuição relevante ao conhecimento existente sobre a
patogênese da SDRA associada à malária, além de constituir uma linha permanente e
desafiadora de investigação científica.
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