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RESUMO  



 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, J. E. CD14 e TLR4 medeiam a inflamação pulmonar e mortalidade 

induzidas por Achromobacter xylosoxidans. 2019. 101 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Achromobacter xylosoxidans é um bacilo Gram-negativo, móvel, não formador de esporos, 

catalase positivo, não fermentador de glicose e resistente à diversos antimicrobianos. Este 

bacilo emergente vem sendo reportado como agente causador de pneumonias em indivíduos 

com fibrose cística (FC), e ceratite, osteomielite, artrite ou sepse em pacientes 

imunossuprimidos. A prevalência da infecção por A. xylosoxidans em pacientes com FC pode 

variar de 7,4% a 93,8%, porém, estima-se que em alguns países haja subnotificação, devido à 

dificuldade na identificação desse agente. A resistência à antibióticos e a capacidade de 

formar biofilme são os principais fatores que favorecem a permanência da bactéria no trato 

respiratório dos pacientes com FC, e contribuem para a exacerbação da doença. Em geral, a 

resposta imune ativada por bactérias Gram-negativas é dependente do reconhecimento do 

LPS, presente na superfície bacteriana, por receptores do tipo Toll (TLR), principalmente 

TLR2 e TLR4. Além disso, a ativação destes receptores requer frequentemente o auxílio de 

co-receptores, como CD14. O papel dos receptores da imunidade inata é bem conhecido para 

algumas bactérias Gram-negativas que também causam infecções respiratórias, porém ainda 

não há estudos da participação destes receptores na infecção por A. xylosoxidans. Neste 

trabalho, nosso objetivo foi avaliar o papel das moléculas CD14 e TLR4 durante a infecção 

experimental por A. xylosoxidans. Para tanto utilizamos camundongos C57Bl/6, deficientes de 

CD14 ou de TLR4 infectados com os bacilos via intratraqueal. Nestes animais, determinamos 

a curva de sobrevivência, e no 1º, 3º e 7º dias após infecção (d.p.i.), diferentes parâmetros 

foram avaliados nos pulmões, baço ou no sangue circulante. Observamos que 100% dos 

animais selvagens morrem em até cinco dias, enquanto 100% dos camundongos deficientes de 

CD14 ou TLR4 sobrevivem ao final de sete dias. No entanto, quando comparadas as três 

linhagens de animais, observamos que apenas camundongos deficientes de TLR4 apresentam 

maior carga bacteriana nos pulmões. Além disso, observamos que não ocorre disseminação de 

bactérias para outros tecidos, e nem diferenças na expressão gênica de Lipocalina-2 (Lcn2) e 

na produção de óxido nítrico (NO), sugerindo que a resistência dos camundongos Cd14
-/-

 e 

Tlr4
-/-

 à infecção não está relacionada com o controle da carga bacteriana. Interessante que, no 

3º d.p.i., os pulmões de animais deficientes de CD14 ou de TLR4 apresentam menor área de 

lesão tecidual, menos recrutamento de neutrófilos, edema pulmonar menos intenso, e menor 

concentração de IL-6, TNF-α, CXCL1, CCL2, CCL3 e de LTB4. Observamos ainda que a 

infecção por A. xylosoxidans aumenta os níveis séricos de sCD14 e de IL-6, de forma 

dependente de CD14 ou TLR4. No entanto, 100% dos camundongos selvagens inoculados 

com bactérias mortas pelo calor sobreviveram e apresentam  redução de IL-6 pulmonar e 

sérica, sugerindo que produtos liberados pelas bactéria vivas são responsáveis pela inflamação 

pulmonar e mortalidade.  Em resumo, nossos dados mostram que a ativação de CD14 ou 

TLR4, possivelmente por LPS, induz inflamação pulmonar com intenso recrutamento de 

células, e consequente falência respiratória, resultando em morte dos animais. A citocina IL-6 

parece ser o principal mediador deste processo. Assim, sugerimos que CD14 e TLR4 estão 

intimamente relacionadas com a patogênese da doença, constituindo importantes alvos 

terapêuticos. 

 

Palavras-chave: Achromobacter xylosoxidans. CD14. TLR4. Receptores da imunidade inata. 

IL-6.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

ABSTRACT 

 



 

OLIVEIRA, J. E. CD14 and TLR4 mediate Achromobacter xylosoxidans-induced 

pulmonary inflammation and mortality. 2019. 101 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Achromobacter xylosoxidans is a gram-negative, mobile, non-spore-forming, positive 

catalase, glucose-non-fermenting bacillus resistant to various antimicrobials. This emerging 

bacillus is reported to cause pneumonia in patients with cystic fibrosis (CF), keratitis, 

osteomyelitis, arthritis, or sepsis in immunosuppressed patients. The prevalence of A. 

xylosoxidans infection in CF patients may range from 7.4% to 93.8%, however, it is estimated 

that in some countries underreporting due to the difficulty of identifying this agent. Antibiotic 

resistance and the ability to form biofilm are the main factors that favor the permanence of the 

bacteria in the respiratory tract of CF patients, and contribute to the exacerbation of the 

disease. In general, an immune response activated by Gram-negative bacteria depends on the 

recognition of LPS present on the bacterial surface by Toll-like receptors (TLR), mainly 

TLR2 and TLR4. In addition, activation of these receptors often requires the aid of co-

receptors such as CD14. The role of innate immunity receptors is well known for some gram-

negative bacteria that also cause respiratory infections, but there are no studies on their 

participation in A. xylosoxidans infection. In this work, our objective was to evaluate the role 

of CD14 and TLR4 during the experimental A. xylosoxidans infection. For this purpose, we 

used C57Bl/6 and CD14 or TLR4 deficient mice infected with bacilli via intratracheal route. 

In these animals, we determined the survival curve, and on days 1, 3, and 7 days post 

infection (d.p.i.), different parameters were evaluated in the lungs, spleen or circulating blood. 

We observed that 100% of wild animals die within five days, while 100% of CD14 or TLR4 

deficient mice survive after seven days. However, when comparing the three animal strains, 

we observed that only TLR4 deficient mice show higher bacterial load in the lungs. In 

addition, we observed that bacteria do not spread to other tissues, nor do differences in 

lipocalin-2 (Lcn2) gene expression and nitric oxide (NO) production, suggesting that the 

resistance of Cd14
-/-

 and Tlr4
-/-

 mice to infection is not related to bacterial load control. 

Interestingly, at 3dpi, the lungs of CD14 or TLR4-deficient animals have a smaller area of 

tissue injury, less neutrophil recruitment, less intense pulmonary edema, and a lower 

concentration of IL-6, TNF-α, CXCL1, CCL2, CCL3 and LTB4. We also observed that 

infection by A. xylosoxidans increases sCD14 and IL-6 serum levels, depending on CD14 or 

TLR4. However, 100% of wild mice inoculated with heat-killed bacteria survived and had 

reduced pulmonary and serum IL-6, suggesting that products released by living bacteria are 

responsible for lung inflammation and mortality. In summary, our data show that activation of 

CD14 or TLR4, possibly by LPS, induces pulmonary inflammation with intense cell 

recruitment, and consequent respiratory failure, resulting in animal death. Cytokine IL-6 

seems to be the main mediator of this process. Thus, we suggest that CD14 and TLR4 are 

closely related to the pathogenesis of the disease, constituting important therapeutic targets.  

 

Keywords: Achromobacter xylosoxidans. CD14. TLR4. Innate Immunity Receptors. IL-6.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

RESUMEN  

 



 

OLIVEIRA, J. E. CD14 y TLR4 median la inflamación y mortalidad pulmonar inducida 

por Achromobacter xylosoxidans. 2019. 101 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Achromobacter xylosoxidans es un bacilo grampositivo, móvil, no formador de esporas, catalasa 

positiva, no fermenta glucosa y resistente a varios antibióticos. Se ha informado que este bacilo 

emergente causa neumonía en individuos con fibrosis quística (FQ) y queratitis, osteomielitis, 

artritis o sepsis en pacientes inmunodeprimidos. La prevalencia de la infección por A. 

xylosoxidans en pacientes con FQ puede variar del 7,4% al 93,8%, sin embargo, se estima que en 

algunos países no se informa debido a la dificultad para identificar este agente. La resistencia a los 

antibióticos y la capacidad de formar biopelículas son los principales factores que favorecen la 

permanencia de la bacteria en el tracto respiratorio de los pacientes con FQ y contribuyen a la 

exacerbación de la enfermedad. En general, la respuesta inmune activada por bacterias Gram-

negativas depende del reconocimiento de LPS presente en la superficie bacteriana por los 

receptores Toll-like (TLR), principalmente TLR2 y TLR4. Además, la activación de estos 

receptores a menudo requiere la ayuda de correceptores como el CD14. El papel de los receptores 

de inmunidad innata es bien conocido por algunas bacterias Gram negativas que también causan 

infecciones respiratorias, pero no hay estudios sobre su participación en la infección por A. 

xylosoxidans. En este trabajo, nuestro objetivo fue evaluar el papel de las moléculas CD14 y 

TLR4 durante la infección experimental por A. xylosoxidans. Para este propósito, utilizamos 

ratones C57Bl/6 deficientes en CD14 o TLR4 infectados con bacilos por vía intratraqueal. En 

estos animales, determinamos la curva de supervivencia, y en los días 1, 3 y 7 días después de la 

infección (d.d.i.), se evaluaron diferentes parámetros en los pulmones, el bazo o la sangre 

circulante. Observamos que el 100% de los animales salvajes mueren en cinco días, mientras que 

el 100% de los ratones con deficiencia de CD14 o TLR4 sobreviven después de siete días. Sin 

embargo, al comparar las tres cepas de animales, observamos que solo los ratones con deficiencia 

de TLR4 muestran una mayor carga bacteriana en los pulmones. Además, observamos que las 

bacterias no se propagan a otros tejidos, ni diferencias en la expresión génica de lipocalina-2 

(Lcn2) y la producción de óxido nítrico (NO), lo que sugiere que la resistencia de los ratones 

Cd14-/- y Tlr4-/- a la infección no está relacionada con el control de la carga bacteriana. 

Curiosamente, en 3dpi, los pulmones de los animales con deficiencia de CD14 o TLR4 tienen un 

área menor de lesión tisular, menos reclutamiento de neutrófilos, edema pulmonar menos intenso 

y una menor concentración de IL-6, TNF-α, CXCL1, CCL2, CCL3 y LTB4. También observamos 

que la infección por A. xylosoxidans aumenta los niveles séricos de sCD14 e IL-6, dependiendo de 

CD14 o TLR4. Sin embargo, el 100% de los ratones salvajes inoculados con bacterias inactivadas 

por el calor sobrevivieron y exhibieron IL-6 pulmonar y sérica reducida, lo que sugiere que los 

productos liberados por las bacterias vivas son responsables de la inflamación y mortalidad 

pulmonar. En resumen, nuestros datos muestran que la activación de CD14 o TLR4, posiblemente 

por LPS, induce inflamación pulmonar con reclutamiento celular intenso y consecuente 

insuficiencia respiratoria, lo que resulta en la muerte de los animales. La citocina IL-6 parece ser 

el mediador principal de este proceso. Por lo tanto, sugerimos que CD14 y TLR4 están 

estrechamente relacionados con la patogénesis de la enfermedad, constituyendo objetivos 

terapéuticos importantes. 

 

Palabras-clave: Achromobacter xylosoxidans. CD14. TLR4. Receptores de la inmunidad innata. 

IL-6. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Achromobacter xylosoxidans: características de interesse médico 

O bacilo Achromobacter xylosoxidans foi identificado pela primeira vez em 1971, a 

partir de secreções purulentas de pacientes diagnosticados com otite média [1]. Os primeiros 

ensaios para caracterização desta bactéria demonstraram que se trata de um bacilo Gram-

negativo móvel, não formador de esporos, catalase positivo, não fermentador de glicose e 

resistente à vários antibióticos [2], [3]. Atualmente sabe-se que A. xylosoxidans é resistente a 

metais tóxicos, possui genoma rico em sequências C-G, tem capacidade de degradar 

compostos aromáticos e formar biofilme, características estas que permitem a sobrevivência 

do A. xylosoxidans em locais inóspitos e dificultam o tratamento de indivíduos infectados [4], 

[5]. Apesar de o seu habitat natural ser desconhecido, sugere-se que A. xylosoxidans tenha 

predileção por ambientes úmidos, e têm sido demonstrado que este micro-organismo pode ser 

isolado de vários tecidos e fluidos orgânicos humanos, como córnea, sangue, bile, escarro, 

feridas de pele, vias urinárias [6] e líquido cefalorraquidiano (LCR) [7], causando diversos 

tipos de infecção, como ceratite [8], [9], meningite, tromboflebite e osteomielite [10], [11], 

artrite  [12], sepse [13], bacteremia e celulite [14]. 

Estudos têm sido realizados para determinar o perfil de resistência a antimicrobianos 

tanto em cepas catalogadas, quanto em isolados clínicos. Os resultados mostraram que 

algumas cepas de A. xylosoxidans possuem resistência intrínseca à 

trimetoprima/sulfametoxazol [15], aminoglicosídeos, azetreonam, ceftazidima, algumas 

penicilinas, cefalosporinas e tetraciclinas, devido à produção de β-lactamases, 

carbapenemases e proteínas ligantes de penicilina [16], [17]. Os antibióticos intravenosos 

mais ativos são piperacilina/tazobactam, porém pesquisas mostram que a combinação 

meropenem/ciprofloxacina também é bastante eficaz [18]. A resistência à outros 

antimicrobianos depende da expressão de genes que codificam proteínas de resistência. 

Dentre os mecanismos de resistência do gênero Achromobacter foram descritos dois sistemas 

de efluxo, AxyABM e AxyXY-OprZ, sendo o último a principal causa de resistência a 

diversos aminoglicosídeos, e à algumas fluoroquilononas, tetraciclinas e eritromicina [19], 

[20]. 

Nos últimos 25 anos, A. xylosoxidans tem sido frequentemente encontrado 

colonizando de forma crônica o trato respiratório inferior de indivíduos portadores de fibrose 

cística (FC) [21]–[23]. A ocorrência da infecção por este bacilo em pacientes com FC foi 
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determinada em várias regiões do mundo, como em Ghent, Bélgica, onde de 140 pacientes 

com FC, 17,9% estavam infectados por A. xylosoxidans [24], dado este semelhante ao 

encontrado em Madrid, onde a positividade foi de 19,8% [25]. Em um centro de FC da 

França, a prevalência anual variou de 7,4% a 10,4% de 2007 a 2014 [26]. Diferentemente, 

utilizando testes fenotípicos e sequenciamento de DNA em isolados de 179 pacientes com FC, 

pesquisadores do Rio de Janeiro, Brasil encontraram 93,8% de positividade para o bacilo [27]. 

A FC é uma doença genética autossômica recessiva, causada por mutações no gene 

que codifica o regulador de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR), que é o 

responsável pelo transporte de ânions através da membrana de células epiteliais, importante 

no movimento normal de fluidos em superfícies mucosas [28]. As mutações nesse gene não 

são uniformes, e são agrupadas em classes com diferentes consequências funcionais. Os casos 

em que há perda total da expressão ou função de CFTR são os mais graves, associados à 

doença pulmonar e insuficiência pancreática [29]. Alterações intestinais, como má absorção e 

consequente prejuízo no crescimento do paciente, também são comuns [30].  

Nos pacientes com essa mutação ocorre intensa desidratação das vias respiratórias, 

principalmente na camada periciliar; acúmulo de muco espesso que favorece a colonização 

por bactérias; e ainda prejuízo no transporte de bicarbonato, reduzindo o pH pulmonar [31], 

[32]. Todos esses eventos geram um ambiente pró-inflamatório no trato respiratório, 

caracterizado por aumento na expressão de Receptores de Reconhecimento de Padrões 

(PRRs) no epitélio, ativação contínua de genes pró-inflamatórios, estresse oxidativo, prejuízo 

na fagocitose, acúmulo de polimorfonucleares e baixa produção de mediadores anti-

inflamatórios, como IL-10 e lipoxinas [32]. 

Apesar de atingir todas as mucosas, a principal causa de morbidade e mortalidade em 

indivíduos fibrocísticos são as infecções bacterianas pulmonares recorrentes [21]–[23], [33]. 

Além de A. xylosoxidans, outras espécies são frequentemente encontradas colonizando o trato 

respiratório de pacientes com FC, como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Stenotrophomas maltophilia, bactérias do complexo Burkholderia cepacia e micobactérias 

não tuberculosas [29], [34]. A infecção por A. xylosoxidans tem sido associada ao declínio 

acentuado da função pulmonar, constatado pela redução do volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1) [35], [36], medida que representa o volume de ar exalado em um 

tempo específico [37]. Entretanto, os mecanismos de interação patógeno-hospedeiro 

envolvidos no declínio da função pulmonar observado em indivíduos infectados por A. 

xylosoxidans permanecem pouco compreendidos. 
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1.2  Aspectos imunológicos da infecção por Achromobacter xylosoxidans 

A. xylosoxidans é considerado um patógeno emergente, que infecta indivíduos com 

algum tipo de imunossupressão, como os indivíduos fibrocísticos; portadores de neoplasias ou 

com insuficiência renal [5], [38]–[40]. A habilidade de A. xylosoxidans infectar 

preferencialmente indivíduos imunossuprimidos foi demostrado pela primeira vez, em modelo 

animal, por Hyodo e colaboradores em 1982. Após infecção via intraperitoneal com inóculos 

crescentes de A. xylosoxidans, camundongos saudáveis ou imunodeficientes (por tratamento 

com ciclofosfamida) foram comparados quanto à carga bacteriana. Observou-se que o grupo 

tratado com ciclofosfamida apresentou maior carga bacteriana no cérebro, pulmões, fígado, 

baço e rins, quando comparados aos animais saudáveis, sugerindo que indivíduos 

imunossuprimidos possuem uma capacidade limitada em controlar essa infecção [41]. 

Por se tratar de uma bactéria Gram-negativa, a parede de A. xylosoxidans é rica em 

lipopolissacarídeo (LPS), que é um potente ativador das células do sistema imune. O LPS é 

composto pelo lipídeo A, uma região oligossacarídica, e o antígeno O [42]. Sua função 

primária é fornecer uma barreira contra qualquer fator de estresse, sendo essencial para a 

sobrevivência bacteriana [43]. No entanto, outros produtos microbianos, presentes na parede 

celular, ou produzidos e secretados por A. xylosoxidans são responsáveis pela ativação celular, 

e pela consequente produção de mediadores inflamatórios [44]. Foi reportado que algumas 

cepas de A. xylosoxidans podem apresentar um fator citotóxico ainda desconhecido, 

importante na patogenia da infecção. Neste trabalho, o sobrenadante de cultura de cepas 

isoladas de pacientes com FC, quando incubados com células de carcinoma mucoepidermóide 

pulmonar (NCI-H292) aumentou o número de vacúolos citoplasmáticos e a ativação dos 

mecanismos de morte celular nestas células. Além disso, esse fator citotóxico estimulou a 

produção de interleucina-6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8), mesmo quando tratado com 

polimixina B, mostrando que não somente o LPS induz citocinas pró-inflamatórias. Essas 

citocinas, quando produzidas continuamente, causam danos teciduais e declínio da função 

pulmonar, agravando o quadro clínico do paciente, especialmente na FC [44].  

A inflamação causada por A. xylosoxidans é semelhante à causada por P. aeruginosa 

em pacientes com FC, sendo que em ambos os casos há aumento nos níveis séricos de fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), IL-6 e fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) 

em indivíduos infectados, quando comparados ao grupo saudável ou com pacientes com FC 

sem infecções crônicas [45]. Outros produtos microbianos importantes produzidos por A. 

xylosoxidans são os lipídeos contento ornitina (OL) [46], [47]. Foi demonstrado que a 

estimulação de macrófagos murinos da linhagem RAW 264.7 com OL, provenientes de A. 
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xylosoxidans, induz a produção TNF-α e interleucina-1 beta (IL-1β), sendo que a produção de 

TNF-α é dependente da ativação de CD14. Além disso, OL também induz a produção de 

prostaglandina E2 (PGE2), eicosanoide produzido em diferentes condições inflamatórias[48] 

[48], [49]. Quanto à produção de eicosanoides em portadores da FC, foi descrito aumento de 

LTB4, PGE2 e PGD2, e redução de LXA4, moléculas derivadas do metabolismo do ácido 

araquidônico que foram detectadas em diferentes amostras biológicas como escarro, soro e 

urina [50]–[54].  

Recentemente, nosso grupo demonstrou em um modelo de infecção pulmonar aguda 

pelo A. xylosoxidans, que PGE2 e LTB4 são produzidos em períodos distintos, embora 

somente o LTB4 demonstrou ter um papel crucial no controle da infecção. Utilizando 

camundongos deficientes de 5-LO, foi observado que a ausência desta enzima e, portanto, da 

produção de LTB4, prejudica a eliminação da bactéria dos pulmões; induz intenso edema; 

maior produção de citocinas como TNF-α e IL-1α, e consequentemente esses camundongos 

sucumbem à infecção. Neste contexto, foi evidenciado que a ação protetora de LTB4 é devido 

à indução de alfa-defensina, um peptídeo antimicrobiano que auxilia na eliminação de A. 

xylosoxidans pela ruptura da parede bacteriana [55]. Apesar dos avanços obtidos no estudo da 

infecção pelo A. xylosoxidans utilizando células imortalizadas, camundongos e células/soro de 

indivíduos infectados, os mecanismos de reconhecimento do bacilo por células do sistema 

imune, bem como os receptores e as vias de sinalização envolvidas na resposta antimicrobiana 

e/ou inflamatória permanecem pouco compreendidas.  

1.3 Receptores do tipo Toll  

O conceito de Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRRs, do inglês Pattern-

Recognition Receptors) surgiu em 1989 e se baseia no reconhecimento de produtos 

microbianos por receptores específicos presentes em células da imunidade inata.  Estas 

moléculas microbianas são altamente conservadas, não expressas no hospedeiro e em 

conjunto são denominadas Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs). Outras 

estruturas importantes que são reconhecidas pelos PRRs são os Padrões Moleculares 

Associados à Venenos (VAMPs) [56] e os Padrões Moleculares Associados à Dano (DAMPs) 

[57]. Assim como os PAMPs, os VAMPs também são moléculas altamente conservadas, não 

expressas no hospedeiro, mas presente em peçonhas de diferentes animais [56]. Os DAMPs, 

por sua vez, são moléculas do hospedeiro que possuem papel fisiológico dentro da célula, 

porém, podem ser liberadas após lesão tecidual e desencadear uma resposta imune [58]. Os 

PRRs estão presentes em diversas células da imunidade inata e adaptativa, incluindo células 
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dendríticas (DCs), monócitos/macrófagos e neutrófilos [59], [60]. Atualmente são conhecidas 

cinco classes de PRRs: receptores citoplasmáticos semelhantes a NOD (NLRs); receptores 

intracelulares semelhantes a RIG-1 (RLR); receptores transmembrana de lectina tipo C, 

receptores semelhantes a AIM-2 (ausente em melanoma 2) e receptores semelhantes a Toll 

(TLR, do inglês Toll-like receptors) [61]–[63]. 

Antes da descoberta dos TLRs em Drosophila melanogaster, a imunidade inata era 

vista como uma parte muito simples do sistema imunológico, e a base molecular por trás da 

produção de algumas citocinas pró-inflamatórias era desconhecida [64]. Na tentativa de 

elucidar e caracterizar a função dos TLRs, em 1992 foi demonstrado que os TLRs e o receptor 

de IL-1 (IL-1R1) compartilhavam uma sequência de aminoácidos fundamentais para a 

ativação do fator de transcrição NF-κB (fator nuclear kappa B), que foi chamada domínio TIR 

[65]. Entre 1997 e 1999 houve um grande avanço em relação aos receptores do tipo Toll 

humanos, como a descoberta do primeiro deles, TLR4 (do inglês Toll-like Receptor 4) e a 

evidência que o LPS seria seu principal ativador [66], [67], a elucidação do papel de MD2 

(proteína que auxilia na entrega de LPS a TLR4) e MyD88 (proteína adaptadora essencial 

para sinalização intracelular) na resposta desencadeada por LPS [68], [69], e a identificação 

de outros receptores pertencentes à essa classe [64]. Nessa época, já se sabia que além de 

TLR4, as moléculas LPB (proteína ligante de LPS) e CD14 eram capazes de aumentar a 

sensibilização celular ao LPS [70], [71].   

Hoje, sabe-se que os TLRs são proteínas integrais de membrana que possuem um 

domínio N-terminal rico em repetições de leucina, relacionado ao reconhecimento ao ligante; 

uma hélice transmembrana; e um domínio citoplasmático C-terminal- TIR, responsável pela 

sinalização [62], [65]. Existem 13 TLRs descritos em mamíferos, sendo estes classificados de 

acordo com a sua localização na célula, podendo ser receptores expressos na superfície celular 

(TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, TLR10 e TLR11) ou receptores localizados em vesículas 

celulares (TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9, TLR12 e TLR13) [64], [72].   

A ativação de TLRs frequentemente resulta na sinalização de duas vias distintas, a via 

dependente de MAL e MYD88 (do inglês, myeloid differentiation primary response protein 

88) (exceto para TLR3) que culmina na ativação do NF-κB e AP-1,  e a via dependente de 

TRIF (do inglês, TIR domain-containing adaptor protein inducing IFNβ) que resulta na 

ativação de NF-κB e MAPK que culmina na produção de citocinas pró-inflamatórias, como 

IL-6 e TNF-α, e interferons (IFN) do tipo 1, respectivamente [73]. Além disso, outras três 

proteínas adaptadoras associadas às caudas citoplasmáticas dos TLRs já foram descritas, 

como TIRAP, TRAMP e SARM [74]. 
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Os componentes bacterianos, como LPS e peptidoglicano/ lipoproteínas são 

reconhecidos principalmente por homodímeros de TLR4 ou dímeros formados entre 

TLR2/TLR1 ou TLR2/TLR6, respectivamente. A formação destes dímeros é necessária para 

disparar as sinalizações subsequentes pelo recrutamento do domínio contendo a proteína 

adaptadora TIR [72]. Como mostrado na Figura 1, a  sinalização de TLR 2 ou TLR 4, leva a 

ativação do domínio TIR citoplasmático e das proteínas adaptadoras associadas, como a 

MYD88 que recrutam a quinase 4 associada ao receptor de interleucina 1 (IRAK-4), que 

fosforila IRAK-1, e este ativa o fator 6 associado ao receptor de TNF (TRAF6) [75]. Essas 

proteínas deixam o complexo e interagem com a quinase 1 ativada por TGF-β (TAK1) e com 

TAB1 e TAB2, proteínas de ligação TAK1. A TAK1, após fosforilação, ativa o complexo I-

ĸB quinase (IKK), que compreende IKKα, IKKβ e NEMO/IKKγ, levando a ativação de NF-

ĸB, fator de transcrição que é translocado para o núcleo e que induz a expressão de genes de 

quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12 e TNF-α [75], [76]. 

Na via dependente de TRIF, ocorre formação do complexo TRAF3 (do inglês, TNFR 

associated fator 3) / TANK- binding kinase (TBK)1, e a ativação de TBK1 induz a 

fosforilação de e ativação do fator de transcrição IRF3 (do inglês, IFN regulatory factor), que 

é translocado para o núcleo para iniciar a síntese de mRNA de IFN-β [77], [78].  
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Além da formação de heterodímeros ou homodímeros de TLRs na superfície celular, 

para que haja ativação da cascata de sinalização, proteínas acessórias de superfície 

desempenham importante papel no reconhecimento dos produtos bacterianos. No 

reconhecimento do LPS, por exemplo, as proteínas acessórias que auxiliam na ativação de 

TLR4 são a LBP, CD14 e MD2, constituindo importantes intermediários na interação entre 

FIGURA 1: Vias de sinalização dos TLRs.  Os TLRs estão presentes em diversas células, tanto na superfície 

como em endossomos. Esses receptores reconhecem padrões associados a patógenos ou à danos, e constituem a 

etapa inicial para o desencadeamento de uma resposta imune. A maioria dos TLRs, como TLR2 e TLR4, pode 

ativar uma sinalização que envolve MYD88 (exceto TLR3, que atua exclusivamente via TRIF) que recruta 

IRAK-4, que fosforila IRAK-1, e este ativa TRAF6. Essas proteínas interagem com TAK1 e com TAB1 e 

TAB2, proteínas de ligação TAK1. A TAK1, após fosforilação, ativa o complexo IKK, levando a ativação de 

NF-ĸB, fator de transcrição responsável por induzir genes relacionados a inflamação. 

Fonte: GAY et al., (2014) 
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TLR4 e LPS. A LBP sérica se liga à sítios da membrana bacteriana ricos em LPS formando 

agregados. A molécula CD14, uma glicoproteína que pode ser solúvel ou ancorada à 

membrana de células mieloides, por uma cauda de glicosilfosfatidilinositol (GPI), forma 

agregados menores de LPS, que são apresentados ao complexo TLR4-MD2, fazendo com que 

o domínio TIR do TLR4 se ligue à MYD88 por justaposição, culminando no recrutamento 

das moléculas adaptadoras, e consequentemente, na ativação de NF-ĸB [79], [80]. Na via de 

sinalização independente de MYD88, o sinal gerado pelo TLR ativa NF-ĸB por meio de TRIF 

ou TRAM [72], sendo este o mecanismo de produção de IFN tipo 1, como já mencionado 

[61], [79], [81], [82]. 

 Peptidoglicanos e lipoproteínas, constituintes de parede de bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas, são frequentemente reconhecidos por heterodímeros de TLR2 (TLR2/TLR1 

ou TLR2/TLR6) [59], [83], [84]. CD14, LBP e CD36 são moléculas acessórias importantes 

também na ativação de TLR2. O CD14 e LBP auxiliam o reconhecimento de lipoproteínas 

bacterianas para ativação de TLR1/TLR2, embora o mecanismo exato desta interação ainda 

seja pouco compreendido [85]. O CD36 por sua vez, é um receptor “scavenger” capaz de se 

ligar a ligantes polianiônicas como lipoproteínas oxidadas de baixa densidade (LDLox) e 

diacilglicerídeos, por interação do complexo heterotrimérico CD36-TLR2-TLR6 [86]. Já o 

ácido lipoteicoico (LTA) e o lipopeptídeo-2 ativador de macrófagos (MALP-2) se ligam por 

interação do complexo heterotrimérico CD36-TLR4-TLR6 [87]. A ativação de TLR2/TLR1 

culmina no recrutamento das moléculas adaptadoras TIRAP e MyD88 para ativar a via 

dependente de MyD88 e MAPK, enquanto a ativação de TLR4/TLR6 dispara a via de 

sinalização dependente de MyD88 e TRIF. Por outro lado, a interação CD36-TLR2/TLR6 

induz ativação de NF-κB após estímulo com ácido lipoteicoico A (LTA) isolado de 

Staphylococcus aureus e amplifica a capacidade fagocítica de macrófagos peritoneais [86]. 

Além disso, a capacidade de CD36 aumentar a atividade fagocítica dos fagócitos foi também 

descrita para outros patógenos, tais como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, e Enterococcus faecalis [88]. 

Além dos TLRs já mencionados, existem outros receptores que reconhecem diversos 

padrões de microrganismos, como TLR3, que reconhece RNA dupla-fita presente em diversos 

vírus; TLR5, responsável por reconhecer flagelina; TLR7 e 8, importantes no reconhecimento 

de fita simples de RNA viral; TLR9, que reconhece DNA com motivos CpG de bactérias e 

vírus; TLR10, cujas funções ainda não claras, mas sabe-se que possui sequencias semelhantes 

às de TLR1; TLR11, cujos ligantes são componentes de bactérias uropatogênicas; TLR12, 
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pode reconhecer proteínas de Toxoplasma gondii; e por fim, TLR13, que reconhece DNA 

ribossomal de bactérias [64], [89].  

A ativação de TLRs não ocorre exclusivamente por antígenos de microrganismos, 

tendo sido demonstrado por nosso grupo que TLR2 e TLR4 também são importantes na 

resposta imune induzida por peçonhas e assim foram denominadas VAMPs. A estimulação de 

macrófagos peritoneais de camundongos C57Bl/6 com veneno do escorpião Tityus serrulatus 

(TsV) demonstrou que TsV e sua fração Ts1, resultou na produção de citocinas (IL-6 e TNF-

α) e mediadores lipídicos, como PGE2 e LTB4, além do aumento na expressão gênica de Tlr2, 

Cd14 e Myd88. Foi demonstrado que a produção de citocinas ocorre pela ativação de NF-ĸB e 

IĸBα, dependente de MyD88 [56]. Moléculas endógenas associadas a danos, como proteínas 

do choque térmico (HSP70, Gp96, HSP22, HSP72),  proteína HMGB1 (do inglês, High 

mobility group box 1) e moléculas da matriz extracelular, como bioglicana e sulfato de 

heparano, também são capazes de induzir a produção de citocinas via ativação de TLRs [90].  

1.4  Papel da molécula CD14  

A função de TLR4, CD14 e outras proteínas acessórias, no reconhecimento do LPS, 

principal componente da parede de bactérias Gram-negativas, é bem descrito [91].  

 A primeira etapa no reconhecimento do LPS pelas células dos mamíferos se dá pela 

sua ligação à proteína LBP. A LBP é sintetizada no fígado e se distribui no plasma e em 

fluidos teciduais, onde se liga com alta afinidade ao lipídeo A do LPS e o solubiliza formando 

um complexo estável [70]. Macrófagos, monócitos e neutrófilos reconhecem esse complexo 

por meio do CD14, tanto em sua forma transmembranar, ancorada na membrana 

citoplasmática destas células por um grupamento de glicosilfosfatidilinositol (GPI), quanto 

em sua forma solúvel, presente nos fluidos biológicos e plasma [71]. A proteína LBP transfere 

monômeros de lipídeo A para CD14, que é capaz de amplificar a sensibilização das células 

que expressam TLR4 ao estímulo por LPS [43], [71]. O LPS monomérico é então transferido 

para a proteína MD2, que como o CD14, pode ser solúvel ou acoplado ao TLR4 por meio de 

ligações de hidrogênio [92]. A ligação entre LPS e MD2 leva à dimerização de TLR4, 

mediada pela interação dos domínios TIR intracelulares de dois receptores TLR4. Dessa 

forma, MYD88 ou TRIF são recrutados para iniciar a cascata de sinalização intracelular, e 

indução de genes pró-inflamatórios [43], [91], como mostrado na Figura 2. Foi demonstrado 

em células dendríticas que CD14 induz uma via de endocitose dependente de Syk/PLCγ2 que 

medeia a endocitose de TLR4, desviando a cascata de sinalização de TLR4 para produção de 
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IFN-β [93]. Além disso, CD14 também tem papel importante no clearance de células 

apoptóticas por macrófagos [94].  

 

 

 

 

Pereira e colaboradores (1997) observaram que a participação da molécula CD14 no 

reconhecimento do LPS está condicionada à quantidade de LPS ao qual a célula do 

hospedeiro foi exposta. Macrófagos deficientes de CD14 quando estimulados com baixa 

concentração de LPS não são eficientes na produção de TNF-α e IL-1β, demonstrando que 

nesse caso, a participação de CD14 é essencial para produção dessas citocinas. Por outro lado, 

quando os macrófagos Cd14
-/-

 foram estimulados com alta concentração de LPS, a liberação 

das citocinas não foi alterada, evidenciando a ativação de uma via independente de CD14 

[95]. 

Assim como a IL-6, o sCD14 é considerado uma proteína de fase aguda, 

frequentemente produzida em contextos inflamatórios [96]. Altos níveis de sCD14 em fluido 

do lavado bronco-alveolar (BALF) já foram reportados em casos de tuberculose, sarcoidose, 

fibrose pulmonar idiopática, tabagismo e asma [97]–[101]. Além disso, foi demonstrado que a 

via CD14/NFAT/mPGES-1 medeia formação de edema de pele induzido por LPS [102]. 

Interessantemente, sCD14 foi considerado como um DAMP quando liberado em excesso por 

macrófagos de pacientes com FC, uma vez que essa molécula foi capaz de induzir citocinas 

FIGURA 2: Entrega de LPS às moléculas de CD14 e TLR4.  O LPS se liga ao LBP e posteriormente ao 

CD14, que por sua vez interage com MD2. Estas ligações induzem alterações conformacionais em TLR4, que 

possibilitam a formação de homodímeros de TLR4, permitindo que os domínios TIR iniciem a cascata de 

sinalização. Fonte: STEIMLE et al. 2016 
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de maneira independente da presença do LPS, porém de forma dependente de TLR4/CD14 de 

membrana [103], [104].  

Foi demonstrado também que o LPS induz aumento da expressão de CD14 no 

miocárdio, e que camundongos deficientes de CD14, quando infectados via i.p. com E.coli, 

produzem menos TNF-α e IL-1β no coração, e dessa forma, são protegidos da inflamação 

cardíaca e disfunção ventricular [105]. A alta expressão de CD14 também já foi 

correlacionada com progressão da doença renal cística [106], e o uso de anti-CD14 foi eficaz 

em reduzir a produção de TNF-α, IL-8 e o dano renal induzido pelo LPS em coelhos [107]. 

Interessantemente, o uso de anti-CD14 em primatas reduz a hipotensão, a produção das 

citocinas plasmáticas (TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8) e inibe alterações na permeabilidade do 

epitelial pulmonar, que ocorre nos animais tratados com LPS [108]. Corroborando estes 

dados, a administração de oligonucleotídeo “anti-sense” de CD14 (que se hibridiza, ao RNA 

mensageiro de CD14, bloqueando a sua tradução em proteína) reduz a mortalidade e dano 

hepático em camundongos submetidos a injeção de LPS, quando comparados ao grupo que 

não recebeu o oligonucleotídeo [109].  

Camundongos deficientes de CD14 são também protegidos contra choque 

endotoxêmico induzido por LPS e apresentam níveis séricos reduzidos de TNF-α e IL-6, bem 

como redução na carga bacteriana no sangue e pulmões [110]. Por outro lado, contrariando a 

característica “pró-inflamatória” de sCD14 até então descrita, estudos mostraram que sCD14 

plasmático humano diminui a resposta de monócitos ao LPS, pois são capazes de transferir o 

LPS das células para lipoproteínas, deixando-o inativado [111]; ou ainda diminui a produção 

de TNF-α em camundongos e assim protege da mortalidade [112]. Corroborando estes dados, 

pesquisadores produziram linhagens de camundongos transgênicos, com diferentes números 

de cópias de transgene hCD14 expressos em camundongos Cd14
-/-

. Os animais com várias 

cópias de transgenes expressaram cerca de 10x mais sCD14 sérico que os camundongos com 

uma cópia de transgene. Estes animais e seus controles foram submetidos à injeção i.p. de 

LPS e a sobrevivência foi avaliada. De forma interessante, os camundongos high-CD14 eram 

mais resistentes, ao passo que os low-CD14 obtiveram um perfil intermediário, e os WT 

obtiveram maior taxa de mortalidade. A explicação para esse fenômeno é que altos níveis de 

sCD14 competem pela ligação ao LPS circulante, evitando sua interação com células 

imunocompetentes, e consequentemente fornecendo proteção contra o choque induzido por 

LPS [113]. 

Em modelos inflamatórios estéreis, foi demonstrado que CD14 aumenta a inflamação 

do tecido adiposo e resistência à insulina [114] e pode estar associado ao aparecimento da 
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doença de Alzheimer [115].  Além disso, em modelo de colite induzida por sulfato sódico de 

dextrana (DSS), foi demonstrado que CD14 exerce um papel protetor, aumentando a 

integridade da barreira intestinal [116]. Nosso grupo demonstrou que o envenenamento por 

escorpião T. serrulatus induz expressão de CD14, que contribui suprimindo LTB4 e 

aumentando IL-1β e PGE2, levando à edema pulmonar e aumento na mortalidade induzida 

pela peçonha. [117]. 

1.5  Papel de TLRs e CD14 em infecções por bactérias Gram-negativas  

A ativação de TLRs induz diferentes vias de sinalização e culminam na transcrição de 

genes que codificam citocinas e enzimas relacionadas à produção de mediadores pró-

inflamatórios, e a ausência desses receptores culmina em menor produção destes mediadores 

[118], [119]. Entretanto, tem sido demonstrado, que a geração de uma resposta imune 

adequada contra os patógenos é crucial para a resolução das infecções. Um exemplo da 

importância da via de sinalização dos TLRs no controle de infecções é o fato de que 

camundongos deficientes de MyD88 (proteína adaptadora na sinalização dos TLRs) 

desenvolvem infecções bacterianas espontâneas em vários sítios anatômicos, como placenta, 

sangue e peritônio [120]. 

Camundongos deficientes de MyD88 quando infectados com P. aeruginosa, 

apresentam maior carga bacteriana nos pulmões, devido à redução no influxo de neutrófilos 

para o espaço bronco-alveolar [121]. Experimentos com o mesmo patógeno, inoculado no 

epitélio da córnea de camundongos deficientes de TLR4 e CD14, demonstraram que o LPS é 

um importante regulador dessa via também nas células epiteliais oculares, onde ocorre 

internalização do TLR4, sendo que o bloqueio de CD14 com anti-CD14, diminuiu a 

fosforilação de Syk e IRF3, e consequentemente a produção de CCL5/RANTES e IFN-β 

[122]. 

Foi demonstrado que CD14 é essencial para produção de TNF-α por macrófagos 

alveolares e peritoneais após infecção in vitro com Burkholderia pseudomallei. Além disso, 

foi mostrado que camundongos deficientes de CD14 e infectados com essa bactéria 

apresentam maior taxa de sobrevivência, menor carga bacteriana nos pulmões e fígado, e 

níveis reduzidos de MPO quando comparados ao grupo WT [123]. A molécula CD14 também 

parece regular o influxo de neutrófilos, uma vez que camundongos Cd14
-/-

 infectados com 

Salmonella typhimurium, apresentam atraso no recrutamento dessas células e são mais 

suscetíveis à infecção [124]. 
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Camundongos deficientes de TLR4 infectados via intranasal com Yersinia 

pseudotuberculosis apresentaram maior taxa de mortalidade, quando comparados ao grupo 

WT, embora sem diferenças na carga bacteriana e lesão pulmonar. Interessantemente, os 

camundongos Tlr4
-/-

 apresentaram maior carga bacteriana, aumento de TNF-α e CXCL2 no 

fígado e baço, além de aumento de IL-6 no sangue [125]. Por outro lado, um estudo in vitro, 

mostrou que TLR2, mas não TLR4, medeia a imunidade inata na infecção por Legionella 

pneumophila [126].  A ausência de TLR2 e TLR4 também não impacta no clearance de 

Brucella abortus [127]. Camundongos deficientes de TLR2 e TLR4 infectados com 

Klebsiella pneumoniae apresentaram maior carga bacteriana nos pulmões e fígado, além de 

redução na produção de MCP-1 MIP-2, TNF-α e óxido nítrico quando comparados com 

camundongos selvagens, sugerindo que esses dois receptores atuam em conjunto na resposta 

imune protetora [128]. TLR4 também apresenta papel protetor na infecção por Vibrio 

cholerae O1, uma vez que na ausência de TLR4 ocorre aumento da carga bacteriana nos 

pulmões acompanhado de menor produção de IL-1β e TNF-α [129].  

Visto que os papeis de TLRs e CD14 podem variar de acordo o estímulo e local de 

infecção, investigar o papel desses receptores, constitui um desafio para entender como as 

bactérias se estabelecem no hospedeiro. Estes estudos poderão auxiliar no desenvolvimento 

de novas terapias para o tratamento das pneumonias, problema que ainda causa muitas mortes 

no Brasil, principalmente em crianças e idosos. 
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2 OBJETIVO 

Avaliar o papel das moléculas CD14 e TLR4 na infecção experimental por 

Achromobacter xylosoxidans.  

2.1  Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo 

Em animais selvagens ou deficientes de CD14 ou TLR4 infectados ou não por A. 

xylosoxidans, avaliamos os seguintes parâmetros:  

 Expressão dos receptores TLR2, TLR4, TLR6 e CD14, por citometria de fluxo, em 

células isoladas dos pulmões de camundongos selvagens (WT) infectados com A. 

xylosoxidans; 

 Curva de sobrevivência, carga bacteriana nos pulmões e baço (UFC),  formação de 

edema, lesão pulmonar, recrutamento celular para os pulmões (neutrófilos, 

macrófagos intersticiais, células dendríticas e monócitos patrulheiros) por citometria 

de fluxo, e quantificação de citocinas, quimiocinas e mediadores lipídicos em 

homogenato de pulmão após a infecção por A. xylosoxidans,  

 Níveis séricos de IL-6 e sCD14 após infecção por A. xylosoxidans; 

 Inativação da bactéria pelo calor para investigar a importância da viabilidade 

bacteriana na indução da inflamação pulmonar. 

 

Em animais selvagens ou deficientes de NFAT1 infectados por A. xylosoxidans, 

avaliamos a curva de sobrevivência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS



MATERIAL E MÉTODOS | 34 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos adultos (24-26g), das linhagens C57BL/6 (selvagem), ou 

deficientes de CD14 (Cd14
-/-

), deficientes de TLR4 (Tlr4
-/-

) ou deficientes de NFAT1 (Nfat1
-/-

) 

provenientes do Biotério Geral da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto e do Centro 

de Criação de Camundongos Especiais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP/USP). Os animais foram mantidos em estante ventilada (Alesco, Monte Mor – SP) com 

livre acesso a água e alimento. Todos os procedimentos foram executados de acordo com as 

normas éticas estabelecidas pelo Guia Brasileiro de Produção e Utilização de Animais para 

Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (autorização nº. 

17.1.820.60.0), conforme ANEXO A.  

3.2  Obtenção e cultivo de Achromobacter xylosoxidans 

Foi utilizada a cepa LMG 1863 de A. xylosoxidans, gentilmente cedida pela Profª Drª 

Ana Lúcia da Costa Darini do Laboratório Especial de Bacteriologia e Epidemiologia 

Molecular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo FCFRP – USP. A cepa de 1ª passagem foi primeiramente cultivada em caldo “Brain 

Heart Infusion” BHI (Laboratórios Conda S.A, KASVI – Espanha) acrescido de 20% de 

glicerol por 24 horas em estufa a 37ºC com 5% de CO2, e estocada em freezer a -80ºC e 

submetida a testes para confirmação da pureza. Anteriormente a cada experimento, a cepa foi 

cultivada em ágar BHI e mantida em estufa 37ºC a 5% de CO2, e após 18 horas de cultivo as 

bactérias foram quantificadas através de leitura da D.O. a 600 nm em espectrofotômetro, de 

forma que a suspensão atingisse a escala de 21x10
8
 bactérias por ml [55].  

3.3 Inativação da bactéria pelo calor 

Após quantificação das bactérias na suspensão por meio da leitura da D.O e ajuste do 

inóculo, parte do volume foi destinado à inativação dos bacilos por meio de calor. A 

suspensão bacteriana foi submetida a banho seco a 90ºC por 30 minutos [130]. Para confirmar 

a ausência de bactérias não viáveis, a suspensão foi plaqueada em ágar-BHI que foram 
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mantidas em estufa a 37ºC por 48 horas. Os camundongos foram inoculados com a bactéria 

inativada pela via intratraqueal (i.t.). Um grupo de animais foi inoculado com bactérias vivas 

obtidas da mesma suspensão bacteriana. 

3.4 Delineamento experimental   

Camundongos C57Bl/6 (selvagens) ou deficientes de CD14, de TLR4 ou de NFAT1 

foram infectados com 2,0 x 10
7 

bactérias para experimentos de cinética, ou com 6,3 x 10
7 

bactérias para experimentos de sobrevivência, via i.t. [55]. Animais controles foram 

submetidos às mesmas condições e receberam PBS (i.t.), representados como “dia 0”. Os 

animais foram eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após infecção para coleta dos pulmões; do 

lavado bronco-alveolar; do baço e do sangue (para obtenção do soro).  

 

 

3.5 Infecção pulmonar por inoculação intratraqueal (i.t.) 

Os camundongos foram anestesiados intraperitonealmente (i.p.) com quetamina (80 a 

100 mg/kg) e xilasina (10 mg/kg), segundo recomendações sugeridas pelo CONCEA. Sob 

anestesia, uma pequena incisão foi realizada na região da traqueia para a inoculação i.t. de 

100 μL da suspensão bacteriana de A. xylosoxidans. Animais controles foram submetidos ao 

mesmo procedimento cirúrgico e receberam 100 μL de PBS 1x estéril [131]. Todos os 

animais tiveram sutura realizada no local da incisão com fio de nylon absorvível (3/8 CT19- 

Bioline, Anápolis (GO), Brasil). 
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3.6  Curva de sobrevivência  

Após a infecção com 6,3 x 10
7 

bacilos de A. xylosoxidans, ou desafio com a bactéria 

inativada pelo calor, os camundongos C57Bl/6 (selvagem), deficientes de CD14, TLR4 ou 

NFAT1 foram acompanhados durante sete dias para determinação da curva de sobrevivência. 

A morte dos animais dos diferentes grupos foi registrada diariamente e a curva de sobrevida 

determinada utilizando Log Rank test- Mantel Cox, GraphPad Prism 6 [132]. 

3.7 Eutanásia e processamento das amostras 

Nos dias 1, 3 e 7 após a infecção, os animais foram anestesiados via i.p. com 

quetamina (100 mg/Kg) e xilasina (10 mg/kg) e eutanasiados por deslocamento cervical. O 

sangue foi coletado em tubo sem anticoagulante e centrifugado a 500 g durante 10 minutos 

para obtenção do soro, no qual foi quantificado IL-6 e sCD14. Os pulmões foram removidos 

para análise histológica, quantificação de citocinas, quantificação de eicosanoides, 

quantificação de proteínas totais, análise de expressão gênica, análise da carga bacterina, 

imunofenotipagem das células pulmonares e avaliação do peso. Os baços foram removidos 

para avaliação da carga bacteriana, quantificação de citocinas e proteínas totais. Em 

experimento separado, o lavado broncoalveolar (BAL) foi coletado para quantificação de 

sCD14.  

3.8 Lavado broncoalveolar (BAL) 

Após 1, 3 e 7 dias de infecção, os animais foram eutanasiados por deslocamento 

cervical precedida de anestesia com quetamina (80 a 100 mg/kg) e xilasina (10 mg/kg) e as 

células do fluido do lavado bronco-alveolar (BALF) foram recuperadas através da inserção de 

um cateter acoplado a uma seringa contendo 1 ml de PBS estéril. Este procedimento foi 

repetido 3 vezes com o mesmo volume para obtenção da suspensão celular. Os tubos 

contendo a suspensão celular foram centrifugados a 500g por 10 minutos a 4°C e o 

sobrenadante foi coletado, e em seguida congelado a -80°C em placa de poliestireno de 48 

poços para posterior quantificação de sCD14.  

 

3.9 Processamento dos pulmões e coloração por hematoxilina e eosina (H/E) para 

análise histopatológica  

O lobo direito médio do pulmão dos camundongos dos diferentes grupos 

experimentais foi removido nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. Os órgãos foram fixados em 
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formol tamponado (10% de formaldeído), 1,86% de fosfato de potássio monobásico e 0,42% 

de hidróxido de sódio por 7 dias e depois preparados em blocos de parafina no Laboratório de 

Patologia Pulmonar da FMRP. Cortes histológicos de 5 μM de espessura foram corados por 

hematoxilina e eosina (HE) e fotografados (25x, 100x e 400x) e analisados comparativamente 

quanto aos componentes celulares no parênquima pulmonar em microscópio óptico Leica 

(DM500B, Wetzlar, Germany). Sete fotomicrografias (400x) de cada pulmão foram 

analisadas utilizando o software ImageJ (U.S. NIH, Bethesda, MD, EUA) para se determinar 

a área de lesão tecidual [55]. 

3.10 Imuno-histoquímica (IHQ) para CD14 e TLR4 

A técnica de imuno-histoquímica foi realizada para avaliar a expressão de CD14 e 

TLR4 no tecido pulmonar dos camundongos C57Bl/6 (WT) infectados com A. xylosoxidans. 

Cortes histológicos, com 5 µm de espessura, foram desparafinados e incubados com PBS-

H2O2 3% por 20 minutos para bloqueio da peroxidase endógena. Os cortes foram então 

lavados com PBS-T e em seguida foi adicionada glicina por 10 minutos. Uma nova lavagem 

foi realizada, e os cortes incubados por 60 minutos com BSA 1% para bloqueio de ligações 

inespecíficas seguido pela incubação com o anticorpo primário anti-CD14 (ab181470, 

Abcam) ou anti-TLR4 (ab13556, Abcam), que foram deixados overnight. No dia seguinte, 

foram realizadas novas lavagens e incubação por 60 minutos com anticorpo secundário 

biotinilado (GE healtcare) e com complexo avidina-biotina peroxidase (Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, EUA). A pós nova lavagem, a reação foi revelada pela adição do substrato 

diaminobenzidina (DAB, Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) por 5 minutos. Os 

cortes foram lavados e contra-corados com hematoxilina, desidratados com etanol (80%-

100%), xilol e montados em bálsamo de Canadá (Vetec Química, Rio de Janeiro, Brasil). As 

fotomicrografias (400x) foram obtidas empregando o microscópio óptico Leica (DM500B, 

Wetzlar, Germany).   

3.11  Determinação da carga bacteriana nos pulmões 

Após a infecção, nos dias 1, 3 e 7, o lobo pulmonar superior esquerdo foi removido e 

acondicionado em tubo Eppendorf
® 

contendo 1 mL de RPMI-I (Gibco, Itapevi, SP, Brasil) 

para pesagem. Em seguida, os órgãos foram cortados, dentro do tubo, em pequenos 

fragmentos com auxílio de uma tesoura cirúrgica estéril. Aos fragmentos foi adicionado 

DNAse (1 mg. mL
-1 

- Sigma Aldrich, St Louis, MO, EUA) e liberase TM (25 μg. mL
-1

- 

Roche, Mannheim, Alemanha) e o tecido foi mantido a temperatura de 37°C, sob agitação 
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constante de 150 rpm por 45 minutos. A partir de 100 μL dessa suspensão, foram realizadas 

diluições seriadas que foram semeadas com auxílio de alça bacteriológicas estéril, em placas 

de ágar-BHI. As placas de Petri foram mantidas em estufa bacteriológica a 37°C por 36 horas. 

Após este período, as colônias foram contadas e os dados expressos em número absoluto por 

grama de tecido. 

3.12  Determinação da carga bacteriana no baço 

Nos dias 1, 3 e 7 após a infecção, o baço foi removido, pesado e cortado em pequenos 

fragmentos com auxílio de uma pinça e bisturi em placa de Petri contendo 3 mL de RPMI-I. 

A suspensão celular obtida foi semeada, com auxílio de alça bacteriológica estéril, em placas 

com ágar-BHI. Em seguida, as placas foram mantidas por 36 horas a 37°C em estufa 

bacteriológica. As colônias foram contadas e os dados expressos em número absoluto por 

órgão (log10).  

3.13 Imunofenotipagem das células do parênquima pulmonar 

A mesma suspensão de células dos pulmões utilizada para determinação da carga 

bacteriana, descrita no item 3.11, foi utilizada para caracterizar as células dos pulmões. A 

suspensão foi submetida a separação em filcon 50 μm (BD Bioscience- San Jose, CA, EUA) 

para obtenção das células em tubos cônicos de 15 mL, que em seguida foram centrifugadas a 

1200 RPM a 4°C por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 

1 mL de tampão de lise ACK (cloreto de amônio e potássio) durante 2 minutos para lisar as 

hemácias. Após esse período, foram adicionados 10 mL de PBS 1x, e os tubos centrifugados 

novamente, e o pellet ressuspendido em 1 mL de RPMI-C gelado. O número de células 

viáveis foi determinado usando solução de azul de Trypan e câmara de Neubauer, e assim, 

1x10
6
 células foram distribuídas em tubos de 1,5mL para marcação. As células foram fixadas 

com PBS1x contendo 4% de formol por 11 minutos e após esse tempo, foi adicionado 1 mL 

de PBS 1x para redução da concentração de formol. Na etapa de lavagem, as células foram 

centrifugadas a 8000 RPM por 1 minuto a 4°C, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 1 mL de PBS 1x. Depois da lavagem, o pellet foi ressuspendido em Fc 

block (40 μL por tubo) por 20 minutos para bloqueio das ligações inespecíficas. As células 

foram incubadas por 30 minutos, a 4°C, com os anticorpos acoplados à diferentes 

fluorocromos para marcação de cada uma das moléculas avaliadas, em tubos protegidos de 

luz. Após a marcação, as células foram lavadas mais uma vez com PBS 1x (centrifugação 

8000 RPM por 1 minuto, 4°C) e então suspendidas em tampão Cytofix Fixation Buffer 
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(554655, BD Bioscience- San Diego, CA, EUA) [133]. Os dados foram adquiridos no 

citômetro LSRFortessa (BD Bioscience, San Jose, CA, EUA) e os dados analisados no 

software FlowJo (Ashland, OR, EUA). A lista de anticorpos, seus respectivos clones e 

fluorocromos estão listados abaixo.  

 

Tabela 1- Lista de anticorpos utilizados na caracterização das células recuperadas dos 

pulmões. 

Marcadores Fluorocromos Clones Fabricantes 
CD11b FITC M1/70 eBioscience 

CD11b APC M1/70 BD 

CD11c BV421 N418 BioLegend 

F4/80 PerCP-Cy5.5 BM8 eBioscience 

MHC-II (I
A
/I

E
) PE M5/114.15.2 eBioscience 

TLR2 (CD282) Alexa Flúor 647 6C2 BD 

TLR4 (CD284) PE/Cy7 SA15-21 BioLegend 

TLR6 (CD286) BV421 C1N2 BD 

CD14  BV510 rmC5-3 BD 

Ly6G BV510 1A8 BioLegend 

CD45 APC Cy7 30F11 BD 

CX3CR1 FITC SA011F11 Biolegend 

Ly6C PE HK1.4 eBioscience 

Ly6G PE/Cy7 1A8 BD 

 

3.14 Preparo dos homogenatos de pulmões e baços para quantificação de proteínas, 

citocinas e mediadores lipídicos 

Os lobos pulmonares superior e inferior direito foram retirados nos dias 0, 1, 3 e 7 

após a infecção, colocados em tubos de 5 mL, pesados e congelados em freezer -80°C até o 

momento da obtenção dos homogenatos. No dia da homogeneização, foram adicionados 2 mL 

de RPMI-I em cada tubo, e em seguida os lobos foram triturados com auxílio do 

homogeneizador Turrax (IKA, Labortechnik, Staufen, Alemanha). O volume final foi 

separado em duas partes de 1 mL. Uma das partes foi transferida para tubos eppendorfs 
®
, na 

qual foi adicionado 1 mL de metanol gelado, e depois congeladas a -80°C para posterior 

extração de mediadores lipídicos. À outra parte foi adicionado inibidor de proteases a 1,6 mM 

(Complete, Roche, Indianápolis, IN, EUA) e em seguida homogeneizada e centrifugada a 

2500 rpm por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e congelado em placas de 

poliestireno de 96 poços até o momento da quantificação de citocinas ou proteínas totais 

[134]. Para o baço, o homogenato obtido conforme item 3.12, foi centrifugado e o 
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sobrenadante coletado (com adição de inibidor de proteases) e acondicionado a -80°C para 

posterior quantificação de citocinas ou proteínas totais.  

3.15 Quantificação de proteínas no parênquima pulmonar e no baço 

Os sobrenadantes dos homogenatos de pulmões e baços, obtidos conforme item 3.14., 

foram utilizados para quantificação de proteínas pelo método colorimétrico de Bradford 

Coomassie Blue, empregando kit comercial (Pierce- Rockford, IL, EUA), conforme 

especificações do fabricante.   

3.16 Quantificação de citocinas por ensaio imunoenzimático (ELISA) 

Os sobrenadantes dos homogenatos de pulmões (item 3.14) (diluídos 1:40), baço 

(puros) e soros (puros) dos camundongos infectados e controles foram utilizados para 

quantificação de citocinas, como TNF-α, IL-6, IL-1α, IL-1β, IL-17, IL-10, e das quimiocinas 

CXCL1 (KC), CCL2 (MCP-1) e CCL3 (MIP-1α) (R&D – Minnesota, MN, USA). Placas de 

poliestireno de 96 poços foram sensibilizadas com anticorpo de captura específicos para as 

citocinas-alvo, e em seguida foi adicionado BSA1% para bloqueio das ligações inespecíficas. 

As amostras foram adicionadas para comparação com uma curva-padrão. Anticorpos ligados 

à biotina estrepto-avidina-peroxidase foram adicionados, e a reação foi revelada pela adição 

do substrato tetrametilbenzidina (TMB- BD Bioscience- San Diego, CA, EUA). Após 20 

minutos, a reação foi interrompida pela adição de ácido sulfúrico 1M (H2SO4).  A leitura da 

densidade ótica das amostras foi realizada em filtro de 450 nm em espectrofotômetro de placa 

(SpectraMax, Molecular Devices – Sunnyvale, CA, EUA).  

3.17 Quantificação de CD14 solúvel no BALF e no soro 

Para mensurar os níveis de sCD14 utilizamos o sobrenadante do BALF (item 3.8) e o 

soro dos camundongos C57Bl/6 e Tlr4
-/-

. Foi empregado o Mouse CD14 Quantikine ELISA kit 

(R&D Systems – Minnesota, MN, USA), segundo especificações do fabricante. O limite de 

detecção do teste foi de 0,66 a 6,15 pg/mL (média = 2,27 pg/mL).  

3.18 Quantificação de nitrito 

Para quantificação indireta de óxido nítrico, os sobrenadantes dos homogenatos de 

pulmões (item 3.14) também foram utilizados para quantificação de nitrito (NO2
-
)
 
 

empregando o método de Griess [135]. Os sobrenadantes foram distribuídos em placa de 96 

poços, bem como a curva-padrão, e em seguida foi adicionada a solução de Griess, composta 
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por NEED 0,1% (Sigma, St. Louis, MI, EUA) e Sulfanilamida 1% (Sigma, St. Louis, MI, 

EUA) na proporção 1:1 (v/v). Após 5 minutos em temperatura ambiente, a leitura da 

absorbância foi realizada por meio de espectrofotômetro SpectraMax, Molecular Devices – 

Sunnyvale, CA, EUA) a 554 nm. 

3.19 Extração e quantificação de mediadores lipídicos dos pulmões 

Ao 1 mL restante do sobrenadantes de homogenato pulmonar foram adicionados 

metanol (grau HPLC - Merck, Kenilworth, NJ, EUA) na proporção 1:1 (v/v), conforme já 

mencionado no item 3.14. Para quantificação dos eicosanoides, aos homogenatos foram 

adicionados solução contendo padrões internos deuterados (Cayman), em concentrações 

conhecidas (Tabela 2) e padronizadas anteriormente [136]. As amostras foram acidificadas 

com 50 µL de HCl 1N, centrifugadas a 2500 g por 5 minutos à 4°C, e o sobrenadante foi 

submetido a extração em fase sólida (SPE - Solid Phase Extraction), por meio de colunas 

HYPERSEP C18 (Thermo Scientific, Rockwood, TN, EUA), como já descrito [137]. A 

fração lipídica retida na coluna foi eluída com etanol (Merck, Kenilworth, NJ, EUA) e o 

solvente foi evaporado em speed vacum (Eppendorf, concentrator plus). Após, a massa seca 

de lipídios foi reconstituída em 100 µL de CH3OH:H2O (metanol:H2O, 7:3 v/v). A análise dos 

mediadores lipídicos foi feita em HPLC-MS/MS (HPLC-MS/MS, do inglês “ high performace 

liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry”), empregando o equipamento 

HPLC-MS Nexera X2 (Shimadzu, Kyoto, HO, JP) com sistema de bomba binária e injetor 

automático acoplado ao espectrômetro de massas Triple - TOF 5600
+
 com fonte de ionização 

por ESI Turbo V (Sciex, Foster, CA, USA), situado na facility CEQIL (Centro de Excelência 

em Quantificação e Identificação de Lipídios) da FCFRP. Foi utilizada coluna cromatográfica 

de fase estacionária C18 Ascentis EXPRESS (Sulpeco – St. Louis, MO, EUA) de dimensões 

100 mm x 46 mm, 2.7 µm. O volume de 10 µL de cada amostra foi introduzido ao sistema 

com uso de um auto-injetor e a eluição da mesma foi realizada utilizando sistema de gradiente 

binário, constituído de fase móvel “A” composta por H2O:CH3CN:CH3COOH (água: 

acetonitrila: ácido acético, 70:30:0,02, v/v/v), e fase “B” composta por 

CH3CN:CH3CHOHCH3 (acetonitrila : isopropanol, 70:30, v/v), de acordo com o seguinte 

gradiente: 0% de B em 0 min, 15% de B em 2 min, 20% de B em 8 min, 35% de B em 8 min, 

35% de B em 11 min, 70% de B em 15 min, 100% de B em 19 min, 0% de B em 20 min, 

mantendo esta proporção até 25 min com fluxo de 0,6 mL.min
-1

. A fonte de ionização operou 

no modo negativo por varredura MRM
HR

 (monitoramento de reações múltiplas em alta 

resolução) para a identificação e quantificação dos eicosanoides. A aquisição e processamento 
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dos dados foram realizados pelos técnicos do CEQIL, Dr. Carlos Artério Sorgi e Dr.ª Viviani 

Nardini Takahashi, utilizado os softwares PeakView e MultiQuant (Sciex, Foster, CA, USA)  

Tabela 2- Padrões analíticos empregados para a identificação e quantificação de 

mediadores lipídicos  

 

Padrões Tempo de retenção  Concentração (ng.mL
-1

)* 
PGD2 5.56 400 – 1,85 

PGE2 5.20 400 – 1,85 

LTB4 10.54 400 – 1,85 
*400 – 1,85: diluições nas concentrações de 400; 266; 177; 118; 59; 29; 14,80; 7,40; 3,70 e 1,85 ng.mL

-1 

3.20 Extração de RNA dos pulmões e síntese de cDNA 

O lobo inferior esquerdo dos camundongos foi retirado nos dias 0, 1, 3 e 7 após a 

infecção e armazenados em freezer -80°C até o momento da extração de RNA. Para a 

extração foi utilizada a metodologia do kit PureLink RNA MiniKit (Life technologies, 

Carlsbad, California, EUA) conforme recomendações do fabricante. A concentração e 

integridade do RNA extraído foram avaliadas por meio do equipamento Qubit Fluorometric 

Quantitation (Thermo Scientific, Rockwood, TN, EUA), que quantifica a ligação do RNA à 

sonda fluorescente do Qubit RNA BR Assay (Thermo Scientific, Rockwood, TN, EUA). 

Posteriormente, o RNA extraído foi utilizado para obtenção de 1500 ng de cDNA. Para isto, 

foi utilizado o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems – 

Waltham, MA, EUA) e termociclador Veriti Fast Thermal Cycler (Applied Biosystems – 

Waltham, MA, EUA).  

3.21 Reação de PCR em tempo real (qRT-PCR) 

A expressão dos genes Cd14 (Mm00438094_g1), Tlr4 (Mm00445273_m1) e Gapdh 

(Mm99999915_g1) (Life Technologies- Carlsbad, CA, EUA) foi avaliada nos pulmões dos 

animais C57Bl/6 (WT), enquanto o gene Lcn2 (Mm01324470_m1) (Life Technologies- 

Carlsbad, CA, EUA) foi avaliado nos pulmões dos camundongos WT, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

. A 

expressão gênica em tempo real foi avaliada empregando o sistema TaqMan e o equipamento 

de PCR em Tempo Real Step One Plus (Applied Biosystems – Waltham, MA, EUA). Todos 

os valores de expressão dos genes citados acima foram normalizados pelos valores da 

expressão do gene constitutivo (Gapdh). Para a construção do gráfico, a expressão gênica dos 

animais não infectados foram consideradas amostras de referências, sendo o 2
-ΔΔCT

 igual a 1 

[138].  
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3.22 Análise estatística  

Os resultados obtidos, analisados por meio do programa GraphPad Prism 6 (Gran Pad 

Software Inc., San Diego, CA, EUA), foram expressos como média ± erro padrão da média 

(EPM), sendo as diferenças estatísticas determinadas pela análise de variância (One-way 

ANOVA), seguido pelo pós-teste de comparações múltiplas (Teste de Bonferroni), ou ainda o 

teste Two-way ANOVA para análises de dupla classificação (duas variáveis independentes), 

seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Para as análises de sobrevivência foi realizado o teste 

Log-Rank test e Mantel-Cox no pós-teste. As diferenças foram consideradas significantes 

quando p < 0,05. 
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4 RESULTADOS  

4.1  A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta a expressão TLR2 e TLR4 

em neutrófilos e macrófagos, e de TLR6 em macrófagos 

Nosso primeiro objetivo foi avaliar se a cepa de A. xylosoxidans utilizada neste 

trabalho induz mudanças na expressão de receptores da imunidade inata relacionados com o 

reconhecimento de bactérias Gram-negativas. Para isto, infectamos camundongos C57Bl/6 

(WT) com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e avaliamos a mediana da intensidade de 

fluorescência (MFI) da marcação para os receptores TLR2 (Toll-like receptor 2), TLR4 (Toll-

like receptor 4), TLR6 (Toll-like receptor 6) e CD14 (Cluster of differentiation 14) em 

macrófagos (CD45
+ 

CD11b
+ 

F4/80
+ 

MHC-II
+
) e em neutrófilos (CD45

+ 
CD11b

+ 
Ly6G

+
) 

isolados dos pulmões nos dias 1, 3 e 7 após a infecção (Figura 3). Nós observamos que nos 

macrófagos o pico de expressão de TLR4 e TLR6 ocorre no primeiro dia após a infecção, 

enquanto o aumento na expressão de TLR2 é observado apenas no terceiro dia. (Figura 3A). 

Por outro lado, nos neutrófilos, houve aumento da expressão de TLR2 no primeiro e terceiro 

dia após a infecção, ao passo que o pico na expressão de TLR4 ocorreu somente no primeiro 

dia (Figura 3B). Mudanças na expressão de CD14 não foram observadas em nenhum dos 

subtipos celulares nos tempos analisados.  
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FIGURA 3: A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta a expressão de TLR2 e TLR4 em 

macrófagos e neutrófilos. Camundongos C57Bl/6 (selvagem) foram infectados i.t. com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. 

xylosoxidans e eutanasiados nos dias 0, 1, 3 e 7 após a infecção. O lobo pulmonar superior esquerdo foi 

removido, digerido com liberase e avaliado por citometria de fluxo quanto a expressão de TLR2, TLR4, TLR6 e 

CD14 em macrófagos (CD45
+ 

CD11b
+ 

F4/80
+ 

MHC-II
+
) (A) e neutrófilos (CD45

+
CD11b

+
Ly6G

+
 (B). Os dados 

estão expressos como média ± EPM de um experimento realizado (n = 4-6) e analisados pelo teste One-Way 

ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * 

infectados vs não-infectados (dia 0).  

 

4.2  A infecção por Achromobacter xylosoxidans induz aumento da expressão gênica 

de Cd14 e Tlr4 no parênquima pulmonar.  

Uma vez que a infecção por A. xylosoxidans induz aumento na expressão da proteína 

TLR4 e sabendo que essa molécula, juntamente com CD14, reconhece o LPS, avaliamos a 

expressão gênica desses dois receptores no tecido pulmonar de camundongos infectados. Por 

qRT-PCR, observamos que no primeiro dia após a infecção os genes Cd14 (Figura 4A) e Tlr4 

(Figura 4B) aumentam respectivamente 40 e 10 vezes, quando comparados ao grupo 

inoculado com PBS (não infectado e referido como dia 0). No terceiro dia, a expressão de 

CD14 e de TLR4 permaneceu aumentada, se comparado com os animais não infectados, 

porém, menor em relação ao primeiro dia. Corroborando esses dados, podemos observar na 

figura 2C, que ocorre aumento na expressão de CD14 e TLR4 no parênquima pulmonar, 

quando estes foram avaliados por imuno-histoquímica.  
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FIGURA 4: A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta mRNA e expressão proteica de CD14 e 

TLR4. Camundongos C57Bl/6 foram infectados i.t. com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados 

nos dias 0, 1 e 3 após a infecção. O lobo pulmonar inferior esquerdo foi removido e o RNA extraído para 

análise da expressão gênica de Cd14 (A) e Tlr4 (B). A expressão gênica foi normalizada pelos valores da 

expressão de Gapdh. Os dados estão expressos como média ± EPM de um experimento representativo de dois 

experimentos realizados (n = 4-5) e analisados pelo teste One-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados 

foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0). Nos 

dias 0, 1 e 3 após a infecção o lobo direito médio foi removido, fixado em formalina e incorporado em parafina. 

Cortes de 5 µm foram marcados com anticorpo primário anti-CD14 ou anti-TLR4, anticorpo secundário anti-

IgG biotinilado e substrato revelador. Os cortes foram contra-corados com hematoxilina e analisadas por 

microscopia de luz, aumento de 400 x (C). 
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4.3  A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta CD14 solúvel (sCD14) no 

BALF 

Sabe-se que uma vez ativados, macrófagos, monócitos e outras células imunes liberam 

a forma solúvel da molécula CD14, que também é importante em contextos de infecções e 

sepse. Nesse sentido, investigamos se após a infecção por A. xylosoxidans ocorre a liberação 

dessas moléculas no espaço broncoalveolar. Para isso, infectamos animais C57Bl/6 com 2,0 x 

10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e coletamos o BALF nos dias 0, 1, 3 e 7 após a infecção, para 

quantificação de sCD14 empregando kit comercial. Nossos dados mostram que a infecção 

induz a liberação dessa molécula durante todo o curso da infecção, com o pico de liberação no 

terceiro dia após a infecção (Figura 5).  

 

4.4 A ausência de CD14 ou TLR4 confere resistência à infecção por Achromobacter 

xylosoxidans. 

Nossos dados até agora demonstraram que as moléculas TLR4 e CD14 são 

positivamente reguladas durante a infecção por A. xylosoxidans, portanto, nosso próximo 

passo foi investigar se a ausência dessas moléculas confere susceptibilidade ou proteção aos 

camundongos infectados. Para isso, camundongos deficientes de CD14 (Cd14
-/-

) ou TLR4 

(Tlr4
-/-

) e animais controles (C57Bl/6), foram infectados com 6,3 x 10
7 

bacilos de A. 

xylosoxidans, e a sobrevivência avaliada por até sete dias após a infecção. A figura 6 mostra 

que os camundongos deficientes de CD14 (Figura 6A) ou TLR4 (Figura 6B) são protegidos, 

FIGURA 5: A infecção por Achromobacter xylosoxidans induz aumento de sCD14 no BALF. Camundongos 

C57Bl/6 foram infectados i.t. com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans, eutanasiados nos dias 0, 1 e 3 após a 

infecção e tiveram seus pulmões lavados com PBS 1x. O BALF foi centrifugado e o sobrenadante utilizado para 

quantificação de sCD14 por ELISA. Os dados estão expressos como média ± EPM de um experimento 

realizado (n = 4-7) e analisados pelo teste One-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram 

considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0). 
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sendo que ao final de sete dias de infecção, 100% dos animais sobrevivem, ao passo que 

100% dos camundongos C57Bl/6 morrem até o quinto dia após a infecção. Baseado nestes 

resultados, podemos deduzir que a ativação de CD14 ou de TLR4 é deletéria durante a 

infecção por A. xylosoxidans.  

 

 

 

4.5  A deficiência de TLR4, mas não de CD14, aumenta a carga bacteriana no 

primeiro dia após a infecção e diminui expressão de Lcn2 no terceiro dia após a infecção 

nos pulmões.  

Uma vez que a deficiência de CD14 e de TLR4 aumentou a sobrevida dos animais 

infectados por A. xylosoxidans, nosso próximo passo foi avaliar a carga bacteriana, a 

produção de óxido nítrico (NO) e a expressão gênica de lipocalina-2, importantes mediadores 

FIGURA 6: A ativação de CD14 ou de TLR4 confere susceptibilidade à infecção por Achromobacter 

xylosoxidans. Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 (A) ou Tlr4
-/-

 (B) foram infectados i.t. com 6,3 x 10
7
 bacilos de A. 

xylosoxidans e observados diariamente para determinação da curva de sobrevivência. Os dados são 

representativos de três experimentos independentes (n = 8) e foram analisados pelo teste Log-rank e Mantel-

Cox no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05.  
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da atividade microbicida em infecções bacterianas. Para isso, camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 

e Tlr4
-/- 

foram infectados com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans, e nos dias 0, 1, 3 e 7 

avaliamos a carga bacteriana nos pulmões, a produção de NO (método de Griess) e expressão 

do gene Lcn2 por qRT-PCR. Quando comparados aos camundongos C57Bl/6, os 

camundongos Cd14
-/-

 não apresentam diferença na carga bacteriana, ao passo que os 

camundongos Tlr4
-/-

 possuem maior carga bacteriana no primeiro dia, mas carga semelhante à 

dos animais selvagens nos demais dias após a infecção (Figura 7A). Em relação a produção de 

NO, observamos que a infecção por A. xylosoxidans não induziu a produção desta molécula 

no parênquima pulmonar, mesmo na ausência de CD14 ou TLR4 (Figura 7B). Por outro lado, 

a infecção por A. xylosoxidans induz aumento na expressão gênica de lipocalina-2 nos 

pulmões, porém a deficiência de CD14 ou TLR4 não altera a expressão desse gene no 

primeiro dia após a infecção. No entanto, na ausência de TLR4, a expressão de Lcn2 está 

diminuída no terceiro dia após a infecção, quando comparada aos animais C57Bl/6 (Figura 

7C).  
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4.6  A infecção por Achromobacter xylosoxidans se mantem restrita aos pulmões, 

mesmo na ausência de CD14 ou TLR4 e não altera peso e proteínas totais no baço  

Com o objetivo de avaliar se A. xylosoxidans é capaz de se disseminar na presença ou 

ausência das moléculas CD14 ou TLR4, avaliamos a carga bacteriana também no baço dos 

animais das três linhagens. Outros parâmetros, como os níveis de IL-6, TNF-α, proteínas 

totais e o peso do órgão foram avaliados no baço. Para tanto, camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e 

Tlr4
-/-

 foram infectados com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e foram eutanasiados nos 

dias 1 e 3 para remoção do baço. O baço foi pesado e em seguida homogeneizado para 

quantificação da carga bacteriana e para obtenção do sobrenadante, para quantificação de 

citocinas e proteínas totais. Observamos em camundongos C57Bl/6 que a infecção por A. 

xylosoxidans não se dissemina para o baço e não induz produção de IL-6 e TNF-α nesse 

órgão, mesmo na ausência de CD14 ou TLR4 (resultados não mostrados). Além disso, a 

FIGURA 7: A ausência de TLR4, mas não de CD14, aumenta a carga bacteriana e diminui expressão de 

Lcn2. Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e 

eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. Os pulmões foram removidos e processados para análise da carga 

bacteriana pela obtenção das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) (A); quantificação de nitrito pelo 

método de Griess (B) e análise da expressão gênica de Lcn2 por qRT-PCR (C).  Os dados estão expressos como 

média ± EPM de um experimento representativo de dois experimentos realizados (n = 4-6) e analisados pelo 

teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes 

quando p< 0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

. 
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infecção não altera o peso (Figura 8A) e proteínas totais no baço (Figura 8B), e a ausência de 

CD14 ou TLR4 não altera esses parâmetros.  

  

 

 

4.7  A ausência de CD14 ou TLR4 preserva o parênquima pulmonar de animais 

infectados por Achromobacter xylosoxidans 

Para avaliar o processo inflamatório induzido pela infecção por A. xylosoxidans, nós 

avaliamos as alterações histopatológicas pulmonares. Os pulmões foram seccionados para 

obtenção de cortes histológicos de 5 µm, que foram corados por hematoxilina e eosina (HE) e 

analisados em microscopia ótica nos aumentos de 25x (Figura 9A), 100x (Figura 10) e 400x 

(Figura 11A). Observamos que, somente nos animais selvagens houve aumento no infiltrado 

FIGURA 8: A infecção por Achromobacter xylosoxidans se mantém restrita aos pulmões.  Camundongos 

C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 

1, 3 e 7 após a infecção. O baço foi removido, pesado (A) e processado para quantificação de proteínas totais 

(B). Os dados estão expressos como média ± EPM representativos de um experimento (n = 3-4) e analisados 

pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados significativos quando p< 

0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

. 
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celular no terceiro dia após a infecção, quando comparados ao grupo inoculados com PBS 

(dia 0). Na ausência de CD14 ou TLR4 observamos menor recrutamento de leucócitos no 

terceiro dia após a infecção, quando comparados aos camundongos C57Bl/6 (Figura 9A). O 

aspecto macroscópico dos pulmões está mostrado na Figura 9B, onde podemos observar 

menor dano pulmonar nos camundongos Cd14
-/- 

e Tlr4
-/-

. A porcentagem de área infiltrada por 

leucócitos foi avaliada empregando o software ImageJ, realizada com sete imagens (400x) 

obtidas de cada amostra para a quantificação (Figura 11B).  
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FIGURA 9: A deficiência de CD14 ou TLR4 preserva o parênquima pulmonar na infecção por 

Achromobacter xylosoxidans. Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t.com 2,0 x10
7
 bacilos 

de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção.  No terceiro dia após a infeção, os pulmões 

foram retirados e fotografados para análise macroscópica (B). O lobo direito médio foi removido, fixado em 

formalina e incorporado em parafina. Cortes de 5 µm foram corados por HE e analisados por microscopia de 

luz, em aumento 25x (A). 



Resultados | 55 

 

 

FIGURA 10: Na deficiência de CD14 ou TLR4 ocorre redução no infiltrado de células para o 

parênquima pulmonar na infecção por Achromobacter xylosoxidans. Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 

foram infectados i.t.com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. O 

lobo direito médio foi removido, fixado em formalina e incorporado em parafina. Cortes de 5 µm foram corados 

por HE e analisados por microscopia de luz, em aumento 100x.  
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4.8  Animais deficientes de CD14 ou TLR4 têm menos extravasamento de proteínas e 

edema pulmonar menos intenso durante a infecção por Achromobacter xylosoxidans. 

Visto que a ausência das moléculas CD14 ou TLR4 os animais apresentam menos 

lesão nos pulmões que os animais selvagens, avaliamos a seguir o impacto da ausência dessas 

moléculas no edema pulmonar. Para tanto, em camundongos selvagens ou deficientes de 

CD14 ou TLR4, avaliamos o extravasamento de proteínas para o parênquima pulmonar e o 

peso do órgão, nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. Após serem eutanasiados, os pulmões foram 

removidos e pesados, e proteínas totais determinadas pelo método de Bradford. Nossos dados 

mostram que no terceiro dia após a infecção ocorreu aumento do peso pulmonar (Figura 12A), 

e do extravasamento de proteínas (Figura 12B), quando comparados aos animais inoculados 

com PBS (dia 0). Observamos ainda que os camundongos deficientes de CD14 ou TLR4 

apresentaram menor peso e menos acúmulo de proteínas nos pulmões no terceiro dia após a 

infecção, quando comparados aos camundongos C57Bl/6 (WT). A menor concentração de 

proteínas totais também ocorre no BALF dos camundongos deficientes de CD14 quando 

comparado ao grupo C57Bl/6 (Apêndice). Não foram detectadas diferenças entre as linhagens 

nos dias 1 ou 7 após a infecção.  

 

 

 

FIGURA 11: Animais deficientes de CD14 ou TLR4 têm menor área de lesão nos pulmões após infecção 

por Achromobacter xylosoxidans. Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t.com 2,0x10
7
 

bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. O lobo direito médio foi removido, 

fixado em formalina e incorporado em parafina. Cortes de 5 µm foram corados por HE e analisados por 

microscopia de luz, em aumento 400x (A). Sete imagens de cada amostra foram quantificadas no software 

Image J quanto a porcentagem de área infiltrada (B).  
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4.9  A ausência de CD14 e TLR4 altera o recrutamento de leucócitos para os pulmões 

após a infecção por Achromobacter xylosoxidans  

A composição celular é um fator determinante na produção de citocinas, quimiocinas, 

eicosanoides e outras moléculas efetoras no controle de diversas infecções. Nesse contexto, 

caracterizamos as células recrutadas para os pulmões após a infecção por A. xylosoxidans. As 

células foram obtidas do tecido pulmonar por digestão enzimática, e posteriormente marcadas 

com anticorpos anti as seguintes moléculas de superfície CD45, Ly6G, Ly6C, CD11c, 

CD11b, F4/80, MHC-II e CX3CR1 para determinação de células dendríticas, neutrófilos, 

macrófagos e monócitos patrulheiros. Para caracterização das células dendríticas utilizamos a 

FIGURA 12: Camundongos deficientes de CD14 ou TLR4 apresentam edema pulmonar menos intenso 

quando comparados com os animais selvagens. Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. 

com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. (A) Os pulmões foram 

removidos e pesados. Os dados estão expressos como média ± EPM representativos de um experimento 

independente (n = 4-6) e analisados pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. (B) Os lobos 

inferior e superior direito foram processados para quantificação de proteínas totais. Os dados estão expressos 

como média ± EPM de um experimento representativo de três experimentos realizados (n = 4-6) e analisados 

pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente 

significantes quando p< 0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

. 
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estratégia ilustrada na Figura 13A. Nossos dados mostram que no terceiro dia após a infecção, 

quando comparados aos animais não infectados (dia 0), ocorre aumento no número de células 

dendríticas, caracterizadas pela expressão de CD45
+ 

CD11c
+ 

MHC-II
+ 

CD11b
+
. Camundongos 

deficientes de CD14 ou TLR4 não apresentaram diferenças no recrutamento dessas células 

quando comparados ao grupo C57Bl/6 infectado (Figura 13B). No sétimo dia após a infecção, 

o número destas células diminuiu para valores semelhantes aos encontrados no primeiro dia 

de infecção ou dos animais não infectados.  

A estratégia de análise para determinar infiltrado de neutrófilos está ilustrada na 

Figura 14A. Observamos que a infecção por A. xylosoxidans induz intenso recrutamento de 

neutrófilos (CD45
+
 Ly6G

+
) nos dias 1 e 3 após a infecção, ao passo que no dia 7 o número 

destas células se encontra em níveis basais. Nossos dados também mostram que as moléculas 

CD14 ou TLR4 são essenciais para o recrutamento dessas células, uma vez que na ausência 

desses receptores os números de neutrófilos nos dias 1 e 3 após a infecção estão bastante 

reduzidos, quando comparados ao grupo C57Bl/6 infectado (Figura 14B). O menor 

recrutamento de neutrófilos também ocorre no BALF dos camundongos deficientes de CD14 

quando comparado ao grupo C57Bl/6 (Apêndice). Não foi observada nenhuma diferença no 

dia 7 após a infecção, quando comparados com animais não infectados. 

Avaliamos também a presença de macrófagos no parênquima pulmonar, utilizando a 

estratégia representadas na Figura 15A. Nossos dados mostram que nos animais C57Bl/6 e 

deficientes de TLR4 não ocorre diferença no número de macrófagos expressando CD45
+
 

CD11b
+ 

F4/80
+
 em nenhum dos tempos avaliados, ao passo que no sétimo dia após a 

infecção, os animais deficientes de CD14 apresentam elevado número destas células quando 

comparados ao grupo C57Bl/6 infectado (Figura 15B). Ainda avaliamos macrófagos 

expressando MCH-II, um marcador de ativação. Não encontramos diferenças no número 

destas células no primeiro dia, porém, a infecção por A. xylosoxidans aumenta essa população 

de células nas três linhagens de camundongos avaliadas no terceiro dia após a infecção, 

quando comparados aos grupos não infectados. No sétimo dia, os animais C57Bl/6 

apresentem maior número destas células quando comparados ao grupo não infectado, e de 

forma interessante, os animais Cd14
-/-

 apresentam elevado número destas células quando 

comparados aos animais C57Bl/6 infectados (Figura 15C). 

Para avaliar o recrutamento de monócitos patrulheiros nos pulmões, utilizamos a 

estratégia representada na Figura 16A. Essas células em camundongos são caracterizadas 
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como CX3CR1
high 

Ly6C
−
, e observamos que o número absoluto dessas células só aumenta no 

sétimo dia após a infecção, nas três linhagens de camundongos avaliadas, em relação aos 

grupos não infectados (dia 0). Curiosamente, camundongos deficientes de TLR4 possuem 

esse número reduzido quando comparados ao grupo C57Bl/6 infectado (Figura 16B).  

 

 

 

FIGURA 13: A ausência de CD14 ou TLR4 não altera o número de células dendríticas nos pulmões após 

infecção por Achromobacter xylosoxidans, quando comparado com animais selvagens.  Camundongos 

C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0 x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 

1, 3 e 7 após a infecção. O lobo superior esquerdo foi removido, digerido e avaliado quanto a presença de 

células dendríticas por citometria de fluxo. Estratégia de análise está representada em A. O número absoluto de 

células expressando CD45
+ 

CD11C
+ 

MHC-II
+ 

CD11b
+
 está representado em B. Os dados estão expressos como 

média ± EPM representativos de um experimento realizado (n = 4-6) e analisados pelo teste Two-Way ANOVA 

e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * 

infectados vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

.  
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FIGURA 14: Na ausência de CD14 ou TLR4 há menor recrutamento de neutrófilos para os pulmões 

durante a infecção por Achromobacter xylosoxidans, quando comparados com animais selvagens.  

Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e 

eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. O lobo superior esquerdo foi removido, digerido e avaliado 

quanto a presença de neutrófilo por citometria de fluxo. Estratégia de análise está representada em A. O número 

absoluto de células expressando CD45
+ 

Ly6G
+
 está representado em B. Os dados estão expressos como média ± 

EPM representativos de um experimento realizado (n = 4-6) e analisados pelo teste Two-Way ANOVA e 

Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados 

vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

.  
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FIGURA 15: A ausência de CD14 aumenta o número de macrófagos intersticiais expressando MHC-II 

nos pulmões quando comparado ao grupo selvagem.  Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram 

infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. O lobo 

superior esquerdo foi removido, digerido e avaliado quanto a presença de macrófagos por citometria de fluxo. A 

estratégia de análise está representada em A. O número absoluto de células expressando CD45
+ 

CD11b
+
 F4/80

+
 

está representado em B. O número absoluto de macrófagos expressando MHC-II está representado em C. Os 

dados estão expressos como média ± EPM representativo de um experimento realizado (n = 4-6) e analisados 

pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente 

significantes quando p< 0,05, * infectados vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

.   
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FIGURA 16: Na ausência de TLR4 ocorre diminuição no número de monócitos patrulheiros no sétimo 

dia após infecção quando comparado ao grupo selvagem.  Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram 

infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. O lobo 

superior esquerdo foi removido, digerido e avaliado quanto a presença de monócitos patrulheiros por citometria 

de fluxo. Estratégia de análise está representada em A. O número absoluto de células expressando CX3CR1
high 

Ly6C
−
está representado em B. Os dados estão expressos como média ± EPM representativos de um 

experimento realizado (n = 4-6) e analisados pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados 

foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados vs não infectados (dia 0); # 

C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

.  
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4.10 A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta o número de neutrófilos 

expressando CD14 ou TLR4 

Como mostrado acima, os neutrófilos são as células recrutadas em maior número para 

o parênquima pulmonar durante a infecção por A. xylosoxidans, e CD14 e TLR4 são 

importantes para este evento. Além disso, nossos dados sugerem que estes dois receptores são 

essenciais para a inflamação pulmonar e mortalidade, induzidas durante pela infecção. Assim, 

nosso próximo passo foi investigar a expressão das moléculas CD14 e TLR4 nos neutrófilos. 

Para tanto, em animais selvagens ou deficientes de CD14 ou TLR4, avaliamos o número de 

neutrófilos expressando CD14 ou TLR4 por citometria de fluxo.  

Nossos dados mostram que a infecção por A. xylosoxidans aumenta significativamente 

o número de neutrófilos expressando CD14 no primeiro dia após a infecção quando 

comparado aos animais não infectados (dia 0). No entanto, camundongos deficientes de TLR4 

apresentam redução no número de neutrófilos expressando CD14 no primeiro dia após a 

infecção, quando comparados aos camundongos C57Bl/6 (WT), como mostra a Figura 17A. 

Por outro lado, nos animais C57Bl/6, a infecção induz o aumento significativo de neutrófilos 

expressando TLR4 somente no terceiro dia após a infecção, quando comparado aos 

camundongos não infectados (dia 0). Também, a ausência de CD14 diminui o número de 

neutrófilos expressando TLR4, quando comparados aos camundongos C57Bl/6 (Figura 17B).  
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FIGURA 17: A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta o número de neutrófilos expressando 

CD14 ou TLR4 nos pulmões.  Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0x10
7
 

bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. O lobo superior esquerdo foi 

removido, digerido e avaliado quanto a presença de neutrófilos (CD45
+ 

Ly6G
+
) expressando CD14 (A) ou 

TLR4 (B). Os dados estão expressos como média ± EPM representativos de um experimento realizado (n = 4-6) 

e analisados pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados 

estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou 

Tlr4
-/-

.  
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4.11 A ausência de CD14 ou TLR4 altera a produção de citocinas durante a infecção 

por Achromobacter xylosoxidans 

Estímulos infecciosos ou o dano tecidual são capazes de ativar PRRs presentes em 

diversas células, culminando na produção de citocinas e outros mediadores, cujas funções 

incluem recrutar células e promover a defesa do hospedeiro. Nesse contexto, avaliamos o 

impacto das moléculas CD14 e TLR4 na produção de citocinas nos pulmões após a infecção 

por A. xylosoxidans. Nossos dados demonstram que a infecção por A. xylosoxidans induz a 

produção de TNF-α, IL-6, IL-1α, IL-1β e IL-17, principalmente no primeiro e terceiro dias 

após a infecção (Figura 18). Por outro lado, não há alterações na produção de IL-10 (dado não 

mostrado). Observamos ainda que camundongos deficientes de CD14 têm redução na 

produção de TNF-α no primeiro dia (Figura 18A) e de IL-6 (Figura 18B) no terceiro dia após 

a infecção, quando comparados aos animais C57Bl/6 (WT). No entanto, a ausência de TLR4, 

resulta na diminuição da produção de TNF-α, IL-6, IL-1α e IL-1β (Figura 18A-D). Além 

disso, nossos dados mostram que a produção de IL-17 é independente de CD14 e TLR4 

(Figura 18E). 
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FIGURA 18: Em diferentes períodos após infecção por Achromobacter xylosoxidans, CD14 ou TLR4 são 

essenciais para a produção de TNF-α, IL-6, IL-1α e IL-1β, mas não de IL-17. Camundongos C57Bl/6, 

Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 

após a infecção. Os lobos inferior e superior direito foram removidos, homogeneizados e avaliados quanto à 

produção de TNF-α (A), IL-6 (B), IL-1α (C), IL-1β (D) e IL-17 (E) nos sobrenadantes. Os dados estão 

expressos como média ± EPM representativo de um experimento de três experimentos realizados (n = 4-6) e 

analisados pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente 

significantes quando p< 0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

. 
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4.12 A ausência de CD14 ou TLR4 diminui a produção de quimiocinas durante a 

infecção por Achromobacter xylosoxidans 

Visto que a ativação de CD14 e TLR4 é essencial para a produção de citocinas, nosso 

próximo passo foi avaliar se a ausência desses receptores influencia na produção de algumas 

quimiocinas, potentes em recrutar células para o local da infecção. Nossos dados mostram que 

a infecção por A. xylosoxidans induz aumento significativo na produção de CXCL1 (Figura 

19A), CCL2 (Figura 19B) e CCL3 (Figura 19C) no primeiro e terceiro dia após a infecção, 

quando comparado ao grupo não infectado (dia 0). Camundongos deficientes de CD14 ou 

TLR4 apresentaram níveis reduzidos dessas quimiocinas quando comparados aos 

camundongos C57Bl/6 (WT) no terceiro dia após a infecção.  
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FIGURA 19: CD14 e TLR4 são essenciais para a produção de CXCL1, CCL2 e CCL3 durante a infecção 

pulmonar por Achromobacter xylosoxidans.  Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 

2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. Os lobos inferior e superior 

direito foram removidos, homogeneizados e avaliados quanto à produção de CXCL1 (A), CCL2 (B) e CCL3 (C) 

nos sobrenadantes. Os dados estão expressos como média ± EPM representativo de um experimento de três 

experimentos realizados (n = 4-6) e analisados pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados 

foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados vs não-infectados (dia 0); # 

C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

. 
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4.13 A deficiência de CD14 ou TLR4 impacta na produção de LTB4 na infecção por 

Achromobacter xylosoxidans 

Visto que os eicosanoides são importantes moduladores do processo inflamatório e 

que, como já mostrado pelo nosso grupo, leucotrieno B4 (LTB4) é essencial para a atividade 

microbicida eficientes de macrófagos contra o A. xylosoxidans, avaliamos se a ausência de 

CD14 ou TLR4 impacta na produção deste e outros mediadores lipídicos. Para isto, os 

pulmões dos camundongos foram homogeneizados e a fração lipídica extraída em coluna 

C18. A concentração de LTB4, prostaglandina D2 (PGD2) e prostaglandina E2 (PGE2) foram 

determinadas por HPLC-MS/MS, como mostra a figura 20. Nossos dados mostram que a 

infecção por A. xylosoxidans induz LTB4 no primeiro dia após a infecção, quando comparado 

com os camundongos não infectados (dia 0). No entanto, camundongos deficientes de CD14 

ou TLR4 apresentaram diminuição de LTB4, quando comparados ao grupo C57Bl/6 infectado, 

no primeiro dia. Não foram observadas diferenças no terceiro e sétimo dia após a infecção, 

sendo que a produção de LTB4 retorna aos níveis basais (Figura 20A). A Figura 20 B mostra o 

cromatograma representativo de LTB4 no primeiro dia após a infecção. Por outro lado, 

observamos aumento de PGD2 no sétimo dia após a infecção somente nos animais selvagens e 

nos deficientes de CD14 (Figura 20C). Em relação à liberação de PGE2, observamos maior 

produção deste eicosanoide em pulmões dos animais selvagens ou deficientes de CD14 

somente no terceiro e sétimo dia após a infecção, quando comparados aos camundongos não 

infectados. Camundongos deficientes de CD14 ou TLR4 não apresentam diferenças na 

produção desse mediador quando comparados ao grupo C57Bl/6 infectado (Figura 20D). 
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FIGURA 20: Na ausência de CD14 ou TLR4 ocorre diminuição na produção de LTB4, mas não de PGD2 

e PGE2 durante a infecção por Achromobacter xylosoxidans.  Camundongos C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram 

infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 1, 3 e 7 após a infecção. Os lobos 

inferior e superior direito foram removidos, homogeneizados e a fração lipídica foi avaliada quanto à produção 

de LTB4 (A, B), PGD2 (C) e PGE2 (D) por HPLC-MS/MS. Os dados estão expressos como média ± EPM 

representativos de um experimento de três experimentos realizados (n = 4-6) e analisados pelo teste Two-Way 

ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * 

infectados vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou Tlr4
-/-

.  
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4.14 A infecção por Achromobacter xylosoxidans aumenta a concentração sCD14 e IL-6 

no sangue circulante, mas não igualmente nas três linhagens animais.  

Já é conhecido que em processos inflamatórios intensos, incluindo aquele induzido 

pelo LPS, que as citocinas pró-inflamatórias produzidas pelas células imunes no local afetado 

podem se difundir e atingir circulação sistêmica, podendo causar choque endotoxêmico. Além 

das citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF-α, concentrações elevadas sCD14 no soro 

são importantes marcadores de choque endotoxêmico [139], [140]. Sabendo disso, nosso 

próximo passo foi avaliar se a infecção pulmonar por A. xylosoxidans aumenta as 

concentrações séricas de IL-6 e sCD14 séricos nos primeiros dias após a infecção, e qual o 

impacto da deficiência de CD14 ou TLR4. A figura 21A mostra que no primeiro dia após a 

infecção ocorre aumento significativo na concentração de IL-6 no soro dos camundongos 

C57Bl/6 (WT) quando comparado aos camundongos não infectados (dia 0). No entanto, 

camundongos deficientes de CD14 apresentam níveis séricos de IL-6 reduzidos quando 

comparados ao grupo WT no primeiro dia após a infecção, sendo que esta citocina não foi 

detectada no soro dos animais deficientes de TLR4 em nenhum dos dias analisados. Em 

relação à presença de sCD14 no soro, assim como ocorre no BALF, a infecção induz aumento 

dessa molécula no primeiro e terceiro dia após a infecção, quando comparado ao grupo não 

infectado (dia 0). Os resultados ainda mostram que o aumento dessa molécula no soro é 

dependente de TLR4 (Figura 21B). 
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4.15 A ausência de NFAT1 não altera a mortalidade após infecção por Achromobacter 

xylosoxidans. 

A família dos Fatores Nucleares de Células T Ativadas (NFAT) compreende fatores de 

transcrição que regulam a produção de citocinas pró-inflamatórias por linfócitos, e em células 

dendríticas. Já foi relatado que esses fatores de transcrição podem ser ativados exclusivamente 

via CD14 e essa via induz edema de pele após administração de LPS [102]. Nesse contexto, 

avaliamos se a ausência de NFAT1 poderia impactar na mortalidade dos animais infectados. 

Para isso, camundongos deficientes de NFAT1 (Nfat1
-/-

) e seus controles, C57Bl/6, foram 

infectados com 6,3 x 10
7 

bacilos de A. xylosoxidans, e a sobrevivência avaliada diariamente 

por sete dias. A figura 22 mostra 100% de mortalidade dos animais deficientes de NFAT1 até 

FIGURA 21: Na ausência de CD14 ou TLR4 ocorre diminuição de sCD14 e IL-6 séricos durante a 

infecção por Achromobacter xylosoxidans quando comparados aos animais selvagens. Camundongos 

C57Bl/6, Cd14
-/-

 e Tlr4
-/-

 foram infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e eutanasiados nos dias 

1e 3 após a infecção. O sangue foi coletado, o soro foi obtido e utilizado para quantificação de IL-6 (A) e 

sCD14 (B). Os dados estão expressos como média ± EPM representativos de um experimento realizado (n = 3-

4) e analisados pelo teste Two-Way ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados 

estatisticamente significantes quando p< 0,05, * infectados vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

 ou 

Tlr4
-/-

.  
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o quarto dia após a infecção, e 80% dos camundongos WT ao final de sete dias após a 

infecção. No entanto, não observamos diferenças estatisticamente significantes na mortalidade 

entre os dois grupos. 

 

 

 

4.16 Somente Achromobacter xylosoxidans viável é capaz de induzir mortalidade e IL-6 

nos pulmões 

Visto que a ausência de CD14 ou TLR4 não altera os mecanismos microbicidas aqui 

avaliados, nós hipotetizamos que a resposta inflamatória e mortalidade observadas seriam 

decorrentes da produção de LPS pela bactéria, independente de outros fatores de virulência e 

metabolismo bacteriano ativo. Para elucidar essa questão, inoculamos camundongos C57Bl/6 

com suspensão de 6,3 x 10
7
 bactérias inativadas pelo calor (90°C por 30 minutos) ou mesmo 

inóculo de bactérias viáveis. Nestes animais avaliamos a sobrevivência durante sete dias, e 

como mostrado na Figura 23A, 100% dos camundongos inoculados com a bactéria inativada 

sobrevivem, enquanto cerca de 80% daqueles infectados com a bactéria viável, morrem. Estes 

dados sugerem que algum (s) fator (es) liberado (s) pela bactéria viva, induz inflamação e 

morte dos animais. Para confirmar essa hipótese, quantificamos IL-6 nos pulmões e soro no 

primeiro dia após a infecção, em ambos os grupos experimentais. Nossos dados mostram que 

FIGURA 22: A ausência de NFAT1 não modifica a mortalidade após infecção por Achromobacter 

xylosoxidans. Camundongos C57Bl/6 e Nfat1
-/-

 foram infectados i.t. com 6,3 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans e 

observados diariamente para determinação da curva de sobrevivência. Os dados são representativos de dois 

experimentos independentes (n=6-8) e foram analisados pelo teste Log-rank e Mantel-Cox no pós-teste. Dados 

foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05.  
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há redução na produção de IL-6 nos pulmões dos camundongos inoculados com a bactéria 

inativada pelo calor no primeiro dia após a infecção, quando comparados aos camundongos 

infectados pela bactéria viável (Figura 23B). Apesar de não observarmos diferenças 

estatísticas, os dados sugerem que a produção de IL-6 é dependente de algum fator liberado 

por bactérias vivas. Futuros experimentos serão realizados para melhor elucidar este 

fenômeno.  

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Camundongos inoculados com Achromobacter xylosoxidans inativadas pelo calor 

apresentam maior sobrevivência e redução de IL-6 nos pulmões. Camundongos C57Bl/6 foram infectados 

ou desafiados i.t. com 6,3x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans viáveis ou inativadas pelo calor (90°C por 30 

minutos) e observados diariamente para determinação da curva de sobrevivência (A). Em experimento 

independente, os lobos pulmonares inferior e superior direito foram removidos, homogeneizados e avaliados 

quanto à produção de IL-6 no primeiro e terceiro dia após a infecção. (B). O sangue foi coletado para obtenção 

do soro e posterior avaliação de IL-6 sérica (C). O dado de sobrevivência é representativo de um experimento 

independente (n = 8) e foi analisado pelo teste Log-rank e Mantel-Cox no pós-teste. Os dados de quantificação 

de IL-6 são representativos de um experimento realizado (n = 4) e foram analisados pelo teste One-Way 

ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, 

*infectados vs não infectados (PBS); #A.x. viável vs A.x. inativada.   



Resultados | 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO



DISCUSSÃO | 77 

5 DISCUSSÃO  

O reconhecimento de PAMPs pelas células imunes é a primeira etapa para início da 

resposta imune, cujo objetivo é eliminar o agente agressor [89], [141]. Os receptores da 

imunidade inata (PRRs), principalmente os TLRs, são sensores que detectam moléculas 

expressas por patógenos, mas não pelo hospedeiro, como o LPS. Essa molécula é o principal 

componente da membrana externa de bactérias Gram-negativas, e é classicamente 

reconhecida por TLR4 e CD14 [66], [67]. Além de LPS, peptidoglicano, lipoproteínas e 

glicoproteínas também estão presentes na estrutura do envelope dessa classe de bactérias, e 

são comumente reconhecidos por dímeros TLR1:TLR2 ou TLR2:TLR6 [142]. Algumas 

bactérias ainda possuem flagelina, principal componente do flagelo bacteriano, potente 

ativador de TLR5 [142], [143]. Motivos CpG não metilados, comuns em DNA procariótico, 

são reconhecidos por TLR9 [142]. Todos esses receptores, quando funcionais, são eficientes 

ativadores da resposta imune [62]. No entanto, até o presente, nada se sabia sobre os 

receptores da imunidade inata importantes para o reconhecimento de A.  xylosoxidans. Assim, 

tivemos como objetivo inicial, investigar na infecção por A. xylosoxidans quais PRRs estão 

aumentados nos pulmões. Observamos em animais selvagens que no primeiro e terceiro dia 

após a infecção ocorre aumento expressivo de TLR2, TLR4 e TLR6 em macrófagos (CD45
+ 

CD11b
+ 

F4/80
+ 

MHC-II
+
) isolados dos pulmões. Além disso, a infecção induz aumento de 

TLR2 e TLR4 em neutrófilos (CD45
+ 

CD11b
+ 

Ly6G
+
).  Observamos também que durante a 

infecção há aumento da expressão de mRNA de CD14 e TLR4 no parênquima pulmonar. 

Nossos dados são semelhantes à outros da literatura reportando que bactérias Gram-negativas 

como P. aeruginosa; K. pneumoniae; L. pneumophila e B. pseudomallei, também aumentam 

expressão de TLR2, TLR4 e/ou TLR6 nos pulmões [144]–[149]. Baseado nestes resultados, 

nosso próximo passo foi investigar o papel de CD14 e do TLR4 nesta infecção.  Futuramente 

iremos investigar o papel de TLR2, uma vez que sua expressão também foi aumentada após a 

infecção.  

Embora tenham vários trabalhos descrevendo o papel de CD14, principalmente em 

modelos utilizando LPS, ainda existem diversas lacunas e resultados controversos, 

principalmente em relação à contribuição dessa molécula na patogênese de infecções. Neste 

estudo, mostramos que a infecção por A. xylosoxidans aumenta a expressão gênica e proteica 

de CD14, além de sCD14 no BALF e no soro, quando comparados aos camundongos não 
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infectados. Nossos dados estão de acordo com outros, demonstrando que ocorre aumento na 

produção de CD14 de membrana ou solúvel, em diversas condições, como asma [101], [150]; 

tabagismo [98]; ceratite [151]; doença renal [106]; sepse [139], [152], [153]; colestase 

(bloqueio ou diminuição do fluxo de bile do fígado)  [154]; miocardite [105];  colite [116] e 

pneumonias [155], [156]. Interessante, que entre os estudos publicados, alguns sugerem que 

CD14 tem um papel protetor no intestino pois aumenta a função de barreira intestinal em 

modelo de colite [116],  mas deletério em casos de infecções sistêmicas ou pulmonares por 

potencializar a inflamação  [157].  

Até o presente, sabe-se que CD14 tem papel crucial no controle da infeção por E. coli 

em coelhos. Constatou-se que coelhos pré-tratados com anti-CD14 e infectados com E. coli 

tiveram melhora na pressão arterial média, mas apresentaram níveis de nitrato/nitrito 

reduzidos no sangue e maior carga bacteriana no BALF, quando comparados aos coelhos 

tratados com anticorpo isótipo controle. Curiosamente, o bloqueio de CD14 não alterou os 

níveis de TNF-α, IL-8, MCP-1 nem a contagem de polimorfonucleares no sangue e no BALF. 

Os autores sugeriram que CD14 tem um papel duplo nesse modelo de infecção, pois a 

inibição sistêmica de CD14 reduz a hipotensão induzida pela bactéria, mas prejudica a 

eliminação da bactéria nos pulmões, local primário da infecção [158]. Por outro lado, em 

estudo realizado por Haziot e colaboradores em 1996, foi mostrado que camundongos 

deficientes de CD14 são resistentes ao choque séptico induzido por LPS ou por E. coli 

(inoculados via i.p.), quando comparados aos camundongos selvagens. Essa proteção foi 

justificada pelo fato de camundongos deficientes de CD14 apresentarem menor carga 

bacteriana no sangue e nos pulmões, além de níveis séricos de TNF-α e IL-6 reduzidos 

quando comparados ao grupo selvagem [110]. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Wiersinga e colaboradores, que mostraram que camundongos deficientes de CD14, ao serem 

infectados (via i.n.) com B. pseudomallei, apresentaram menor mortalidade e redução da 

carga bacteriana nos pulmões, no entanto, não foi observada diferença na capacidade 

fagocítica de macrófagos ou neutrófilos Cd14
-/-

  infectados, quando comparados às células de 

camundongos selvagens [123]. Nossos dados corroboram parcialmente os dados acima, uma 

vez que também observamos maior sobrevida dos camundongos deficientes de CD14 após a 

infecção (bem como os deficientes de TLR4) (Figura 6) quando comparados ao grupo 

selvagem (C57Bl/6), porém sem diferenças na carga bacteriana nos pulmões (Figura 7A). 

Interessante que animais deficientes de TLR4 também sobrevivem mais, embora apresentem 

maior carga bacteriana nos pulmões no primeiro dia após a infecção (Figura 7A). Assim, 

podemos sugerir que a sinalização via TLR4 seja essencial para a indução de mecanismos 
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microbicidas essenciais somente nas primeiras horas após a infecção. Embora não tenhamos 

identificados claramente quais os mecanismos microbicidas responsáveis pelas diferenças 

entre as linhagens de camundongos, observamos que (Figura 7C), nos animais selvagens 

infectados por A. xylosoxidans ocorre aumento na expressão gênica de lipocalina-2, um 

peptídeo antimicrobiano produzido principalmente por neutrófilos, e que é conhecido por 

reduzir o crescimento bacteriano por meio do sequestro de ferro [159]. No entanto, a ausência 

de CD14 não alterou a expressão de Lcn-2, ao passo que a ausência de TLR4 diminui a 

expressão desse peptídeo antimicrobiano no terceiro dia após a infecção, sugerindo a 

contribuição desta molécula para o controle da infecção. Assim, podemos propor que outros 

mecanismos, além da expressão de Lcn-2, estão envolvidos no controle desta infecção, e que 

estes podem ser diferentes dependendo da presença ou não de CD14 e/ou TLR4. Estudos 

futuros deverão ser realizados para elucidar estes mecanismos. No entanto, nossos resultados 

indicam que a maior sobrevivência dos animais deficientes de CD14 ou TLR4 não está 

relacionada com a carga bacteriana nos pulmões.  

Nosso próximo passo foi avaliar o impacto da deficiência de CD14 e de TLR4 no 

processo inflamatório pulmonar desencadeado por A. xylosoxidans. Observamos em animais 

selvagens que a infecção induz intenso recrutamento de células para os pulmões, 

principalmente no terceiro dia, quando comparados com camundongos não infectados 

(Figuras 13-15). No entanto, na ausência de CD14 ou TLR4 o edema (Figura 12), o 

recrutamento de neutrófilos (Figura 14) e a área de lesão nos pulmões (Figura 11) foram 

significativamente menores, fatos que se correlacionam com a menor produção de citocinas e 

quimiocinas, como IL-6, TNF-α (Figura 18) CXCL1, CCL2 e CCL3 (Figura 19), que são 

descritas na literatura como potentes quimioatraentes para neutrófilos [160]–[164] e indutores 

de edema [165]–[168].  Estes resultados indicam que o processo inflamatório nos pulmões é 

responsável pela morte dos animais. Nossos dados são semelhante à outros da literatura, que 

demonstram que na infecção por M. tuberculosis  o processo inflamatório pulmonar também é 

menor na ausência de CD14 [169]. No entanto, em animais deficientes de TLR4 infectados 

por P. aeruginosa o menor edema só foi observado nas primeiras 4 horas [170]. Por outro 

lado, dados contrários aos nossos também foram publicados, demonstrando que a ausência de 

TLR4 leva ao aumento do edema nos pulmões de camundongos infectados com B. pertussis, 

pois diminui a produção de IL-10 pelas células T reguladoras [171].  

Em nosso trabalho, observamos pela análise histológica dos pulmões, que ocorre 

intenso recrutamento destes granulócitos para os pulmões dos animais selvagens, mas com 
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menor intensidade naqueles deficientes de CD14 ou de TLR4. Assim, para confirmar as 

diferenças no recrutamento de neutrófilos para os pulmões após a infecção por A. 

xylosoxidans empregamos citometria de fluxo e anticorpos para os marcadores CD45
+
 e 

Ly6G
+  

[172]. Como esperado, observamos nos animais selvagens que a infecção induz 

intenso recrutamento de neutrófilos para os pulmões no primeiro e terceiro dia após a infecção 

(Figura 14), evento clássico após infecção por bactérias [173]. Corroborando com dados da 

literatura, observamos que camundongos deficientes de CD14 ou TLR4 possuem menor 

recrutamento de neutrófilos para os pulmões, quando comparados aos camundongos 

selvagens. O número absoluto de neutrófilos também foi menor no BALF de camundongos 

deficientes de CD14 em relação ao dos camundongos selvagens (Apêndice).  Em modelo de 

instilação de LPS por aerossóis, foi demonstrado também que camundongos deficientes de 

CD14 ou TLR4 apresentam redução no número de neutrófilos bem como nos níveis de MPO 

no BALF, quando comparados aos camundongos selvagens [174], dados estes que se 

assemelham aos  nossos. Resultados similares foram encontrados em estudo no qual 

camundongos selvagens, deficientes de CD14 ou TLR4 foram infectados com A. baumannii, 

pois mostraram que a deficiência de TLR4 resultou em níveis reduzidos de TNF-α, IL-6, 

MIP-2 e CXCL1, além de maior recrutamento de macrófagos alveolares e menor de 

neutrófilos no BALF. Contudo, a ausência de CD14 não alterou o número de nenhum dos 

tipos celulares avaliados no BALF [175], dado este divergente do encontrado em nosso 

modelo de infecção. Por outro lado, a deficiência de CD14 resultou em menor migração de 

neutrófilos para o espaço bronchoalveolar após infecção com S. pneumoniae, quando 

comparado com camundongos selvagens [156]. Neutrófilos são células essenciais para os 

mecanismos de defesa nas infecções bacteriana, pois após serem ativados expressam mais 

PRRs, como TLR4, TLR2 e CD14, produzem citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, 

eicosanoides, como LTB4 e peptídeos antimicrobianos, essenciais para resposta imune 

protetora [176]. No entanto, quando excessiva, a inflamação mediada por neutrófilos pode 

levar à destruição tecidual, e uma condição clínica chamada lesão pulmonar aguda (LPA)  

[173], [177]. Nesse contexto, o processo inflamatório, especialmente na LPA, deve ser 

finamente regulado, objetivando a diminuição do recrutamento de neutrófilos e o edema, sem, 

contudo, prejudicar os mecanismos de defesa antibacterianos [177], [178].  Novamente, 

nossos dados sugerem que o processo inflamatório mediado por CD14 e TLR4 contribuem 

significativamente para a inflamação pulmonar e morte dos animais infectados com A. 

xylosoxidans.  
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Apesar de classicamente ser considerado marcador de macrófagos e monócitos, foi 

descrito que CD14 também é expresso na superfície e nos grânulos azurófilos de neutrófilos, 

que inclusive podem liberar uma forma solúvel do CD14, semelhante à liberada pelos 

monócitos. Os neutrófilos respondem ao LPS via CD14 produzindo TNF-α, e participam 

diretamente da resposta inflamatória aguda [179], [180]. Nesse contexto,  foi demonstrado 

que crianças asmáticas com mutações na expressão de CD14 em neutrófilos circulantes 

respondem menos à componentes bacterianos, quando comparadas com crianças que possuem 

expressão normal de CD14 [181]. Visto que a infecção por A. xylosoxidans não induz 

expressão de CD14 na população de macrófagos avaliada (Figura 3), investigamos se 

ocorreria aumento da expressão dessa molécula nos neutrófilos. Observamos que no primeiro 

dia após a infecção, ocorre acentuado recrutamento de neutrófilos expressando CD14, o que 

se correlaciona com maior expressão gênica desse co-receptor no parênquima pulmonar no 

primeiro dia após a infecção (Figura 4). Observamos ainda que na ausência de TLR4, há 

menor número de neutrófilos expressando CD14, quando comparados aos animais selvagens. 

De forma semelhante, na ausência de CD14 observamos menor número absoluto de 

neutrófilos expressando TLR4, quando comparados aos selvagens (Figura 17). Nossos dados 

corroboram dados encontrados em estudo que utilizou modelo de dano agudo induzido por 

LPS inoculado em glândulas mamárias de bovinos. Neste estudo foi observado que os animais 

apresentaram maior número de neutrófilos expressando CD14 no lavado mamário 24 horas 

após o LPS, e que após 96 horas o número de neutrófilos CD14
+
 retorna a níveis basais, 

quando comparado ao grupo inoculado com PBS [182]. Baseado nestes dados, sugerimos que 

a inflamação pulmonar induzida por A. xylosoxidans é desencadeada, em parte pela ativação 

de neutrófilos, via interação da bactéria e/ou LPS com CD14. 

As células dendríticas também são essenciais na resposta imune às infecções, pois 

após ativação de PRRs, constituem importante fonte de citocinas, como TNF-α, IL-6 e IL-12, 

e ainda direcionam linfócitos T naïve para expansão clonal para se tornarem linfócitos T 

antígeno-específicos [183]. Além disso, foi demonstrado que a depleção de células dendríticas 

plasmocitoides (pDC) culmina no aumento de citocinas pró-inflamatórias e recrutamento de 

monócitos  para os pulmões, mostrando papel regulador dessas células na inflamação 

pulmonar em modelo de sepse [184]. Foi demonstrado que 48 horas após infecção de 

camundongos C57Bl/6 com K. pneumoniae ocorre aumento de diferentes populações de 

células dendríticas nos pulmões, caracterizadas por CD11c
+ 

Siglec-F
-
 NK1.1

- 
e subdivididas 

em CD103
+
 (CD103

+
 CD11b

-
), as pDC (120 g8

+
 CD11b

-
) e as CD11b

+ 
(CD11b

+
 CD103

-
) 

[185]. De forma semelhante, observamos que a infecção por A. xylosoxidans induz intenso 
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recrutamento de células dendríticas (CD45
+ 

CD11c
+ 

MHC-II
+ 

CD11b
+
) no terceiro dia após a 

infecção quando comparado aos camundongos não infectados (Figura 13), de forma 

independente de CD14 ou TLR4. Futuramente avaliaremos o impacto da ausência de CD14 e 

TLR4 no recrutamento de pDC.  

Observamos também que a infecção por A. xylosoxidans não aumenta o número 

absoluto de macrófagos residentes do parênquima pulmonar (CD45
+ 

CD11b
+ 

F4/80
+
, também 

chamados de intersticiais), mas aumenta a expressão de MHC-II neste subtipo celular, no 

terceiro e sétimo dia após a infecção, quando comparado com os camundongos não infectados 

(Figura 15). A expressão de MHC-II é importante para fagocitose e necessária para 

apresentação de antígenos às células T, e sua regulação é um ponto crítico no controle da 

resposta imune [186]. De forma curiosa, observamos que o número de macrófagos 

intersticiais ativados expressando MHC-II é maior nos camundongos deficientes de CD14 

quando comparados aos camundongos selvagens no sétimo dia após a infecção, período no 

qual a produção das citocinas classicamente produzidas por esses macrófagos, IL-1, IL-6 e 

TNF-α [187], está a níveis basais. Investigaremos esse evento futuramente. Utilizamos a 

estratégia  CD45
+
 CD11c

-
 Ly6G

-
 CD11b

+ 
Ly6C

low
 CX3CR1

hi
 para marcação de monócitos 

patrulheiros [188], que são células que migram pelo lúmen dos vasos para remover células 

mortas e detritos, além de contribuírem para o reparo tecidual após um processo inflamatório 

[189], [190]. Observamos aumento de monócitos patrulheiros no sétimo dia após a infecção 

por A. xylosoxidans (Figura 16), momento no qual provavelmente mecanismos resolutivos e 

de clearance de células apoptóticas, como neutrófilos, estejam ocorrendo. A ausência de 

TLR4 diminuiu o número de monócitos patrulheiros quando comparado ao grupo selvagem, 

provavelmente devido à menor intensidade da inflamação pulmonar na ausência de TLR4, e 

assim sendo necessário menor número de monócitos com função reparadora, quando 

comparado ao grupo selvagem.  

Visto que a infecção por A. xylosoxidans aumenta o recrutamento de neutrófilos, 

células dendríticas e macrófagos MHC-II
+
 principalmente no terceiro dia após a infecção, e 

que camundongos deficientes de CD14 ou TLR4 apresentam redução no número de 

neutrófilos, avaliamos o impacto da ausência desses receptores na produção de mediadores 

pró-inflamatórias nos pulmões. Encontramos que na ausência de CD14 ocorre menor 

produção de TNF-α e IL-6 no primeiro e terceiro dias após a infecção, respectivamente, 

quando comparado com os camundongos selvagens. Por outro lado, a ausência de TLR4 

reduz a produção de TNF-α, IL-6, IL-1α e IL-1β quando comparado com os camundongos 
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selvagens, demonstrando que a ativação desse receptor é essencial para a liberação dessas 

citocinas (Figura 18). Avaliamos também as quimiocinas CXCL1, potente quimoatraente para 

neutrófilos, CCL2, quimioatraente para monócitos, DCs e linfócitos T, e CCL3, que recruta 

monócitos e linfócitos [167]. Observamos que a produção das três quimiocinas avaliadas é 

prejudicada na ausência de CD14 ou TLR4, quando comparadas com a produção pelos 

camundongos selvagens (Figura 19). Dados na literatura mostram que durante a infecção 

intranasal por K. pneumoniae, camundongos deficientes de TLR4 apresentam níveis 

reduzidos de CXCL1 e IL-1β [191]. Semelhantemente, na infecção pulmonar por A. 

baumanni, a ausência de TLR4 levou níveis reduzidos de TNF-α, IL-6, MIP-2 e CXCL1, 

quando comparado ao grupo selvagem. Por outro lado, na infecção intranasal por Y. 

pseudotuberculosis a ausência de TLR4 aumenta os níveis de IL-6, TNF-α, CXCL2 e CCL2 

nos pulmões e fígado, sem, no entanto, alterar CXCL1 e IL-1β [125]. Camundongos 

deficientes de CD14 infectados com M. tuberculosis apresentam maior produção de IFN-γ, 

IL-10 e MIP-2 na segunda semana após a infecção, porém após cinco semanas, na deficiência 

de CD14 ocorre diminuição de IL-1β e CXCL1 [169]. Nosso dados estão de acordo com 

outros da literatura que mostram que macrófagos peritoneais deficientes de CD14, quando 

estimulados com LPS, produzem menos TNF-α e IL-6, quando comparado com macrófagos 

de camundongos selvagens [192]. Foi demonstrado ainda, que macrófagos alveolares 

deficientes de CD14, infectados com B. pseudomallei, também produzem menos TNF-α 

quando comparados com macrófagos de camundongos selvagens, e que no plasma de animais 

Cd14
-/-

 infectados com o mesmo patógeno, as concentrações de IL-6, IL-12 e IFN-γ  são 

menores 48 h após a infecção, quando comparados aos animais selvagens [123]. Esses dados 

demonstram que a produção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas requerem a ativação 

de CD14 e/ou TLR4. Esses receptores, quando ativados, comumente iniciam uma cascata de 

sinalização intracelular para ativação de fatores de transcrição como NF-κB, um dos 

principais responsáveis pela indução de genes da IL-6, TNF-α , IL-1 e de quimiocinas [193].  

Resultados prévios do nosso grupo demonstraram que a infecção por A. xylosoxidans 

induz produção PGE2 no sétimo dia após a infecção, e LTB4 no primeiro dia após a infecção 

nos pulmões. LTB4 é essencial para a síntese de alfa-defensina, peptídeo antimicrobiano que 

auxilia no clearance do bacilo nos pulmões [55]. Em nosso trabalho, observamos que animais 

deficientes de CD14 ou TLR4 produzem menos LTB4 nos pulmões, quando comparados com 

camundongos selvagens.  No entanto, nos animais Cd14
-/-

, apesar da diminuição de LTB4, não 

observamos alteração da carga bacteriana, sugerindo que outros mecanismos microbicidas 

estão presentes nestes animais. No entanto, nos animais deficientes de TLR4, observamos 
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aumento da carga bacteriana concomitante com a diminuição de LTB4, sugerindo que nestes 

animais, a deficiência deste mediador lipídico pode estar contribuindo para o aumento do 

número de bactérias. LTB4 é potente indutor dos mecanismos microbicidas de macrófagos e 

neutrófilos [194].  Para melhor entendermos as diferenças observadas, iremos quantificar alfa-

defensina nos camundongos selvagens e nos deficientes de CD14 ou TLR4. Contrário aos 

nossos resultados, nosso grupo demonstrou anteriormente que camundongos deficientes de 

CD14 envenenados com a peçonha de T. serrulatus, apresentam níveis maiores de LTB4 nos 

pulmões e menores de IL-1β, e também são protegidos da mortalidade, quando comparados 

ao grupo selvagem envenenado [117]. Uma possível explicação para essas diferenças está no 

fato de que as moléculas presentes na peçonha do escorpião são totalmente distintas das 

moléculas presentes nos bacilos de A. xylosoxidans, sugerindo que na ausência de CD14 pode 

ocorrer indução ou inibição de LTB4 de forma estímulo-dependente. No caso de infecções 

bacterianas, é descrito LTB4 é produzido principalmente por neutrófilos e um potente 

quimioatraente para estas células [195], [196]. Nesse contexto, é coerente sugerir que, em 

parte, o menor recrutamento de neutrófilos nos camundongos deficientes de CD14 é devido a 

menor produção de LTB4.  Observamos também que a infecção por A. xylosoxidans aumentou 

a produção de PGD2 nos pulmões de camundongos selvagens e nos deficientes de CD14 na 

fase final da infecção, quando comparado com camundongos não infectados. Uma explicação 

para esse aumento na fase final da infecção seria pelo fato de a PGD2 possuir atividade anti-

inflamatória e estar relacionada com imunidade protetora em modelo de lesão pulmonar 

aguda (LPA) [197] e também, como já mostrado pelo nosso grupo, na infecção pelo H. 

capsulatum [137]. Assim, o aumento de PGD2 teria a função de diminuir o processo 

inflamatório. 

Observamos ainda que a IL-6 é uma das citocinas produzidas em maior abundância 

após infecção por A. xylosoxidans, sendo que na ausência de CD14 ou TLR4 sua produção é 

bastante reduzida. A IL-6 é principalmente produzida em processos inflamatórios agudos e  

tem como uma das funções o recrutamento de neutrófilos para o local infectado pois é capaz 

de aumentar a expressão de moléculas de adesão [198]. As citocinas, no geral, quando 

produzidas em excesso em órgão primário em resposta ao LPS, por exemplo, podem se 

difundir e atingir a circulação sistêmica, podendo configurar um quadro semelhante ao choque 

endotoxêmico ou choque séptico [199]. Já é sabido que as pneumonias são consideradas 

fatores de risco para desenvolvimento de choque, e os principais marcadores séricos dessa 

condição clínica são IL-6, CCL2 e sCD14 [140], [200]. Além disso, existem relatos de sepse 

causada por A. xylosoxidans em crianças com FC e doença pulmonar grave [13]. Nesse 
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contexto, observamos que a infecção por A. xylosoxidans aumenta os níveis séricos de IL-6 no 

primeiro dia após a infecção, quando comparados com os animais selvagens não infectados, e 

que essa produção é dependente de CD14 ou TLR4. Observamos também que a infecção 

aumenta sCD14 no soro dos animais no primeiro e terceiro dia após a infecção, quando 

comparado ao grupo selvagem não infectado, o que não acontece na ausência de TLR4, 

sugerindo que a ativação deste receptor é importante para que ocorra a liberação de CD14 

(shedding) no BALF. Nesse sentido, hipotetizamos que o aumento de IL-6 e sCD14 séricos 

podem estar relacionados com a presença de LPS oriundo de A. xylosoxidans na circulação, 

contribuindo para a mortalidade induzida pela infecção. Assim, iremos quantificar LPS 

sistemicamente nos animais selvagens ou deficientes de CD14 ou TLR4 e infectados,  

Os fatores de transcrição da família NFAT são regulados por cálcio, calcineurina e 

quinases, e estão associados com o desenvolvimento e diferenciação de células T, apesar de 

serem expressos em diversos leucócitos [201]. Já foi demonstrado que CD14 é capaz de 

sinalizar de maneira independente de TLR4 via NFAT, e mediar edema de pele  induzido por 

LPS [102], [202]. Nós hipotetizamos que CD14 na infecção por A. xylosoxidans ativaria 

NFAT1 que auxiliaria no desenvolvimento de edema pulmonar. Investigamos se NFAT1 é 

importante em nosso modelo de infecção, e observamos que a ausência de NFAT1 não alterou 

a sobrevida dos camundongos, sugerindo que a mortalidade dos animais não é desencadeada 

via NFAT1. Por outro lado, foi demonstrado que a infecção pulmonar por P. aeruginosa 

ativou NFAT de forma rápida, e que esse fator de transcrição contribui para a resposta 

inflamatória do hospedeiro [203].  

Para avaliar se a inflamação pulmonar induzida por A. xylosoxidans é dependente da 

viabilidade bacteriana e consequente liberação de produtos microbianos, como LPS, 

inoculamos camundongos C57Bl/6 com A. xylosoxidans morta pelo calor para avaliar a curva 

de sobrevivência e a produção de IL-6 pulmonar e sérica. Observamos que o bacilo inativado 

pelo calor não é capaz de induzir a morte dos animais, e que a produção de IL-6 sérica e 

pulmonar no primeiro dia após a infecção foi menor, quando comparada ao grupo que foi 

inoculado com A. xylosoxidans viável. Apesar de não encontrarmos diferenças estatísticas 

significantes na concentração de IL-6 no terceiro dia após a infecção, provavelmente devido 

ao número reduzido de animais, e a grande variabilidade nas respostas, fica evidente que a 

produção de IL-6 depende da viabilidade bacteriana. Nossos dados sugerem que a bactéria 

morta não induz inflamação pulmonar e mortalidade pois não há produção e liberação de 
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fatores de virulência, possivelmente o LPS, como na bactéria viável. Como mencionado 

acima, iremos quantificar LPS em ambas as situações. 

Em conjunto, nossos dados mostram que a ativação de CD14 ou TLR4, induz 

recrutamento de leucócitos, principalmente neutrófilos, e a produção de mediadores 

inflamatórios que medeiam o edema pulmonar induzido por A. xylosoxidans, provável causa 

de mortalidade dos animais infectados. Mostramos ainda que animais deficientes de CD14 ou 

TLR4 produzem menos IL-6, e que a produção dessa citocina, bem como mortalidade, são 

dependentes da viabilidade bacteriana. 
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6 CONCLUSÃO 

Na infecção por A. xylosoxidans, a ativação de CD14 e de TLR4 medeiam a inflamação 

pulmonar e a mortalidade induzidas, provavelmente pelo LPS. A inflamação pulmonar é 

dependente da viabilidade da bactéria. 
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Além de avaliarmos edema e recrutamento de células no parênquima pulmonar, 

também avaliamos esses parâmetros no BALF. Para isso, camundongos C57Bl/6 e Cd14
-/-

 

foram infectados ou não via i.t. com 2,0 x 10
7
 bacilos de A. xylosoxidans. Nos dias 1, 3 e 7 

após a infecção, os camundongos foram eutanasiados para coleta do BALF. O número total de 

leucócitos foi determinado em câmara de Neubauer e neutrófilos e células mononucleares 

foram diferencialmente contadas em lâminas coradas com Panótico rápido. O sobrenadante do 

BALF foi utilizado para quantificação de proteínas totais pelo método de Bradford.  

Nossos dados mostram que na ausência de CD14, a concentração de proteínas totais 

no BALF é menor no terceiro e sétimo dia após a infecção, quando comparado aos 

camundongos C57Bl/6 (Figura 24A). Além disso, a infecção aumenta o recrutamento de 

neutrófilos para o espaço bronco-alveolar no primeiro e terceiro dia após a infecção, quando 

comparado ao grupo não infectado (dia 0), e camundongos Cd14
-/-

 apresentaram redução no 

recrutamento destas células no terceiro dia após a infecção, quando comparados aos 

camundongos C57Bl/6 (Figura 24B). Observamos também que a infecção aumenta o número 

absoluto de mononucleares no terceiro e sétimo dia após a infecção, sem diferenças 

estatísticas entre os grupos avaliados (Figura 24C). Experimentos futuros serão realizados 

para determinar estes parâmetros nos animais deficientes de TLR4.  
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FIGURA 24: Na ausência de CD14, o edema e o recrutamento de neutrófilos no espaço bronco alveolar 

são menos intensos quando comparados com animais selvagens.   Camundongos C57Bl/6 e Cd14
-/-

 foram 

infectados i.t. com 2,0x10
7
 bacilos de A. xylosoxidans. Após 1, 3 e 7 dias após a infecção os animais foram 

eutanasiados e BALF recuperado. A concentração de proteínas totais foi determinada pelo método colorimétrico 

de Bradford (A), neutrófilos (B) e mononucleares (C) foram contados diferencialmente por Panótico rápido. Os 

dados são representativos de um experimento independente (n=4-7) e foram analisados pelo teste Two-Way 

ANOVA e Bonferroni no pós-teste. Dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 0,05, * 

infectados vs não infectados (dia 0); # C57Bl/6 vs Cd14
-/-

.   
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