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RESUMO
AGUIAR, G. C. S. de. Efeito da curcumina sobre a resposta inflamatória estimulada pelo
lipopolissacarídeo in vitro e in vivo. 2019, 63 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
A sepse acontece em decorrência da resposta imunológica exacerbada do hospedeiro à infecção
que pode ser causada por diversos agentes etiológicos, como bactérias, vírus, protozoários e
fungos. Devido a sua alta incidência, a sepse é tida como um problema de saúde mundial com
a ocorrência de cerca de 18 milhões de casos anualmente em todo o mundo. Componentes de
patógenos, como a endotoxina lipopolissacarídeo (LPS), presente na parede celular de bactérias
Gram-negativas, desencadeiam a liberação de mediadores inflamatórios, como citocinas próinflamatórias e óxido nítrico (NO) objetivando eliminar o patógeno, entretanto, a produção
excessiva desses mediadores leva o organismo a um estado de anergia e imunossupressão. A
curcumina, substância presente em uma planta tropical denominada Curcuma Longa L, é
conhecida pelos seus efeitos antitumoral, imunomodulador e antioxidante. O objetivo deste
estudo foi avaliar o efeito imunomodulador de uma dispersão sólida de curcumina após
estímulo com LPS in vivo e in vitro em cultura de macrófagos peritoneais. Para atingir o
objetivo, foram realizados experimento in vivo, nos quais ratos receberam injeção endovenosa
de curcumina em duas doses (2 mg/kg e 20 mg/kg) seguida da injeção de LPS (1,5 mg/kg).
Quatro horas após a administração de LPS os ratos foram decapitados para coleta do sangue.
Para os experimentos in vitro foi realizado lavado peritoneal de ratos para coleta dos
macrófagos residentes. Esses foram mantidos em cultura em placa de 24 poços e estimulados
com curcumina (10-5M e 10-7M) e LPS (1µg/ml). O meio de cultura foi coletado 24 horas após
o estímulo com LPS. O tratamento da cultura com curcumina resultou em diminuição do
acúmulo de nitrito e das citocinas fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 beta
(IL-1β) e interleucina 6 (IL-6) em relação à cultura tratada com LPS apenas, no entanto, não
foi observada alteração na produção de IL-10. Nos estudos in vivo, as duas doses de curcumina
avaliadas não alteraram a produção de nitrato e lactato nos animais tratados com LPS. O
tratamento com curcumina 20 mg/kg mostrou efeito inibidor sobre a produção de TNF-α e IL6, no entanto, resultou em aumento na concentração de IL-1β. As duas doses de curcumina
avaliadas não alteraram a concentração sérica de IL-10 nos animais tratados com LPS. Nossos
resultados mostraram que uma dispersão sólida de curcumina foi capaz de reduzir a produção
de citocinas por macrófagos peritoneais e também quando administrada endovenosamente.
Esses resultados podem servir como base para a realização de mais estudos in vivo, os quais
são necessários para compreender o efeito da curcumina sobre a resposta inflamatória durante
a endotoxemia e sepse.
Descritores: Curcumina. Sepse. Lipopolissacarídeo.

ABSTRACT
AGUIAR, G. C. S. de. Effect of curcumin on the inflammatory response stimulated by
lipopolysaccharide in vitro and in vivo. 2019, 63 f. Dissertation (Master) – University of São
Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, 2019.
Sepsis occurs as a result of the host's exaggerated immune response to infection that may be
caused by a variety of etiological agents, such as bacteria, viruses, protozoa, and fungi. Due to
its high incidence, sepsis is considered as a global health problem with the occurrence of about
18 million cases annually around the world. Pathogen components, such as lipopolysaccharide
endotoxin (LPS), present on the cell wall of Gram-negative bacteria, trigger the release of
inflammatory mediators, such as pro-inflammatory cytokines and nitric oxide (NO), in order to
eliminate the pathogen, however, excessive production of these mediators leads the organism
to a state of anergy and immunosuppression. Curcumin, a substance in a tropical plant called
Curcuma Longa L, is known for its antitumor, immunomodulatory and antioxidant effects. The
objective of this study was to evaluate the immunomodulatory effect of a solid dispersion of
curcumin after stimulation with LPS in vivo and in vitro in culture of peritoneal macrophages.
To achieve the goal, in vivo experiments were performed in which rats received intravenous
injection of curcumin at two doses (2 mg / kg and 20 mg / kg) followed by injection of LPS
(1.5 mg / kg). Four hours after administration of LPS the mice were beheaded for collection of
blood. In vitro experiments were performed peritoneal lavage of rats to collect resident
macrophages. These were maintained in 24-well plate culture and stimulated with curcumin
(10-5M and 10-7M) and LPS (1μg / ml). The culture medium was collected 24 hours after the
LPS stimulation. Treatment of culture with curcumin resulted in decreased accumulation of
nitrite and cytokines tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin 1β (IL-1β) and
interleukin 6 (IL-6) in relation to the culture treated with LPS only, however, no change in IL10 production was observed. In the in vivo studies, the two doses of curcumin evaluated did not
alter nitrate and lactate production in LPS-treated animals. Treatment with curcumin 20 mg /
kg showed inhibitory effect on TNF-α and IL-6 production, however, resulted in an increase in
IL-1β concentration. The two doses of curcumin evaluated did not alter the serum concentration
of IL-10 in LPS-treated animals. Our results showed that a solid dispersion of curcumin was
able to reduce the production of cytokines by peritoneal macrophages and also when
administered endovenously. These results may serve as the basis for further in vivo studies,
which are needed to understand the effect of curcumin on the inflammatory response during
endotoxemia and sepsis.
Descriptors: Curcumin. Sepsis. Lipopolysaccharide.

RESUMEN
AGUIAR, G. C. S. de. Efecto de la curcumina sobre la respuesta inflamatoria estimulada
por el lipopolisacárido in vitro e in vivo. 2019, 63 f. Disertación (Maestría) – Escuela de
Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
La sepsis ocurre como consecuencia de la respuesta inmunológica exacerbada del huésped a la
infección que puede ser causada por diversos agentes etiológicos, como bacterias, virus,
protozoos y hongos. Debido a su alta incidencia, la sepsis se considera un problema de salud
mundial con la ocurrencia de alrededor de 18 millones de casos cada año en todo el mundo. Los
componentes de patógenos, como la endotoxina lipopolisacárido (LPS), presente en la pared
celular de bacterias gramnegativas, desencadenan la liberación de mediadores inflamatorios,
como citocinas pro-inflamatorias y óxido nítrico (NO), con el objetivo de eliminar el patógeno,
sin embargo, la producción excesiva de estos mediadores lleva al organismo a un estado de
anergia e inmunosupresión. La curcumina, sustancia presente en una planta tropical llamada
Curcuma Larga L, es conocida por sus efectos antitumoral, inmunomodulador y antioxidante.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto inmunomodulador de una dispersión sólida de
curcumina tras el estímulo con LPS in vivo e in vitro en cultivo de macrófagos peritoneales.
Para alcanzar el objetivo, se realizaron experimentos in vivo, en los que las ratas recibieron una
inyección endovenosa de curcumina en dos dosis (2 mg / kg y 20 mg / kg) seguida de la
inyección de LPS (1,5 mg / kg). Cuatro horas después de la administración de LPS los ratones
fueron decapitados para la recolección de la sangre. Para los experimentos in vitro se realizó
lavado peritoneal de ratas para la recolección de los macrófagos residentes. Estos fueron
mantenidos en cultivo en placa de 24 pocillos y estimulados con curcumina (10-5M y 10-7M)
y LPS (1 μg / ml). El medio de cultivo fue recolectado 24 horas después del estímulo con LPS.
El tratamiento del cultivo con curcumina resultó en una disminución de la acumulación de
nitrito y de las citocinas factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 beta (IL-1β) e
interleucina 6 (IL-6) en relación al cultivo tratado con LPS sólo, sin embargo, no se observó
alteración en la producción de IL-10. En los estudios in vivo, las dos dosis de curcumina
evaluadas no alteraron la producción de nitrato y lactato en los animales tratados con LPS. El
tratamiento con curcumina 20 mg / kg mostró efecto inhibidor sobre la producción de TNF-α e
IL-6, sin embargo, resultó en un aumento en la concentración de IL-1β. Las dos dosis de
curcumina evaluadas no alteraron la concentración sérica de IL-10 en los animales tratados con
LPS. Nuestros resultados mostraron que una dispersión sólida de curcumina fue capaz de
reducir la producción de citocinas por macrófagos peritoneales y también cuando se administró
endovenosamente. Estos resultados pueden servir de base para la realización de más estudios
in vivo, los cuales son necesarios para comprender el efecto de la curcumina sobre la respuesta
inflamatoria durante la endotoxemia y la sepsis.
Descriptores: La curcumina. Sepsis. Lipopolisacárido.
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1.1 Definição de Sepse

Durante certo tempo, a pluralidade de termos para caracterizar sepse gerou dificuldade
para uniformizar as condutas assistenciais, sendo que em 1992 foi realizada uma Conferência
de consenso durante a qual a Society Critical Care Medicine (SCCM) e o American College of
Chest Physicians (ACCP) publicaram as seguintes definições: Síndrome da Resposta
Inflamatória Sistêmica (SIRS), Sepse, Sepse Grave, Choque Séptico que foram utilizadas até
2016 (American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus
Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative
therapies in sepsis, 1992) .
A presença de agentes patogênicos na corrente sanguínea em conjunto com a resposta
inflamatória sistêmica inespecífica do hospedeiro a essa invasão era chamada de SIRS; a
evolução deste quadro associado a uma infecção por um microrganismo suspeita ou confirmada
era chamada sepse; quando a sepse evoluía com complicações e disfunção de órgãos,
hipoperfusão tissular, oligúria entre outros agravos era chamada sepse grave e, ainda, quando
associada à disfunção hemodinâmica (hipotensão arterial não responsiva a reposição fluidos)
que pode ser precoce, quando dura menos de uma hora (em resposta à infusão de solução
cristalóide) ou tardia, com duração maior que uma hora e/ou necessidade de uso de aminas
vasoativas, era caracterizada como choque séptico (LEVY et al., 2003). Além desses critérios
para diagnóstico da sepse estabelecidos em 1991, desde 2001 eram levados em consideração os
marcadores biológicos, sendo estes adicionados como novos critérios para auxiliar no
diagnóstico (LEVY et al., 2003; DELLINGER et al., 2013)
Em 2002, durante o congresso da European Society of Intensive Medicine (ESICM), foi
lançada uma campanha internacional ao combate à sepse, denominada Surviving Sepsis
Campaign (Campanha Sobrevivendo à Sepse) que tinha por objetivo chamar a atenção da
comunidade científica e da população em geral para a gravidade que o tema abrange, além disso,
objetivada reduzir a mortalidade por sepse em 25% (DELLINGER et al., 2004). Essa campanha
indicava a adoção das seguintes ações: conscientizar sobre a sepse, melhorar o diagnóstico,
aumentar o uso de tratamento adequado, educar profissionais de saúde, melhor os cuidados pós
internação, desenvolver diretrizes de cuidado e implementar um programa de melhoria de
desempenho (DELLINGER et al., 2004). Com base nessas ações, em 2004 foi publicado o
primeiro estudo com diretrizes baseadas em evidências para aprimorar o manejo da sepse e do
choque séptico beira-leito (DELLINGER et al., 2004) .
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Em 2016, aconteceu o “Terceiro Consenso Internacional de Definições de Sepse e
Choque Séptico (Sepsis-3)” referente aos novos critérios diagnósticos para sepse e choque
séptico, mas que ainda não foram endossadas por várias instituições. Segundo o estudo,
limitações nas definições anteriores incluíam: foco excessivo sobre a inflamação; o modelo
equivocado de que a sepse segue fluxo que passa pela sepse grave até atingir o choque séptico
e; a especificidade inadequada dos critérios da SIRS. Além disso, várias definições e
terminologias estavam em uso para sepse, choque séptico e disfunção de órgãos, levando a
discrepâncias na incidência e mortalidade observada. Concluíram, também, que o termo sepse
grave era redundante (SINGER et al., 2016).
Para o novo consenso, conceitualmente, sepse é a disfunção de órgãos com risco de vida
devido à resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Para operacionalização clínica é a
infecção associada ao aumento no escore da Avaliação Sequencial de Falência de Órgãos
(SOFA, Sequential Organ Failure Assessment) de dois pontos ou mais. O escore SOFA, muito
utilizado na medicina intensiva, foi escolhido como marcador de disfunção orgânica por
predizer melhor a mortalidade hospitalar do que outros scores como a SIRS. Já o choque séptico
é definido por aquele subgrupo de pacientes com sepse no qual há requerimento de vasopressor
para manter uma pressão arterial média de 65 mmHg ou superior e, o nível de lactato no soro
inferior a 2 mmol/L na ausência de hipovolemia. Houve unanimidade de que o choque séptico
deve refletir uma doença mais grave, com uma probabilidade muito maior de morte do que
apenas a sepse. Portanto, critérios clínicos de choque séptico foram desenvolvidos com
hipotensão e hiperlactatemia em vez de cada um sozinho, porque a combinação engloba tanto a
disfunção celular e comprometimento cardiovascular e está associada com uma taxa de
mortalidade significativamente mais elevada ajustada ao risco (SINGER et al., 2016). Embora
nessa conferência tenha se adotado estes critérios clínicos para o diagnóstico da sepse e do
choque séptico, o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), lançou um protocolo clínico
para o atendimento de pacientes adultos com sepse e choque séptico, no qual não alterou os
critérios utilizados anteriormente, isso aconteceu em decorrência a alta mortalidade em países
em desenvolvimento e de os critérios anteriores serem fundamentais para a identificação
precoce de sepse (ILAS, 2018).
As principais disfunções orgânicas descritas neste protocolo são a hipotensão (PAS < 90
mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg), oligúria (≤ 0,5mL/Kg/h) ou elevação
da creatinina (>2mg/dL); relação PaO2/FiO2 < 300 ou necessidade de O2 para manter SpO2 >
90%; contagem de plaquetas < 100.000/mm³ ou redução de 50% no número de plaquetas em
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relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias; lactato acima do valor de referência;
rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium e o aumento significativo de
bilirrubinas (> 2X o valor de referência) (ILAS, 2018).
Como forma de trazer atenção ao tema, em 2017, a Assembleia Mundial de Saúde (Levy
et al.) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) nomearam sepse como uma prioridade mundial
de saúde, e adotaram uma resolução para prevenção, diagnóstico e gerenciamento da sepse
(REINHART et al., 2017).
Embora a sepse seja uma prioridade global, a maioria das publicações são de países
desenvolvidos, causando uma escassez de evidências em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, sendo importante desenvolver e adequar tratamentos que sejam acessíveis a
todos (CECCONI et al., 2018).

1.2 Epidemiologia da Sepse

A sepse é vista como um problema de saúde mundial, afetando milhões de pessoas e
causadora de altos índices de morbidade e mortalidade. Acredita-se que 18 milhões de casos
ocorram anualmente no mundo (JAIMES, 2005) sendo que a cada quatro pessoas diagnosticadas
com sepse, uma é por ela vitimada (DELLINGER et al., 2008).
A sepse é considerada um problema de saúde pública, sendo uma das principais causas
de mortes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O estudo Sepse Brasil publicado em 2003,
mostrou que na análise 75 UTIs, a prevalência maior é das bactérias Gram-negativas, seguidas
pelas infecções de bactérias Gram-positivas. Nesse estudo, a sepse, sepse grave e choque
séptico ocorreram em 19,6%, 29,6 e 50,8% dos casos, respectivamente. Quanto à mortalidade,
os subgrupos sepse, sepse grave e choque séptico apresentaram 16,70%, 34,40% e 65,30%
respectivamente (JÚNIOR et al., 2006). Outro estudo realizado pelo ILAS demonstrou que em
230 UTIs selecionadas aleatoriamente, 30% dos pacientes internados apresentavam o
diagnóstico de sepse ou choque séptico (ILAS, 2015).
Um estudo epidemiológico de coorte denominado Sepsis Prevalence Assessment
Database (SPREAD) com amostra de representatividade nacional mostrou que a sepse ainda
possui um prognóstico ruim nos pacientes que são admitidos em UTIs, com mortalidade
hospitalar de 55% (MACHADO et al., 2017). Outro aspecto observado pelo estudo SPREAD
é que a maior prevalência de sepse pode ocorrer devido à falta de unidades de cuidado
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intermediário, o que contribui para maior tempo de internação em UTIs, favorecendo o
desenvolvimento da sepse (MACHADO et al., 2017).
A gravidade clínica e o aumento do número de casos de sepse estão relacionados com
vários fatores como, o aumento da expectativa de vida, da prevalência de idosos, do número de
pacientes imunocomprometidos, do uso indiscriminado de antibióticos, da frequência de
procedimentos invasivos e a prevalência elevada de doenças crônicas na população. Essas
condições favorecem tanto a ocorrência da sepse quanto o seu agravamento e a ocorrência de
óbito (MARTIN et al., 2003; RANGEL-FRAUSTO, 2005; YANG et al., 2010). Cada vez mais
é frequente a admissão de pacientes com mais de 80 anos nas UTIs e é estimado que essa
tendência se mantenha (KUMAR et al., 2011), pois a população está envelhecendo, sendo
previsto que até o ano de 2050 haja um aumento de 9% na população octogenária da Europa e
América do Norte (ANGUS et al., 2001). Estudos sugerem que os idosos são mais susceptíveis
a desenvolver sepse do que pessoas jovens, já que são pessoas acometidas por comorbidades e
imunossupressão (NASA et al., 2012).
Além de apresentar uma alta mortalidade e morbidade, a sepse acarreta uma série de
custos para o sistema de saúde (DANNA, 2018); sendo considerada em 2011 no National
Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by Payer, 2011: Statistical Brief #160
(TORIO; ANDREWS, 2016) como a doença mais cara para se obter um diagnóstico; esta
indicação se manteve em 2013 (TORIO; MOORE, 2016) .

1.3 Fisiopatologia da Sepse

A sepse pode ser causada por bactérias (Gram-positivas e Gram-negativas),
protozoários, fungos e vírus (ILAS, 2015), no entanto, as bactérias Gram-negativas são as mais
frequentemente isoladas em pacientes com sepse e estão associadas aos altos índices de
mortalidade (VINCENT et al., 2009).
Experimentalmente, a sepse pode ser estudada a partir de diferentes modelos que
estimulam a resposta inflamatória do organismo, como a administração de componentes da
parede celular de bactérias Gram-positivas (ácido lipoteicóico e peptídeoglicano) e Gramnegativas (lipopolissacarídeo - LPS) (RUSSELL, 2006), sendo nestes casos denominada
endotoxemia (REED et al., 2000). Experimentalmente, a administração de LPS é o modelo
mais utilizado.
Os componentes de patógenos, como o LPS das bactérias Gram-negativas, são os
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desencadeadores da resposta inflamatória, levando a secreção de grandes quantidades de
citocinas, quimiocinas, produtos de complemento e alarminas (COHEN, 2002).
Durante a sepse, são observados dois direcionamentos da resposta inflamatória: uma
resposta pro-inflamatória inicial seguida da resposta anti-inflamatória. A resposta proinflamatória tem início com o reconhecimento pelos Receptores de Reconhecimento de Padrões
(PRRs), que são moléculas capazes de reconhecer sinais de perigo, como por exemplo, invasão
de bactéria e assim, inicia a resposta imune, um exemplo de PRRs, são os receptores Toll-like
(MOLLEN et al., 2006). Esses receptores reconhecem os padrões moleculares associados a
patógenos (PAMPs), que estão presentes em muitos microrganismos e não nos receptores do
próprio organismo, são exemplos de PAMPs: LPS, peptidoglicano, lipopeptídeo (presentes em
vários patógenos), entre outros (AKIRA et al., 2006). Os PRRs também reconhecem sinais
endógenos de perigo, denominados alarminas ou DAMPs (padrões moleculares associados a
dano), que são moléculas liberadas quando há estresse inflamatório, como queimaduras,
traumas ou necrose de tecidos (CHAN et al., 2012 ; CHEN; NUÑEZ, 2010).
A resposta pro-inflamatória é impulsionada pela ativação de leucócitos, complemento e
o sistema de coagulação. É importante salientar que fatores como direção, extensão e duração
da resposta inflamatória na sepse depende de características do organismo infectado, como
genótipo, idade, comorbidades, medicações, fatores patogênicos incluindo a virulência e a carga
microbiana (WIERSINGA et al., 2014).
A resposta inflamatória inicia-se com o reconhecimento do LPS pelos macrófagos por
meio de um complexo de receptores específicos composto pela proteína ligadora de LPS,
receptor CD14, receptor “toll-liκe”-4 (TLR-4) e proteína MD-2 (POLTORAK et al., 1998;
NAGAI et al., 2002) . O reconhecimento do LPS por este complexo resulta em síntese e
liberação de citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina
1 beta (IL-1β) e interleucina 6 (IL-6) que mediarão e regularão a resposta inflamatória
(ARBABI; MAIER, 2002; OBERHOLZER et al., 2002; CHONG; SRISKANDAN, 2011).
Essas citocinas são essenciais no curso da infecção para eliminação do patógeno, contudo, a
produção excessiva desses mediadores inflamatórios leva à inflamação descontrolada, que pode
resultar na subsequente liberação excessiva de citocinas anti-inflamatórias, como as
interleucinas 4 (IL-4) e 10 (IL-10), provocando estado de anergia e imunossupressão, também
chamada de imunoparalisia (GOGOS et al., 2000).
Estudos demonstram que 24 horas após a fase pro-inflamatória, acontece um fenômeno
denominado CARS – Compensatory Anti-inflammatory Response Syndrome, que é a resposta
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anti-inflamatória compensatória, podendo levar a imunodepressão. O objetivo da CARS é
manter a homeostase de um organismo em situação de sepse, porém a persistência dessa
resposta anti-inflamatória torna-se nociva ao organismo, aumentando os índices de mortalidade
(FRAZIER; HALL, 2008). Em 1980, estudos conduzidos em UTIs com pacientes
politraumatizados demonstraram que a mortalidade tardia estava ligada a um estado de
imunodepressão, sendo após denominada de imunoparalisia (POLK et al., 1986).
Além de produzir citocinas, os macrófagos e neutrófilos agem contra os patógenos,
liberando altas quantidades espécies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de
nitrogênio (ERN) que são produzidas com o intuito de auxiliar na fagocitose e eliminar o agente
agressor (VASCONCELOS et al., 2007), originando a explosão respiratória (respiratory brust)
dentro dessas células, e então elas liberam óxido nítrico, um dos principais radicais de
nitrogênio (EL‐BENNA et al., 2016). O NO endógeno é formado a partir do aminoácido Larginina através de reação catalisada pela enzima óxido nítrico sintase, a qual apresenta três
isoformas principais: neuronal (nNOS, NOS1), induzível (iNOS, NOS2) e endotelial (iNOS,
NOS 3) (WONG et al., 1996).
Tanto a síntese quanto a atividade da iNOS são estimuladas pelo LPS das bactérias
Gram-negativas e por citocinas como a IL-1β, TNF-α e IL-6 (FRITSCHE et al., 2001). O NO
possui um papel central no desenvolvimento do choque circulatório que ocorre durante a sepse.
A sepse em humanos (Pereira et al., 2014) e a administração de LPS em animais de
experimentação (endotoxemia) (STABILE et al., 2010), estão associadas com aumento da
síntese de NO pela iNOS. O aumento da concentração plasmática dos metabólitos do NO, e de
seus metabólitos, nitrito e nitrato, reduz a capacidade de vasoconstrição, provocando
agravamento dos sintomas da sepse manifestados principalmente pela hipotensão (EVANS et
al., 1993).
O agravamento da resposta inflamatória na sepse é caracterizado pelo aumento na
produção de ERO e ERN, os quais em excesso são capazes de danificar proteínas,
polissacarídeos, ácidos nucléicos e ácidos graxos poli-insaturados, resultando em danos ou
morte celular e disfunção tecidual (BONE et al., 1992; KOJIMA et al., 1999). Eles também
estimulam a liberação de citocinas e a expressão de moléculas de adesão, levando a infiltração
de granulócitos nos tecidos, que aumentam a geração de radicais livres e amplificam a resposta
inflamatória (BONE et al., 1992; KOJIMA et al., 1999).
A resposta inflamatória durante a sepse é essencial para a eliminação dos patógenos, no
entanto, quando exacerbada, tem grande potencial para causar danos teciduais, levando à morte
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do paciente. Portanto, substâncias que modulem essa resposta podem ter efeito positivo no
curso e desfecho da sepse.

1.4 Curcumina
A pesquisa em fitoquímicos, os componentes ativos em plantas medicinais, tem sido
uma fonte importante de terapêutica clínica, oferecendo uma grande diversidade de substâncias
com atividade muitas vezes farmacológica. Desde a antiguidade, os fitoquímicos têm sido
usados na medicina tradicional por suas propriedades e benefícios para a saúde (NILIUS;
APPENDINO, 2013). Na literatura é possível encontrar trabalhos que investigaram o potencial
para uso terapêutico de mais de 13 mil plantas medicinais, correlacionando suas propriedades
botânicas com sua atividade farmacológica (DAHANUKAR et al., 2000).
Muitos desses produtos naturais têm atividade farmacológica ou biológica que pode ser
explorada na descoberta de drogas farmacêuticas e no planejamento de medicamentos. Como
exemplo, os polifenóis produzidos pelas plantas como metabólitos secundários são os
antioxidantes mais abundantes na dieta humana. Nos últimos anos, um grande número de
estudos demonstrou os efeitos benéficos para a saúde de sua contribuição na dieta (Farzaei et
al., 2015; Estrela et al., 2017). Alguns extratos de plantas demonstraram modular a resposta do
sistema imunológico e numerosos fitoquímicos, incluindo não apenas polifenóis, mas também
polissacarídeos, flavonóides e alcalóides, têm sido estudados por suas atividades
imunomoduladoras (FARZAEI et al., 2015; ANDREICUT et al., 2018).
A Curcuma longa, popularmente conhecida como açafrão, é membro da família do
gengibre (Zingiberaceae) e possui cor amarela brilhante, sendo considerada uma especiaria. A
Curcuma longa é nativa do subcontinente indiano e sudeste da Ásia, sendo a Índia o principal
produtor mundial, onde é usada como remédio ayurvédico e agente aromatizante desde os
tempos antigos (mais de 4000 anos) (PRIYADARSINI, 2014).
Dependendo da origem e das condições de crescimento, o pó obtido a partir da raiz seca
contém diferentes porcentagens de óleos voláteis e não voláteis, proteínas, gorduras, minerais,
carboidratos, curcuminóides e umidade. Os curcuminóides comercialmente disponíveis são
uma combinação de três moléculas. A curcumina é a mais presente (60% a 70%), seguida da
desmetoxicurcumina (20% a 27%) e da bisemetoxicurcumina (10% a 15%). Os curcuminóides
diferem em potência, eficácia e estabilidade, sem uma clara supremacia da curcumina em
relação aos outros dois compostos ou a toda a mistura (GOEL et al., 2008). Até o momento,
muitas limitações foram indicadas para o uso terapêutico da curcumina: suas fracas
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propriedades farmacocinéticas/farmacodinâmicas, sua instabilidade química, sua baixa eficácia
em diferentes modelos de doenças in vitro e in vivo, seu perfil tóxico sob certas condições
experimentais (BURGOS‐MORÓN et al., 2010)
Diferentes formulações, mudanças no modo de administração, o desenvolvimento de
sistemas de administração baseados em nanotecnologia auxiliam a superar as questões críticas
ligadas à farmacocinética da curcumina para melhorar sua eficácia terapêutica e dar novas
perspectivas para uma aplicação clínica deste composto natural (SERAFINI et al., 2017)
Dados pré-clínicos e clínicos mostraram a eficácia da curcumina na prevenção e
tratamento de várias doenças, incluindo câncer, doenças cardiovasculares, inflamatórias,
metabólicas, neurológicas e de pele (para uma revisão, consultar KUNNUMAKKARA et al.
(2017). Dentre as diferentes propriedades relacionadas à curcumina, uma das mais estudadas é
o perfil anti-inflamatório que pode ser útil tanto na inflamação aguda quanto na crônica.
A atividade da curcumina decorre de sua interação com vários imunomoduladores,
incluindo não apenas componentes celulares, como células dendríticas, macrófagos e linfócitos
B e T, mas também componentes moleculares envolvidos nos processos inflamatórios, como
citocinas e vários fatores de transcrição e suas vias de sinalização (MOMTAZI-BOROJENI et
al., 2018).
Constatou-se que a curcumina inibe a função imunoestimuladora das células dendríticas.
Esse efeito foi relacionado à supressão da expressão de CD80 e CD86, duas proteínas de
membrana co-funcionais que fornecem sinal estimulatório necessário para a ativação de células
T e a inibição da produção de IL-12, uma citocina pró-inflamatória, por meio da inibição da
proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) e da translocação fator nuclear kappa B (NFκB)(KIM et al., 2005).
Apesar do potencial imunomodulador da curcumina, o fato de ela ser insolúvel em água
prejudica sua absorção pelo organismo. Para melhorar sua solubilidade, um processo
fitotecnológico denominado spray drying foi desenvolvido, produzindo dispersão sólida de
curcumina. Essa dispersão aumenta a solubilidade da curcumina em água, facilitando o seu uso
(MARTINS et al., 2013). Um estudo recente, o qual avaliou o efeito da administração oral da
dispersão sólida de curcumina sobre as alterações imunológicas e metabólicas em ratos
submetidos à sepse por ligação e punção do ceco (CLP), demonstrou que a curcumina foi capaz
de modular a produção de citocinas, além de melhorar a hipoglicemia e hipovolemia causadas
pela sepse (SILVA et al., 2017).
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Assim, percebe-se que a análise do efeito de substâncias naturais sobre o organismo ou
sobre culturas de células, modulando a resposta inflamatória, é de extrema importância no
desenvolvimento de novas ações terapêuticas que possam ser aplicadas em situações clínicas
graves como a sepse. Este estudo pretendeu analisar o potencial imunomodulador da curcumina
durante a endotoxemia e in vivo e in vitro. No caso da endotoxemia, a administração
endovenosa de curcumina simula o que se aproxima do cuidado ao paciente crítico. A cultura
de macrófagos foi escolhida pela importância dessas células na orquestração da resposta
inflamatória. Nossa hipótese era que a curcumina possui ação anti-inflamatória, inibindo a
produção de citocinas pró-inflamatórias e NO in vivo e in vitro.

2. OBJETIVO

Objetivo I 26

Avaliar o efeito imunomodulador de uma dispersão sólida de curcumina durante a
endotoxemia em ratos e em cultura de macrófagos peritoneais estimulados com LPS.

Especificamente:
• Avaliar o efeito da curcumina sobre a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6
e TNF-α) e da citocina anti-inflamatória IL-10 in vivo e in vitro;
• Avaliar o efeito da curcumina sobre a produção NO e lactato in vivo e in vitro;
• Avaliar o efeito da curcumina sobre parâmetros de estresse oxidativo em animais submetidos
à endotoxemia;

3. MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 Tipo de estudo e animais

Neste estudo foi adotado o modelo experimental laboratorial. Foram utilizados 44 ratos
Wistar, da linhagem Hannover, com 45 dias de vida, provenientes do Biotério Central do
Campus da USP – Ribeirão Preto. Após a chegada ao Biotério de manutenção do Laboratório
de Fisiologia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, os animais foram mantidos em
caixas plásticas com tampa aramada, com dimensão de 1.360 cm², na densidade de quatro
animais por caixa por pelo menos 48 horas. Cada caixa foi acondicionada em uma estante
ventilada (Alesco), que permite controle de iluminação, temperatura de aproximadamente 23ºC
e ciclo de claro/escuro de 12 horas. Foi permitido livre acesso à água e à dieta comercial
balanceada. Todos os experimentos foram iniciados entre 7:00 e 9:00h.

3.2 Cultura de macrófagos peritoneais

Três dias antes da cultura os animais receberam a injeção intraperitoneal de 10 ml de
tioglicolato na concentração 3% (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). No dia da cultura foi
realizado o lavado peritoneal com 10 ml de meio de cultura RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, St.
Louis, EUA) incompleto. O lavado foi centrifugado a 530g por 10 minutos à temperatura
ambiente, o precipitado transferido para outro recipiente e o volume completado para 5 ml. Em
seguida foi feita a contagem do número de células obtido utilizando uma câmara de Neubauer
e microscópio. O volume correspondente a 1x106 células (teste da dose de curcumina) ou 2x106
células (dosagens subsequentes) foi transferido para placa plástica de cultura de tecidos de 24
poços e completado para 1 ml com RPMI-1640 acrescido de soro fetal bovino 10% e os
antibióticos penicilina (10.000 unidades/ml) e estreptomicina (10 mg/ml) (RPMI completo,
Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA).
As placas permaneceram por 2 horas a 37,4ºC em ar atmosférico contendo 5% de CO2
umidificado para que ocorresse a adesão dos macrófagos. Em seguida os poços foram lavados
2 vezes com 1 ml de RPMI-1640 incompleto para remoção das células não aderidas, novamente
colocado 1 ml de RPMI-1640 completo e iniciados os estímulos. Durante o período
experimental a placa permaneceu na estufa. O meio de cultura foi coletado 24 horas após o
estímulo com curcumina e LPS.
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3.3 Avaliação da viabilidade celular

A citotoxicidade da curcumina foi avaliada pela análise da viabilidade celular, por meio
do teste MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]}. Desidrogenases
mitocondriais, presentes apenas em células metabolicamente viáveis, clivam o anel de
tetrazólio, transformando-se de um composto de coloração amarela em um composto de
coloração azul escuro, chamado de formazan {E,Z-1-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-1,3diphenylformazan}, que são cristais insolúveis em soluções aquosas. Assim sendo, a produção
de formazan reflete o estado funcional da cadeia respiratória.
Para este teste, o volume referente à 0,5 x 106 células foi pipetado em placa de cultura
de células de 96 poços e os tratamentos aplicados. A placa foi mantida por 24 horas a 37,4ºC
em ar atmosférico contendo 5% de CO2 umidificado. Após esse período, o meio de cultura foi
descartado e substituído meio de cultura RPMI-1640 acrescido de 10% de soro fetal bovino e
1 mg/ml de MTT. A placa foi mantida por quatro horas a 37,4ºC em ar atmosférico contendo
5% de CO2 umidificado. Após esse período, o conteúdo da placa foi descartado e foi adicionado
100 µ de sulfóxido de dimetilo (DMSO), a seguir, a placa foi agitada por 5 minutos para
dissolução do MTT e a cor azul formada foi avaliada em leitor de microplacas em comprimento
de onde 550nM.

3.4 Canulação da veia jugular

No dia anterior ao experimento, os animais tiveram a veia jugular externa direita
canulada sob anestesia geral com uma mistura de ketamina (80 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg).
Foram utilizadas cânulas de tubos de silicone (Silatic ®, Dow Corning Co., Midland, Ml, EUA)
com comprimento total de 10 cm e diâmetro interno de 0,5 mm e externo de 0,9 mm. Após
tricotomia da região supraclavicular direita e cervical dorsal, o animal foi fixado em uma mesa
cirúrgica, e a veia jugular externa identificada por transparência. Uma incisão longitudinal de
0,5 cm foi feita na superfície ventral do pescoço, a cerca de 1 cm à direita da traqueia. A
musculatura foi retraída, a veia jugular direita exposta e o tecido conjuntivo ao seu redor
removido. Uma ligadura e uma pequena incisão na parede superior da veia foram realizadas.
Por essa incisão a cânula foi introduzida dentro da veia cava superior através da veia jugular
permitindo que apenas 1,7 cm da cânula progredisse em direção ao átrio direito, e sua fixação
no local foi feita por ligaduras com fios de algodão. A extremidade distal da cânula foi
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exteriorizada na região cervical dorsal através de um trajeto subcutâneo com o auxílio de um
trocater. Após este procedimento, a cânula foi lavada e preenchida com solução salina
heparinizada (10 UI/mL) livre de pirógenos para evitar obstrução da mesma por sangue
coagulado. A oclusão da cânula foi realizada através de laço, feito com o auxílio de pinça
cirúrgica, visando impedir o refluxo de sangue para dentro da cânula. No local da incisão
cirúrgica, os planos foram fechados em bloco com pontos simples, utilizando-se fio de seda 4.0.
Após a cirurgia, os animais foram mantidos sem manipulação até o início da sessão
experimental na manhã seguinte, com acesso livre à água e à ração. Através desta via, foram
realizadas as injeções endovenosas de drogas.

3.5 Dosagem de nitrito

O procedimento utilizado para a análise de nitrito no meio de cultura fundamentou-se
no método de Griess. Este método tem como fundamentação a reação colorimétrica de
diatolização dos nitritos com ácido sulfanílico (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) e copulação
com cloridrato e alfa-naftilamina (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) em meio ácido (pH entre
2,5 e 5,0), formando o ácido alfa-naftilamino-p-azobenzenop-sulfônico de coloração rósea, cuja
intensidade é proporcional à concentração de nitrito presente na amostra. As leituras das
amostras formam realizadas por meio de espectrofotometria na região visível, fixando-se o
comprimento de onda em 474nm.

3.6 Dosagem de nitrato

A concentração de nitrato no plasma foi realizada por meio da técnica de
quimioluminescência NO/Ozônio (Hampl, 1996). As amostras foram desproteinizadas pela
adição de 100µl de etanol gelado a 50µl de amostra. Após adição do etanol, as amostras foram
agitadas e mantidas por 30 min em frízer (-20ºC) e, em seguida, submetidas à centrifugação
(4000 g, 25ºC, 5 min). A dosagem de nitrato foi realizada usando 5µL de amostra injetada em
um vaso de reação contendo o agente redutor (1% de NaI em ácido acético) para converter
nitrito em óxido nítrico em quantidades equimolares. O NO foi degradado usando hélio para a
câmara de quimioluminescência do Sievers NOanaliser (Sievers 280 NOA, Sievers, Boulder,
CO, USA);
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3.7 Dosagem de citocinas

A produção de citocinas foi avaliada por meio da técnica ELISA (Enzyme Linked
ImmunonoSorbent Assay), a qual se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis através
de reações enzimáticas. Foram avaliadas as seguintes citocinas: IL-1β, IL-6, TNF-α e IL-10.
Foram utilizados kits da R&D Systems (Minneapolis, Estados Unidos), seguindo as
recomendações do fabricante.

3.8 Avaliação do estresse oxidativo e das defesas antioxidantes

O estresse oxidativo foi avaliado pela análise das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico
(TBARS), as quais são espécies derivadas da peroxidação de lipídios que acarretam alterações na
estrutura e permeabilidade celular evidenciados pela quantificação de produtos da peroxidação lipídica
como o malondialdeído. Para a análise pelo TBARS foi utilizado kit comercial (TBARS Assay kit,
Cayman). O kit foi utilizado seguindo as recomendações do fabricante. Adicionalmente, foi analisada
a enzima antioxidante catalase e a capacidade antioxidante total utilizando kits comerciais (Catalase
Assay Kit e Antioxidant Assay Kit, Cayman). Os kits foram utilizados seguindo as recomendações
do fabricante.

3.9 Protocolos experimentais

Experimento in vitro
Em culturas, as unidades experimentais são os poços da placa de cultura. Para avaliar o
efeito da curcumina sobre a produção de citocinas e nitrito, os poços receberam os seguintes
tratamentos: salina (controle), curcumina e curcumina + LPS. Foram utilizados seis poços para
cada tratamento. A dose de LPS utilizada na cultura foi 1µg/ml (STEENSEN et al., 2018). Para
definição da dose de curcumina que seria utilizada foi realizado um teste com as seguintes
doses: 10-5M, 10-6M, 10-7M e 10-8M.

Experimento in vivo
Para avaliar o efeito da administração sistêmica de curcumina sobre a resposta
inflamatória e o estresse oxidativo foram utilizados os seguintes grupos experimentais: salina
+ salina, curcumina + salina, salina + LPS e curcumina + LPS. As doses de curcumina (2mg/kg
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e 20mg/kg) e LPS (1,5 mg/kg) se basearam em estudos anteriores (STABILE et al., 2016). A
curcumina e o LPS foram administrados concomitantemente. Os animais foram decapitados 4
horas após a administração de LPS, o que coincide com a fase intermediária da resposta
inflamatória neste modelo experimental, sendo possível avaliar tanto citocinas próinflamatórias como anti-inflamatórias. O sangue foi coletado em tubo plástico gelado,
centrifugado (1200 g, 4ºC, 20 min) e armazenado a -20ºC para dosagens posteriores.

3.10 Considerações éticas

Este estudo foi submetido à avaliação ética pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, sendo seu desenvolvimento aprovado
sob o número 19.1.227.22.3

3.11Análise estatística

Todos os valores foram expressos como média ± EPM (erro padrão da média). A análise
estatística foi realizada por análise de variância (ANOVA) e teste post hoc Tukey. A análise
estatística foi calculada pelo software Prism GraphPad 7.0. Os valores foram considerados
significativos quando p<0,05.

4.RESULTADOS
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4.1 Avaliação de diferentes doses de curcumina sobre a concentração de nitrito e a toxicidade
celular em cultura de macrófagos peritoneais.

Na Figura 1A observa-se o efeito de diferentes doses de curcumina sobre a produção de
nitrito por macrófagos peritoneais tratados com LPS. As diferentes doses de curcumina testadas
(10-8 M, 10-7 M, 10-6 M e 10-5 M) mostraram efeito inibidor sobre a produção de nitrito pelos
macrófagos. A concentração média de nitrito nos poços tratados com LPS foi superior a
presente nos poços controle (41,89 µM, DP = 2,68 µM vs. 0,97 µM, DP = 0,21 µM, p<0,001),
já para os poços tratados com LPS + curcumina as concentrações médias foram: 10 -8 M:
14,70µM (DP = 4,48 µM, p<0,001); 10-7 M: 17,69 µM (DP = 7,80 µM, p<0,001); 10-6 M: 19,54
µM (DP = 8,59 µM p<0,001); 10-5 M: 7,89 µM (DP = 3,23 µM p<0,001), sendo todas
estatisticamente diferentes quando comparadas ao grupo LPS. A curcumina isolada não
apresentou efeito sobre a produção de nitrito. A Figura 1B mostra a avaliação da toxicidade da
curcumina em diferentes concentrações (10-8 M, 10-7 M, 10-6 M e 10-5 M). Nota-se que nenhuma
das concentrações testadas mostrou efeito citotóxico sobre os macrófagos peritoneais.
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Figura 1. Efeito do tratamento com curcumina (10-8 M, 10-7 M, 10-6 M e 10-5 M) e/ou LPS
(1µg/ml) sobre a produção de nitrito (1A) e citotoxicidade (1B) em cultura de macrófagos
peritoneais. Letras diferentes representam significância estatística.
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4.2 Avaliação do efeito da curcumina sobre a concentração de nitrito, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL10 em cultura de macrófagos peritoneais.

A fim de que todas as dosagens seguintes fossem realizadas a partir da mesma cultura,
uma nova cultura de células foi preparada e a dosagem de nitrito repetida. Novamente, o
tratamento com LPS resultou em aumento no acúmulo de nitrito no meio de cultura em relação
ao grupo controle (90,42 µM, DP = 9,35 µM vs. 48,35 µM, DP = 4,02 µM, p<0,001), além
disso, o tratamento da cultura com curcumina 10-5 M + LPS (19,00 µM, DP = 4,12µM, p<0,001)
e curcumina 10-7 M + LPS (45,53 µM, DP = 4,12 µM, p<0,001) também resultaram em
diminuição significativa do acúmulo de nitrito em relação à cultura tratada com LPS apenas
(Figura 2).
Em relação ao TNF-α, o tratamento da cultura com LPS resultou em aumento no
acúmulo dessa citocina no meio de cultura em relação ao grupo controle (3.776 pg/ml, DP =
1.646 pg/ml vs. 106,04 pg/ml, DP = 237,06 pg/ml, p<0,001), além disso, o tratamento da cultura
com curcumina 10-5 M + LPS (2.136 pg/ml, DP = 914,8 pg/ml, p<0,05) e curcumina 10-7 M +
LPS (2.051 pg/ml, DP = 417,2 pg/ml, p<0,05) também resultaram em diminuição significativa
do acúmulo de nitrito em relação à cultura tratada com LPS apenas (Figura 3A).
Em relação a IL-1β, o tratamento da cultura com LPS resultou em aumento no acúmulo
dessa citocina no meio de cultura em relação ao grupo controle (2.523 pg/ml, DP = 308,8 pg/ml
vs. 1.015 pg/ml, DP = 250,2 pg/ml, p<0,001), além disso, o tratamento da cultura com
curcumina 10-5 M + LPS (1.194 pg/ml, DP = 395.9 pg/ml, p<0,001) e curcumina 10-7 M + LPS
(802,9 pg/ml, DP = 647,6 pg/ml, p<0,001) também resultaram em diminuição significativa do
acúmulo de nitrito em relação à cultura tratada com LPS apenas (Figura 3B).
Resultado semelhante foi observado em relação à IL-6. O tratamento da cultura com
LPS resultou em aumento no acúmulo dessa citocina no meio de cultura em relação ao grupo
controle (13.391 pg/ml, DP = 1.004 pg/ml vs. 1.646 pg/ml, DP = 413,1 pg/ml, p<0,001), além
disso, o tratamento da cultura com curcumina 10-5 M + LPS (10.073,1 pg/ml, DP = 306,3 pg/ml,
p<0,001) e curcumina 10-7 M + LPS (10.879 pg/ml, DP = 728,8 pg/ml, p<0,001) também
resultaram em diminuição significativa do acúmulo de nitrito em relação à cultura tratada com
LPS apenas. No entanto, nota-se que os poços que foram tratados apenas com curcumina 10-5
M apresentaram concentração de IL-6 maior quando comparados aos poços controle (4.182
pg/ml, DP = 80,6 pg/ml vs. 1.646 pg/ml, DP = 413,1 pg/ml, p<0,001) (Figura 3C).
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O tratamento da cultura com LPS resultou ainda em aumento do acúmulo de IL-10 no
meio de cultura em comparação aos poços controle (610,5 pg/ml, DP = 242,4 pg/ml vs. 86,42
pg/ml, DP = 37,27 pg/ml, p<0,001). No entanto, não foi observada alteração no acúmulo de
nitrito nos poços tratados com curcumina 10-5 M + LPS (336,8 pg/ml, DP = 192,0 pg/ml) e
curcumina 10-7 M + LPS (411,5 pg/ml, DP = 162,1 pg/ml) (Figura 3D).

c

100

Nitrito (M)

80
60

a

a

a

a

40

b,d
20
0
S
S
S
le
-5 M
-7 M
ro
LP
LP
LP
0
0
t
1
1
+
+
on
a
a
-5 M
-7 M
C
in
in
m
m
10
10
cu
cu
a
a
r
r
u
u
in
in
C
C
m
m
u
u
c
c
ur
ur
C
C
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significância estatística.
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Figura 3. Efeito do tratamento com curcumina (10-5 M e 10-7 M) e/ou LPS (1µg/ml) sobre a
produção de TNF-α (3A), IL-1β (3B), IL-6 (3C) e IL-10 (3D) em cultura de macrófagos
peritoneais. Letras diferentes representam significância estatística.

4.3 Avaliação do efeito da administração de curcumina sobre a concentração sérica de lactato,
nitrato, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10 in vivo.

Na Figura 4A observa-se que a administração de LPS resultou em aumento na
concentração plasmática de nitrato em relação aos animais tratados com salina (173,90 µM, DP
= 37,15 µM vs. 38,65 µM, DP 24,93 µM, p<0,01). A duas doses de curcumina avaliadas não
alteraram a produção de nitrato em relação aos animais tratados apenas com salina, assim como
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não demonstraram efeito sobre a produção de nitrato nos animais tratados com LPS. Em relação
à concentração de lactato, o tratamento dos animais com LPS resultou em aumento significativo
deste composto no soro em relação aos animais controle (40,20 mg/dl, DP = 10,98 mg/dl vs.
15,52 mg/dl, DP = 3,27 mg/dl, p<0,05). No entanto, não foi observado efeito da curcumina
sobre o lactato sanguíneo em animais tratados com LPS (Figura 4B).
Na Figura 5 observa-se que a administração de curcumina isoladamente não alterou a
produção de TNF-α (5A), IL-1β (5B), IL-6 (5C) e IL-10 (5D) em relação aos animais tratados
apenas com salina (controle).
A administração de LPS aos animais resultou em aumento significativo na concentração
sérica de TNF-α em relação aos animais controle (632,40 pg/ml, DP = 238,90 pg/ml vs. 18,28
pg/ml, DP = 7,68 pg/ml, p<0,001). Nos animais tratados com LPS, a curcumina 2 mg/kg não
alterou a produção de TNF-α, no entanto, o tratamento com curcumina 20 mg/kg mostrou efeito
inibidor sobre a produção de TNF-α (155,50 pg/ml, DP = 117,30 pg/ml vs. 632,40 pg/ml, DP
= 238,90 pg/ml p<0,01) (Figura 5A).
Em relação à IL-1β, o tratamento com LPS resultou em aumento significativo na
concentração sérica desta citocina em comparação aos animais controle (774,30 pg/ml, DP =
515,10 pg/ml vs. 49,02 pg/ml, p<0,001). Nos animais tratados com LPS, a curcumina 2 mg/kg
não alterou a produção de IL-1β, no entanto, o tratamento com curcumina 20 mg/kg resultou
em aumento na concentração de IL-1β (3.928 pg/ml, DP = 2.128 pg/ml vs. 774,30 pg/ml, DP
= 515,10 pg/ml, p<0,001) (Figura 5B).
A administração de LPS aumentou a concentração sérica de IL-6 em comparação com
os animais controle (13.292 pg/ml, DP = 2.447 pg/ml vs. 108,20 pg/ml, DP = 77,16 pg/ml,
p<0,001). Nos animais tratados com LPS, a curcumina 2 mg/kg não alterou a produção de IL6, no entanto, o tratamento com curcumina 20 mg/kg resultou em diminuição na concentração
dessa citocina (6.325 pg/ml, DP = 724,70 pg/ml vs. 13.292 pg/ml, DP = 2.447 pg/ml, p<0,001)
(Figura 5C).
A administração de LPS aumentou a concentração sérica de IL-10 em comparação com
os animais controle (464,60 pg/ml, DP = 239,20 pg/ml vs. 0,50 pg/ml, DP = 0,57 pg/ml,
p<0,001). As duas doses de curcumina avaliadas não alteraram a concentração sérica de IL-10
nos animais tratados com LPS (Figura 5D).
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Figura 4. Efeito do tratamento com curcumina (2 mg/kg e 20 mg/kg) e/ou LPS (1,5 mg/kg)
sobre a produção de nitrato (4A) e lactato (4B) in vivo. Letras diferentes representam
significância estatística. Número de animais por grupo: 5-7.
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Figura 5. Efeito do tratamento com curcumina (2 mg/kg e 20 mg/kg) e/ou LPS (1,5 mg/kg)
sobre a produção de TNF-α (5A), IL-1β (5B), IL-6 (5C) e IL-10 (5D) in vivo. Letras diferentes
representam significância estatística. Número de animais por grupo: 5-7.

4.4 Avaliação do efeito da administração de curcumina sobre o estresse oxidativo in vivo.
Para avaliação do estresse oxidativo foram analisadas a enzima catalase, a capacidade
antioxidante total e o TBARS. Na Figura 6 observa-se que o tratamento com LPS ou a
administração de curcumina não alteraram os parâmetros analisados.
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sobre a catalase (6A), capacidade antioxidante total (6B) e TBARS (6C) in vivo. Letras

5. DISCUSSÃO
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No presente estudo foram avaliadas as propriedades anti-inflamatórias de uma dispersão
sólida de curcumina em relação à produção de nitrito, nitrato, lactato, citocinas proinflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α e anti-inflamatória IL-10, em cultura de macrófagos
peritoneais e em ratos durante a endotoxemia. Adicionalmente, foi avaliado o efeito da
curcumina no estresse oxidativo em ratos.
Nossos resultados mostram que o tratamento da cultura com LPS elevou a concentração
de nitrito no meio de cultura, em contrapartida, o co-tratamento com curcumina em duas doses
diferentes (10-5M e 10-7M) resultou em diminuição no acúmulo de nitrito. Resultado semelhante
foi observado em outro estudo que avaliou a resposta inflamatória induzida pelo ácido
lipoteicóico (LTA) em células microgliais. Os autores concluíram que o mecanismo
responsável por este efeito foi a inibição da fosforilação das MAPKs, incluindo ERK, p38 AKT
e translocação do NF-kB (YU et al., 2018).
O tratamento da cultura de macrófagos peritoneais com LPS e curcumina resultou em
diminuição do acúmulo das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6. Alguns estudos
demonstraram a capacidade da curcumina de reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias.
KIM et al., 2005 observaram que a curcumina inibiu a produção de IL-1β, IL-6 e TNF-α por
células dendríticas derivadas da medula óssea estimuladas e com LPS, além disso, os autores
mostraram que esse efeito foi decorrente da inibição da MAPK e consequente translocação do
fator de transcrição NF-b.
Em um estudo realizado com monócitos advindos de sangue periférico humano e
macrófagos alveolares estimulados com LPS, ABE et al. (1999) demonstrou que a curcumina
inibiu de forma acentuada a produção de IL-1β, TNF-α, IL-8 e da Proteína Inflamatória de
Macrófagos- 1 alfa (MIP-1α).
A produção exacerbada de TNF-α, tem sido associada a várias doenças. Essa citocina
tem a habilidade de ativar o fator de transcrição NF-b, ativando assim genes inflamatórios,
que incluem a ciclooxigenase 2 (COX-2), lipoxigenase 2 (LOX-2), moléculas de adesão celular,
citocinas inflamatórias, quimiocinas e iNOS (SUGARMAN et al., 1985). Estudos mostram que
a curcumina possui um efeito inibidor do TNF-α (SHISHODIA et al., 2005).
Em um estudo conduzido por GUIMARÃES et al. (2013), foi avaliado o efeito da
curcumina na modulação da resposta inflamatória de macrófagos RAW 264.7 induzida por
LPS. O autor utilizou duas concentrações (5 M e 10M) e observou que a curcumina inibiu
de forma dose-dependente a expressão do RNA mensageiro (RNAm) para IL-6, enquanto que
a inibição de RNAm para o TNF-α foi observada apenas na concentração de 10 µM de
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curcumina em células estimuladas com LPS. Nesse mesmo estudo, o pré-tratamento das células
com curcumina10 µM inibiu significativamente a produção de IL-6 e TNF-α induzida por LPS.
No entanto, a curcumina utilizada pelos autores não era hidrossolúvel, sendo necessária sua
diluição em DMSO. Em nossos experimentos foi utilizada uma dispersão sólida de curcumina
produzida pelo processo spray drying, o que a torna solúvel em água. Apesar da diferença no
tipo de curcumina utilizada e na dose, neste estudo também foi notado o seu potente efeito antiinflamatório.
Apesar de termos observado o efeito inibitório da curcumina sobre a produção de TNFα, IL-1β e IL-6, a produção de IL-10 não foi afetada. A IL-10 é conhecida por possuir
propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras, e pode ser produzida tanto de células da
imunidade inata, quando da imunidade adaptativa, incluindo células dendríticas, macrófagos,
mastócitos e células T, especialmente os subtipos Th2 e células T reguladoras (MOORE et al.,
2001) . Alguns estudos trazem que a curcumina pode aumentar a expressão de IL-10. Em um
modelo de dor neuropática em ratos, a curcumina aliviou a alodinia mecânica (dor provocada
por leve toque) e a hiperalgesia térmica induzida pelo tetracloreto de carbono (ZHU et al.,
2014). Nesse estudo houve o aumento da expressão de IL-10 e a diminuição da expressão de
citocinas pro-inflamatórias pela curcumina por meio da via de receptores toll-like 4, o que
contribuiu para o efeito antinociceptivo na medula espinhal (ZHU et al., 2014).
Estudos também demonstram que o uso da curcumina aumenta os níveis de IL-10 no
soro de diabéticos após tratamento com curcumina e captopril e diminuem efeitos adversos
(ABD ALLAH; GOMAA, 2015) . É conhecido que as concentrações de IL-10 no plasma de
diabéticos são menores quando comparado a grupos controles saudáveis, também há um
aumento de citocinas pró-inflamatórias especialmente o TNF-α em pacientes diabéticos
(LAMPROPOULOU et al., 2014; PAVKOV et al., 2015). Em contrapartida, em nossos
experimentos a curcumina não alterou os níveis de IL-10. Este resultado pode ser consequência
do tipo de curcumina utilizada, ou mesmo do tipo celular, uma vez que foram utilizados
macrófagos peritoneais.
Em nossos experimentos observamos ainda que houve um aumento da concentração de
IL-6 nos poços tratados apenas com curcumina 10-5M, porém a literatura traz diversos estudos
demonstrando a capacidade da curcumina de inibir a produção de IL-6, por meio da supressão
da ativação do fator de transcrição NF-b B e desregulação dos genes alvo para a produção de
IL-6 (BORDOLOI et al., 2016). O efeito inibidor da curcumina sobre a produção de IL-6 foi
observado em modelo de periodontite em camundongos (ZHOU et al., 2013), aterosclerose
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(HASAN et al., 2014), síndrome do desconforto respiratório agudo (AVASARALA et al.,
2015), artrite induzida por colágeno (HUANG et al., 2013)

e em hepatite

induzida por concanavalina A (TU et al., 2011). É importante observar que o efeito
estimulatório da curcumina sobre a produção de IL-6 ocorreu apenas nos macrófagos não
estimulados com LPS, naqueles que foram tratados concomitantemente com curcumina e LPS,
observou-se efeito inibitório sobre a produção dessa citocina.
Como esperado, a administração sistêmica de LPS resultou em aumento na
concentração sérica de nitrato, lactato e das citocinas TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10 (ROSSOL et
al., 2011). A administração concomitante de LPS e curcumina na dose 20 mg/kg reduziu a
concentração sérica de TNF-α e IL-6, elevou a de IL-1β e não afetou a concentração de nitrato,
lactato e IL-10.
O lactato é um intermediário do metabolismo dos carboidratos e sua concentração
sanguínea é dependente da taxa de produção e da taxa de metabolismo do fígado e rim (JON et
al., 1996). Na sepse, a elevação do lactato sanguíneo em pacientes críticos normalmente é
interpretada como um sinal de perfusão tecidual inadequada. Na clínica, a acidose lática não é
incomum e pode levar a uma taxa de mortalidade superior a 60%, que pode chegar a 100%
quando combinada com a hipovolemia (BURTIS; ASHWOOD, 1994).

Um

estudo

que

realizou infusão endovenosa contínua de curcumina por três dias antes da indução da sepse por
CLP, observou redução nos níveis plasmáticos de lactato em relação aos animais não tratados
com curcumina (SIDDIQUI et al., 2006). Em nossos experimentos observamos aumento
significativo na concentração sérica de lactato de animais submetidos à endotoxemia, porém, a
curcumina não mostrou efeito supressor sobre o aumento do lactato. Essa diferença de
resultados pode ser devido ao fato de nos nossos experimentos a administração ter sido realizada
em bolus, juntamente com a admiração de LPS.
Vários processos fisiopatológicos envolvem o NO (THIEMERMANN, 1997). Um
aumento progressivo do nitrato plasmático, um metabólito estável usado como indicador de
produção de NO, é observado na sepse experimental induzida pela administração de LPS
(STABILE et al., 2016). Embora bem conhecido por sua capacidade microbicida, uma
superprodução desse gás contribui para uma diminuição da pressão arterial e para a
hiporresponsividade a agentes vasoconstritores na sepse (THIEMERMANN, 1997). Dado o
efeito inibitório da curcumina sobre a produção de nitrito, na cultura de macrófagos peritoneais,
esperávamos ver uma diminuição nos níveis de nitrato após o tratamento endovenoso com
dispersão de curcumina. Surpreendentemente, este não foi o caso, já que não vimos modificação
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na concentração de nitrato no plasma dos animais tratados com LPS e curcumina em relação
aos animais tratados apenas com LPS.
O efeito antioxidante da curcumina e seus efeitos benéficos já foram questionados
(MANCUSO; BARONE, 2009). Sob situações específicas, altas concentrações de curcumina
tem efeito oxidante em vez de antioxidante (SANDUR et al., 2007). Isso estaria de acordo com
as sugestões de que a produção ERO e espécies ERN, incluindo NO, pela curcumina, poderia
ser responsável por seus efeitos apoptóticos que podem estar relacionados coma supressão do
desenvolvimento de tumores. No entanto, a maioria destes estudos baseia-se em experiências
in vitro e, por conseguinte, é necessário realizar estudos in vivo para testar quais os níveis de
dosagem de curcumina que são oxidantes ou antioxidantes.
Em um estudo que utilizou um modelo de síndrome dos ovários policísticos, condição
conhecida por uma inflamação crônica de baixo grau, com níveis sanguíneos de IL-6 e TNF-α
elevados, o tratamento das ratas por 14 dias com curcumina em concentrações que variaram de
100 a 400 mg/kg, administrada pela via intraperitoneal, resultou em inibição da expressão do
gene do para o TNF‐α e reduziu os níveis circulantes de IL-6 (MOHAMMADI et al., 2017).
No entanto, a maioria dos estudos que avaliou o efeito sistêmico da curcumina, a
administração foi realizada por via oral e por períodos que variavam de dias a semanas. A
administração de duas cápsulas contendo curcumina 150 mg duas vezes ao dia a pacientes com
diabetes Mellitus tipo 2 durante 8 semanas diminuiu significativamente os níveis de proteína C
reativa (PCR), IL-6 e TNF-α (USHARANI et al., 2008). Além disso, após ingestão de
curcuminóides na dose de 1.500 mg por seis semanas, RAHIMNIA et al. (2015) demostraram
redução significativa nos níveis circulantes de IL-6 e PCR.
Um estudo brasileiro utilizou a mesma dispersão de curcumina que a usada neste estudo.
Nele, ratos foram tratados oralmente com curcumina na dose de 100mg/kg dia, por sete dias e
submetidos à sepse por CLP. Os autores observaram um aumento temporário na sobrevida e
diminuição dos níveis séricos de IL-1β e IL-6 no plasma e no líquido peritoneal (SILVA et al.,
2017).
Diferente do estudo de SILVA et al. (2017), em nosso estudo a administração
endovenosa de curcumina inibiu o aumento nas concentrações plasmáticas de TNF-𝛼 e IL-6.
As citocinas desempenham papéis importantes no processo inflamatório. Elas aumentam a
atividade microbicida das células fagocítica, contribuem para o recrutamento de leucócitos para
o local da infecção e também são pirogênios endógenos, mostrando correlação com o aumento
da temperatura corporal (CAVAILLON, 2003; FIGUEIREDO et al., 2012). A liberação de
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TNF-𝛼 a partir de macrófagos começa dentro de 30 minutos após o evento incitante, indicando
que esta citocina é um importante regulador precoce da resposta imune. A administração de
TNF-𝛼 a animais de experimentação causa uma síndrome que é indistinguível da sepse
estimulada pela administração de LPS (BHATIA; MOOCHHALA, 2004). O TNF-α leva ao
aumento na produção de macrófagos a partir de células progenitoras (FAHLMAN et al., 1994),
promove a ativação e diferenciação de macrófagos (WITSELL; SCHOOK, 1992) e prolonga a
sobrevida dessas células (CONTE et al., 2006). Todos esses efeitos amplificam a resposta próinflamatória na sepse.
A IL-6 tem uma variedade de efeitos biológicos, incluindo a ativação de linfócitos B e
T e a modulação da hematopoiese (BORDEN; CHIN, 1994). Em contraste com o TNF-𝛼, a
injeção de IL-6 por si só não produz um estado semelhante à sepse (PREISER et al., 1991).
Uma das principais funções da IL-6 é a indução da febre (CHAI et al., 1996) e a mediação da
resposta de fase aguda, uma reação sistêmica a um estímulo inflamatório que se caracteriza por
febre, leucocitose e liberação hepática de proteínas de fase aguda tais como proteína C reativa,
componentes do complemento, fibrinogênio e ferritina (KUSHNER; RZEWNICKI, 1994).
Estudos in vivo em camundongos knockout para IL-6 demonstraram diminuição da inflamação
pulmonar em um modelo de lesão pulmonar aguda (CUZZOCREA; SAUTEBIN, et al., 1999)
e diminuição da mortalidade e do desenvolvimento de falência de órgãos em um modelo de
inflamação peritoneal induzida por zimosan (CUZZOCREA; DE SARRO, et al., 1999).
PATHAN et al. (2004) mostrou que a IL-6 causa depressão miocárdica na doença
meningocócica. A disfunção miocárdica no choque séptico leva à diminuição da perfusão
tecidual, falência de múltiplos órgãos e morte.
As citocinas TNF-α e a IL-6 são consideradas biomarcadores para a mortalidade da
sepse, uma vez que são elevadas em pacientes não sobreviventes em comparação aos pacientes
sobreviventes (BOZZA et al., 2007). A observação de que a dispersão de curcumina diminuiu
as concentrações de citocinas no soro poderia indicar um efeito anti-inflamatório que seria
benéfico para o organismo.
Uma possível via para o efeito anti-inflamatório in vivo da curcumina seria por meio da
inibição do NF-κB. Foi anteriormente demonstrado que a atividade de NF-κB é reduzida em
aproximadamente 30% no músculo de ratos tratados com curcumina 1 hora antes e 8 e 15 horas
após o estímulo séptico por CLP (POYLIN et al., 2008). Além disso, uma redução sistêmica e
miocárdica nessas citocinas e, finalmente, NF-κB, também foi observada após a administração
de curcumina em camundongos infectados por Coxsackievirus (SONG et al., 2013). Embora

Discussão I 48

não tenhamos analisado a via NF-κB neste estudo, supomos que os efeitos biológicos da
curcumina poderiam ser devido à inibição desse fator de transcrição durante o processo
inflamatório. Esta inibição pode ocorrer através do bloqueio da fosforilação do seu inibidor Iκβ,
que impede a translocação nuclear do NF-κB (JURENKA, 2009; BUHRMANN et al., 2011).
Além da grande produção de citocinas, a sepse também é caracterizada pela produção
excessiva de oxidantes, os quais podem estar diretamente relacionados com fisiopatologia da
sepse e o alto número de óbitos.
Os agentes oxidantes estão envolvidos em um grande número de reações que são
essenciais para o funcionamento normal das células. Radicais livres também participam da
defesa do organismo contra infecções bacterianas, regulação do tônus vascular e adesão celular.
Importantes ERO na patogênese da sepse incluem os radicais superóxido (O2-), peróxido de
hidrogênio (H2O2) e hidroxila OH•. O2- e HO são radicais livres, pois possuem elétrons
desemparelhados em sua molécula. As espécies reativas de nitrogênio ERN incluem o NO e o
peroxinitrito (ONOO−) (DI MEO et al., 2016).
Diante do estresse oxidativo causado pelo patógeno, o organismo possui algumas
defesas antioxidantes para reduzir os danos causados. Exemplos desses antioxidantes são, a
superóxido dismutase (SOD), que catalisa superóxido de oxigênio (O2-) em peróxido de
oxigênio (H2O2) e a glutationa peroxidase (GPx) que converte H2O2 em água; os antioxidantes
hidrofílicos como ascorbato, urato e glutationa (ZHU et al.); os radicais lipofílicos como
tocoferóis, flavonóides, cartonóides e ubiquinol; e também há as enzimas que reduzem a forma
oxidada de pequenas moléculas de antioxidantes (GSH redutase e ascorbato redutase) ou são
responsável pela manutenção de tióis proteicos (tiorredoxina redutase) (MENON; SUDHEER,
2007).
O ingrediente ativo do turmérico, a curcumina, é um antioxidante natural exógeno
(EPSTEIN et al., 2010) . Curcumina inibe a peroxidação lipídica pela eliminação de radicais
livres reativos, o dano oxidativo ao DNA, reduz a liberação de ácido araquidônico através da
inibição da lipoxigenase e ciclooxigenase (WRIGHT, 2002). Além disso, essa substância
também facilita a excreção de radicais de oxigênio, particularmente o ânion superóxido, dióxido
de nitrogênio e radicais de hidrogênio (SAVCUN et al., 2013).
YU et al. (2016) demonstrou que a curcumina reduziu níveis de proteínas ligadas ao
estresse oxidativo, TNF-α e IL-6 enquanto os níveis de GSH eram restaurados e assim inibindo
o estresse oxidativo, nesse estudo foi utilizado o tratamento de MPP+ (1-metil-4-fenil-piridínio)
como modelo celular da Doença de Parkinson. Nesse experimento, os astrócitos dos ratos foram
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previamente tratados com curcumina e depois expostos a toxina. Em nosso estudo as diferentes
concentrações de curcumina testadas, 10-8 M, 10-7 M, 10-6 M e 10-5 M, mostraram um efeito
inibidor sobre a produção de nitrito pelos macrófagos peritoneais. Isso pode ser explicado pela
capacidade da curcumina de diminuir o estresse nitrosativo. Em modelos animais utilizando o
LPS, a curcumina reduziu os níveis de malondialdeído, um produto da oxidação lipídica e
marcador de estresse oxidativo, e nitrato aumentando os níveis de GSH (JANGRA et al., 2016).
Em nossos experimentos in vivo, nem o tratamento com LPS nem a curcumina alteraram o
estresse oxidativo (TBARS) ou as defesas antioxidantes (catalase e capacidade antioxidante
total)

6. CONCLUSÃO
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Nosso estudo demonstrou que uma dispersão sólida de curcumina foi capaz de reduzir
a produção de citocinas por macrófagos peritoneais e também quando administrada
endovenosamente. Esses resultados podem servir como base para a realização de mais estudos
in vivo, os quais são necessários para compreender o efeito da curcumina sobre a resposta
inflamatória durante a endotoxemia e sepse.
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