
 
 
 
 

LUCIANO FILGUEIRAS RIBEIRO JUNIOR 
 
 
 
 
 

O EIXO LTB4/MYD88 NA INFLAMAÇÃO ESTÉRIL E NA SEPSE EM 
MODELOS EXPERIMENTAIS DE DIABETES 

 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Imunologia do Instituto 
de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, para 
obtenção do Título de Doutor em 
Ciências. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

São Paulo 
2014 

  



 
 
 
 

LUCIANO FILGUEIRAS RIBEIRO JUNIOR 
 
 
 
 
 

O EIXO LTB4/MYD88 NA INFLAMAÇÃO ESTÉRIL E NA SEPSE EM 
MODELOS EXPERIMENTAIS DE DIABETES 

 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Imunologia do Instituto 
de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, para 
obtenção do Título de Doutor em 
Ciências. 
 
Área de concentração: Imunologia 
 
Orientador: Profa. Dra. Sonia Jancar 
 
Versão original 

 
 
 
 

 
São Paulo 

2014 



 
  

 
DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 

Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

© reprodução total 

 
Ribeiro Junior, Luciano Filgueiras. 
    O eixo LTB4/MyD88 na inflamação estéril e na sepse em modelos 
experimentais de diabetes / Luciano Filgueiras Ribeiro Junior. -- São 
Paulo, 2014. 
 
    Orientador: Profa. Dra. Sonia Jancar Negro. 
 
    Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências 
Biomédicas. Departamento de Imunologia. Área de concentração: 
Imunologia. Linha de pesquisa: Imunofarmacologia dos mediadores 
lipídicos. 
 
    Versão do título para o inglês: The LTB4/MyD88 axis in sterile 
inflammation and sepsis in experimental models of diabetes. 
 
1. Diabetes   2. Sepse   3. Inflamação   4. Inflamação estéril   5. 
Inflamação pulmonar    6. Macrófago   I. Negro, Profa. Dra. Sonia 
Jancar  II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências 
Biomédicas. Programa de Pós-Graduação em Imunologia   III. Título. 
 
 
 

    ICB/SBIB0127/2014 
 



 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Candidato(a): Luciano Filgueiras Ribeiro Junior. 

Título da Tese: O eixo LTB4/MyD88 na inflamação estéril e na sepse em  
 modelos experimentais de diabetes. 

Orientador(a): Profa. Dra. Sonia Jancar Negro. 

 A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão 

 pública realizada a ................./................./................., considerou 

 (  ) Aprovado(a)                (  ) Reprovado(a) 

Examinador(a): Assinatura: ............................................................................................... 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Presidente: Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse trabalho foi desenvolvido no laboratório de Imunofarmacologia do 
departamento de Imunologia, do Instituto de Ciências Biomédicas, da 
Universidade de São Paulo, São Paulo-SP Brasil, e recebeu apoio financeiro da 
Fundação de Amparo `a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo 
2010/09388-3, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 
 
Parte deste trabalho foi desenvolvido no laboratório de Doenças Inflamatórias e 
Crônicas da School of Medicine na Indiana University-Purdue University Indianapolis 

(IUPUI), Indianapolis- IN EUA com auxílio financeiro da Fundação de Amparo `a 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo 2012/13623-3, do National 
Institutes of Health (NIH) grant HL-103777 sob supervisão do Dr. Carlos Henrique 
Serezani. 



AGRADECIMENTOS 
 

`A minha orientadora, profa. Sonia Jancar, pela orientação, confiança e pela 

oportunidade de fazer parte da sua equipe. A minha admiração por sua 

competência. 

Ao meu co-orientador prof. Joilson de Oliveira Martins pela orientação. 

Ao meu orientador do estágio nos EUA, Dr. Carlos Henrique Serezani, por ter me 

recebido em seu laboratório, pela orientação, confiança e paciência. Sua 

contribuição fez toda a diferença. 

`A profa. Vera L Capellozi, pela sua contribuição nas análises histológicas. 

Ao grupo de metabolismo da IUPUI -EUA: David Morris, Carmella Evans-Molina 

e Raghavendra G. Mirmira pelas discussões enriquecedoras.  

Aos meus colegas de laboratório na IUPUI: Stephanie Brandt, Soujuan Wang, Zhuo 

Wang, Ana Elisa Ferreira, Flávia Sisti e Brad Griesenauer. Muito obrigado pelo 

companheirismo e pelas contribuições, foi um prazer trabalhar com vocês.   

Aos professores da minha banca de qualificação: Niels Olsen Câmara, Alexandre 

Steiner e Ana Campa, as sugestões e discussões foram essenciais para o 

enriquecimento desse trabalho. 

Aos meu amigos do laboratório de Imunofarmacologia: Camila, Mari Morato, 

Francisco, Matheus, Mari Koga, Mateus, Edson, Junior, Raquel, Marlise e Silvana – 

pelo companheirismo, amizade, paciência e discussões. Todos vocês contribuíram 

de forma significativa para meu amadurecimento pessoal e profissional. 

Aos Professores e funcionários do departamento de Imunologia, cada um de vocês 

sabe o quanto contribuíram para meu desenvolvimento pessoal e como cientista. 

`A FAPESP, pelo apoio financeiro imprescindível para realização desse projeto. 

`A minha família tão amada pelo apoio incondicional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`A Deus, fonte de toda luz, inspiração e sabedoria  

que esteve ao meu lado, me guiou e amparou durante toda essa caminhada. 

  



RESUMO 
 
Filgueiras LR. O eixo LTB4/MyD88 na inflamação estéril e na sepse em modelos 
experimentais de diabetes. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
O diabetes tipo 1 (DT1)  está associado a uma inflamação basal crônica (inflamação 
estéril) e menor resistência a infecções. A ativação de receptores da família toll-like 
(TLRs)/IL-1 receptor (IL-1R) tem um papel fundamental na fisiopatologia da 
inflamação, tanto estéril como séptica, e a molécula adaptadora MyD88 é essencial 
para a ativação da maioria destes receptores. O leucotrieno (LT) B4 é um mediador 
lipídico da inflamação que amplifica a sinalização por receptores que utilizam a 
molécula adaptadora MyD88. Assim, foi nosso objetivo estudar os mecanismos 
moleculares envolvidos na inflamação estéril e séptica (sistêmica e pulmonar) em 
modelos experimentais de DT1, com ênfase no eixo LTB4/MyD88. Os nossos 
resultados mostram que, comparados com não-diabéticos, os animais com DT1 
apresentam níveis aumentados de TNF-α, IL-1β e LTB4 no soro e seus macrófagos 
tem maior expressão de MyD88 e da enzima 5-LO, responsável pela síntese de 
leucotrienos (LTs). A expressão aumentada de MyD88/STAT-1 é dependente de 
LTB4 via ativação de AP-1/c-Jun. O tratamento com insulina in vivo restaurou os 
níveis de LTB4 e MyD88 em macrófagos. A inibição farmacológica ou genética do 
eixo LTB4/BLT-1 restaurou a expressão de MyD88 e a produção de IL-1β e 
aumentou da produção do antagonista do IL-1R (IL-1RA) nos animais diabéticos. 
Os animais com DT1 submetidos a sepse polimicrobiana, apresentaram inflamação 
sistêmica (SIRS) exacerbada e maior mortalidade. A inibição genética ou 
farmacológica de 5-LO ou BLT-1 prolongou a sobrevida dos camundongos 
diabéticos,  reduziu  os níveis de IL-1β, IL-10 e TNF-α e aumentou e oso IL-1RA no 
soro. Contrariamente, a inflamação pulmonar secundária a sepse foi menos intensa 
nos animais diabéticos com menor infiltrado leucocitário, edema, expressão de 
COX-2, TGF-β e α-sma comparado aos não-diabéticos. Isso se correlacionou com 
aumento de SOCS-1, diminuição  de MyD88 e menor ativação de NFkB nos 
macrófagos alveolares. Em conjunto, esses resultados sugerem que os níveis 
elevados de LTB4 no diabético aumentam a expressão de MyD88 e a resposta 
inflamatória dependente de receptores da família TLR/IL-1R. Com isto, tanto a 
inflamação estéril como a sistêmica decorrente de sepse são mais intensas 
causando maior mortalidade. Nossos resultados revelaram um papel fundamental 
do eixo LTB4/MyD88 na sepse em diabéticos. 
 
Palavras-chave: Diabetes. Sepse. Inflamação. Inflamação Estéril. Inflamação 
Pulmonar. Macrófago. 



ABSTRACT 

 

Filgueiras LR. The LTB4/MyD88 axis in sterile inflammation and sepsis in 
experimental models of diabetes. [Ph.D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014 
 
Type 1 diabetes (T1D) is associated with basal chronic inflammation (sterile 
inflammation) and infection susceptibility. The activation of toll-like receptors 
(TLR)/ IL-1 receptor (IL-1R) family has a central role in the physiopathology of 
septic or sterile inflammation and the adaptor molecule MyD88 is essential for 
these receptors activation. Leukotriene (LT) B4 is an inflammatory lipid mediator 
that amplifys the signalization of receptors that use MyD88 as adaptor molecule. 
Our aim was to study the molecular mechanisms involved in sterile and septic 
inflammation (both systemic and lung inflammation) in experimental models of 
T1D emphasizing LTB4/MyD88 axis. Our results showed that, compared to non-
diabetics, animals with T1D present higher levels of TNF-α, IL-1β and LTB4 in the 
serum and its macrophages have increased expression of MyD88 and the enzyme 
5-LO, responsible for leukotrienes production. The increased MyD88/STAT-1 
expression was driven by AP-1/c-Jun activation on a LTB4-dependent manner. The 
in vivo insulin treatment restored LTB4 and MyD88 levels in macrophages. The 
pharmacologic or genetic inhibition of LTB4/MyD88 axis restored MyD88 
expression, IL-1β production and increased the production of IL-1R antagonist (IL-
1RA) in diabetic animals. Animals with T1D submitted to polymicrobial sepsis 
showed increased systemic inflammation (SIRS) and mortality. The genetic or 
pharmacological inhibition of 5-LO or BLT-1 prolonged survival of diabetic mice, 
reduced IL-1β, IL-10 and TNF-α levels and increased IL-1RA levels in the serum. 
In contrast, the sepsis-induced lung inflammation was less intense in diabetic 
animals with lower leukocyte infiltrate, edema and expression of COX-2, TGF-β 
and α–sma compared to non-diabetics. This correlated with increased SOCS-1, 
decreased MyD88 expression and impairment of NFkB activation in alveolar 
macrophages. Together these results suggest that higher levels of LTB4 in diabetics 
enhance MyD88 expression and the TLR/IL-1R family-dependent inflammatory 
response. Thus, both sterile and sepsis-dependent systemic inflammations are 
more intense leading in increased mortality. These results uncover a heretofore-
pivotal role for LTB4 in the sepsis of diabetics. 
 

Keyword: Diabetes. Sepsis. Inflammation. Sterile Inflammation. Acute Lung 

Injury. Macrophage. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1999), o termo diabetes mellitus 

descreve uma desordem metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica com 

alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Isto ocorre devido a 

falha na produção de insulina, falha de sua ação ou ambos (OMS, 1999). Existe ainda 

uma outra categoria chamada diabetes gestacional onde o estado hiperglicêmico 

desenvolve-se durante a gravidez. Embora os mecanismos envolvidos ainda não estejam 

completamente elucidados, acredita-se que os hormônios produzidos pela placenta 

combinados com o aumento da gordura materna contribuem para o estado de 

resistência a insulina (1). 

A Diabetes Tipo 1 (DT1) também é conhecida como diabetes insulina- 

dependente pois seu tratamento requer reposição continua de insulina para manutenção 

dos níveis glicêmicos. Sabe-se que existe uma forte contribuição genética para seu 

desenvolvimento, porém os fatores que desencadeiam a destruição autoimune das 

células β pancreáticas ainda não são completamente conhecidos. Linfócitos T CD4+ e 

CD8+ além de macrófagos participam desse processo e, na maioria dos casos, os 

pacientes desenvolvem essa autoimunidade durante a infância e a obesidade não 

costuma estar associada (2, 3). 

 Já na Diabetes Tipo 2 (DT2), diversas moléculas tem sido implicadas no 

desenvolvimento da resistência a insulina como ácidos graxos não esterificados 

circulantes, citocinas inflamatórias, adipocinas entre outros. Geralmente desenvolve-se 

em pacientes na fase adulta e está relacionada a obesidade, sedentarismo e uma dieta 

pouco saudável. O tratamento inclui não apenas dieta e exercício físico mas também 

drogas que aumentam a sensibilidade a insulina (4). 

Os dois tipo de diabetes estão associados a uma inflamação sistêmica crônica de 

baixa intensidade (Inflamação estéril). Na presença de infecções, a inflamação no 

diabético apresenta características distintas do sadio o que os tornam mais susceptíveis a 

infecções. É bem estabelecido que a diabetes afeta o sistema imune em diferentes 
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parâmetros e, recentemente tem-se acumulado evidências que indicam uma íntima 

relação entre os sistemas imune e endócrino (5, 6). Na Introdução desta tese vamos rever 

os dados mais relevantes da literatura que abordam o estado basal de inflamação estéril, 

a maior mortalidade por sepse e a inflamação sistêmica e pulmonar secundária a sepse 

no diabético. Serão enfatizados aos aspectos moleculares envolvidos.  

 

1.1 A inflamação estéril no diabetes 

 

A DT1 e a DT2 apresentam uma inflamação crônica de baixa intensidade que tem 

um papel fundamental na patogênese e na morbidade decorrente dessas enfermidades 

(7, 8). Tanto a hiperglicemia como a deficiência na produção de insulina podem levar a 

este estado “pró-inflamatório” caracterizado pela produção aumentada de citocinas 

inflamatórias como interferon (IFN)- γ, fator de necrose tumoral (TNF)-α, interleucina 

(IL)-1α e IL-1β e os macrófago, células centrais da imunidade inata, contribuem para 

isso (6, 9). Essa produção aumentada de citocinas na ausência de um agente infeccioso é 

denominada inflamação estéril (10, 11).  

Na DT2 já foi demonstrado que o receptor NLRP3 (do inglês “Nucleotide-binding 

domain and Leucine-rich repeat containing Protein 3”) presente nos macrófagos 

infiltrados no tecido adiposo de indivíduos obesos é ativado por gorduras saturadas 

como ácido palmítico e ceramidas. Como consequência dessa ativação, são produzidas e 

secretadas IL-1β e IL-18 que atuam de duas maneiras:  A IL-1β inibe a sinalização da 

insulina diretamente por fosforilar um sítio inibidor do IRS-1 (do inglês, “Insulin 

Receptor Substrate 1”) impedindo a sinalização do receptor da insulina. Essa citocina 

também induz a produção de TNF-α que, de forma semelhante a IL-1β, também 

promove resistência a insulina. Além disso, a IL-18 induz diferenciação de linfócitos 
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CD4+ efetor do tipo 1 (Th1, do inglês “T Helper 1”) no tecido adiposo responsável pela 

produção de IFN- γ (7, 12, 13). 

Embora já tenha sido descrito que pacientes com DT1 apresentam níveis séricos 

aumentados de IL-1, ainda não está claro como e o quê desencadeia a inflamação estéril 

(14). Acredita-se que alterações tanto no componente inato como no adaptativo do 

sistema imune contribuem para isso. Em consequência a essa inflamação, os diabéticos 

desenvolvem uma série de complicações como retinopatia (15), disfunções endoteliais 

(16), problemas de cicatrização (17) e aterosclerose (18, 19). 

Outro grave problema associado a diabetes é a menor resistência a infecções, 

sendo responsável pela morte de 22% dos pacientes diabéticos segundo estimativa (20). 

Esses pacientes apresentam risco 4 vezes maior de contrair infecções que culminam em 

quadro de sepse além de serem mais susceptíveis a ela (21-25). 

 

1.2 A inflamação sistêmica na sepse 

 

A sepse definida como síndrome clinica da resposta inflamatória sistêmica, é uma 

doença multifatorial decorrente de uma infecção não controlada adequadamente pelo 

hospedeiro. Bactérias e seus componentes disseminam-se e ativam receptores que 

reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPS (do inglês 

“Pathogens Associated Molecular Patterns”) presentes na membrana plasmática dos 

leucócitos circulantes. A ativação destes receptores  inicia uma resposta inflamatória 

sistêmica o que desencadeia a SIRS (do inglês “Systemic Inflammatory Response 

Syndrome”). Essa resposta inflamatória é caracterizada pela produção descontrolada de 

citocinas e mediadores inflamatórios (26, 27). Estudos em pacientes sépticos mostraram 

que uma série de citocinas estão relacionadas com o desenvolvimento da SIRS e a 

mortalidade na sepse. O TNF-α e a IL-1β são citocinas produzidas principalmente por 
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leucócitos mononucleares em resposta ao LPS com diversas ações como indução de 

febre, ativação do sistema de coagulação e indução da expressão de moléculas de adesão 

pelo endotélio (28, 29). A IL-6 induz a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado 

(30) e a IL-10 em altas concentrações plasmáticas está associada a mortalidade 

aumentada (31). 

O grupo mais estudado de receptores envolvidos no reconhecimento de 

patógenos é conhecido como receptores do tipo toll ou TLR (do inglês “Toll Like 

Receptors”) que podem reconhecer diferentes PAMPs como ácido lipoteicóico (TLR-2), 

flagelina (TLR-3), LPS (TLR-4) entre outros. A maioria desses receptores está presente na 

membrana plasmática porém alguns (como o TLR-3, 7, 8 e 9) são intracelulares e 

localizam-se em vesículas (32). Na sepse causada por bactérias Gram negativas, o LPS é 

reconhecido pelo TLR-4 junto ao CD14 e assim inicia-se uma série de eventos 

intracelulares envolvendo proteínas e fatores de transcrição como AP-1 (do inglês 

“activator protein”), IRF-3 (do inglês “Interferon regulatory factors”) e NFkB (do inglês 

“nuclear factor-kappa B”) que transcrevem genes que codificam citocinas, quimiocinas, 

moléculas de adesão e enzimas como a cicloxigenase (COX)-2 e a óxido nítrico sintase 

induzível (iNOS) (32, 33). Mais especificamente, a cascata de sinalização do receptor 

TLR-4 é feita por duas vias principais, uma dependente do MyD88 (do inglês “myeloid 

differentiation factor 88”) e outra MyD88 independente. Na primeira via, o domínio 

TICAM (do inglês “Toll Interleukin-1 receptor-containing adapter molecule”) se associa à 

molécula adaptadora MyD88, comum a quase todos os TLR, e numa sinalização análoga 

a do receptor de IL-1 (IL-1R), leva à ativação da expressão de centenas de genes da 

resposta inflamatória induzidos pelo fator de transcrição NFκB (34, 35). A segunda via 

se vale das moléculas adaptadoras TRIF (do inglês “TIR-domain-containing adapter-

inducing IFN-β”) e TRAM (“TRIF-related adapter molecule”), que além da sinalização via 

NF-κB, é também responsável pela ativação do fator IRF-3, culminando na síntese de 

IFN-α e β (36). Entre os mediadores inflamatórios já citados, a sepse também induz a 
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produção de mediadores lipídicos entre eles o leucotrieno (LT) B4 (37-39). Esse lipídio 

pró-inflamatório é fundamental para ativação eficiente de NFkB pelos TLRs de forma 

MyD88 dependente (40). 

 

1.3 O LTB4 na inflamação e na regulação da expressão de MyD88 

 

Os mediadores lipídicos gerados pelo metabolismo da enzima 5- lipoxigenase (5-

LO) a partir do ácido araquidônico (AA) liberado pela clivagem de membranas pela 

fosfolipase (PL) A2 são chamados de LTs. Como as células mielóides possuem grande 

quantidade de AA esterificado em suas membranas e expressam de forma constitutiva 

tanto a PLA2 como as demais enzimas da via metabólica da 5-LO e são capazes de gerar 

quantidades elevadas de LTs em poucos minutos após o estimulo (41). Para que essa 

síntese ocorra, tanto a 5-LO como a PLA2 precisam ser ativadas, o que pode ocorrer por 

aumento de cálcio intracelular, ativação essa que é potencializada posteriormente por 

determinadas quinases. Juntamente com a proteína acessória FLAP (do inglês “5-

lipoxygenase-Activating Protein”), a 5-LO oxida o AA gerando o intermediário LTA4 

que é rapidamente hidrolisado para a geração do LTB4 pela LTA4 hidrolase.  Se ao invés 

de hidrolisado, o LTA4 for conjugado com a forma reduzida da glutationa pela LTC4 

sintase, origina-se o LTC4, um LT da família dos cisteinil leucotrieno (cysLTs) como o 

LTD4 e LTE4. Tanto a hidrólise do LTA4 como a conjugação deste com glutationa são 

reações enzimáticas. Cada célula possui seu próprio perfil de produção de LTs, e essa 

especificidade é dada pelo balanço na expressão dessas enzimas. Enquanto mastócitos e 

eosinófilos sintetizam preferencialmente os cysLTs, e os neutrófilos e células dendriticas 

preferencialmente LTB4, os macrófagos tem capacidade de produzir ambos (42). 

 Através de seus receptores acoplados a proteína G, os LTs regulam a função de 

diversos tipos celulares de forma autócrina ou paracrina. Existem dois receptores em 

que se liga o LTB4, o BLT-1 e o BLT-2. Enquanto o BLT-2 é um receptor de baixa 
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afinidade que pouco se sabe sobre suas funções fisiológicas, o BLT-1 é o receptor de alta 

afinidade que pode se acoplar tanto a proteína Gαi como Gαq. Via proteína Gαi, LTB4 

induz a inibição da atividade da adenilato ciclase levando a diminuição dos níveis 

intracelulares de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). Já através do acoplamento 

com a proteína Gαq, há a ativação da PLCβ induzindo acúmulo de IP3 (1,4,5 Trifosfato 

de Inositol) e ativação da proteína quinase C (PKC). Através dessas duas vias o LTB4 

potencializa as funções dos fagócitos, como fagocitose, atividade microbicida e 

produção de citocinas pro-inflamatórias (43). Além disso, foi demonstrado recentemente 

que via proteína Gαi, o LTB4 possui papel importante na ativação de macrófagos pelos 

TLRs que utilizam a molécula adaptadora MyD88. Nessas células, a proteína inibidora 

SOCS-1 (do inglês “Suppressor of Cytokine Signaling”) controla a expressão de MyD88 

por inibir a transcrição de seu fator de transcrição STAT-1 (do inglês “Signal 

Transducers and Activators of Transcription”). Através do BLT-1, o LTB4 aumenta a 

degradação do RNA mensageiro (RNAm) de SOCS-1 e dessa forma induz a expressão 

de MyD88 por promover a transcrição de STAT-1 (40).  

Como MyD88 é a molécula adaptadora responsável pela transdução do sinal não 

apenas da maioria dos TLR (exceto o TLR-3) como também dos receptores da família da 

IL-1 tais como receptores de IL-1, IL-18, IL-33 (REF), sua expressão é fundamental para a 

resposta inflamatória. Acredita-se que MyD88 esteja diretamente envolvido tanto no 

reconhecimento de bactérias como no de dano tecidual promovendo a resposta imune 

inata e a inflamação (44). De fato já foi demonstrado que essa molécula é fundamental 

para o desenvolvimento de uma série de doenças com cunho inflamatório como 

aterosclerose (45), gota (46), artrite (47) além de resistência a insulina e inflamação estéril 

induzida por dieta (45). Embora já esteja claro que o LTB4 é essencial para a inflamação 

alérgica e para resposta inflamatória de macrófagos (42), não se conhece o seu papel na 

inflamação estéril.  
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1.4 Susceptibilidade dos diabéticos a sepse: Inflamação x Infecção 

 

Inicialmente acreditava-se que os altos níveis de glicemia dos diabéticos seria 

uma fonte extra de nutriente no organismo desses pacientes favorecendo o crescimento 

bacteriano e tornando-os mais susceptíveis a sepse. Hoje, sabe-se que a susceptibilidade 

aumentada é fruto de disfunções no sistema imune desses indivíduos (48). Para 

entender essa maior susceptibilidade a sepse devemos considerar dois fatores de grande 

relevância: a infecção e a inflamação sistêmica. Conforme já discutido anteriormente, a 

inflamação sistêmica é consequência a infecção não controlada e uma vez que essa 

inflamação se estabelece, ocorre um fenômeno chamado imunoparalisia. A 

imunoparalisia é caracterizada por falhas na função de macrófagos, neutrófilos, células 

dendríticas e linfócitos que ao apresentam suas funções deficientes na sepse, favorecem 

a proliferação bacteriana (49-53). Dessa maneira, a ativação mais intensa dos receptores 

para PAMPs suscitaria uma resposta inflamatória aumentada, dando início a um ciclo. 

Não está claro a exata contribuição de cada um desses fatores na mortalidade da sepse, 

porém enquanto alguns trabalhos demonstraram que o controle da infecção reverte o 

quadro inflamatório (54, 55), outros indicaram que ao controlar a inflamação, a infecção 

também passa a ser controlada (56, 57).  

Analisando o fator infecção, os diabéticos apresentam uma série de defeitos no 

sistema imune que dificultam o controle dos patógenos. A falha da migração de 

leucócitos nos diabéticos já foi descrita em diversos modelos (58, 59). Neutrófilos de 

camundongos diabéticos expressam menos receptor para a quimiocina CXCR2 quando 

comparado aos não-diabéticos. Esse receptor é um dos responsável pela sua migração 

para o foco infeccioso e essa falha foi associada a maior susceptibilidade a sepse (59). 

Mais ainda, além dos fagócitos de diabéticos apresentam capacidade fagocítica reduzida 

para Candida albicans (60), zymosan (61), partículas opsonizadas por IgG (62) e 
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bactérias (63, 64), eles também possuem menor capacidade microbicida (61). Juntos, 

esses fatores favorecem a disseminação do patógeno pelo organismo do hospedeiro. 

Assim, a maior disseminação dos patógenos nos diabéticos pelos fatores descritos 

induziria uma inflamação sistêmica mais intensa que, somada a inflamação estéril, 

causaria maior mortalidade dos diabéticos com sepse. Dado o papel central de MyD88 

tanto na inflamação estéril como na SIRS decorrente da sepse, seria de interesse 

investigar a expressão de MyD88 e os mecanismos envolvidos em sua regulação, em 

macrófagos de diabéticos e seu efeito sobre esses dois tipos de inflamação.  

 

1.5 A inflamação pulmonar secundária a sepse 

 

Os leucócitos que foram ativados na circulação durante a sepse podem migrar para os 

tecidos causando inflamações secundárias em diversos órgãos tais como rins, coração e 

pulmão (26). Dentre estes, o pulmão é particularmente afetado desenvolvendo uma 

inflamação aguda chamada ALI (do inglês “Acute Lung Injury”) ou sua forma mais 

severa, ARDS (do inglês “Acute Respiratory Distress Syndrome”). Cerca de 50% dos 

pacientes com sepse desenvolvem inflamação pulmonar (65, 66). Apesar da incidência e 

susceptibilidade a sepse serem maiores nos diabéticos, a inflamação pulmonar 

secundária a sepse ocorre com menos frequência nesses pacientes (67, 68) e a razão disto 

não se conhece . 

O processo patológico na ALI inicia-se com lesão do endotélio capilar no alvéolo 

resultando em edema e prejuízo nas trocas gasosas. Esse quadro progride com colapso 

alveolar, denudação da membrana basal epitelial, e perda das células do revestimento 

alveolar. Após essa fase, alguns pacientes evoluem para um quadro de fibrose onde os 

espaços alveolares são preenchidos por células mesenquimais e seus produtos junto com 

novos vasos sanguíneos. Esses achados de fibrose alveolítica se correlacionam com 
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aumento do risco de morte e esses pacientes apresentam perda da sua capacidade 

pulmonar (69-71). Embora essa fase proliferativa seja tradicionalmente descrita como 

um evento tardio, acredita-se que a ativação de fibroblastos se inicie de forma bastante 

precoce (72). Estudos demonstraram que o lavado bronco alveolar (BAL) colhido após 

24h de ALI estimula proliferação e produção de colágeno tipo III em culturas de 

fibroblasto (73, 74). Outro estudo demonstrou que o lavado bronco alveolar (BAL) 

colhido na fase inicial da ALI promoveu a diferenciação de fibroblastos em 

miofibroblastos avaliada pela expressão de α-sma (do inglês “alpha smooth muscle 

actin”) de forma parcialmente dependente de TGF-β (do inglês “Transforming growth 

factor beta”) (75). Em diabéticos entretanto, as características da ALI secundaria a sepse 

e os mecanismos envolvidos não são conhecidos.  
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 Tendo em vista o papel central da molécula adaptadora MyD88, essencial na 

ativação de receptores da família TLR/IL-1R, foi nosso objetivo estudar os mecanismos 

moleculares envolvidos na regulação de sua expressão em macrófagos e consequências 

na inflamação estéril e decorrente da sepse (sistêmica e pulmonar) em modelos 

experimentais de diabetes.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Animais 

 

Camundongos machos com 8 semanas de idade 5-LO-/- (B6.129-Alox5tm1Fun) 

(76), BLT1-/- (B6.129S4-Ltb4r1tm1Adl/J) (77) e a linhagem WT C57BL/6, NOD/ShiLtJ (78) 

e a linhagem WT ICR/HAL, db/db e db/+ C57BLKS/J, e db/db e db/db+ C57BL/6J foram 

obtidos dos laboratórios Jackson e mantidos de acordo com o guia para uso de animais 

de experimentação do National Institute of Health (NIH) para uso experimental com 

aprovação do comitê de ética de uso e cuidados de animais de experimentação da 

Indiana University. Ratos Wistar machos obtidos do Biotério Central de criação do 

Intituto de Ciências Biomédicas I da USP foram utilizados segundo os Princípios Éticos 

de Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Aniamal (CEEA). 

 

3.2 Indução da diabetes 

 

Nos camundongos, a DT1 foi induzida com 5 doses i.p. por 5 dias consecutivos 

de estrepetozotocina (STZ) (40 mg/Kg) em tampão de citrato (0,1 M pH 4,5). Nos ratos 

foi induzida com uma única dose de aloxana (ALX) (42 mg/Kg) em solução salina (NaCl 

0,9%) i.v. A glicemia foi medida 10 dias após a última dose em um gota de sangue 

obtida da cauda dos animais utilizando Accu-Check Advantage II (Roche Diagnóstica, 

São Paulo, SP, Brazil). Foram considerados diabéticos os animais com glicemia igual ou 

superior a 300 mg/dL em dois dias consecutivos. Os animais controles receberam apenas 

o veículo. 
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3.3 Obtenção de macrófago  

 

Macrófagos peritoneais residentes de camundongos foram obtidos após 

eutanásia em câmara de CO2 através de lavagem peritoneal com 8 mL de PBS gelado. 

Macrófagos alveolares de ratos foram obtidos após eutanásia em câmara de CO2 através 

de BAL com 10 mL de PBS gelado. As células foram colocadas para aderir em placa petri 

por 1 hora (37o C, 5% CO2) e lavadas 2 vezes com RPMI a 37o C resultando em 99% de 

macrófagos (79). 

Macrófagos diferenciados de medula de camundongo foram isolados conforme descrito 

por Davis e colaboradores (2005) (80) com pequenas modificações. A células da medula 

óssea foram obtidas de fêmures com PBS utilizando agulha de 26 x 12 gauge após 

eutanásia do animal em câmara de CO2 e cultivadas em placa petri (37o C, 5%CO2) com 

DMEM (Gibco, Long Island, NY, USA) na presença de M-CSF 20 ng/mL. No 3o dia o 

meio foi trocado com adição de M-CSF 20 ng/mL e no 6o dia os macrófagos aderidos 

foram lavados com meio a 37o C 2 vezes. Dessa maneira, 96% das células aderidas são 

F4/80+ e CD11b+. 

 

3.4 Tratamentos 

 

In vitro: Macrófagos peritoneais de camundongos foram estimulados com LPS 

(100 ng/mL – Sigma Aldrich), LTB4 (100 nM – Cayman Chemical), IL-1β (10 ng/mL – 

Sigma-Aldrich), ou insulina (1 mU/mL – Life Technologies) por 24 h seguido de 

isolamento de RNAm e coleta do sobrenadante para detecção de LTB4, citocinas ou NO. 

In vivo: Animais diabéticos foram tratados com AA-851 (50 mg/Kg em PBS – 

Sigma-Aldrich) duas vezes ao dia por 1 ou 6 dias ou tratados com insulina 2 UI duas 

vezes ao dia por 2 dias. 
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3.5 Isolamento de RNAm e PCR em tempo real (RT-PCR) 

 

O RNAm total dos macrófagos foi isolado utilizando a coluna do kit comercial 

RNeasy (Qiagen) de acordo com as instruções do fabricante e quantificados com 

espectrofotômetro a um comprimento de 260 nm. O cDNA foi sintetizado utilizando o 

sistema de transcriptase reversa (miScript II, Qiagen), e o RNAm de interesse foi 

amplificado por RT-PCR (CFX96 Real-Time PCR Detection System – Bio-Rad 

Laboratories) utilizando primers para Myd88, Stat1, Socs-1, Alox-5, Ltb4r1, Trif, Ticam e 

β-actina (Integrated DNA Technologies). A expressão relativa foi calculada utilizando o 

método comparativo de Ct e expressos em relação ao controle ou WT (método ΔΔCt) 

(81). 

 

3.6 Ensaio de Imunoprecipitação da Cromatina (ChiP) 

 

O ensaio foi realizado utilizando do kit comercial SimpleChiP Enzymatic 

Chromatin IP (Cell Signaling Technology) de acordo com instruções do fabricante. A 

cromatina foi fixada e cross-ligada com 1 % de formaldeído, digerida com nucleasse de 

Micrococcus e sonicada (UP100H; Hielscher) para obtenção de fragmentos de 

aproximadamente 150-900 pares de base. A cromatina digerida foi imunoprecipitada 

com anticorpo contra c-Jun (1:100; Cell Signaling) ou contra STAT-1 (1:50; clone H-300). 

Anticorpo IgG de coelho (1:100) e contra histona H3 (1:50) (Cell Signaling) foram 

utilizadas como controle negativo e positivo respectivamente. Para cada 

imunoprecipitação, foi utilizado 20 μg de cromatina fixada e cross-ligada diluída em 

tampão ChIP com volume final de 0,5 mL, adicionado o anticorpo específico e incubado 

por 4h a temperatura ambiente sob rotação. Os complexos imune foram capturados 

utilizando 30 μL de beads magnéticas (Cell Signaling Technology) de acordo com 

instruções do fabricante. A cromatina foi eluída das beads magnéticas pela incubação 
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por 30 minutos a 60 oC com tampão de eluição e as proteínas digeridas com proteinase K 

(Cell Signaling Technology) por 2 h a 65 oC. O DNA foi purificado com auxilio de 

colunas de separação (Qiagen) e as amostras foram testas com primers específicos para 

regiões promotoras dos genes de STAT-1 e MyD88 (conforme tabela abaixo) por RT- 

PCR. 

  

  

 

 

 

 sense 

 

anti-sense 

MyD88 promotor 

1 

CACAAGTGGGTTGACTTTTAGGCT GGCAGGCAACCCTGGGCCCCCGG 

MyD88 promotor 

2 

AATAGATTAACCAAGTGAATTAA TATTCTGGTAGTAGGGAGGGAAGAG 

MyD88 promotor 

3 

GAAGGAGGTTTCCCAAACTTCTGGTT ACCCGGGGCTGAGCACAGCAAA 

STAT-1 promotor 

1 

CAGGATGGAGGTTCTCAACCT GTGAACGGATATCTGCAGCTC 

STAT-1 promotor 

2 

GTGAACGGATATCTGCAGCTC GGAAGTGCTTGTGAGCTATC 

STAT-1 promotor 

2 

CAGTGGGTAGAAGGTCTTGCT AGTGCATTGGAAAGCTGG 

 

 

3.7 Immunoblot 

 

Os macrófagos foram lisados com tampão (1 % Nonidet P-40, 0,5 % deoxicolato 

de sódio, 0,1 % SDS, 2 mM ortovanadato de sódio e coquetel inibidor de protease – 

Roche Scientific) e a concentração de proteínas foi determinada utilizando o kit 

comercial BCA Protein Assay (Pierce Biotechnology) de acordo com instruções do 

fabricante. Quantidades iguais de proteína foram separadas por eletroforese em gel de 

SDS-poliacrilamida e transferidas para membranas de nitrocelulose (Protran B83, GE 

HealthCare). As membranas foram bloqueadas com leite 7 % em Tampão Tris com 0,1 % 

Tween (TBST) e incubadas overnight com os seguintes anticorpos em tampão TBST com 
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2 % de BSA: MyD88 (1:500; Abcam), STAT-1 (1:500; Abcam), p-cJUN (1:500; Cell 

Signaling), cJUN (1:500; Cell Signaling), COX-2  (1:100; Cayman Chemicals), p-IkBα 

(1:500; Cell Signaling) p-p65 (1:500; Cell Signaling) ou β-actina (1:10.000; Sigma-Aldrich). 

Posteriormente, após lavagem, as membranas foram incubadas com anticorpo 

secundário apropriado (anti-rabbit Sigma ou anti-mouse Sigma) conjugado com 

peroxidade e reagente quimioluminescente (ECL Western Blotting Substrate, Pierce) 

para finalmente ser exposto a filme fotográfico. 

 

3.8 Dosagem de citocinas, insulina, LTB4 e nitrito 

 

Foram dosados TNF-α, IL-10, IL-1β e IL-1RA por ELISA com o kit comercial 

DuoSet (R&D Systems) e LTB4 por EIA (Cayman Chemicals) segundo intruções dos 

fabricantes. Insulina foi dosado por ELISA com o kit comercial (Millipore). Nitrito, o 

derivado estável oxidado de NO foi dosado utilizando o método de Griess conforme 

descrito (82). 

 

3.9 Indução da sepse polimicrobiana 

 

A sepse foi induzida por CLP conforme descrito (57) com pequenas modificações. 

Os animais foram anestesiados com ketamina : xylazina (ratos -150 mg/KG : 10 mg/Kg e 

camundongos 100 mg/KG : 10 mg/Kg i.p.), e foi induzida sepse severa com 6 

perfurações no ceco utilizando agulha de 18 gauge nos camundongos e 12 perfurações 

com agulha de 20 gauge nos ratos. Um grupo de camundongos diabéticos foi tratado 

com AA-861 (50 mg/Kg i.p.; Caymam Chemical) 8 e 16 horas antes da cirurgia e 2 vezes 

ao dia após a cirurgia (Figura 11). A sobrevida foi monitorada a cada 12 horas por 6 dias 

após CLP. Animais com sinais de morte iminente (incapacidade de manter postura/ 

ataxia/tremor e ou respiração ofegante) foram eutanasiados em câmara de CO2. Em um 
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outro grupo experimental, os camundongos foram eutanasiados 6 horas após indução 

da sepse em câmara de CO2 para determinação da bacteremia, produção de citocinas e 

migração de leucócitos. Para avaliação da inflamação pulmonar os ratos foram 

eutanasiados 6 horas após a indução da sepse em câmara de CO2. 

 

3.10 Bacteremia 

 

Após 6 horas de CLP a cavidade peritoneal dos camundongos foram lavadas com 

PBS, e alíquotas de diluição seriada foram plaqueadas em agar Mueller-Hinton 

conforme descrito (57). 

 

3.11 Contagem de leucócitos na cavidade peritoneal 

 

O número de leucócitos na cavidade peritoneal dos camundongos após 6 horas 

de CLP foi determinado utilizando Hemavet HV950FS System conforme descrito (57). 

 

3.12 Contagem de leucócitos nos espaços aéreos 

 

Após 6 horas de CLP, os ratos foram submetidos a eutanásia em câmara de CO2, 

a traqueia canulada para obtenção o LBA (PBS gelado) que foi posteriormente 

centrifugado a 300g por 10 minutos. O sobrenadante foi aliquotado para dosagem de 

LTB4 conforme descrito no item 3.8 e as células ressuspendidas em PBS para contagem 

com auxílio da câmera de Neubauer. Para contagem diferencial as células foram 

aderidas a lâmina de vidro com auxilio de uma centrifuga histológica e coradas com 

hematoxilina e eosina (HE). 
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3.13 Histologia 

 

Após serem lavados com PBS gelado, os pulmões foram fixados em formalina e 

processados para inclusão em parafina. Cortes de 5 µm foram feitos, aderidos em 

lâminas e corados com HE ou conforme descrito na seção 3.14- Imunohistoquímica. O 

material foi analisado em um microscópio Nikon Eclipse E600 e as imagens foram 

capturadas utilizando-se uma câmera digital Nikon DXM1200C.  

 

3.13.1 Morfometria das células inflamatórias 

 

O índice de polimorfonucleares e mononucleares foi determinado pela técnica 

point-counting com auxílio de um retículo contendo 100 pontos e 50 retas acoplado a um 

microscópio óptico convencional a um aumento de 400x conforme descrito (83). Pontos 

sobre as células mononucleares e polimorfonucleares foram contados e divididos pelo 

total de intersecções sobre o espaço alveolar. Foram analisados 10 campos distintos por 

animal (n=5 animais). 

 

3.13.2 Morfometria do edema 

 

O índice do edema perivascular foi determinado nos vasos do eixo bronco-

vascular. Foram contados os pontos que caiam na região de edema e a raiz quadrada 

desse valor dividida pela quantidade de intersecções no vasos. Foram analisados 10 

campos distintos por animal (n= 5 animais). 
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3.14 Imunohistoquimica 

 

 Os cortes histológicos de pulmões foram desparafinizados em dois banhos 

subsequentes de xilol durante 30 minutos e hidratados em escala decrescente de etanol 

(100%, 95% e 70%) e depois em água destilada. O material foi submetido a um passo de 

recuperação antigênica em tampão citrato de sódio 10 mM a 90o C durante 20 minutos, o 

bloqueio da peroxidase endógena foi realizado incubando o material com solução de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% em PBS por 30 minutos para posterior bloqueio dos 

sítios antigênicos inespecíficos com BSA 10% por 30 minutos. Os cortes foram incubados 

overnight com anticorpos primários contra TGF-β (1:100, Rockland) e α-sma (1:20 

Abcam) em PBS com Tween 0,3%. Posteriormente após lavagem com PBS os cortes 

foram incubados com anticorpo secundário conjugado com biotina (VectorLabs) por 1 

hora a temperatura ambiente e com streptoavidina conjugada com peroxidase (Kit ABC 

Vector) por 1 hora a temperatura ambiente. Para revelação foi utilizada 0,03% de 3,3’-

diaminobenzidine (DAB) em PBS com 0,8% de H2O2. Foi realizada a contra-coloração 

com hematoxilina de Mayer, a desidratação em escala crescente de álcoois para 

posterior diafanização em xilol e montagem em meio VectaMount (VectorLabs). 

 

3.14.1 Morfometria  

 

A marcação positiva foi quantificada com auxílio do software NIS Elements AR 

2.30 Imaging. Foram analisados 10 campos do parênquima pulmonar de cada animal e 

calculada a média da área e o desvio padrão da média (n= 5 animais). 
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3.15 Análise estatística 

As curvas de sobrevida estão expressas em percentual de sobrevivência e foram 

analisadas pelo teste Log-rank (Mantel-Cox). A bacteremia está expressa pela mediana. 

Os outros resultados estão expressos pela média ± desvio padrão da média (DPM) e 

analisados por ANOVA seguido pela análise de Bonferroni. Foram consideradas 

significativas as diferenças onde p<0,05. 
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4 RESULTADOS 
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4.1 A regulação de MyD88 na inflamação estéril e na inflamação decorrente da sepse 

em diabéticos 

 

Nestes estudos utilizamos diferentes modelos murinos de diabetes. A 

streptozotocina é uma droga diabetogênica que provoca a destruição das células beta 

pancreáticas ao passo que em camundongos da linhagem NOD, a destruição das células 

beta ocorre de forma espontânea por mecanismos autoimunes (84-86). Ambos são 

modelos clássicos para o estudo da DT1. Já as linhagens de camundongos db/db 

C57BLKS/J e db/db C57BL/6J são deficientes do receptor de leptina e ambas 

desenvolvem DT2 causada por resistência a insulina em consequência a obesidade (87). 

Conforme pode ser observado na figura 1, a diabetes, avaliada pelo o nível glicêmico, se 

desenvolveu com sucesso nos diferentes modelos utilizados  
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Figura 1- Glicemia em diferentes modelos murinos de diabetes 

 

A DT1 foi induzida quimicamente com 5 injeções consecutivas diárias de STZ (40mg/Kg) e a 

glicemia foi medida 10 dias após a última dose. Os animais db/db desenvolvem DT2 

espontaneamente e a glicemia foi medida na 10a semana de vida. *p<0,05 vs controle. 
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4.1.1 A expressão de MyD88 e STAT-1 em diferentes sub-populações de macrófagos de 

animais com DT1 

 

Hipotetizamos que a inflamação estéril nos diabéticos se correlacionava com  

níveis mais elevados de MyD88 em macrófagos. Observamos que macrófagos 

peritoneais residentes de animais diabéticos (STZ) apresentavam maior expressão do 

RNAm de MyD88 e de STAT-1 (Figura 2A). O mesmo foi observado para macrófagos 

alveolares (Figura 2B). Quando avaliamos macrófagos diferenciados in vitro a partir da 

medula óssea, identificamos que os obtidos a partir da medula de animais diabéticos 

(STZ) apresentaram maior expressão do RNAm de MyD88 em comparação aos 

diferenciados da medula de não-diabéticos. O mesmo não foi observado para o RNAm 

de STAT-1 (Figura 2C). 

Como um dos objetivos desse trabalho foi estudar a resposta a sepse, optamos 

por trabalhar com os macrófagos residentes peritoneais. 
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Figura 2- Macrófagos de animais diabéticos expressam níveis mais elevados de MyD88 

comparado aos de animais controle 

 

Expressão do RNAm de MyD88 e STAT-1 em macrófagos (A) peritoneais residentes, (B) 

alveolares e (C) derivados de medula óssea de animais diabéticos (STZ) e não-diabéticos (Ct), 

determinado por RT-PCR. Resultados expressos em média ± DPM de pelo menos 3 

experimentos independentes. *p<0,05 vs controle. 
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Avaliando a expressão de proteína nos macrófagos residentes, verificamos que de 

forma semelhante ao observado em RNAm, as células dos diabéticos (STZ) expressavam 

mais MyD88 e STAT-1 (Figura 3A). Os macrófagos de camundongos diabéticos NOD, 

seguiram o mesmo perfil observado nos obtidos de animais com diabetes induzida por 

STZ (Figura 3B). Verificamos ainda nesse modelo de diabetes espontânea que, entre 

diferentes moléculas adaptadoras, apenas o MyD88 teve sua expressão aumentada nos 

diabéticos (NOD). Tanto TRIF como TICAM estavam expressos em níveis semelhantes 

nos diabéticos (NOD) e não-diabéticos (Figura 3C). 
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Figura 3- A expressão de MyD88, mas não de outras moléculas adaptadoras, está 

aumentada  em macrófagos de animais com DT1 

 

(A) Expressão proteica de MyD88, T-STAT1 e β-actina em macrófagos peritoneais de animais 

controle e diabéticos determinado por imunoblot. Resultados representativos de 3 experimentos 

independentes. Os números abaixo de cada banda do gel indicam a densidade relativa de 

MyD88 e T-STAT-1 em relação a β-actina, determinada por análise densitométrica e expressos 

em média ± SEM. (B) Expressão de RNAm de MyD88 e STAT-1 em macrófagos de animais 

diabéticos (NOD) e controles determinados por RT-PCR. (C) Expressão de RNAm de TICAM e 

TRIF em macrófagos de animais diabéticos (STZ) e controles, determinado por RT-PCR. 

Resultados expressos em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos independentes. *p<0,05 

vs controle. 
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 Decidimos então investigar se o aumento na expressão de MyD88 dos 

macrófagos era dependente do tipo da diabetes. Primeiramente observamos que quando 

retirados de camundongos com DT2 (da linhagem db/db C57BLKS/J), tanto macrófagos 

de diabéticos como de não-diabéticos expressavam níveis semelhantes do RNAm de 

MyD88 e STAT-1 (Figura 4A). Para confirmar esse resultado, utilizamos ainda uma 

segunda linhagem de camundongo que desenvolve DT2, a linhagem db/db C57BL/6J. 

Essa linhagem sofre influencia de seu fundo (C57BL/6) e assim desenvolve hiperplasia 

compensatória das células beta produzindo níveis mais elevados de insulina (88, 89). 

Conforme esperado, os animais db/db C57BLKS/J apresentaram níveis de insulina 20 

vezes maiores que os da linhagem db/db C57BL/6J (Figura 4B). Quando comparamos a 

expressão proteica nos macrófagos desses animais, não observamos alteração na 

expressão de MyD88 em nenhuma das duas linhagens com DT2 (Figura 4C). Como o 

aumento na expressão de MyD88 ocorreu apenas em animais com DT1 e a principal 

diferença entre os dois tipos de diabetes é a produção de insulina, investigamos a 

hipótese da insulina exercer efeito inibitório sobre a expressão de MyD88 em 

macrófagos. Quando estimulamos em cultura macrófagos obtidos de animais não-

diabéticos com insulina, observamos que a expressão do RNAm de MyD88 e STAT-1 foi 

inibida logo nas primeiras horas e se manteve baixa por pelo menos 24 horas (Figura 

4D).  
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Figura 4- A deficiência na produção de insulina na DT1 induz aumento na expressão de 

MyD88/STAT-1 
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(A) Expressão de RNAm de MyD88 e STAT-1 em macrófagos de animais com DT2 (C57BLKS/J) 

e controles determinados por RT-PCR. (B) Níveis séricos de insulina dos animais com DT1 

(STZ), DT2 e seus controles determinados por ELISA. (C) Expressão proteica de MyD88 e β-

actina em macrófagos peritoneais de animais com DT2 e seus controles determinada por 

imunoblot. Resultados representativos de 3 experimentos independentes. (D) Macrófagos de 

animais C57BL/6J não-diabéticos foram estimulados in vitro com 1mU de insulina por 24h e a 

expressão de RNAm de MyD88 e STAT-1 foi determinada por RT-PCR. Resultados expressos 

em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos independentes. *p<0,05 vs controle; #p<0,05 vs 

db/db C57BLKS/J; &p<0,05 vs db/db C57BL/6J. 
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4.1.2 O LTB4 na expressão de MyD88 em macrófagos de DT1 

 

Serezani e colaboradores demonstraram que o LTB4 regula positivamente a 

expressão de MyD88 em macrófagos através de seu receptor de alta afinidade BLT-1. 

Como já foi demonstrado que o tratamento com insulina diminui a ativação de NFkB 

em monócitos humanos (90), examinamos a hipótese de que o LTB4 seria responsável 

pela expressão aumentada de MyD88 nos animais com DT1. Como vimos que o 

aumento na expressão de MyD88 se correlacionou com baixos níveis de insulina 

inicialmente avaliamos a síntese de 5-LO e a expressão de BLT-1 em macrófagos de 

animais não-diabéticos estimulados in vitro com insulina. Observamos que, de forma 

semelhante ao observado com MyD88 e STAT-1, a insulina inibe a expressão do RNAm 

tanto da enzima 5-LO como do receptor BLT-1 logo nas primeiras horas e que essa 

inibição perdura por pelo menos 24 horas (Figura 5A). Quando investigamos a 

expressão dessas moléculas, observamos que a expressão basal da 5-LO nos macrófagos 

dos diabéticos (STZ) já era maior que nos não-diabéticos, embora não houvesse 

diferença na expressão de BLT-1 (Figura 5B). Do mesmo modo, a produção basal de 

LTB4 por macrófagos provenientes de animais diabéticos (STZ) foi significativamente 

maior que a de animais não-diabéticos (figura 5C). Além disso, tanto camundongos 

diabéticos NOD como os com diabetes induzida por STZ apresentam níveis séricos de 

LTB4 três vezes maiores que os encontrados nos animais controle (Figura 5D).  
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Figura 5- A deficiência na produção de insulina na DT1 correlaciona-se com a produção 

aumentada de LTB4 

 

(A) Macrófagos de animais C57BL/6J não-diabéticos foram estimulados in vitro com 1mU de 

insulina por 24h e a expressão de RNAm de 5-LO e BLT-1 foi determinada por RT-PCR.*p<0,05 

vs controle. (B) Expressão de RNAm de 5-LO e BLT-1 em macrófagos de animais diabéticos 

(STZ) e controles determinados por RT-PCR. (C) Concentração de LTB4 após 24h de cultura in 

vitro de macrófagos de animais diabéticos (STZ) e não-diabéticos determinado por ELISA. (D) 

Níveis séricos de LTB4 em animais diabéticos (STZ e NOD) e seus controles determinado por 

ELISA. Resultados expressos em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos independentes. 

*p<0,05 vs controle ou ICR/HAL. 
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Para determinar se o aumento na expressão de MyD88 nos macrófagos de 

diabéticos era dependente da produção aumentada de LTB4 nessa doença, induzimos 

DT1 (STZ) em animais deficientes para 5-LO e BLT-1. Observamos que tanto a falta da 

enzima geradora de LTs como do receptor do LTB4 impede o aumento nos níveis de 

RNAm de MyD88 e STAT-1 nos macrófagos de animais com DT1 (Figura 6A e B) 

 

Figura 6- O aumento da expressão de MyD88/STAT-1 na DT1 é dependente de LTB4 

 

Expressão do RNAm de MyD88 (A) e STAT-1 (B) em macrófagos de animais WT, 5-LO-/- e BLT-

1-/- de diabéticos (STZ) e não-diabéticos determinada por RT-PCR. Resultados expressos em 

média ± DPM de pelo menos 3 experimentos independentes.*p<0,05 vs controle WT; #p<0,05 vs 

STZ WT. 
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Nosso próximo passo foi investigar o programa molecular envolvido na indução 

de STAT-1 pelo LTB4. O fator de transcrição AP-1 (do inglês “Activator Protein 1) é um 

heterodímero compostos por proteínas das famílias c-Fos, c-Jun e ATF que é ativado em 

uma série de estímulos fisiológicos ou patológicos (91). Sendo a subunidade c-Jun a 

responsável pela transcrição do RNAm de STAT-1 (92), investigamos se o LTB4 

produzido na DT1 promove a expressão de STAT-1 via c-Jun. Inicialmente identificamos 

que embora a expressão de c-Jun ocorreu de forma semelhante tanto nos macrófagos de 

diabéticos como nos dos não-diabéticos, nos macrófagos de animais com DT1 (STZ) 

houve a fosforilação na serina 73, que é essencial para a atividade transcricional de c-Jun 

(93). Mais ainda, essa fosforilação foi dependente de LTB4, uma vez que não ocorreu nas 

células dos animais diabéticos deficientes para 5-LO (Figura 7A). Além disso, a DT1 

(STZ) promoveu a ligação de c-Jun a duas regiões promotoras diferentes do gene de 

STAT-1 nos macrófagos de forma dependente de LTB4 (Figura 7B). Investigamos ainda 

se além de promover a ligação de c-Jun às regiões promotoras do gene de STAT-1, o 

LTB4 induzia a ligação de STAT-1 a regiões promotoras do gene de MyD88 nos 

macrófagos. Verificamos que o estimulo in vitro de macrófagos de animais não-

diabéticos com LTB4 induziu a ligação de STAT-1 em uma das regiões promotoras do 

gene de MyD88 (Figura 7C). 

 

 

 

  



 55 

Figura 7- O LTB4 promove aumento de MyD88 via c-JUN/STAT-1 

 

(A) Fosforilação e expressão de c-Jun em macrófagos de animais diabéticos (STZ) e não-

diabéticos W.T. e 5LO-/- determinada por imunoblot. Resultados representativos de 3 

experimentos independentes. Os números abaixo de cada banda do gel indicam a densidade 

relativa de p-cJun em relação a t-c-Jun determinada por análise densitométrica e expressos em 

média ± SEM. (B e C) Cromatina de macrófagos diabéticos (STZ) e não-diabéticos de animais 

W.T. e 5-LO-/- fixada com formaldeído foram imunoprecipitadas com (B) c-Jun e (C) STAT-1 

complexado com a cromatina usando anticorpos específicos. A quantidade de fator de 

transcrição ligada a 3 regiões promotoras do gene de STAT-1 e MyD88 foi determinada por RT-

PCR com primers específicos para essas regiões. Resultados expressos em média ± SEM de pelo 

menos 3 experimentos independentes (n=4). *p<0,05 vs controle; #p>0,05 vs diabético (STZ) WT 
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Dessa maneira, demonstramos que na DT1 o aumento na expressão de MyD88 é 

dependente da produção aumentada de LTB4 que, por sua vez, promove a ativação e a 

ligação de c-Jun em regiões promotoras do gene de STAT-1 além de promover a ligação 

de STAT-1 em uma região promotora do gene de MyD88. 

Em seguida, investigamos o efeito do tratamento in vivo com insulina na 

produção sistêmica de LTB4 e na expressão de 5-LO e MyD88 em macrófagos. Apesar da 

glicemia não ter sido controlada ao mesmo nível encontrado nos animais não-diabéticos 

(Figura 8A), o tratamento restaurou a expressão do RNAm tanto de 5-LO (Figura 8B) 

como de MyD88 (Figura 8C). Observamos também que esse tratamento restaurou a 

produção de LTB4 sérico ao mesmo nível do encontrado em animais não-diabéticos 

(Figura 8D). 
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Figura 8- A insulina controla a expressão de MyD88 via LTB4 

 

Animais diabéticos (STZ) foram tratados com insulina de 12/12h por 2 dias e os macrófagos 

foram isolados. Foi determinada a glicemia dos animais (A). A expressão de RNAm de 5-LO (B) 

e MyD88 (C) nos macrófagos foi determinada por RT-PCR. Os níveis séricos de LTB4 foi 

determinado por ELISA. Resultados expressos em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos 

independentes. *p<0,05 vs Ct; #p<0,05 vs STZ. 
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4.1.3  A resposta dos macrófagos a estímulos MyD88-dependentes e a inflamação estéril  

 

 Em seguida, investigamos se o aumento de MyD88 induzido por LTB4 nos 

macrófagos de diabéticos refletiria em maior responsividade a estímulos MyD88 

dependentes e se contribuiria para a inflamação estéril. Observamos que quando 

estimulados com IL-1β, macrófagos de diabéticos induzem maior expressão de MyD88 

(Figura 9A) e produzem mais nitrito (Figura 9B) quando comparados aos obtidos de 

animais não diabéticos. O mesmo perfil foi observado para o estimulo com LPS, quando 

retirados de animais diabéticos, os macrófagos expressam mais MyD88 (Figura 9C), 

STAT-1 (Figura 9D), iNOS (Figura 9E) e produzem mais NO (Figura 9F) após esse 

estímulo do que os de animais não-diabéticos.  
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Figura 9- Macrófagos de animais com DT1 apresentam responsividade aumenta a 

estímulos MyD88 dependentes 

 

Macrófagos de animais diabéticos (STZ) e não-diabéticos foram estimulados in vitro com 10 

ng/mL de IL-1β (A e B) ou 100ng/mL de LPS (C a F) por 24h e as células e o sobrenadante foram 

colhidos. Expressão de RNAm de MyD88 (A e C), STAT-1 (D), iNOS (E) foi determinada por RT-

PCR. Produção de nitrito no sobrenadante foi determinado por reação de Griess. Resultados 

expressos em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos independentes. *p<0,05 vs controle 

não-diabético; #p<0,05 vs não-diabético tratado com LPS ou IL-1β e &p<0,05 vs diabético (STZ) 

não estimulado. 
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Uma vez que a maioria das morbidades associadas a diabetes estão relacionadas 

a inflamação estéril (6), e nossos resultados demonstraram que o LTB4 é responsável 

pelo aumento na expressão de MyD88, investigamos a contribuição do LTB4 para a 

inflamação estéril. Enquanto os animais diabéticos apresentaram concentrações 

significativamente mais elevadas tanto de IL-1β como TNF-α que os não-diabéticos (3 

vezes maior para IL-1β e 20 vezes para TNF-α), o tratamento com a droga inibidora da 

5-LO (AA-861) reduziu esses níveis aos encontrados nos animais não-diabéticos (Figura 

10A e B). Além disso, os camundongos diabéticos apresentaram níveis reduzidos do 

antagonista do receptor para IL1, IL1Ra, quando comparados aos não-diabéticos e o 

tratamento com AA-861 aumentou a produção de IL1Ra no soro dos diabéticos (Figura 

10C). Confirmamos que a inflamação estéril na DT1 é dependente de LTB4 uma vez que 

a indução de DT1 (STZ) em animais deficientes para 5-LO e BLT-1 não aumenta a 

produção de IL-1β (Figura 10D). Além disso, a produção de TNF-α foi parcialmente 

dependente da ação de LTB4 (Figura 10E). 
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Figura 10- LTB4 é responsável pela inflamação estéril na DT1 

 

Animais C57BL/6J diabéticos (STZ) foram tratados ou não com o inibidor da 5-LO AA-861 1 vez 

ao dia por 2 dias e os níveis séricos de IL-1β (A), IL-1RA (B) e TNF-α (C) foram determinados 

por ELISA. Foi induzido diabetes (STZ) em animais W.T., 5-LO-/- e BLT-1-/- e determinado os 

níveis séricos de IL-1β (D) e TNF-α (E) por ELISA. Resultados expressos em média ± DPM de 

pelo menos 3 experimentos independentes. *p<0,05 vs controle ou WT não-diabético, #p<0,05 vs 

diabético (STZ) não tratado ou K.O. não-diabético. 
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Juntos esses resultados indicam que o LTB4 induz uma inflamação estéril nos 

camundongos com DT1 por 3 mecanismos: indução da produção de IL-1β, inibição da 

produção de IL-1RA e aumento da responsividade do receptor de IL-1 por aumentar a 

expressão de MyD88.  

 

4.1.4 O eixo LTB4/BLT-1 e a mortalidade na sepse  

 

 Investigamos a hipótese da inflamação estéril iniciada pelo LTB4 na DT1 

potencializar a SIRS e assim contribuir para a mortalidade na sepse. Para isso, 

utilizamos duas abordagens diferentes esquematizadas na Figura 11. Tratamos 

camundongos diabéticos com AA-861 16 e 8 horas antes da indução de sepse e 

avaliamos a produção de citocinas e bacteremia. Para estudar a sobrevida, além do 

tratamento antes do CLP, também tratamos os camundongos duas vezes ao dia com 

AA-861 durante o período do experimento.  
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Figura 11- Protocolo utilizado para estudar a SIRS 

 

Protocolo de tratamento para inibição da síntese de LTs na determinação dos parâmetros 

envolvidos na severidade e sobrevida na sepse. 

 

 Ao analisarmos a produção de citocinas, verificamos que os diabéticos 

respondem de forma mais intensa a sepse evidenciada pelos níveis mais elevados de 

citocinas no sangue e na cavidade peritoneal. Esse aumento é bastante evidente tanto 

para IL-1β no sangue (diabéticos produzem 30 vezes mais) como para TNF-α na 

cavidade peritoneal (diabéticos produzem 10 vezes mais). Não foram detectados níveis 

de TNF- α no sangue (dados não mostrados). A inibição da síntese de LTs pelo  

tratamento com AA-861 reduziu significativamente os níveis de citocinas nos diabéticos 

(Figura 12A a E). Quando investigamos a produção de IL-1RA, verificamos que embora 

a sepse tenha induzido níveis semelhantes em diabéticos e não-diabéticos, o tratamento 

com AA-861 aumentou sua produção nos diabéticos (Figura 12B).  

Figura 12- A produção aumentada de citocinas pelos diabéticos é dependente de LTB4 
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Animais C57BL/6J não-diabéticos e diabéticos (STZ) tratados ou não com AA-861 foram 

submetidos a CLP conforme descrito em materiais e métodos. Concentração de IL-1β (A), IL-

1RA (B) e TNF-α (C) no sangue e IL-1β (D) e IL-10 (E) na cavidade peritoneal foram 

determinadas após 6 horas de sepse por ELISA. Resultados expressos em média ± DPM de pelo 

menos 3 experimentos independentes (n=5) *p<0,05 vs não-diabético; #p<0,05 vs diabético (STZ) 

não tratado. 

 Com relação a bacteremia, observamos que nos diabéticos houve maior 

proliferação de bactérias na cavidade peritoneal e maior disseminação para o sangue. O 
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tratamento com AA-861 apesar de ter diminuído a quantidade de bactérias na cavidade 

peritoneal, promoveu sua disseminação sistêmica (Figura 13A e B). Não houve diferença 

na migração de leucócitos para a cavidade peritoneal (dados não mostrados) 

 

Figura 13- A inibição de LTB4 promove o controle bacteriano na cavidade peritoneal 

embora favoreça sua disseminação sistêmica 

 

Animais C57BL/6J não-diabéticos e diabéticos (STZ) tratados ou não com AA-861 foram 

submetidos a CLP conforme descrito em materiais e métodos. CFU no lavado peritoneal (A) e 

no sangue (B). Resultados expressos em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos 

independentes (n=5). *p<0,05 vs não-diabético; #p<0,05 vs diabético não tratado. 
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 Quando avaliamos a sobrevida, os animais diabéticos se mostram extremamente 

susceptíveis uma vez que todos morreram 24 horas após a CLP enquanto apenas 20% 

dos não-diabéticos morreram nesse tempo. Ao final do sexto dia, 60% dos animais não-

diabéticos sobreviveram a sepse. O tratamento dos diabéticos com AA-861 preveniu a 

morte de 40% dos animais (Figura 14). Para testar a hipótese de que o LTB4 era o 

principal mediador responsável pela mortalidade nos diabéticos, utilizamos também 

animais deficientes para BLT-1. Verificamos que na ausência desse receptor, não houve 

diferença na mortalidade entre diabéticos e não-diabéticos uma vez que todos os 

animais dos dois grupos sobreviveram a sepse até o sexto dia (Figura 14).  

 

Figura 14- O LTB4 é o principal mediador relacionado a mortalidade na sepse dos 

diabéticos 

 

Animais WT (C57BL/6J) não-diabéticos e diabéticos (STZ) tratados ou não com AA-861 foram 

submetidos a CLP conforme descrito em materiais e métodos. Também foi induzida a sepse em 

animais diabéticos (STZ) e não-diabéticos deficientes para 5-LO e BLT-1. A Sobrevida foi 

determinada a cada 12h por até 6 dias. Resultados expressos em % de sobrevida de 3 

experimentos independentes (n=5). 
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 Juntos esses resultados indicam que a inflamação estéril na DT1 mediada pelo 

LTB4 potencializa a resposta inflamatória sistêmica na sepse promovendo a mortalidade 

nos diabéticos. 

 

4.2 A ALI secundária a sepse e a expressão de MyD88 em macrófagos alveolares  

 

 Para estudar a ALI pulmonar utilizamos ratos Wistar e a diabetes foi induzida 

com a droga aloxana (ALX) conforme descrito em materiais e métodos. A ALX é uma 

droga muito utilizada para estudar a DT1 em modelos animais pois, de forma 

semelhante a STZ, promove a destruição das células beta pancreáticas (84). Dessa 

maneira, 15 dias após a injeção de ALX os animais apresentaram glicemia de 512 ± 88 

mg/dL, níveis semelhantes aos obtidos anteriormente nos camundongos com DT1 e 

DT2. Já os animais que receberam o veículo apresentaram glicemia de 92 ± 9 mg/dL. 

 Sendo a ALI uma inflamação secundária, desejávamos utilizar um modelo de 

sepse severa para garantir que a SIRS afetaria o pulmão. Primeiramente padronizamos o 

modelo de sepse e observamos que com 4 ou 6 perfurações no ceco, 100% dos animais 

sobreviveram até 72 horas. Com 12 perfurações 80% sobreviveu até 24h e em 72 horas, 

todos os animais estavam mortos (Figura 15A). Dessa maneira, optamos por utilizar 12 

perfurações e para determinar o tempo em que a ALI seria estudada, avaliamos a 

sobrevida dos diabéticos. Observamos que de forma semelhante aos camundongos, 

todos os ratos diabéticos morreram 24 horas após a indução da sepse. O último tempo 

em que 100% dos animais estavam vivos foi nas 6 horas (Figura 15B) e assim, todos os 

demais experimentos foram realizados 6 horas após CLP. 
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Figura 15- Padronização da sepse em ratos  

 

Ratos não-diabéticos foram submetidos a CLP de 4, 8 ou 12 perfurações no ceco e a sobrevida foi 

avaliada a cada 12h (A). Animais diabéticos e não-diabéticos foram submetidos a CLP com 12 

perfurações e foi avaliada a sobrevida a cada 12h (B). * p<0,05 vs 4 e 8 furos ou diabético. 

Resultados expressos em % de sobrevida de 3 experimentos independentes (n=5). 
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4.2.1 A ALI secundária a sepse  

 

Inicialmente, investigamos o edema pulmonar nos diferentes segmentos do 

pulmão (traqueia, brônquio externo, brônquio interno e parênquima) pela técnica que 

mede o extravasamento do corante Azul de Evans conforme descrito em materiais e 

métodos. Observamos que 6 horas após indução da sepse houve aumento na 

permeabilidade vascular apenas nos brônquios internos enquanto os demais segmentos 

não apresentaram extravasamento de corante (Figura 16A). Avaliando por microscopia 

óptica o eixo bronco vascular em laminas coradas com hematoxilina e eosina (HE), é 

possível observar um bronquíolo (identificado com a letra “B”), um pequeno vaso 

(identificado com a letra “V”) e o espaço indicado pela flecha é a região onde houve 

acúmulo de plasma proveniente do aumento da permeabilidade vascular (94) (Figura 

16B). Observamos que essa área é menor nos animais diabéticos. Por histomorfometria, 

quantificamos 10 campos aleatórios de cada animal em um total de 5 animais (n=5) e 

calculamos o índice de edema conforme descrito em materiais e métodos. Dessa 

maneira, verificamos que o edema se desenvolveu de forma menos intensa nos pulmões 

dos animais diabéticos (Figura 16C). Confirmamos ainda pela dosagem de proteínas no 

BAL que nas 6 horas após a sepse o edema pulmonar foi menos intenso nos animais 

diabéticos (Figura 16D). 
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Figura 16- O edema pulmonar nos diabéticos com sepse é menos intenso que nos não-

diabéticos  
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(A) Animais diabéticos (ALX) e não-diabéticos foram submetidos a CLP e após 6 horas foi 

injetado azul de evans de forma intravenosa. Após 30 min da injeção, os pulmões foram 

removidos, os diferentes segmentos (traqueia, brônquio interno, brônquio externo e 

parênquima) foram processados com formamida e com auxilio de um espectrofotômetro foi 

determinado o extravasamento do corante no tecido. Resultados expressos em média ± SEM 

(n=5). Em um outro grupo de animais, 6 horas após CLP foi realizado o BAL e os pulmões foram 

processados para histologia conforme descrito em materiais e métodos. (B) Fotomicrografia das 

lâminas dos pulmões corados com HE onde “B” indica brônquio, “V” vênula, e a seta indica a 

área de edema (B). Morfometria do edema calculada conforme descrito em materiais e métodos 

(C). Concentração de proteína no BAL (D). Resultados expressos em média ± DPM de pelo 

menos 3 experimentos. *p<0,05 vs SHAM não-diabético; # p<0,05 vs CLP não-diabético. 
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Analisando ainda o BAL investigamos a migração de leucócitos para o espaço 

aéreo. Observamos que 6 horas após CLP o infiltrado leucocitário foi significativamente 

menor nos animais diabéticos. Esse infiltrado foi constituído predominantemente por 

células mononucleares embora polimorfonucleares também estavam presentes. Houve 

menor migração dos dois tipos celulares para o espaço aéreo.  (Figura 17A). Avaliamos 

também o infiltrado de leucócitos no tecido pulmonar em cortes de tecido corados em 

HE. Identificamos que de forma semelhante ao observado no BAL, nos diabéticos o 

infiltrado inflamatório no parênquima foi menor (Figura 17B). Quando quantificamos o 

infiltrado por morfometria, observamos que este seguiu o padrão já observado no 

lavado, com predomínio de células mononucleares porém os polimorfonucleares 

também estavam presentes. Os dois tipos celulares migraram menos para o parênquima 

dos pulmões dos animais diabéticos (Figura 17C). 
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Figura 17- A migração de leucócitos para o pulmão induzida pela sepse é menor nos 

animais diabéticos 
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Animais diabéticos (ALX) e não-diabéticos foram submetidos a CLP, após 6 horas foi realizado o 

BAL e determinado o número de leucócitos presentes nas vias aéreas (A). Após lavagem, os 

pulmões foram processados para histologia conforme descrito em materiais e métodos. (B) 

Fotomicrografia das lâminas dos pulmões corados com HE. (C) Morfometria dos leucócitos 

infiltrados no parênquima pulmonar conforme descrito em materiais e métodos. Resultados 

expressos em média ± DPM. *p<0,05 vs SHAM não-diabético; # p<0,05 vs CLP não-diabético. 

 

Existem evidencias que na ALI fibroblastos ativam-se diferenciando-se em 

miofibroblastos e que isto já ocorre em estágios iniciais da ALI. Os miofibroblastos 

passam a expressar uma proteína chamada α –SMA (do inglês “α- smooth muscle 

actin”) que confere capacidade contrátil a essas células (95). Como no parênquima 

pulmonar a expressão de α –sma é restrita aos miofibroblastos (96), investigamos a 

expressão desta por imunohistoquímica. Na figura 18A é possível observar que a 

expressão de α–sma no parênquima dos pulmões dos animais não sépticos é 

praticamente ausente, porém após 6 horas da indução da sepse, houve um aumento 

significativo da expressão. Observamos ainda que a marcação positiva para α–sma foi 

menos intensa nos animais diabéticos. Como a expressão não ocorreu de forma 

homogênea, quantificamos a marcação positiva em 10 campos diferentes do parênquima 

de 5 animais de cada grupo com auxilio de um software e confirmamos o padrão 

observado nas lâminas (Figura 18B).  
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Figura 18- Nos animais diabéticos a expressão de α –sma nos pulmões é menor que nos 

não-diabéticos 
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Animais diabéticos (ALX) e não-diabéticos foram submetidos a CLP e após 6 horas os pulmões 

foram processados para imunohistoquímica. (A) Fotomicrografia das lâminas de pulmão com 

marcação para α–sma. (B) Morfometria da marcação positiva conforme descrito em materiais e 

métodos. Resultados expressos em média ± DPM. *p<0,05 vs SAHM não-diabético; # p<0,05 vs 

CLP não-diabético. 
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Como o TGF-β (do inglês “Transforming Growth Factor β) é uma citocina que 

sabidamente ativa a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos na ALI e 

correlaciona-se com a fibroproliferação nesses pacientes (75), analisamos sua expressão 

por imunohistoquímica. Observamos que a sepse aumentou a expressão de TGF-β, 

porém de forma menos intensa nos pulmões dos animais diabéticos (Figura 19A). 

Confirmamos esse padrão quantificando a marcação positiva conforme descrito em 

materiais e métodos (Figura 19B). 
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Figura 19- A expressão de TGF-β nos pulmões dos animais diabéticos é menor que nos 

não diabéticos 
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Animais diabéticos (ALX) e não-diabéticos foram submetidos a CLP e após 6 horas os pulmões 

foram processados para imunohistoquímica. (A) Fotomicrografia das lâminas de pulmão com 

marcação para TGF-β. (B) Morfometria da marcação positiva conforme descrito em materiais e 

métodos. Resultados expressos em média ± DPM. *p<0,05 vs SAHM não-diabético; # p<0,05 vs 

CLP não-diabético. 
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 Visto que o processo inflamatório já estava instalado 6 horas após CLP, 

investigamos se a função pulmonar tinha sido afetada neste tempo. Esta foi medida em 

ratos não anestesiados expostos a doses crescentes de metacolina. Verificamos que não 

houve alteração da pausa maior (Penh, do inglês “enhanced pause”) nas diferentes 

doses indicando que nesse tempo a sepse ainda não tinha induzido alteração na função 

pulmonar. (Figura 20 A e B). 

 

Figura 20- A sepse não altera a função pulmonar  

 

Após 6 horas de sepse ou falsa cirurgia, os animais foram expostos a doses crescentes de 

metacolina e foi determinada a Penh com auxílio do Buxco (A) e a área sobre a curva foi 

calculada (B). Resultados expressos em média ± DPM de pelo menos 3 experimentos 

independentes.  

 

 Dessa maneira, caracterizamos a ALI secundária a sepse e demonstramos que os 

animais diabéticos desenvolvem uma inflamação menos intensa. 
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4.2.2 Ativação de macrófagos alveolares na ALI e expressão de MyD88 

 

Para entender os mecanismos envolvidos na inflamação pulmonar menos intensa nos 

diabéticos investigamos a ativação dos macrófagos alveolares (MAs). Observamos que a 

expressão do RNAm de MyD88 nos MAs dos diabéticos foi 3 vezes maior quando 

comparada as células de animais não-diabéticos. Após a sepse a expressão de MyD88 

diminuiu tanto nos não-diabéticos como nos diabéticos porém nos diabéticos essa 

diminuição foi tão drástica que RNAm de MyD88 não foi detectado nas 6 horas (Figura 

21A). Confirmamos este padrão em níveis de proteína e verificamos que, embora os 

diabéticos expressavam quantidades evidentemente maiores de MyD88 que os não-

diabéticos, após a sepse a expressão desta molécula foi bastante reduzida (Figura 21B). 

Investigamos se essa alteração na expressão de MyD88 poderia ser decorrente de uma 

diferença na produção de LTB4 no pulmão. Observamos que após a sepse a produção de 

LTB4 aumentou de forma semelhante nos diabéticos e não-diabéticos (Figura 21C). 

Avaliamos ainda a expressão da molécula inibidora SOCS-1 que sabidamente controla a 

expressão de MyD88 (40) e observamos que os MAs dos animais diabéticos não sépticos 

expressavam menos SOCS-1 quando comparados aos não-diabéticos. Após a sepse os 

MAs de animais diabéticos super-expressaram SOCS-1 comparados aos não-diabéticos 

(Figura 21D). Dessa maneira identificamos que há um desequilíbrio no balanço da 

expressão de MyD88 e SOCS-1 nos MAs de animais diabéticos de forma independente 

de LTB4. 
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Figura 21- Macrófagos alveolares de animais diabéticos apresentam um desequilíbrio na 

expressão de MyD88 e SOCS-1 de forma  independente de LTB4 

 

 Animais diabéticos (ALX) e não-diabéticos foram submetidos a CLP e após 6 horas foi realizado 

o BAL e os macrófagos alveolares foram isolados. Nos macrófagos foi analisada a expressão do 

RNAm de MyD88 (A) e SOCS-1 (D) por RT-PCR e de proteína de MyD88 e β-actina (B) por 

immunoblot com anticorpos específicos. No BAL foi determinada a concentração de LTB4 por 

ELISA (C). *p<0,05 vs SHAM não diabético, &p<0,05 vs CLP não-diabético e #p<0,05 vs SHAM 

diabético. 
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A seguir, investigamos a ativação de NFkB nos MAs. Esse fator de transcrição é 

formado por um dímero de p50 e p65 que permanece sequestrado no citoplasma dos 

macrófagos pela ligação com a proteína reguladora IkB-α. Quando os receptores da 

família TLR/IL1R são ativados, IkB-α é fosforilado liberando as sub-unidades p50/p65 

que migram para dentro do núcleo e iniciam a transcrição gênica. Observamos que a 

sepse induziu a fosforilação de IkB-α (Figura 22A) e p65 (Figura 22B) apenas nos MAs 

dos animais não-diabéticos. A fosforilação de p65 na serina 276 aumenta a interação 

desse fator de transcrição com outros co-ativadores como p300/CBP promovendo sua 

atividade de transcrição (97). Ao avaliarmos a expressão da enzima COX-2, que é um 

produto da transcrição de NFkB, observamos que a sepse aumentou a expressão dessa 

proteína apenas nos não-diabéticos, evidenciando assim que 6 horas após CLP houve 

uma falha de ativação de NFkB nos MAs (Figura 22C). 
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Figura 22- A ativação de NFkB em macrófagos alveolares de diabéticos com sepse é 

deficiente 

 

Animais diabéticos (ALX) e não-diabéticos foram submetidos a CLP e após 6 horas foram 

isolados os MAs do BAL. Nas proteínas totais dos MAs, foi determinada a fosforilação de IkB-α 

(A) e fosforilação de p-65 (B) além da expressão de COX-2 (C) e β-actina por imunoblot. 

Resultado representativo de 3 experimentos independentes. 
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Nossos resultados mostraram que a ALI secundária a sepse é menos intensa nos 

diabéticos e correlaciona-se a um desequilíbrio na expressão das moléculas MyD88 e 

SOCS-1 levando a falha na ativação de NFkB.  
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5 DISCUSSÃO 
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 Na primeira parte do trabalho, descrevemos alguns mecanismos moleculares 

envolvidos na geração da inflamação estéril na diabetes e na inflamação sistêmica 

desencadeada pela sepse. Nesse estudo, encontramos que: 1) macrófagos provenientes 

de camundongos com DT1 , mas não DT2 apresentam níveis basais aumentados de 

MyD88 e STAT-1; 2) Este aumento esta relacionado aos níveis basais elevados de LTB4 

encontrados no soro dos diabéticos e maior produção de LTB4 por macrófagos de 

diabéticos em cultura 3) A inibição farmacológica ou genética da 5-LO preveniu o 

aumento na expressão de STAT-1/MyD88 em macrófagos de animais com DT1 sendo 

que o aumento da expressão de STAT-1 foi dependente da ativação de cJUN/AP1; 4) 

Animais com T1D apresentaram níveis basais das citocinas pro-inflamatórias IL-1β e 

TNF-α aumentados em relação aos animais não diabéticos, e a inibição in vivo da síntese 

de LTs  reduziu os níveis  destas  citocinas e aumentou os níveis do antagonista do 

receptor para IL-1β e 5) Os animais diabéticos foram mais susceptíveis a sepse 

polimicrobiana e isto correlacionou-se com a inflamação sistêmica exacerbada, 

dependente da ativação do eixo LTB4/BLT-1. 

 A inflamação estéril é a principal causa de morbidades associadas a DT1 

incluindo complicações cardiovasculares, retinopatia, infarto e nefropatia. Essas 

enfermidades estão relacionadas com a produção de IL-1β, IL-18 e IL-33 (98) e sua ação 

sobre seus receptores IL-1R, IL18R e ST2, respectivamente. Esses receptores, junto com a 

maioria dos TLRs, utilizam a molécula adaptadora MyD88 para induzir a resposta 

inflamatória (99). Dessa maneira, estudar os mecanismos envolvidos na regulação da 

expressão de MyD88 e de sua ação pode a ajudar a elucidar os programas intracelulares 

envolvidos nas diversas morbidades associadas a diabetes. 

 Os resultados obtidos nesta tese mostram que a expressão da molécula 

adaptadora MyD88 está aumentada tanto em modelo de diabetes induzida 

quimicamente (camundongos C57BL/6 tratados com STZ) como em camundongos 

geneticamente susceptíveis (camundongos NOD). Isso sugere que essa expressão 
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aumentada é consequência da fisiopatologia da DT1 e provavelmente tem um papel 

central nas diversas morbidades associadas a essa doença. O aumento na expressão de 

MyD88 ocorreu nos três tipos de macrófagos de diabéticos  estudados (diferenciados a 

partir de medula óssea, peritoneal e alveolar) e levou a uma maior responsividade 

destes a agonistas dos receptores TLR-4 e IL-1R, receptores esses que utilizam como 

molécula adaptadora o MyD88. Já foi  demonstrado que em diferentes células do 

sistema imune de diabéticos o NFkB é ativado de forma constitutiva favorecendo assim 

a geração de mediadores inflamatórios (100, 101) e que macrófagos de animais com DT1 

apresentam perfil inflamatório ou polarização para fenotipo M1 (18, 102). Assim, 

especulamos que a ativação constitutiva de NFkB e a geração de mediadores 

inflamatórios ocorre devido a constante ativação de MyD88 por ligantes endógenos, 

como os associados a estresse celular, os quais podem ser reconhecidos por TLR (103, 

104). Dessa forma, a expressão aumentada de MyD88 pode ser a causa da inflamação 

estéril encontrada em diabéticos.  

 Embora essencial para a ativação de NFkB por receptores TLR/IL-1R, os 

mecanismos regulatórios da expressão de MyD88 em fagócitos ainda não são bem 

conhecidos. Diversos grupos já demonstraram que STAT-1 é responsável pela expressão 

de MyD88 em diferentes populações de macrófagos (105-107). Neste trabalho, 

demonstramos que a expressão aumentada de MyD88 na DT1 foi dependente dos altos 

níveis de LTB4 presentes em diabéticos  que potencializaram a ativação de STAT-1.  

 A produção de LTs na DT1 já foi demonstrada, pacientes diabéticos apresentam 

níveis constitutivos de LTE4 na urina (108) e animais com diabetes induzida por STZ 

apresentam altos níveis séricos de LTB4 (15, 109). Nosso trabalho demonstrou que tanto 

camundongos diabéticos NOD como os induzidos por STZ apresentam níveis basais de 

LTB4 mais altos no soro e no sobrenadante de cultura de macrófagos comparados aos 

dos animais controles. Encontramos ainda que a produção basal aumentada de LTB4 se 

correlaciona com aumento na expressão de 5-LO dos macrófagos de dois modelos 
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murinos diferentes de DT1. Os mecanismos envolvidos tanto no aumento da expressão 

de 5-LO como na ativação dessa enzima ainda são incertos, no entanto, a produção basal 

aumentada de LTB4 possui implicações na resposta inflamatória que vão além dos seus 

efeitos sobre a expressão de MyD88. O LTB4 é um potente agente quimiotático para 

neutrófilos (110) além de aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio que 

levam a injuria tecidual (111). LTB4 também induz ativação de NFkB gerando 

mediadores que podem ser responsáveis pela inflamação estéril observada na DT1 (40). 

O LTB4 tem sido implicado como principal agente responsável por doenças 

inflamatórias como artrite e arteriosclerose (41) e os animais deficientes da molécula 

MyD88 estão protegidos do desenvolvimento dessas doenças (112, 113). Desta forma, a 

elucidação dos eventos relacionados a produção de LTB4 e expressão de MyD88 são de 

grande relevância para identificação de novos alvos terapêuticos para outras doenças 

além da diabetes. 

 A deficiência na produção de insulina na DT1 representa a principal diferença 

entre os tipos 1 e 2 da diabetes. Embora a DT2 seja caracterizada pela resistência a 

insulina em órgãos como fígado, musculo e tecido adiposo, os macrófagos 

aparentemente ainda são capazes de responder a ela. Yano e colaboradores (2012) 

demonstraram que o tratamento com insulina aumenta a resistência a infecção por 

Staphylococcus aureus e restaura a defesa de camundongos com DT2 (114). Também foi 

demonstrado que o tratamento com insulina restaura a capacidade fagocítica e 

microbicida de macrófagos e neutrófilos de camundongos tanto com diabetes tipo 1 

como 2 (62, 114). Em nosso trabalho não examinamos a resistência a infecções nos 

diabéticos mas a inflamação estéril que parece ser uma constante nesta doença. Neste 

caso, a insulina parece ter um efeito inibitório, visto que sua deficiência contribue para o 

quadro de inflamação estéril.  

 O efeito da insulina no sistema imune pode ser explicado por dois mecanismos 

diferentes: pela correção da hiperglicemia e portanto prevenção dos seus efeitos 
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secundários ou por afetar diretamente a ativação de macrófagos. De fato, estudos 

anteriores demonstraram que a insulina possui um evidente efeito anti-inflamatório por 

inibir a ativação de NFkB e a produção de mediadores (90). Não podemos excluir a 

hipótese de que em nosso modelo a hiperglicemia controle os níveis de LTB4/MyD88 

embora as evidencias sugiram que está  hipótese é improvável: 1) os camundongos de 2 

modelos de DT2 apresentam níveis de glicemia comparáveis aos encontrados nos 

modelos de DT1; 2) Tratamento in vitro com insulina de macrófagos retirados de 

animais controle inibiu a expressão de 5-LO e MyD88 independentemente dos níveis 

glicêmicos; 3) O tratamento in vivo com AA-861 não alterou os níveis glicêmicos. De 

qualquer maneira, mais experimentos precisam ser realizados para determinar 

exatamente o papel da hiperglicemia e da diminuição da insulina no controle de 

LTB4/MyD88. 

 A inflamação estéril é caracterizada pela produção de mediadores inflamatórios 

da família da IL-1. A Il-1α e IL1β estão expressas  como pro-proteínas e requerem a 

ativação de proteases, entre elas a caspase-1 gerada por ativação do inflamassoma. Uma 

variedade de agentes podem ativar os inflamassomas, e, em vista desta diversidade, foi 

sugerido que estes agentes não são obrigatoriamente ligantes diretos de receptores 

intracelulares tipo NOD (do inglês “The Nucleotide-binding Oligomerization Domain”) 

mas fatores que induzam alterações nas condições celulares que ativariam estes 

receptores. Desse modo, podemos especular que a falta de insulina ou a hiperglicemia 

ocasionariam stress celular desencadeando a ativação do inflamassoma. De fato já foi 

mostrado que o NLRP3 é sensor de sinais de dano celular  no contexto de 

anormalidades metabólicas (115). No nosso trabalho mostramos que o tratamento 

farmacológico com inibidor da síntese de LTB4 reduziu a concentração de IL-1β que 

estava aumentada no soro dos diabéticos. O IL-1RA sequestra IL-1β do meio 

competindo assim pela ativação excessiva do receptor para IL-1β (44). Observamos que 

os diabéticos apresentavam níveis de IL-1RA mais baixos e que a inibição da 5-LO 
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aumentou esses níveis. Nossos resultados mostram que o LTB4 está envolvido no 

aumento da atividade da IL-1β na diabetes pelo aumento de sua produção, inibição do 

IL-1RA e aumento da responsividade do IL-1R pelo aumento na expressão de MyD88. 

Podemos concluir portanto que o LTB4 contribue para manutenção da  inflamação 

estéril no diabético. 

 A sepse que é uma doença que comumente acomete pacientes diabéticos 

internados em centros de terapia intensiva, se caracteriza pelo desenvolvimento da SIRS 

(do inglês “Sistemic inflammatory Response Syndrome”) decorrente da  produção 

exacerbada de citocinas que levam ao choque séptico e morte (116). Em nosso modelo, 

confirmamos que a diabetes confere uma maior susceptibilidade a sepse polimicrobiana 

e que a inibição farmacológica da 5-LO aumentou a sobrevida dos animais e diminuiu a 

produção de citocinas tanto no sangue como na cavidade peritoneal. Por outro lado, este 

tratamento controlou a infecção no foco (cavidade peritoneal), embora tenha promovido 

a translocação de bactérias para o sangue. O fato da inibição da 5-LO ter promovido a 

disseminação bacteriana para o sangue está de acordo com a literatura uma vez que o 

LTB4 potencializa a fagocitose e o killing de bactérias por fagócitos (117). Já na cavidade 

peritoneal dos animais tratados com AA-861 foi encontrada menor quantidade de 

bactéria provavelmente devido a evasão destas para o sangue. Com base nesses 

resultados, especulamos que os níveis elevados de LTB4 encontrados nos diabéticos 

embora contribuam para o controle da infeção no foco infeccioso, também induzem a 

expressão de MyD88, ativação de NFkB e produção de mediadores, potencializando a 

inflamação sistêmica induzida pela sepse. Esses dados evidenciam que a inflamação 

sistêmica tem maior contribuição para a susceptibilidade a sepse do que a infecção nos 

diabéticos. Não podemos deixar de considerar que, no caso de uma sepse menos intensa 

do que a induzida em nossos estudos, mecanismos compensatórios da inflamação 

sistêmica diminuam a intensidade da SIRS e neste caso os animais passem a morrer em 

decorrência da infecção. 
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 Nosso trabalho demonstrou de forma clara que o LTB4 aumenta a 

susceptibilidade a sepse uma vez que, não só a inibição farmacológica da 5-LO como a 

deficiência genética de BLT-1, protegeu os animais da morte. Mais ainda,  na ausência  

de BLT-1 não há diferença na mortalidade entre diabéticos e não-diabéticos. Entretanto, 

dados da literatura são controversos. Rio-Santos e colaboradores (2006) observaram que 

a inibição da produção de LTs pelo tratamento com o inibidor de FLAP aumentou  

mortalidade por sepse (118) enquanto Benjamim e colaboradores observaram que o 

mesmo tratamento protegeu os animais da morte (119). Estes autores viram que mesmo 

perfil protetor foi encontrado nos animais deficientes para 5-LO. Para identificar qual 

leucotrieno estava associado a essa proteção, os autores antagonizaram os diferentes 

receptores. Ao utilizarem antagonista de BLT-1 (CP105696) os autores não observaram 

proteção embora os animais tratados com antagonista do receptor para CysLTs 

(MK571), melhorou a sobrevida na sepse (119).  

 Nossos achados possuem importância translacional uma vez que inibidores 

farmacológicos para 5-LO e antagonistas para BLT-1 já estão disponíveis e poderiam ser 

utilizados para controlar a inflamação estéril em pacientes com DT1 de difícil controle. 

 

Na segunda parte deste trabalho, avaliamos a inflamação pulmonar secundária a 

sepse polimicrobiana. Para isso, caracterizamos um modelo de ALI em ratos. De forma 

semelhante ao observado em humanos, a ALI foi menos intensa em diabéticos em todos 

os parâmetros analisados. Nesse modelo, apesar da função pulmonar permanecer 

preservada 6 horas após a CLP, os pulmões dos animais diabéticos desenvolveram 

menos edema, menor infiltrado inflamatório, menor expressão de COX-2 e TGF-β, além 

de menor ativação de fibroblastos medida pela expressão de a-sma no parênquima. Isso 

correlacionou-se com uma falha na ativação de NFkB e um desequilíbrio na expressão 

das moléculas MyD88 e SOCS-1 nos macrófagos alveolares dos diabéticos. Após 6 horas 

da indução da sepse, a expressão de MyD88 estava inibida nessas células o que 
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explicaria a ativação deficiente de NFkB e consequentemente a inflamação menos 

intensa no pulmão dos diabéticos. 

Em 2000, Moss e colaboradores demonstraram que em indivíduos com sepse a 

incidência de ALI era muito menor nos diabéticos (25%) do que nos não-diabéticos 

(47%) (67). Outros trabalhos comprovaram esse achado (120, 121), embora em casos de 

ALI não relacionada com sepse não observa-se essa relação. Em pacientes pós cirúrgicos 

onde não se desenvolveu a sepse, a diabetes foi associada a ALI mais severa (122). Em 

outro estudo em que foi utilizada a população geral de uma unidade de terapia 

intensiva, não foi observado associação entre intensidade da ALI e diabetes (123).  

Como 90% dos diabéticos no mundo são do tipo 2 (OMS) e os estudos até 2013 

não diferenciavam o tipo de diabetes presente, acreditava-se que esse fenômeno estava 

mais associado a síndrome metabólica do que a hiperglicemia (124). Um artigo 

recentemente publicado mostrou que os mecanismos responsáveis pela ALI menos 

intensa nos diabéticos não estão relacionados apenas com a síndrome metabólica pois 

observaram que a ALI foi menos intensa tanto pacientes com diabetes tipo 1 como com 

tipo 2 (125).  

Apesar da sepse ser o principal agente causador de ALI, cerca de 40% dos casos 

(69), existem poucos trabalhos comparando ALI entre diabéticos e não-diabéticos em 

modelo de sepse. Outra crítica importante que havia até então na literatura é que a 

menor inflamação pulmonar associada a diabetes poderia ser decorrente a utilização de 

medicamentos por esses pacientes como aspirina (126, 127), estatinas (128, 129), 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (130), insulina (131, 132), agonistas de 

PPAR-γ (133, 134) e metiformina (135). Nosso trabalho demonstrou em modelo animal 

que a inflamação pulmonar nos diabéticos foi menos intensa independente da utilização 

de qualquer droga. Corroborando com isso, Yu e colaboradores (2013) também 

demonstraram em um estudo com pacientes que a associação da diabetes com menor 

intensidade da ALI não poderia ser atribuída a nenhuma dessas drogas nem a outros 
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componentes como obesidade ou hiperglicemia aguda, evidenciando assim, um papel 

central na fisiopatologia da diabetes e não da síndrome metabólica (125).  

 Já é bem estabelecido que o componente inflamatório possui papel central tanto 

na instalação como no desenvolvimento da ALI (69) porém os mecanismos envolvidos 

ainda não estão totalmente esclarecidos. Em nosso modelo, descrevemos dois 

mecanismos centrais pelos quais a diabetes induziu ALI menos intensa. Primeiramente, 

observamos que o infiltrado inflamatório no pulmão dos diabéticos foi evidentemente 

menor tanto no parênquima como nos espaços aéreos. Esse infiltrado foi caracterizado 

por células mononucleares em ambos compartimentos. Menezes e colaboradores (2005) 

já haviam demonstrado que em modelo de ALI extra-pulmonar, o infiltrado 

inflamatório no pulmão era predominantemente mononuclear ao passo que na ALI 

pulmonar os leucócitos predominantes eram neutrófilos (136). Também corrobora com 

esses dados nosso trabalho anterior onde observamos em modelo de ALI induzida por 

instilação de LPS que a migração de leucócitos para o pulmão foi menor nos animais 

diabéticos (58). De fato, já é bem estabelecido que leucócitos de diabéticos apresentam 

falha na migração.  

 Avaliamos também a ativação de NFkB dos macrófagos alveolares (MAs) e 

observamos que esta foi deficiente nos diabéticos após a sepse, um segundo mecanismo 

que justifica a menor inflamação pulmonar. Isso pode ser explicado pela menor 

expressão de MyD88 nos macrófagos de diabéticos que correlacionou-se ao aumento na 

expressão da molécula inibidora SOCS-1. Antes da sepse, a expressão de MyD88 nos 

MAs era 3 vezes maior nos diabéticos que nos não-diabéticos. Após a sepse, houve uma 

redução na expressão de MyD88 porém de forma muito mais intensa nos diabéticos 

levando a níveis indetectáveis de RNAm de MyD88. Isso correlacionou-se com o 

aumento na expressão de SOCS-1 nesse animais. Como não observamos diferença na 

produção de LTB4 no pulmão de diabéticos e não diabéticos, isto indica que o 

desequilíbrio entre MyD88 e SOCS-1 nos diabéticos é independente de LTB4. Assim, 



 95 

postulamos que a expressão aumentada de SOCS-1 nas células dos diabéticos após a 

sepse seja consequência da resposta aos TLR potencializada em consequência a super-

expressão de MyD88. De fato, a molécula SOCS-1 já foi descrita como importante 

reguladora da resposta inflamatória em macrófagos funcionando como “feed back” 

negativo e evitando dessa maneira ativação excessiva dessas células (137). 

Camundongos deficientes de SOCS-1 desenvolvem auto-imunidade sistêmica severa 

além de doenças inflamatórias (138). Assim, quando passa a ser expressa em níveis mais 

elevados nos diabéticos , a SOCS-1 modularia a resposta MyD88 - dependente levando a 

falha na ativação de NFkB.  

No microambiente sanguíneo as células estão em contato com altos níveis de 

LTB4 o que promove a ativação e a sustentação não só da resposta inflamatória como da 

expressão de MyD88 em monócitos. Ao migrarem para o tecido pulmonar, os 

monócitos/macrófagos passam para um microambiente com níveis de LTB4 semelhantes 

aos encontrados nos animais não-diabéticos, cessando assim o efeito estimula tório do 

LTB4 sobre MyD88 . Isto associado a expressão elevada do inibidor SOCS-1 inibe a 

resposta inflamatória dos AMs.  

Esse mecanismo parece estar restrito aos macrófagos alveolares uma vez que 

dentre os órgãos inflamados secundariamente na sepse, apenas no pulmão a inflamação 

é menos intensa nos diabéticos (68). Portanto, a observação de que a inflamação 

pulmonar secundaria a sepse é menos intensa nos diabéticos pode ser explicada pela 

expressão aumentada de SOCS-1 nos macrófagos alveolares regulando negativamente a 

expressão de MyD88 encontrada por nós,  e diminuindo portanto a produção de 

citocinas pro-inflamatórias e de IGF-1 (do inglês “Insulin Growth Factor 1) por 

macrófagos estimulados com agonistas que atuam em receptores MyD88-dependentes. 

O IGF-1 quando detectado em níveis elevados no BAL de pacientes ou animais de 

experimentação, está associada a ALI mais severa (139, 140) e macrófagos de diabéticos 

produzem menos IGF-1 em resposta ao LPS  que os não-diabéticos (141). Além disso, 
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sabe-se que o pulmão possui um ambiente supressor com alta produção basal de IL-10 

por células epiteliais pulmonares (142) além de expressão de TGF-beta no parênquima 

pulmonar (143). 

Embora avanços tecnológicos tenham ocorrido nos últimos anos, tanto a 

morbidade como a mortalidade da ALI ainda permanecem altas e um tratamento 

farmacológico efetivo não foi identificado (144). Dessa maneira, entender os programas 

moleculares envolvidos na modulação da ALI secundária a sepse pode indicar novos 

alvos terapêuticos para o tratamento dessa doença.  

Tomados em conjunto nossos resultados nos permitem especular que na DT1 a 

falta de insulina na DT1 promove alterações nos macrófagos que resultam em aumento 

da síntese de LTB4 e, possivelmente, na ativação de receptores intracelulares do tipo 

NOD levando a produção de citocinas como IL-1β. O LTB4 potencializa  a expressão de 

MyD88 nos macrófagos tornando-os mais responsivos a agonistas de receptores da 

família TLR/IL-1R. A perpetuação do eixo LTB4-MyD88 causaria um estado de 

inflamação basal no diabético (inflamação estéril). Numa situação de sepse, esta 

inflamação estéril do diabético potencializaria a inflamação sistêmica levando a maior 

mortalidade. O pulmão é afetado secundariamente, porém os macrófagos alveolares 

após a sepse apresentam expressão aumentada da molécula SOCS-1,  inibidora  de 

MyD88, e consequentemente a inflamação pulmonar é menos intensa nos diabéticos. 

Estas conclusões estão esquematizadas na Figura 23. 
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Figura 23- O eixo MyD88/LTB4 em diabéticos 

 

(A) A condição basal dos diabéticos é caracterizada pela inflamação estéril onde observa-se a 

expressão aumentada de MyD88 nos macrófagos e produção sistêmica de TNF-α e IL-1β de 

forma dependente ao LTB4. (B) Na sepse, a inflamação estéril dos diabéticos induzida pelo LTB4 

potencializa a SIRS e promove maior mortalidade. (C) Na inflamação pulmonar secundária a 

sepse os MAs apresentam um desequilíbrio na expressão de MyD88 e SOCS-1 provocando falha 

na ativação de NFkB e inflamação pulmonar menos intensa. 
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Comparado com animais não-diabéticos: 

1. Macrófagos de animais com DT1 expressam mais MyD88 e STAT-1 mas não TRIF 

e TICAM; 

2. Mac de animais com DT1 expressam mais 5-LO e produzem níveis elevados de 

LTB4; 

3. A expressão aumentada de MyD88 e STAT-1 é dependente de LTB4 via ativação 

de c-Jun/STAT-1; 

4. A expressão aumentada de MyD88 e STAT-1 se correlaciona com a deficiência 

nos níveis de insulina mas não a hiperglicemia  

5. Animais com DT1 apresentam níveis séricos basais aumentados de IL-1β, TNF-α 

e reduzidos de IL-1RA de forma dependente ao LTB4/BLT-1; 

6. Animais com DT1 submetidos a CLP apresentam níveis elevados de IL-1b, TNF-a 

e IL-10 de forma dependente ao LTB4; 

7. Animais com DT1 são mais susceptíveis a sepse por CLP de forma dependente ao 

LTB4; 

8. A inibição da síntese de LTs nos diabéticos aumentou a disseminação de bactérias 

para o sangue; 

9. A inflamação pulmonar secundária a sepse foi menos intensa nos diabéticos com 

menor infiltrado leucocitário, edema, expressão de COX-2, α-sma e TGF-β; 

10. A menor inflamação pulmonar decorrente das sepse nos diabéticos se 

correlacionou com aumento na expressão de SOCS-1, diminuição de MyD88 e 

falha na ativação de NFkB nos macrófagos alveolares. 
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Abstract 

We have previously shown that diabetic rats are more susceptible to sepsis, but develop a 

milder lung inflammation than non-diabetics. In the present study, we further investigated the 

lung inflammation secondary to sepsis and the effect of insulin treatment. Diabetes was 

induced in male Wistar rats by alloxan and sepsis by cecal ligation and puncture surgery (CLP). 

Some diabetic rats were given neutral protamine Hagedorn (NPH) insulin (4 IU, s.c.) 2 hours 

before CLP. Six hours later, the lungs were examined for edema, cell infiltration and 

prostaglandin-E2 levels in the bronchoalveolar lavage (BAL). The results confirmed that 

leukocyte infiltration and edema were milder in diabetic rats, and returned to control levels 

after insulin treatment. Basal concentration of PGE2 was not affected by sepsis and was much 

lower in diabetics, with insulin treatment returning PGE2 levels to the same as those of non-

diabetics. In this model of lung inflammation, early fibroblast activation was demonstrated by 

increased transforming growth factor (TGF)-β and α-smooth muscle actin (SMA) expression in 

the lung parenchyma, as well as an elevated number of cells with the morphology of 

myofibroblasts. These parameters were significantly lower in diabetic rats and were returned 

to control levels by insulin treatment. These results suggest that insulin modulates 

inflammation and myofibroblast differentiation in early stages of sepsis-induced acute lung 

inflammation. These results confirm and extend previous findings showing that the lung of 

diabetic rats is protected from secondary injury caused by sepsis and shows that insulin 

abolishes this protection. 
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