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It is true that convictions can best be supported with experience and clear thinking. 

The weak point of his conception is, however, that those convictions which are 

necessary and determinant for our conduct and judgments cannot be found solely 

along this solid scientific way.  

Yet it is equally clear that knowledge of what is does not open the door directly to 

what should be. 

One can have the clearest and most complete knowledge of what is, and yet not be 

able to deduct from that what should be the goal of our human aspirations.  

Objective knowledge provides us with powerful instruments for the achievements of 

certain ends, but the ultimate goal itself and the longing to reach it must come from 

another source.  

And it is hardly necessary to argue for the view that our existence and our activity 

acquire meaning only by the setting up of such a goal and of corresponding values. 

Einstein, maio de 1939 
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Stimulate the phagocyte. 

Drugs are a delusion! 

 

Bernard Shaw 

The Doctor’s dilemma, 1906 
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RESUMO 
 
 

Sepse é a primeira causa de morte em Unidades de Terapia Intensiva. A gravidade dessa 
doença é considerada conseqüência de um desequilíbrio da resposta inflamatória e, 
apesar dos avanços em diagnóstico e tratamento, os índices de mortalidade se mantêm 
inalterados. O papel dos receptores Fc de immunoglobulinas nesta situação é pouco 
esclarecido. Tais receptores deflagram respostas imunes opostas, que dependem do 
receptor envolvido e podem ser tanto ativatórias, quanto inibitórias. As respostas 
ativatórias são atribuídas a um motivo chamado ITAM, enquanto as inibitórias são 
relacionadas ao motivo ITIM. Camundongos apresentam dois receptores de IgG 
ativatórios (Fc RI e Fc RIII), que portam motivos ITAM, associados a uma sub-unidade 
conhecida como cadeia gamma, assim como um receptor de IgG que apresenta um 
motivo ITIM na sua porção intra-citoplasmática (Fc RII). Este trabalho teve como 
objetivo o estudo do papel destes receptores em bacteremias e sepse. Para isso, 
utilizamos um modelo de peritonite induzida por ligadura e punção cecal. Este projeto 
descreve pela primeira vez, um papel importante do FcR II na indução de apoptose em 
linfócitos B, durante infecção bacteriana severa. Nossos resultados colocaram em 
evidência, ainda, o fato de que animais deficientes em cadeia gamma apresentam 
mortalidade diminuída, quando submetidos a esse modelo de peritonite, e que essa 
diminuição é associada a menores valores de TNF  no soro e nos fluidos peritoneais, 
menor recrutamento peritoneal de células inflamatórias, assim como a um surpreendente 
aumento na fagocitose de E. coli. Hemocultura e cultura do lavado peritoneal desses 
animais revelaram uma flora multimicrobiana, enquanto camundongos selvagens 
apresentaram uma forte predominância de E. coli e um número total bastante superior de 
bactérias. Esse papel inibitório da cadeia gamma pode estar relacionado a mecanismos 
de auto-tolerância. Lisado total de células peritoneais de camundongos deficientes em 
cadeia gamma apresentam fosforilação aumentada de diversas proteínas, quando 
comparados a lisados obtidos, a partir de camundongos selvagens. Estudos semelhantes 
realizados com camundongos transgênicos para o receptor de IgA (Fc RI), entretanto, 
não demonstraram um papel crucial desse receptor nesta doença. Este trabalho abre, 
portanto, novas perspectivas para o tratamento de doenças infecciosas, através de 
intervenção sobre a cadeia gamma e coloca em rediscussão os conceitos atuais de ITAM 
e ITIM. 
 
Descritores: imunoglobulinas; bacteriemia; receptores Fc; inflamação; sepse 
 

 



 

RESUME 
 
 
Le sepsis est la première cause de décès dans les services de réanimation. La cause en 
est attribuée à une dérégulation de la réponse inflammatoire et, malgré le développement 
des techniques de diagnostique et traitement, la mortalité se maintient inaltérée. Le rôle 
des récepteurs Fc des immunoglobulines dans ce cadre n’est pas bien éclairci. Ces 
récepteurs déclenchent des réponses opposées, qui dépendent du récepteur agrégé et 
peuvent être activatrices, ainsi qu’inhibitrices. Les réponses activatrices sont attribuées à 
un motif, connu comme ITAM, et les réponses inhibitrices au motif ITIM. Les souris 
expriment deux récepteurs aux IgG qui sont activateurs (RFcγI et RFcγIII), lesquels ont 
des motifs ITAM dans une sous-unité à laquelle ils sont associés et qui s’appelle chaîne 
gamma, ainsi qu’un récepteur aux IgG qui porte un motif ITIM dans sa portion intra-
cytoplasmique. Le but de ce travail a été d’étudier le rôle de ces récepteurs dans les 
bactériémies et dans le sepsis. Pour cela, nous avons utilisé un modèle de péritonite, 
induite par ligature et perforation caecales (CLP). Ce projet décrit pour la première fois, 
un rôle important pour le RFcγII, dans l’apoptose des lymphocytes B, détecté lors des 
infections bactériennes sévères. De plus, nos résultats ont mis en évidence que les souris 
déficientes pour la chaîne gamma ont une mortalité diminuée dans ce modèle, laquelle 
est associée à une diminution des taux de TNFα dans le sérum et dans les lavages 
péritonéaux, à un recrutement moins important de cellules inflammatoires dans le 
péritoine, ainsi qu’à une surprenante augmentation de la phagocytose des E. coli. 
Hémoculture et culture des lavages péritonéaux ont révélé une flore polymicrobienne 24 
heures après CLP, alors que les souris sauvages ont présenté une forte prédominance de 
E. coli et un nombre total bien supérieur de  bactéries. Les lysats totaux des cellules 
péritonéales des souris déficientes pour la chaîne gamma ont montré une 
phosphorylation augmentée de plusieurs protéines, par rapport aux souris sauvages. Ces 
résultats suggèrent un rôle inhibiteur de la chaîne gamma qui pourrait avoir un rapport 
avec mécanismes de tolérance au soi. En conclusion, ce travail ouvre ainsi de nouvelles 
perspectives pour le traitement des maladies infectieuses, par le ciblage de la chaîne 
gamma et remet en discussion les concepts actuels de ITAM et ITIM. 
 
Descripteurs : immunoglobulines; bactériémie ; récepteurs Fc; inflammation ; sepsis 
 



 

SUMMARY 
 
 
Sepsis is the first cause of death in Critical Care Units and despite the development in its 
diagnosis and treatment, mortality remains unaffected. The role of immunoglobulin Fc 
receptors in sepsis is not clearly understood. These receptors initiate opposing responses, 
depending on their aggregation by the ligand and can induce activating or inhibitory 
responses. The activating responses are attributed to a motif known as ITAM, and the 
inhibitory responses to another one called ITIM. Mice express two activating IgG 
receptors (FcγRI et FcγRIII) which have ITAM motifs in the intracytoplasmic domain of 
an associated subunit, called the FcRγ chain, as well as an inhibitory IgG receptor which 
possesses an ITIM motif in its intracytoplasmic domain. The objective of this work is to 
study the importance of these receptors in bacteremia and in sepsis. To this aim, we have 
used a peritonitis model, induced by cecal ligation and puncture (CLP). This project 
describes for the first time, an important role of FcγRII in B lymphocytes apoptosis. 
Moreover, our results show that FcRγ chain knockout mice have a decreased mortality in 
this model, which is associated to diminished TNFα serum and peritoneal fluids levels, 
to a reduced recruitment of peritoneal inflammatory cells and to a surprising increase in 
E. coli phagocytosis. Blood and peritoneal fluid cultures have shown a polymicrobial 
flora 24 hours post-CLP for FcRγ-chain deficient mice, whereas wild-type mice present 
a strong predominance of E. coli in the same cultures and an increased bacteria total 
count.  Lysates from FcRγ-chain deficient peritoneal cells revealed augmented 
phosphorylation of many proteins, as compared to wild-type cells. This FcRγ chain 
inhibitory role could be related to self-tolerance mechanisms. This work opens new 
perspectives for the treatment of bacterial diseases, proposing FcRγ chain targeting and 
the reexamination of the actual concepts of ITAM and ITIM. 
 
Descriptors: immunoglobulins; bacteremia; Fc receptors; inflammation; sepsis 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 
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 Os mecanismos que desencadeiam a resposta inflamatória sistêmica a uma 

infecção bacteriana levam a uma alta mortalidade e correspondem à primeira causa de 

óbito em Unidades de Terapia Intensiva não-coronarianas1. Sepse, o nome atribuído a 

esta resposta, é uma doença pouco compreendida e o manuseio dos fenômenos 

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

experimental. 

 Apesar do desenvolvimento crescente de diversos métodos diagnósticos e 

terapêuticos, a taxa de mortalidade devido a essa doença permanece, há décadas, em 

torno de 30 a 40%2. Se analisarmos grupos específicos, como doentes idosos e com 

doenças crônicas, essa taxa se eleva a índices que giram em torno de 70%. No presente 

momento, além do uso de agentes antimicrobianos e do suporte inespecífico da vida, 

através do uso, por exemplo, de drogas vasoativas, ventilação mecânica e métodos 

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

fonte significativa de infecção nosocomial, enquanto que o uso indiscriminado de 

antibióticos acaba propiciando a seleção de bactérias resistentes.  

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

de 80, atribuída a uma ativação, explosiva e desgovernada, de mecanismos pró-

inflamatórios. Componentes da bactéria, desta forma, levariam a um descontrole da 

resposta imune e os efeitos deletérios decorrentes, acabariam sobrepujando os efeitos 

benéficos, levando, não raro, o indivíduo à morte. Diversas estratégias, desta forma, 

foram investigadas no intuito de controlar essa hiperatividade inflamatória, algumas 

delas, chegando à fase de ensaio clínico3-12. Em decorrência dos resultados negativos, 

após um longo período, esse conceito começou a ser repensado. Na metade da década de 
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90, foi proposta a hipótese de que uma resposta anti-inflamatória maciça, compensatória, 

teria papel importante na patogênese desta doença e poderia explicar o insucesso, 

decorrente do uso de agentes que inibem a resposta inflamatória13-15. Neste caso, tais 

terapêuticas agravariam ainda mais essa resposta anti-inflamatória compensatória e os 

pacientes acabariam morrendo, na verdade, devido a uma imunossupressão severa. 

O conceito atual é de que sepse é uma doença heterogênea1. Como esta doença 

acomete doentes de diferentes faixas etárias e com antecedentes mórbidos diversos, 

acredita-se que grupos de pacientes semelhantes tendem a desenvolver uma resposta 

imune, pró ou anti-inflamatória, característica. Indivíduos jovens e previamente 

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

exemplo, pacientes idosos e com doenças associadas, evoluiriam rapidamente para um 

estado de imunodepressão e anergia, existindo ainda um amplo espectro de 

apresentações dentro do qual essa doença poderia se manifestar, entre esses dois 

extremos. 

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

desconhecido1. Necrópsias realizadas pouco após a morte, em pacientes sépticos, não 

evidenciam lesões que justificam a morte ou que não poderiam ter sido contornadas por 

tratamento de suporte1. A realidade, na maioria das vezes, é que o paciente acaba 

morrendo inesperadamente, ou quando os médicos decidem interromper a progressão 

dos esforços1, habitualmente, após um longo período de internaçao na UTI, quando o 

indivíduo já se encontra em insuficiência de múltiplos órgãos16, sem expectativas de 

melhora ou qualidade de vida. 
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 Além da complexidade e multiplicidade de mecanismos que interagem na 

patogênese de um episódio de sepse, outros fatores colaboraram para a dificuldade de se 

compreender e dissecar os eventos envolvidos na evolução desta doença. Dentre eles, a 

meu ver, teve particular efeito negativo o uso insistente de modelos animais inadequados 

para o estudo do assunto em questão. Os ensaios clínicos com drogas anti-inflamatórias 

e anticorpos monoclonais citados acima, visando ao controle de uma pressuposta 

hiperatividade imune, iniciaram devido aos resultados animadores obtidos na época, em 

experimentos com animais17-19. Apesar de diversos destes experimentos terem sido 

realizados com modelos que confirmaram, posteriormente, sua semelhança com os 

achados clínicos e fisiopatológicos encontrados em humanos, notadamente os modelos 

animais de peritonite, grande parte destes trabalhos utilizaram modelos de injeção 

endovenosa de bactérias ou fragmentos bacterianos17-19. Tais modelos, por sua vez, 

levaram a resultados enganosos, atrasando o progresso na compreensão dessa doença, e 

serão discutidos, juntamente com uma revisão dos modelos animais de endotoxemia e 

sepse, mais adiante. 

 Ainda no que se refere a modelos animais, um impressionante avanço na 

elucidação da função e mecanismos de ação de inúmeras proteínas foi possível, a partir 

do final da década de 80, graças à obtenção de organismos geneticamente modificados. 

Indiscutivelmente, o desenvolvimento das técnicas de transgênese, “knock-out” e, 

posteriormente, “knock-in”, vêm possibilitando um enorme avanço no campo da 

Imunologia. Graças a isso, muito do que vem sendo elucidado, no que se refere à 

Pesquisa Fundamental, tem sido transportado à Pesquisa Clínica, no intuito de se 

avançar na compreensão e, por fim, no tratamento das mais variadas doenças.  
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 O presente trabalho se dedica a investigar e caracterizar a importância dos 

receptores Fc de imunoglobulinas na fisiopatologia da sepse, utilizando organismos 

geneticamente modificados. Tais receptores nos chamaram particularmente a atenção, 

como será adiante longamente exposto, devido ao seu importante papel no equilíbrio da 

inflamação, decorrente de suas potentes características pró e anti-inflamatórias.  

Achados relevantes confirmaram um papel de destaque destes receptores, no 

desencadeamento e na evolução da doença em questão. Novas perspectivas se abrem, 

como será discutido, ao final da exposição que se inicia. 
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2.1. Sepse – Visão histórica e aspectos clínico-epidemiológicos 

 

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

Mediante reunião de especialistas no tema, organizada em 1991 pelo “American College 

of Chest Physicians” e pela “Society of Critical Care Medicine”20, no intuito de 

padronizar a nomenclatura, até então confusa, sobre essa doença, as seguintes definições 

foram propostas, sendo até hoje respeitadas: 

 

• Infecção: Fenômeno microbiano caracterizado por uma resposta 

inflamatória à presença destes microrganismos ou à invasão de tecidos do 

hospedeiro, normalmente estéreis, por estes agentes 

 

• Bacteremia: Presença de bactérias viáveis no sangue 

 

• Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS): Resposta 

inflamatória sistêmica, deflagrada por infecção ou por diversos outros insultos, 

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

exógena de mediadores inflamatórios, entre outros. É caracterizada pela presença 

de ao menos dois, dos seguintes parâmetros: 1) hipotermia (temperatura corpórea 

menor do que 36ºC) ou febre (acima de 38ºC); 2) Taquicardia (freqüência 

cardíaca acima de 90bpm); 3) taquipnéia (freqüência respiratória acima de 20ipm 

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



 8 

12x 109 células/L), leucopenia (abaixo de 4 x 109) ou mais do que 10% de 

formas imaturas. 

 

• Sepse: Resposta inflamatória sistêmica à infecção. 

 

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

freqüentemente utilizado, inapropriadamente, para se designar bacteremia.  

 

• Sepse severa: Sepse, acompanhada de disfunção orgânica e 

anormalidades de perfusão (acidose láctica, oligúria, alterações do nível de 

consciência, por exemplo), na ausência de outras causas conhecidas para essas 

anormalidades ou acompanhada de episódios de hipotensão (pressão sistólica < 

90mmHg ou redução de 40mmHg dos valores basais), responsivos a hidratação 

vigorosa 

 

• Choque séptico: Sepse na presença de hipotensão, irresponsiva a 

hidratação vigorosa, em conjunto com disfunção orgânica e anormalidades de 

perfusão, na ausência de outras causas conhecidas para essas anormalidades. 

 

• Síndrome de insuficiência de múltiplos órgãos: Presença de 

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

não pode ser mantida sem intervenção.  
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Uma revisão recente das hospitalizações ocorridas de 1979 até o ano de 2000, 

nos Estados Unidos da América, identificou 10.319.418 casos de sepse nesse período2. 

Sepse foi mais frequente em homens do que em mulheres (risco relativo de 1,28) e entre 

indívíduos de raça não-branca do que em indivíduos de raça branca (risco relativo de 

1,90). Foi observado no período, um aumento de 8,7% na incidência dessa doença, 

sendo as bactérias gram-positivas o agente predominante desde 1987, superando a 

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

fúngica aumentou em 207%. A mortalidade intra-hospitalar diminuiu de 27,8% (1979 a 

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

aumentar.  

O sítio de infecção ou o agente etiológico são aspectos fundamentais no manejo 

de um episódio de sepse. Dentre os fatores que permitem a invasão de bactérias na 

circulação sanguínea, cabe ressaltar: (1) alteração na flora do hospedeiro, contribuindo 

para o crescimento de outras bactérias; (2) disfunções do sistema imune; (3) 

permebilidade aumentada das barreiras epiteliais, não raro devido a mecanismos de 

tratamento e monitorização invasivos.  

Os pulmões são o local mais comum de infecção, seguidos do abdomen e trato 

urinário21. Em 20 a 30% dos pacientes, um sítio de infecção não é determinado e mesmo 

quando um local é fortemente suspeito, as culturas se demonstram, não raro, estéreis e o 

resultado dos estudos microbiológicos, questionáveis. Hemoculturas positivas são 

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

paranasais podem passar facilmente desapercebidas. Nenhum exame de imagem, além 

disso, pode descartar um foco suspeito de maneira definitiva. 



 10 

A dificuldade de se confirmar microbiologicamente um episódio de sepse, reflete 

diretamente sobre a demora no progresso da compreensão dos fenômenos subjacentes a 

essa doença. A teoria de que a alta mortalidade em sepse se deve a uma estimulação pró-

inflamatória exagerada do sistema imune, como já comentado, foi baseada em estudos 

animais que utilizaram largas doses de endotoxina ou bactérias e, conseqüentemente, os 

níveis de citocinas, como TNF , se elevaram a valores exponencialmente maiores do 

que o encontrado em pacientes sépticos, não reproduzindo adequadamente, portanto, as 

características dessa doença. Estudos clínicos, por sua vez, são de elevada 

complexidade, devido não só à dificuldade em se isolar o agente etiológico, mas à ampla 

heterogeneidade dos pacientes nos seus mais diversos aspectos, como sexo, idade, 

doenças associadas e antecedentes mórbidos1. 

Antimicrobianos são necessários, porém não suficientes para o tratamento de 

sepse e, paradoxalmente, podem desencadear uma piora clínica por liberação de 

produtos microbianos. A administração precoce e eficaz de agentes antimicrobianos, 

entretanto, diminui a mortalidade em 10 a 15%, com relação a pacientes que não os 

recebem rápido e corretamente. Desta forma, a conduta habitual é a administração de 

antibioticoterapia de amplo espectro, quando o agente é incerto, a qual é reavaliada, 

quando se consegue definir a etiologia e a sensibilidade do agente. Uso indiscriminado 

de antibióticos, por sua vez, tem levado, largamente, ao surgimento de germes 

resistentes, um problema particularmente grave, quando se trata de infecção nosocomial.  

 Tratamento de suporte correto é imprescindível. A mortalidade aumenta em 15 a 

20%, para cada órgão que entra em insuficiência1. Disfunção pulmonar ocorre 

precocemente e persiste, enquanto choque, que também ocorre precocemente, é 
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resolvido rapidamente ou é fatal. Aproximadamente 85% dos pacientes necessitam de 

suporte ventilatório e quase metade preenche os crítérios para Síndrome da Angústia 

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

coagulação, tendem a ocorrer horas a dias, após o ínicio da sepse e persistem por 

períodos intermediários. Insuficiência renal aguda é extremamente comum e pode 

requerer tratamento dialítico, apesar disso ocorrer em apenas 5% dos casos. Na maioria 

das vezes, responde satisfatoriamente, quando há hidratação adequada do paciente, tendo 

caráter transitório.  

Tratamento de suporte adequado, portanto, assim como a prevenção de 

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

aspiração naso-gástrica, desnutrição proteico-calórica, entre outras), parecem justificar 

boa parte da diminuição de mortalidade observada nos últimos anos, já que, além do uso 

de antibióticos e da erradicação do foco de infecção, pouco mais se pode oferecer em 

termos de benefícios terapêuticos concretos. Tais avanços terapêuticos, entretanto, 

apesar de lentos e quase que, invariavelmente, em fase experimental, são nítidos. Em 

grande parte, decorrentes dos resultados desapontadores do passado. 

A fase, durante a década de 80, em que se tentou diminuir a mortalidade por 

sepse, através do uso de agentes anti-inflamatórios, e seu evidente insucesso, impôs 

reavaliação desta hipótese e novas idéias. A teoria de que morte por sepse é decorrente 

de uma resposta pró-inflamatória exagerada foi baseada em estudos animais que não 

refletem o quadro clínico encontrado em humanos. Estudos mais recentes têm 

demonstrado que a freqüência de uma resposta inflamatória exagerada, é menor do que 

antes se pensava. Debets et al. relataram que somente 11 de 43 pacientes sépticos 
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estudados, tinham níveis detectáveis de TNF  na circulação (limite de detecção de 5 

pg/ml)22. Em outro estudo com 87 pacientes, semelhantemente, menos do que 10% 

tinham níveis detectáveis de TNF  ou IL-1 23,24.  

Apesar de uma resposta inflamatória exagerada continuar a ser algo considerado 

como um mecanismo importante na fisiopatologia dessa doença, já está suficientemente 

claro que a abolição dos fenômenos pró-inflamatórios, além de não ser uma forma eficaz 

de tratamento, resulta em respostas analogamente deletérias. Mesmo que ainda se 

acredite em que uma resposta inflamatória exacerbada é maléfica, parece claro que 

níveis mínimos são necessários para o combate a uma infecção. Bloqueio dos efeitos de 

TNF , após peritonite induzida, por exemplo, piorou a sobrevida desses animais25. Em 

estudos clínicos, da mesma forma, administração de um antagonista de TNF  aumentou 

a taxa de mortalidade26. Ademais, pouco após um insulto bacteriano, um período 

refratário sabidamente se manifesta, sendo caracterizado por uma redução na capacidade 

das células mononucleares de produzirem citocinas pró-inflamatórias e uma maior 

inibição da resposta pró-inflamatória pode prolongar esse período de maneira 

indesejada. Tal fenômeno é conhecido como tolerância à endotoxina, apesar desta 

designação não ser adequada, já que endotoxina não é a única substância à qual tais 

células se mostram refratárias durante esse período, e exposição prévia a toxina não é 

um pré-requisito obrigatório para esse fenômeno acontecer. Meta-análises, no entanto, 

sugerem que apesar do efeito em geral negativo, certos grupos parecem se beneficiar 

dessas estratégias imunossupressoras12.  

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

de pacientes, ainda parece-me que a evolução de maior impacto tem sido a lenta, porém 
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sustentada evolução na compreensão dos fenômenos que circundam essa doença, já que 

conforme foi dito, há quase uma década, “somente compreendendo perfeitamente como 

as proteínas implicadas nestas respostas agem, se será possível desenvolver agentes 

efetivos que combatam seus efeitos destrutivos, preservando seus efeitos benéficos” 27. 

Igualmente importante, parece-me a percepção de que tamanha heterogeneidade 

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

predominante, ou seja, em qual espectro um determinado paciente se encontra. Uma 

nova classificação dessa doença, na tentativa de se caracterizar seus diversos sub-grupos 

e a melhor forma de abordá-los, embasada em semelhante argumento, foi recentemente 

proposta na literatura 28.  

É na metade da década de 90, mais precisamente em artigos que saíram 

publicados no ano de 199613-15, que se começa a encontrar na literatura o papel que teria 

uma eventual resposta anti-inflamatória, nomeada de CARS (“Compensatory anti-

inflammatory response syndrome”), em sepse. Esta resposta antagonística, deflagrada 

pela resposta pró-inflamatória inicial, desta forma, seria uma explicação para a ineficácia 

dos agentes até então testados, assim como uma nova avenida, para a compreensão desta 

doença. Muitos pacientes morreriam, portanto, na preponderância de uma resposta 

imune anti-inflamatória ou, ainda, anérgicos. Atribui-se à CARS, deficiências 

características do sistema imune, pouco compreendidas e encontradas com frequência 

em pacientes sépticos, como apresentação antigênica ineficaz, hiporresponsividade de 

linfócitos T, anergia, proliferação diminuída  de células Th1 e presença aumentada de 

células apoptóticas, principalmente linfócitos e células epiteliais intestinais. Lesão 

orgânica, decorrente de morte por apoptose, e a imunossupressão secundária à perda de 



 14 

linfócitos, podem contribuir para infecções secundárias. Além disso, fagocitose de 

células apoptóticas por macrófagos pode estimular a produção de citocinas anti-

inflamatórias, como IL-1029. Os níveis séricos de IL-10, inclusive, são preditores de 

mortalidade30. De acordo com estas observações, reversão da resposta Th2 melhorou a 

sobrevida de pacientes sépticos em determinados estudos31. No mais, alguns autores 

enfatizam que uma resposta anti-inflamatória pode, ainda, ocorrer não como uma 

resposta contra-reguladora, mas independentemente da resposta inflamatória, até mesmo 

antes dela e, inclusive, antes mesmo do desenvolvimento de processo infeccioso, sendo 

assim, não o curso natural da doença ou uma resposta à infecção, mas fator 

predisponente a um quadro de sepse e resultado de um outro insulto, justificando, assim, 

a maior incidência de infecção, por exemplo, em pacientes politraumatizados32,33. 

Esse conceito de respostas contra-regulatórias em desarmonia, vem se 

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

reconhecimento crescente de que um largo número de pacientes não apresenta resposta 

pró-inflamatória exagerada, apresentando, por outro lado, anergia e imunossupressão. 

Entretanto, conforme já comentado, a intensidade com a qual, seja a resposta pró-

inflamatória, seja a anti-inflamatória, se manifestam, é imensamente variável e 

condicionado a diversos fatores34, como faixa etária, antecedentes mórbidos e doenças 

co-existentes, aspecto de difícil transposição para estudos experimentais em modelos 

animais, o que contribui bastante para a lentidão na evolução da compreensão dessa 

doença. Sepse, enfim, é uma doença heterogênea, tanto com relação à diversidade 

populacional na qual pode se manifestar, quanto temporalmente, ao longo do seu curso, 

em um mesmo indivíduo. 



 15 

2.2. Imunidade Inata 

 

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

adaptativa, que é o foco principal deste trabalho, é mediada por linfócitos B e T, 

distribuídos clonalmente. A imunidade inata, por sua vez, por um longo período foi 

considerada uma resposta inespecífica, caracterizada pela internalização e digestão de 

microrganismos e substâncias estranhas, por macrófagos e leucócitos. Entretanto, a 

imunidade inata tem especificidade considerável, sendo capaz de discriminar os 

patógenos do hospedeiro e atacar imediatamente organismos estranhos, sem necessidade 

de exposição prévia. Além disso, estudos recentes já deixaram suficientemente claro que 

a ativação da imunidade inata é um pré-requisito essencial para o deflagramento da 

resposta adaptativa, motivo pelo qual se torna indispensável a abordagem desse tema, 

para compreensão do tipo de resposta que vem a seguir, e suas conseqüências. 

Inicialmente, a rápida reação inflamatória devido a uma infecção é mediada, 

principalmente, por monócitos, neutrófilos e células endoteliais e pode ser reproduzida 

in vitro, sem componentes da imunidade adquirida. Uma série de substâncias 

quimiotáxicas para neutrófilos aumenta o número dessas células, rapidamente, no sítio 

de infecção. Os neutrófilos são as células fagocíticas recrutadas mais precocemente, 

seguidos pelos monócitos. Componentes bacterianos estimulam diretamente o aumento 

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

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

leucócitos, além disso, estimulada pela ligação aos receptores das células promotoras de 

adesão, estimula a produção de espécies reativas do oxigênio, que contribuem para o 
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ataque aos microrganismos invasores. Ocorre estímulo, ainda, para a síntese e liberação 

de citocinas pró-inflamatórias, como TNF  e IL-1, que amplificam a resposta à 

infecção35. Diversos elementos da resposta imune são ativados pela liberação de 

citocinas, sendo os efeitos principais a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, 

as quais podem se ligar à superfície das bactérias e ativar o sistema do complemento ou 

fagocitose, assim como a sustentação dos mecanismos deflagrados diretamente pelas 

bactérias, como indução de reação inflamatória local, alterando características da 

superfície e permeabilidade dos vasos sanguíneos e permitindo o recrutamento de 

fagócitos, células imunes e diferentes moléculas para o sítio infeccioso. 

A cascata do complemento, entretanto, é ativada, principalmente, através das 

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

as cascatas, é ativado por anticorpos (IgG e IgM) que se encontram ligados ao antígeno. 

No que se refere à imunidade inata, no entanto, a via de defesa mais importante do 

complemento é a cascata alternativa, na qual C3 se cliva espontaneamente e se liga à 

superfície dos patógenos. Ambas as vias geram, por fim, as moléculas efetoras do 

complemento e o complexo de ataque à membrana. As principais conseqüências são 

opsonização do patógeno (C3b, C4b), recrutamento de células inflamatórias (C3a, C5a) 

e lise direta do patógeno (C5b, C6, C7, C8, C9). A ativação do complemento pela via 

alternativa ocorre nas primeiras horas após infecção. Para controlar invasão microbiana 

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

pela liberação de citocinas e diversos mediadores inflamatórios, como espécies reativas 

do oxigênio e outros, até agora não mencionados neste texto, como óxido nítrico e 

metabólitos do ácido araquidônico (prostaglandinas, leucotrienos e fator ativador de 
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plaquetas). Alterações endoteliais, por fim, induzidas pelos mediadores inflamatórios, 

promovem a expressão de moléculas que favorizam um estado pró-coagulatório, o que 

pode ter um papel de contenção local do patógeno no sítio de infecção. Quando ocorre 

bacteremia, porém, os mesmos mecanismos que contêm localmente uma infecção, 

podem induzir resposta inflamatória sistêmica, levando a vasodilatação, instabilidade 

hemodinâmica, depressão miocárdica, distúrbios metábolicos, coagulação intravascular 

disseminada e lesão isquêmica de múltiplos órgãos, num quadro conhecido como 

choque séptico, conforme já definido. A imunidade inata, ainda, é capaz de reconhecer 

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

(necrose) e, desta forma, não necessita obrigatoriamente de agentes infecciosos ou 

exógenos para ser ativada, o que nos ajuda a compreender resposta inflamatória 

sistêmica, após eventos como isquemia prolongada, lesão extensa de partes moles, 

pancreatite aguda ou choque hemorrágico36. 

Os mecanismos que controlam a ativação antígeno-específica do sistema imune 

começaram, recentemente, a ser melhor compreendidos. Mecanismos de reconhecimento 

específico, componentes da resposta inata, têm sido caracterizados como uma via de 

controle da imunidade adquirida. Esses mecanismos são deflagrados por receptores de 

membrana celular, que, por sua vez, são ativados por moléculas comuns a diversos 

antígenos, porém não produzidos pelo hospedeiro, e que têm sido designados na 

literatura como PAMP’s (“pathogen-associated molecular patterns “– padrão molecular 

associado a patógeno). Entre eles, são conhecidos o lipopolissacáride (LPS), o ácido 

lipoteicóico, peptidoglicano, fragmentos de DNA bacteriano, flagelina, zymosan, taxol, 

dentre vários outros. Diversos receptores foram nos últimos anos encontrados, capazes 
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de reconhecer essas moléculas e ativar, assim, a resposta inata. A família mais bem 

estudada é a dos receptores “Toll-like” (TLR).  

TLRs são proteínas transmembrana, compondo até o presente momento uma 

família de 10 receptores em humanos, com motivos ricos em leucina na sua porção 

extra-celular, assim como uma porção citoplasmática que é homóloga à do receptor de 

IL-1, sendo capaz de desencadear sinalização intracelular. São expressas em células do 

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

e miócitos. 

Os diversos membros dessa família têm distribuição heterogênea, não 

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

responde a estímulos surpreendentemente diversos. TLR2, por exemplo, além de 

cooperar para a discriminação de patógenos com TLR1 e 6, reconhece lipoproteínas 

presentes, por exemplo, em bactérias gram-negativas e mycoplasma, assim como 

peptidoglicano, zymosan, porinas e diversas formas atípicas de LPS. TLR4, como 

veremos a seguir, é o receptor que reconhece o LPS de enterobactérias, como E. Coli e 

Salmonella spp, estreitamente relacionados a episódios de sepse. 

Um dos primeiros indícios da importância desses receptores de imunidade inata, 

foi exatamente a observação de que camundongos C3H/HeJ, que são deficientes na 

resposta a LPS, são homozigotos para uma mutação no gene tlr4, que substitui histidina 

por prolina, na posição 712. A partir de então, começou a se tornar evidente a 

importância do TLR4 na defesa contra os microrganismos que possuem essa 

endotoxina37. Camundongos deficientes em TLR4 foram gerados, sendo igualmente 

hipo-responsivos a LPS, confirmando que tal receptor é essencial para o seu 



 19 

reconhecimento. Interessante, ambos os animais são mais sensíveis à sepse autêntica, do 

que camundongos selvagens. 

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

do receptor de IL-138. Ambas interagem com uma molécula adaptadora, MyD88, que se 

associa tanto com os TLRs, tanto com o receptor de IL-1. Mediante estímulo, MyD88 

recruta uma serina/treonina quinase, a quinase associada a receptor de IL-1 (IRAK), que 

é ativada por auto-fosforilação e se associa, por sua vez, a TRAF6, levando à ativação de 

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

associação com I B, o qual seqüestra NF- B no citoplasma até sua fosforilação pelo 

complexo I B quinase (IKK). Esta fosforilação leva à dissociação e translocação nuclear 

do NF- B (Figura 1). LPS, ainda, é capaz de induzir ativação de NF- B, 

independentemente de MyD88, mas com uma cinética mais lenta. Similarmente ao 

TLR4, cada TLR parece ter também sua própria via de sinalização, além da via comum 

dependente de MyD88. 
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Figura 1. Vias de sinalização celular da família dos receptores Toll-like. 
   Adaptado de Takeda et al. Toll-like receptors. Ann Rev Immunol, 2003 

 

 

LPS é um componente da membrana celular de bactérias gram-negativas, sendo 

um complexo glicolipídico, composto de um polissacarídeo hidrofílico e um domínio 

hidrofóbico, conhecido como lipídeo A, o qual é responsável pela atividade biológica do 

LPS. O LPS se une a uma proteína carreadora sérica (LBP – “LPS binding protein”) e, 

na membrana celular, se liga ao CD14, em células mielóides. Entretanto, devido à 

presença no soro de CD14 solúvel, células que não expressam CD14 também podem 

responder a LPS, tais como células endoteliais e epiteliais. CD14 não ativa, entretanto, 

sinalização intracelular, necessitando se acoplar ao TLR4, o qual tem uma longa porção 

intracelular, para que isso ocorra. MD-2 foi identificada como uma molécula que se 
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associa com a porção extra-celular do TLR4 e aumenta a responsividade a LPS. Através 

de experimentos com camundongos “knockout” para MD-2, foi demonstrado seu papel 

essencial nessa resposta. Outra proteína de superfície celular, RP105, também está 

envolvida no reconhecimento de LPS. RP105 é expressa, preferencialmente, em células 

B e associa-se, funcionalmente, ao TLR4 para o reconhecimento de LPS. Portanto, 

diversos componentes estão implicados no reconhecimento de LPS, indicando que esse 

receptor funcional forma um grande complexo39. Por outro lado, diversos estudos têm 

sugerido que LPS poderia também ser reconhecido, independentemente de TLR4.  

LPS é rapidamente internalizado no citoplasma, após ligação à superfície celular, 

o que parece importante para certas respostas celulares, sugerindo que LPS deve ser 

reconhecido no citoplasma, assim como na superfície. Uma molécula candidata ao seu 

reconhecimento intra-celular é Nod1, já que Nod1 induz ativação de NF- B em resposta 

a LPS40. NF- B regula a transcrição de mais de 150 genes, particularmente os 

relacionados a uma atividade pró-inflamatória, como TNF , IL-6, IL-8, cicloxigenase-2, 

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

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

proteínas incluem p50, p65, c-Rel, p52 e Rel-B. A forma mais abundante é um 

heterodímero constituído de p65 e p50. Ativação de NF- B tem sido reconhecido como 

um marcador de mau prognóstico em sepse41. 

As MAPKs p38, ERK e JNK têm um papel importante na ativação da resposta 

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

citocinas pró-inflamatórias como TNF  e IL-1. Diversos mecanismos de cooperação 

entre as vias de sinalização das MAPKs e do NF- B vêm sendo esclarecidas.  
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Dentre as citocinas pró-inflamatórias, IL-1, IL-12, IL-18 e TNF  são as de maior 

relevância e as mais estudadas em sepse. IL-2, IL-8 e IFN  são, igualmente, citocinas 

pró-inflamatórias secretadas em sepse. 

TNFα é produzido por monócitos, macrófagos, neutrófilos, células endoteliais, 

NK e linfócitos T, sendo a primeira citocina liberada em resposta a endotoxina por 

monócitos e macrófagos, atingindo níveis séricos máximos, 1 a 2 horas após a infusão 

de LPS.  Além de LPS, sua liberação é estimulada por TNFα, IL-1, IL-6, IL-12, IFNγ, 

PAF e C5a, sendo inibida por IL-4, IL-10, IL-13, TGFβ, corticoesteróides e por 

substâncias que aumentam o AMP cíclico (cAMP) intracelular, como a PGE2 , os 

inibidores da fosfodiesterase e os agonistas β2 adrenérgicos. TNFα induz a liberação de 

IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, PAF, eicosanóides, antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra) e 

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

neutrófilos e induz à proliferação, a produção de IL-1 e de moléculas de adesão por 

células endoteliais. Ele induz hipotensão, aumento da permeabilidade vascular, acúmulo 

de neutrófilos nos pulmões, anorexia, diminuição do fluxo sangüíneo esplâncnico, dano 

à mucosa intestinal, hiperglicemia, alterações no perfil lipídico, acidose, coagulação e, 

por ação direta no hipotálamo, hiperpirexia42. 

IL-1 apresenta duas isoformas, a IL-1α e a IL-1β. A IL-1α é ativa na membrana 

celular, enquanto a IL-1β, menos ativa, é liberada por clivagem pela enzima conversora 

de IL-1β (ICE), respondendo pelos efeitos endócrinos da citocina. A expressão da IL-1 é 

estimulada pelo LPS, ácido teicóico, TNFα, GM-CSF, M-CSF, IFNγ, TGFβ. As IL-4, 

IL-10, IL-13, PGE2 , corticoesteróides e cAMP inibem sua liberação. A produção de IL-
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1 pode ter modulação autócrina ou pelo antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra). Vários 

de seus efeitos biológicos são semelhantes e sinérgicos aos do TNFα, mas ela não é 

capaz de induzir sozinha lesão celular ou apoptose. IL-1 estimula a sua própria liberação 

e a de IL-6, IL-8, TNFα, IFNγ, PAF, eicosanóides e fatores de crescimento. Ela induz 

ativação de neutrófilos, monócitos e linfócitos, a expressão de moléculas de adesão no 

endotélio, a coagulação, hipotensão, febre e anorexia42. 

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

IFNγ em células NK e T, é um fator de crescimento de células T com efeitos similares 

aos da IL-2. A IL-12 promove a diferenciação de células T auxiliares (CD4+/CD8-) 

imaturas Th0 em Th1 e, em sinergismo com a IL-2, induz proliferação de células B e 

monócitos. Ela age em células T e NK induzindo a liberação de IL-2, IL-3, IL-8, IL-10, 

TNFα, M-CSF, GM-CSF e IFNγ e inibindo a produção de IL-4. Sua produção é inibida 

por IL-4, IL-10 e IL-13. O IFNγ potencializa a síntese da IL-12 e é o mediador de 

muitos de seus efeitos42. 

IL-18 é uma citocina estruturalmente similar a IL-1β, produzida por 

monócitos/macrófagos sendo induzida pelo LPS. Ela induz produção de IL-2, GM-CSF 

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

quimiocinas, além de moléculas de adesão. Ela induz produção de IFNγ por células T e 

NK. Os níveis séricos de IL-18 estão aumentados em sepse42. 

As citocinas anti-inflamatórias são uma série de moléculas imunorregulatórias 

que controlam a resposta pró-inflamatória. Dentre elas, se incluem IL-4, IL-6, IL-10, IL-

11 e IL-13. A regulação da resposta inflamatória é complexa, já que o sistema imune 
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apresenta vias redundantes com múltiplos elementos, apresentando efeitos fisiológicos 

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

todas as citocinas anti-inflamatórias apresentam também, propriedades pró-

inflamatórias43. O efeito de uma citocina, portanto, depende do momento em que ela foi 

secretada, o local, a presença ou não de agentes antagonistas e a responsividade tissular 

a cada citocina. 

IL-1ra é um inibidor específico dos dois outros membros da família do IL-1, IL-

1  e IL-1 . IL-1ra se liga ao receptor de IL-1 e inibe ativação celular pelos outros 

componentes desta família. IL-1ra é produzida por monócitos e macrófagos. As 

citocinas anti-inflamatórias IL-4, IL-6, IL-10 e IL-13 inibem  a síntese de IL-1 , mas 

estimulam a de IL-1ra. 

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

diferenciação de células Th em células Th2, as quais perpetuam esta polarização de 

maneira autócrina. Secreção de IL-4 e IL-10 leva à supressão de respostas Th1, via 

“downregulation” da secreção macrofágica de IL-12. IL-4 é produzida por células Th2, 

assim como por células de linhagem basofílica e mastocítica, tendo um importante papel 

em respostas alérgicas. IL-4 é capaz de inibir a secreção monocítica de diversas 

citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1, IL-6, IL-8 e MIP-1 (“macrophage 

inflammatory protein”). IL-4, ainda, é capaz de inibir a capacidade citotóxica de 

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

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

que IL-4 aumenta o “clearance” de Pseudomonas aeruginosa em modelos experimentais 
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de pneumonia e age como um fator de crescimento para Staphylococcus aureus, 

resultando em infecção disseminada. 

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

induzida por LPS e citocinas como TNF  e IL-1. IL-6 é utilizada freqüentemente como 

um marcador de resposta sistêmica pró-inflamatória. IL-6, entretanto, apresenta 

propriedades pró e anti-inflamatórias. Estudos recentes com camundongos 

“knockout”para IL-6 demonstraram que seu papel é predominantemente anti-

inflamatório. IL-6 “downregula” a síntese de IL-1, TNF , IFN , GM-CSF e MIP-244, 

tendo pouco efeito sobre citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF . IL-6 induz 

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

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

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

de TNF , IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, GM-CSF, MIP-1 e MIP-2. Além disso, inibe a 

expressão celular de MHC-II, moléculas acessórias e CD14. IL-10 inibe, ainda, a 

produção de citocinas por neutrófilos e células NK, além de promover o “shedding” de 

receptores de TNF  e inibir a translocação do NF- B, após estímulo com LPS. IL-10, 

em geral, protege o hospedeiro de resposta inflamatória sistêmica induzida por toxinas, 

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

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

inicialmente, como um fator de crescimento, com particular atividade na 

trombocitopoiese. IL-11 apresenta importantes atividades imunoregulatórias, atenuando 

a síntese de IL-1 e TNF  por macrófagos, assim como a de IFN  e IL-12 por linfócitos 

T. IL-11 não induz síntese de IL-10, nem de TGF . 
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IL-13, um potente modulador in vitro da função de monócitos e células B 

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

comum, o que explica as diversas similaridades entre estas duas citocinas anti-

inflamatórias. A principal diferença entre IL-13 e IL-4 é que esta é um mediador central 

na diferenciação Th2, sua proliferação e atividade, enquanto IL-13 exerce efeitos 

mínimos na função de linfócitos T45. IL-13 pode atenuar a produção de TNF , IL-1, IL-

8 e MIP-1 por monócitos e exerce um efeito profundo na expressão de moléculas de 

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

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

imunoglobulinas. IL-13 inibe a ativação do NF- B em macrófagos e suprime injúria 

pulmonar, causada por depósito de imunocomplexos46,47. 

TGF  é sintetizado na sua forma inativa. Existem três isoformas. TGF  é um 

regulador importante de proliferação celular e de matrix extracelular48. TGF  induz 

diferenciação de células escamosas da mucosa brônquica e parece contribuir à fase 

fibroproliferativa da lesão pulmonar aguda (LPA). Como diversas citocinas, TGF  tem 

efeitos pró e anti-inflamatórios. Funciona como um “switch” biológico, alterando ou 

antagonizando a ação de outras citocinas ou fatores de crescimento. 

Diversos receptores solúveis de citocinas apresentam propriedades anti-

inflamatórias. Os receptores de TNF  dos tipos I e II existem na membrana celular ou 

como forma solúvel, podendo ser solubilizados para a circulação sistêmica e competir 

com os receptores de membrana, impedindo, assim, que ocorra ativação celular. 

Receptores solúveis de IL-1 também podem ser detectado em situações patológicas. IL-

18, igualmente, apresenta seu receptor também na forma solúvel49. 
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IL-18 é secretado por macrófagos na forma inativa, sendo ativado pela caspase-1. 

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

semelhantes à citocina pró-inflamatória IL-12. 

Os membros da superfamília dos receptores de citocinas exercem suas funções, 

deflagradas pelo ligante, via fosforilação de motivos tirosina, através da ação de tirosina-

quinases, conhecidas como Janus quinases (JAKs). São recrutadas, desta forma, 

proteínas da família dos transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STATs), as 

quais compõem cascatas de sinalização até o núcleo celular50. 

Diversas bactérias têm a capacidade de alterar a síntese de citocinas do 

hospedeiro, degradar citocinas pró-inflamatórias ou utilizar receptores solúveis  como 

veículos para invasão celular51. 

Por fim, cabe comentar em maiores detalhes a atenção crescente que vem sendo 

destinada ao estudo do papel das mais diversas quimiocinas em sepse. A maior parte das 

quimiocinas têm quatro cisteinas características e, dependendo do motivo apresentado 

pelas duas primeiras, foram classificadas em quatro classes chamadas de CXC ou , CC 

ou , C ou  e CX3C ou . Duas pontes dissulfidricas são formadas entre a primeira e a 

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

apenas dois resíduos cisteína. Até o presente momento, 43 quimiocinas humanas foram 

identificadas52, sendo intenso objeto de pesquisa. IL-8, RANTES, MIP-1 e 2, assim 

como MCP-1 a 4 são alguns exemplos. 

Um acelerado ritmo vem sendo testemunhado, no que se refere à descoberta, 

assim como à compreensão da função de diversas quimiocinas, deixando claro que estas 

moléculas estão implicadas em variados processos, que se estendem muito além dos 
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mecanismos de migração de células hematopoiéticas. Tais processos incluem reparo 

tissular, tráfego de linfócitos, polarização Th1/Th2, angiogênese, inflamação, 

recrutamento celular, propagação de metástases, desenvolvimento de órgãos linfóides e 

inflamação53. É fundamental para a compreensão da atividade das quimicionas, o 

conhecimento de sua expressão por células endoteliais e moléculas da matrix 

extracelular, mediando mecanismos de comunicação intercelular54. Citocinas como IL-1, 

TNF , IFN , IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 e IL-17, induzidas por injúria ou infecção, 

estimulam, através de seus respectivos receptores, a produção das mais diversas 

quimiocinas55. 

Diversos estudos têm sido divulgados na literatura, possibilitando avanços na 

compreensão da importância destas moléculas em sepse. Múltiplas quimiocinas CXC 

são produzidas por pacientes sépticos. Por exemplo, pacientes com SARA de origem 

infecciosa têm concentrações significativamente aumentadas de IL-8, ENA-78 e GRO  

nos lavados broncoalveolares56. Um padrão semelhante é obtido, mediante estímulo com 

LPS57. Cummings et al. detectaram diminuição de 50% na expressão de membrana de 

CXCR2, ao estudarem neutrófilos de pacientes sépticos58. Utilizando o modelo de CLP, 

Ness et al. demonstraram que tal diminuição protege os camundongos de lesões 

inflamatórias, provavelmente, pela diminuição no recrutamento das células responsáveis 

por esse tipo de dano59. Por outro lado, MCP-1 demonstrou um papel protetor em sepse, 

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

doença e a enormidade de fatores que podem influir em sentidos opostos60. 

Em paralelo com a ativação destas respostas efetoras iniciais, o antígeno está 

sendo degradado e apresentado aos linfócitos T. Os sinais para ativação da imunidade 
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adquirida são largamente fornecidos pelas células dendríticas. Células dendríticas 

imaturas, residindo na periferia, têm uma alta capacidade de endocitose. Elas são 

ativadas por vários componentes microbianos e exprimem diversos TLRs, como TLR1, 

2, 4 e 5. Uma vez ativadas, as células dendríticas migram para os linfonodos, onde 

apresentam o antígeno às células T. 

“Priming” da resposta imune adaptativa, ou seja, sua ativação inicial, requer não 

somente a apresentação do antígeno pelo complexo humano de histocompatibilidade 

(MHC) do tipo II, mas também a indução de sinais acessórios (moléculas co-

estimuladoras e citocinas), pelas células apresentadoras de antígenos (APC). Os TLR, 

presentes nas APC, assim como outros receptores de reconhecimento de padrões, têm 

sido implicados como reguladores desses sinais acessórios, através do reconhecimento 

de PAMP’s e, conseqüentemente, no controle da ativação da resposta imune adaptativa 

antígeno-específica e na direção que toma a seguir, essa mesma resposta61. Quando um 

antígeno é apresentado a um linfócito Th “naïve”, este se diferencia em um, de dois sub-

grupos: Th1 ou Th2. Células Th1 secretam interferon- , TNF , IL-1, IL-2 e promovem, 

principalmente, imunidade celular; células Th2 produzem IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 e 

promovem, principalmente, imunidade humoral. As citocinas que as APC começam a 

produzir, após ativação pelos PAMP’s, além das características do antígeno que está 

sendo apresentado, parecem ser fatores determinantes da conversão do linfócito em um 

desses dois sub-grupos. IL-12 leva a diferenciação em Th1, enquanto IL-4 induz 

diferenciação Th2. Infecção por microrganismos intracelulares induz, em geral,  

diferenciação celular em Th1, enquanto infecções helmínticas induzem uma resposta 

Th262. LPS de E. Coli induz resposta Th1 in vivo
63. 
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2.3. Receptores Fc de Imunoglobulinas 

 

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

rearranjam os genes que codificam suas imunoglobulinas e receptores de células T, para 

gerar mais de 1011 diferentes receptores de antígenos. O reconhecimento de determinado 

antígeno pelo seu receptor específico, desta forma, deflagra expansão clonal dos 

linfócitos e posterior produção de anticorpos antígeno-específicos. Esse sistema 

sofisticado é observado somente em vertebrados, sendo uma potente defesa contra 

infecção microbiana. 

 A interação antígeno-anticorpo é reconhecida na superfície celular por uma 

classe de glicoproteínas de membrana, pertencentes à superfamília das imunoglobulinas 

e chamadas de receptores Fc de imunoglobulinas. A interação entre anticorpo e FcR 

propicia o reconhecimento do antígeno, especificamente pelas células que apresentam 

aquele determinado FcR. Tal interação resulta numa série de respostas celulares, dentre 

as quais, apresentação de antígenos, citotoxicidade celular dependente de anticorpo 

(ADCC), degranulação, fagocitose, endocitose, transcitose e desencadeamento de 

cascatas de sinalização celular, que culminam na liberação de citocinas e outros 

mediadores inflamatórios. Todas essas interações são iniciadas pela ligação da porção Fc 

de anticorpos ou imunocomplexos a estes receptores64. O complexo anticorpo-FcR, 

desta forma, funciona como um receptor de membrana para antígenos, sem 

especificidade pré-determinada. Os anticorpos, assim, ao se ligarem ao FcR determinam 

ao antígeno, especificidade a uma variedade de tipos celulares, muitos das quais não têm 

estruturas de reconhecimento antigênico.  
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Existem receptores Fc de alta e de baixa afinidade. Os de alta afinidade podem 

ligar imunoglobulinas monoméricas não-complexadas. Imunoglobulinas monoméricas 

se ligam a esses receptores com afinidades constantes na ordem de 108 M-1 para Fc Rs 

de macrófagos e 5 x 107 M-1 para Fc Rs de monócitos. FcRs de baixa afinidade não 

ligam imunoglobulina monomérica com afinidade mensurável. Ligam, entretanto, 

imunoglobulinas agregadas ou anticorpos complexados com antígenos multivalentes 

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

igual eficácia. A diferença está na ordem dos eventos. As imunoglobulinas monoméricas 

se ligam aos de alta afinidade, antes de serem complexadas, pela ligação a um antígeno 

multivalente. Os anticorpos precisam, por outro lado, formar imunocomplexos com os 

antígenos, antes de se ligarem aos FcRs de baixa afinidade. FcRs existem como 

receptores de membrana e na forma solúvel. Este trabalho será direcionado à 

caracterização da função dos receptores de membrana em sepse. 

 Mais recentemente, começou a ser caracterizado que além das funções 

ativadoras, os FcRs iniciam também sinalização inibitória65. Está bem esclarecido que a 

variabilidade das respostas celulares, resulta da heterogeneidade estrutural de tais 

receptores. Um grande progresso vem ocorrendo, na compreensão da importância do 

balanço das respostas ativadoras pelas inibitórias, e vice-versa66. Modelos animais nos 

quais essa resposta inibitória foi deletada, desencadearam respostas efetoras 

exacerbadas, tanto por citotoxicidade, como mediada por imunocomplexos66-68.  

 Os receptores Fc são definidos pela sua especificidade por isótipos de 

imunoglobulinas. Receptores Fc de IgG são chamados Fc R; de IgE, Fc R; de IgA, 

Fc R; de IgD, Fc R e de IgM, Fc R. No presente trabalho, direcionamos os esforços no 
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estudo dos receptores que previamente consideramos potencialmente mais relevantes na 

fisiopatologia da sepse, a saber, os Fc Rs e o Fc R. Desta forma, nos parágrafos 

seguintes, a atenção será voltada para eles. 

  

2.3.1. Receptores de IgG - Atualmente, conhecemos três grupos de receptores 

de IgG (Fc Rs), designados Fc RI, Fc RII e Fc RIII. Receptores estruturalmente 

relacionados, dentro de um grupo, mas codificados por genes distintos, são chamados 

por letras maiúsculas (A,B,C,...). Em humanos, além do Fc RI, encontramos três genes 

homólogos para o Fc RII (Fc RIIA, Fc RIIB e Fc RIIC) e dois para o Fc RIII 

(Fc RIIIA e Fc RIIIB). Em camundongos, é importante ressaltar que, além do Fc RI, 

um único gene codifica o Fc RII, assim como um outro, o Fc RIII, não existindo 

diferentes homólogos para nenhuma dessas sub-classes. 

 Fc RI (CD64) é um receptor de alta afinidade para IgG, presente em monócitos e 

macrófagos69. Sua expressão pode ser induzida em neutrófilos humanos, por IFN- . 

Diferentemente dos demais receptores para IgG, o Fc RI contém três domínios extra-

celulares. Fc RI medeia ADCC, através de macrófagos e monócitos, fagocitose, 

produção de espécies reativas do oxigênio e secreção de citocinas pró e anti-

inflamatórias. 

 Fc RII (CD32) é um receptor de baixa afinidade, sendo o mais largamente 

distribuído70. É encontrado em células dendríticas, neutrófilos, mastócitos, eosinófilos, 

macrófagos, monócitos, plaquetas, linfócitos B e células pluripotenciais. Não é 

encontrado em células NK. Em humanos, além disso, não é encontrado em células T, 

apesar de ter sido caracterizado em células T murinas. Todos os homólogos humanos 
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(IIA, IIB e IIC) apresentam dois domínios extra-celulares praticamente idênticos. A 

diferença se encontra nos domínios intra-citoplasmáticos. Fc RIIB, entretanto, é o único 

homólogo encontrado em camundongos. O Fc RIIB murino apresenta duas isoformas: 

b1 e b2. Tais isoformas são originadas por “splicing” alternativo dos exons que 

codificam o fragmento citoplasmático. A isoforma b1 é expressa, preferencialmente, em 

linfócitos e a b2, em macrófagos. Em humanos, além dessas duas isoformas do Fc RIIB, 

encontrou-se ainda uma terceira (b3), assim como duas isoformas do Fc RIIA (a1 e 

a2)70,71. 

Fc RIII (CD16) é um receptor de baixa afinidade, com dois domínios extra-

celulares, semelhantes ao Fc RII. Em humanos, encontramos dois homólogos. Fc RIIIA 

é o único FcR em células NK, mediando ADCC. Além disso, é encontrado em 

macrófagos, neutrófilos e precursores mielóides, sendo o único Fc RIII encontrado 

também em camundongos. Camundongos “knock-out” para o Fc RIII mostraram 

incapacidade de degranular, quando estimulados por imunocomplexos, assim como se 

mostraram incapazes de desenvolver reação de Arthus, revelando um papel primordial 

deste receptor no desenvolvimento de reações de hipersensibilidade do tipo III72. Com a 

demonstração de que camundongos deficientes em C3, C4 ou C5 desenvolvem uma 

reação de Arthus normal73, os receptores Fc devem ser vistos como suficientes e 

indispensáveis para que esse tipo de resposta ocorra. Fc RIIIB, por sua vez, é um 

receptor Fc atípico, encontrado em neutrófilos humanos e ancorado à membrana celular 

por uma ligação glicosil-fosfatidil-inositol (GPI). 
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2.3.2. Receptores de IgA – A família dos receptores de IgA compreende 

diversos receptores, a saber, o receptor polimérico de imunoglobulinas, envolvido no 

transporte epitelial de IgA e IgM; o receptor específico de IgA (Fc RI); o recém-

descrito Fc / R74 e, pelo menos, mais dois receptores alternativos (o receptor de 

transferrina e o receptor de asialoglicoproteína)75. Utilizamos, neste trabalho, 

camundongos transgênicos para o Fc RI por ser o único receptor específico para IgA e 

vamos concentrar, portanto, nossa atenção neste receptor. 

O Fc RI é composto de dois domínios extra-celulares, uma região 

transmembrana e uma cauda intra-citoplasmática. Este receptor se encontra na forma 

associada ou não à cadeia gamma dos receptores Fc (FcR ), sendo a forma não-

associada, incapaz de ativar cascatas de sinalização intra-celular, tendo apenas um papel 

na endocitose de IgA, provavelmente relacionado à reclicagem dessa proteína. O local 

de ligação do Fc RI é no domínio distal (EC1), ao contrário do que ocorre com os 

outros receptores “Ig-like” que apresentam dois domínios extra-celulares (Fc RI e 

Fc RI), nos quais o local de ligação se localiza no domínio proximal (EC2). Fc RI é um 

receptor de baixa afinidade para IgA e apresenta glicosilação heterogênea, dependendo 

da célula em que se encontra expresso, o que faz seu peso molecular oscilar entre 50 e 

100 kDa. Sua expressão é constitutiva76. Se a IgA murina se liga ou não ao Fc RI, é um 

assunto ainda controverso. Camundongos transgênicos para tal receptor, entretanto, 

desenvolvem espontaneamente nefropatia por IgA, após seis meses de vida, o que 

suporta a ligação da IgA desses animais ao CD8977.  

 Fc RI (CD89) é expresso em neutrófilos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, 

células dendríticas e de Kupffer. Nenhum homólogo do Fc RI foi encontrado no 
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camundongo. Esse receptor se liga tanto à IgA1, quanto à IgA2, com baixa afinidade. 

Ao contrário dos complexos 1:1 do Fc RIII com o fragmento Fc da IgG e do Fc RI com 

a IgE, duas moléculas do Fc RI ligam cada dímero de Fc , um em cada junção C 2-

C 378,79. A IgA1 difere da IgA2, basicamente, pela ausência de 13 aminoácidos na 

região de forquilha da IgA2, o que acarreta diferenças de glicosilação entre as duas 

subclasses. Tal diferença explica a resistência da IgA2 a diversas proteases bacterianas80. 

Em humanos, a IgA sérica é predominantemente monomérica produzida por linfócitos B 

na medula óssea e órgãos linfóides periféricos e constituída de IgA1, enquanto a IgA2 

predomina nas secreções mucosas. A IgA nas mucosas é produzida localmente, por 

plasmócitos, quase que exclusivamente como dímeros, unidos por um peptídeo, 

denominado cadeia J, e ligada ao componente secretório, que é um fragmento do 

receptor polimérico de imunoglobulinas, o receptor responsável pelo transporte da IgA 

para o lúmen das mucosas. O conjunto dímero de IgA, cadeia J e componente secretório, 

constituem a denominada IgA secretória (SIgA). O componente secretório se estende em 

espiral, em torno do fragmento Fc, protegendo-o assim da ação de proteases endógenas. 

Em camundongos, por outro lado, a IgA sérica é predominantemente polimérica, 

apresenta uma única classe e não há compartimentalização tão demarcada entre o 

ambiente sérico e o das mucosas. Em humanos, IgA é a imunoglobulina produzida de 

maneira mais abundante, havendo uma produção diária de 66 mg/kg81. No soro, 

entretanto, IgA constitui um quinto do “pool” total de imunoglobulinas, devido ao seu 

alto catabolismo (meia-vida de 3 a 6 dias). 

 A superfície mucosa está em contato permanente com diversas cepas de bactérias 

e outros microrganismos. Mais de 70% das células imunes são mobilizadas diariamente 
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para impedir infecções sistêmicas. SIgA tem participação importante na prevenção 

contra a invasão de agentes e proteínas estranhas, através das superfícies mucosas, além 

de neutralizar toxinas e diversos microrganismos (mecanismo de exclusão bacteriana, 

caracterizado por aglutinação do antígeno pelo anticorpo, aumentando sua eliminação no 

muco, neutralizando toxinas e a fixação à parede mucosa). Ademais, outro mecanismo 

de defesa nas mucosas é a eliminação imune, através do qual bactérias que conseguem 

atravessar essa barreira são retransportadas para a luz intestinal, por um mecanismo de 

transcitose, do qual não participa a SIgA, mas sim IgA e IgM poliméricas antígeno-

específicas. Além da transcitose, anticorpos podem se difundir do sangue para a luz 

intestinal, quando a permeabilidade das mucosas aumenta, em razão de uma inflamação 

local ou de uma simples dilatação82. Especificidade antigênica também é a principal 

responsável pela atividade antimicrobiana da SIgA, mas a glicosilação desta proteína 

também deve contribuir significativamente, já que fragmentos de oligossacarídeos de 

IgA1 e IgA2 podem se ligar a lecitinas comuns a diversas bactérias83. Enquanto isso, as 

células de Kupffer e as células dendríticas espressando o Fc RI, parecem ter um papel 

importante como segunda linha de defesa, quando a barreira mucosa foi definitivamente 

vencida. A inabilidade da SIgA em fixar complemento parece ser uma vantagem no 

lúmen, onde uma reação inflamatória iria prejudicar esse importante sistema de defesa, 

ou seja, a integridade das mucosas75, 84. Existe, igualmente, outros isótipos de anticorpos 

nas secreções. Entretanto IgM é pouco abundante e muito sensível a proteases, IgG 

prevalece sob a forma de fragmento Fab. Tais anticorpos, conhecidos conjuntamente 

como anticorpos naturais85-88, existem antes de qualquer estimulação antigênica. São 
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moléculas pluri-específicas, cada uma capaz de reconhecer diversos epítopos, 

constituindo um sistema imediato de defesa. 

Os experimentos que serão descritos dentro em breve, deixarão claro que um dos 

nossos  objetivos se focalizou, reenfatizo, na tentativa de caracterização da função do 

Fc RI nas infecções bacterianas, particularmente, em sepse. Tal receptor participa da 

defesa imune mediada por IgA, tanto no sangue, quanto nas mucosas. A função da IgA 

sérica, ao contrário do acima descrito para a SIgA, é praticamente desconhecida. IgG 

representa o componente mais importante de uma resposta imune secundária, enquanto 

IgA é raramente observada. Tanto um papel pró-inflamatório89,90, quanto anti-

inflamatório91-93, já foram sugeridos. IgA sérica monomérica apresenta características 

anti-inflamatórias, sendo capaz de inibir funções como fagocitose induzida por IgG, 

“burst” oxidativo e produção de citocinas. Deficiência de IgA, além disso, é uma doença 

freqüentemente associada tanto a alergias e doenças auto-imunes, quanto a pneumonias 

de repetição93. IgA polimérica e imunocomplexos de IgA, por outro lado, podem 

deflagrar resposta imune, via Fc RI. O Fc RI medeia fagocitose, ADCC e sua 

agregação em monócitos deflagra a liberação de diversas citocinas, entre elas, TNF , IL-

6, IL-1  e IL-8, além de componentes da via do ácido araquidônico e metabólitos do 

oxigênio94-96. Neutrófilos humanos fagocitam Bordetella pertussis e tal resposta é 

inibida, ao se bloquear o Fc RI89. Células de Kupffer exprimem o Fc RI e foram 

propostas como essenciais para o “clearance” de bactérias que passam a barreira 

mucosa, evitando, assim, o desenvolvimento de sepse97. Estudos in vivo demonstraram 

que tais células ingerem vigorosamente E. Coli, quando opsonizada com IgA humana75. 
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2.3.3. Cadeia gamma dos Receptores Fc (FcR ), ITAM e ITIM - Para 

avançarmos um pouco mais na estrutura dos FcR, torna-se indispensável a descrição da 

cadeia gamma dos FcR, assim como dos motivos ITAM e ITIM. Duas classes de FcR 

são reconhecidas; os receptores ativadores, caracterizados pela presença de uma 

seqüência intra-citoplasmática ITAM associada ao receptor e o receptor inibitório, 

caracterizado pela seqüência intra-citoplasmática ITIM. Essas duas classes de receptores 

funcionam de maneira orquestrada e podem ser encontradas co-expressas, com 

freqüência, na membrana de alguns tipos celulares65. Como ambas as classes apresentam 

afinidade e especificidade comparáveis, agregação entre elas é comum, assim como 

entre componentes da mesma classe, modulando, assim, a magnitude das respostas 

efetoras. Fc RI, Fc RIIB e Fc RIIIA são co-expressos em mastócitos e células de 

Langerhans; Fc RI, Fc RIIB e Fc RIIIA em macrófagos murinos e Fc RI, Fc RIIB e 

Fc RIIIB em neutrófilos humanos. Importante resssaltar, agregação dos FcR e não a 

presença do ligante, é o fator indispensável para se ativar um FcR. FcR podem ser 

agregados por anticorpos ou antígenos multivalentes. Além disso, agregação de FcR que 

não possuem nem ITAM, nem ITIM, não deflagra ativação celular. Alguns FcR sem 

ITAM, utilizam FcR com ITAM para transdução de sinal. A co-agregação de FcR com 

ITAM e outro com ITIM, regula negativamente a ativação celular98. Da mesma forma, a 

co-agregação do Fc RIIB com o BCR em linfócitos B, tem potente efeito inibitório 

sobre a ativação destas células, já que tais receptores também possuem ITAMs na sua 

porção intracitoplasmática, podendo co-agregar com o Fc RIIB e deflagrar sinal 

inibitório semelhante. No que se refere a linfócitos T, entretanto, que também possuem 
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ITAMs na porção intracitoplasmática, co-agregação com o Fc RIIB ocorre somente em 

células murinas, já que este não é constitutivo de linfócitos T humanos. 

 O motivo imuno-ativatório baseado em tirosina (ITAM) é caracterizado por uma 

seqüência YxxL repetida duas vezes e separadas por sete aminoácidos variáveis. FcRs 

com ITAMs são de dois tipos: 1) receptores com múltiplas cadeias, compostos de uma 

sub-unidade FcR , onde se conecta o ligante, associada a mais uma ou duas sub-

unidades, responsáveis por transdução do sinal e em cujas porções intra-citoplasmáticas 

se encontram os ITAMs; 2) grupo composto por dois receptores de IgG de cadeia única 

e exclusivos de humanos, o Fc RIIA e o Fc RIIC. Neste segundo tipo, o ITAM é único 

e as seqüências YxxL são separadas por 12 aminoácidos, ao invés de 7. 

 Os FcRs com ITAMs são quatro: Fc RI, Fc RIIIA, Fc RI e Fc RI. Todos se 

associam com uma sub-unidade dimérica, conhecida como cadeia gamma dos FcR 

(FcR ) e no caso do Fc RI, com a sub-unidade  (FcR ), por intermédio da sub-unidade 

FcR . Existe um ITAM no domínio intra-citoplasmático de cada cadeia gamma, assim 

como um ITAM no domínio carboxi-terminal do FcR , permitindo sinalização intra-

celular desses receptores. A sub-unidade , associada ao Fc RI, contém um ITAM, mas 

não é capaz de deflagrar sinalização intra-celular isoladamente. Kinet et al. 

demonstraram que tal cadeia funciona como um amplificador de sinal, através de 

mensuração da ativação de syk e mobilização de cálcio99.Um resíduo no domínio 

transmembrana da sub-unidade FcR  interage com um resíduo aspartato na região 

transmembrana do FcR  (cadeia gamma). Essa interação permite a associação das duas 

sub-unidades. A cadeia gamma se associa aos FcRs, na forma de homodímeros ( ). A 

cadeia gamma é necessária para a expressão do Fc RI, do Fc RI e do Fc RIIIA, na 
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Figura 2. Receptores Fc de imunoglobulinas associados à cadeia gamma. Como                     
exceção, o Fc RIIb 

 

superfície celular (Figura 2). Roedores, além disso, necessitam da cadeia  para a 

expressão do Fc RI100. Camundongos deficientes em cadeia gamma não expressam 

esses receptores101, apesar de existirem relatos da expressão do Fc RI em células 

eucarióticas trasfectadas, independentemente desta cadeia98. A cadeia gamma, além 

disso, aumenta a afinidade tanto do Fc RI, quanto do Fc RIIIA ao ligante, supostamente 

por alteração da estrutura quaternária do receptor102. A cadeia gamma de ratos, 

camundongos e humanos é extremamente semelhante, 86% dos resíduos permanecendo 

idênticos entre as três espécies103. 

  

Um evento precoce, após a agregação dos FcR com ITAM, é a fosforilação dos 

receptores. Tal fosforilação desencadeia a ativação de diversas proteínas tirosina-

quinases. O primeiro grupo a ser ativado é a família das src quinases, à qual pertence 

lyn, um dos componentes mais bem estudados desta família. Em seguida, em linhas 

gerais, ocorre a ativação de proteínas da família das syk quinases. Tais tirosina-quinases, 



 41 

por sua vez, fosforilam diversos substratos intra-celulares, entre eles, fosfolipídio-

quinases, fosfolipases, moléculas adaptadoras e proteínas do citoesqueleto. A 

fosforilação de tirosinas induzida pelo FcR, por outro lado, é modulada por fosfatases de 

membrana e citoplasmáticas. Em última análise, os sinais gerados pelos FcRs ativam 

diversas vias, convergindo, por vezes, em vias ativadas também por outros receptores e 

que são: 1) vias que resultam no influxo celular de cálcio; 2) vias que levam à ativação 

da proteína-quinase C (PKC); 3) a via da ras, que atinge o núcleo celular e estimula a 

transcrição de diversos genes. Mais detalhadamente, uma vez ativada por syk, PLC  

gera metabólitos que ativam PKC e a via do inositol fosfato. Inositol trifosfato (IP3) 

deflagra a mobilização de cálcio intracelular, ligando-se a receptores de IP3 no retículo 

endoplasmático. Acredita-se que a elevação transitória do cálcio intra-celular abra os 

canais de cálcio da membrana plasmática, resultando num pico sustentado de cálcio 

intra-celular, o que é uma característica constante da ativação celular induzida por todos 

os FcRs com ITAMs (Figura 3). Conforme comentado, alguns sinais atingem o núcleo 

pela via da ras. Ras fosforila raf, que fosforila as MAP quinases. No núcleo, as MAP 

quinases ativam fatores de transcrição, levando à expressão de diversos genes. Fc RI e 

Fc RIIA induzem NF B em neutrófilos humanos. Fc RIIIA induz NFAT. 

As respostas deflagradas pelos FcRs com ITAMs, entretanto, parecem depender 

mais do tipo celular do que do receptor. Diferentes receptores com ITAMs ativam as 

mesmas respostas, quando expressos nas mesmas células. Ao contrário, quando 

expressos em células diferentes, o mesmo receptor efetua respostas diversas. Agregação 

de receptores Fc em macrófagos e neutrófilos ativa vias de sinalização que levam a 

alterações no citoesqueleto e fagocitose de partículas ligadas a IgG, assim como 
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secreção de grânulos intra-citoplasmáticos. Sinalização mediada pelos FcRs, além disso, 

estimula a produção de espécies reativas do oxigênio e óxido nítrico, induz a secreção de 

citocinas e quimiocinas e promove a expressão de proteínas de superfície celular. 

Ademais, pela ingestão de patógenos, facilita a apresentação de determinantes 

patogênicos, estimulando resposta imune T-mediada. Em linhas gerais, portanto, a 

agregação de FcRs com ITAMs induz dois tipos de respostas: um resultante da ativação 

celular e outro de fenômenos de internalização do ligante. Todos os receptores 

associados à cadeia gamma medeiam endocitose, assim como fagocitose. Fagocitose 

depende de fosforilação dos ITAMs e syk é fosforilada, durante esse processo104. 

Macrófagos de camundongos deficientes em cadeia gamma mostraram-se incapazes de 

realizar fagocitose FcR-mediada de rosetas de hemácias de carneiro101.  
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FcR que não deflagram ativação celular não possuem ITAM. Eles também 

podem ser divididos em duas categorias. A primeira categoria constitui um receptor de 

IgG de cadeia única, denominado Fc RIIB, cuja porção intra-celular possui um motivo 

que inibe a ativação celular de outros receptores, após co-agregação. Este motivo 

Figura 3. Agregação e sinalização celular induzida pelo Fc RI, como exemplo de 
ativação de FcR com ITAM. Adaptado de Monteiro et al. IgA Fc Receptors. 
Ann Rev Immunol, 2003 
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contém uma única seqüência YxxL, sendo designado ITIM, motivo imuno-inibitório 

baseado em tirosina. A segunda categoria é composta por receptores que nem ativam, 

nem inibem a ativação celular, estando envolvidos na transcitose e endocitose de 

imunoglobulinas. Eles são o receptor polimérico de imunoglobulinas e o FcR neonatal 

para IgG. Uma exceção é o Fc RIIIB, que não tem capacidade ativatória, mas contribui 

à sinalização, associando-se a outros FcRs. 

Dentre os receptores que não possuem ITAM, tem especial relevância neste 

trabalho o receptor Fc RIIB. Como já foi comentado, tal receptor tem um papel 

inibitório na ativação de todos os receptores Fc com ITAMs, assim como na ativação do 

BCR. Fc RIIB participa, na verdade, de três respostas efetoras inibitórias. No primeiro 

caso, co-agregação desse receptor com um receptor que contenha ITAM leva à 

fosforilação do ITIM, por uma quinase da família lyn, originando um domínio de 

reconhecimento SH2 que é o local de ligação de SHIP (inositol polifosfatase 5-

fosfatase), a qual hidrolisa PIP3, produto da ativação do ITAM, liberando a ancoragem 

de proteínas como Btk e PLC  da membrana, o que leva à inibição da mobilização de 

cálcio deflagrada pelo ITAM. Fosforilação do ITIM, além disso, leva também à inibição 

da proliferação celular, através da inativação de MAP quinases (MAPK), e do 

recrutamento da proteína-quinase anti-apoptótica Akt. Por fim, homo-agregação deste 

receptor, induz um sinal pró-apoptótico que independe da fosforilação do ITIM. Este 

sinal pró-apoptótico é bloqueado pelo recrutamento de SHIP, após co-agregação do 

Fc RIIB ao BCR, devido à necessidade de Btk para a eficácia do mesmo105-109. Fc RIIB, 

neste caso, parece agir como um receptor determinante na seleção negativa de células B, 

cujos BCRs tenham afinidade reduzida pelo antígeno, como resultado de hipermutação 
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somática. Esta resposta apoptótica é reconhecida como um sinal de stress celular e 

necessita de co-agregação de múltíplos Fc RIIB, não sendo induzida por simples 

dimerização deste receptor109(Figura 4). Fc RIIB, além disso, realiza endocitose, porém 

não é capaz de induzir fagocitose110. 

 

           

 

 

 

 

 

2.3.4. Receptores relacionados à família dos receptores Fc – Existem evidências 

crescentes mostrando que as células mielóides expresssam diversas famílias de 

receptores, contendo isoformas ativatórias e inibitórias. Recentemente, foi caracterizada 

Figura 4. Co-agregação do FcR II ao BCR e inibição ITIM-dependente da ativação e 
proliferação celular (à esquerda). À direita, homo-agregação do FcR II, 
induzindo apoptose de células B, independentemente de fosforilação do 
ITIM. Adaptado de Ravetch et al. IgG Fc Receptors. Ann Rev Immunol, 2001 
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em humanos uma nova família de receptores expressos nesse tipo celular, chamados de 

ILT’s (“immunoglobulin-like transcripts”), LIR’s (“leukocyte Ig-like receptors”) ou 

MIR’s (“monocyte/macrophage Ig-like receptors”). Os receptores dessa família 

apresentam isoformas com diferentes domínios intra-citoplasmáticos e transmembrana, 

alguns mediando ativação e outros, inibição celular111. ILT/LIR/MIR’s incluem, pelo 

menos, 10 receptores distintos. Alguns deles (ILT-2, ILT-3, ILT-4, ILT-5 e LIR-8) 

contêm longas caudas citoplasmáticas com ITIM’s. Estes receptores inibem ativação 

celular, pelo recrutamento da fosfatase SHP-1. Outros receptores (ILT-1, “ILT-1-like 

protein”, ILT-7, ILT-8 e LIR-6a), contêm uma curta porção intra-citoplasmática, através 

da qual se associam à cadeia gamma dos receptores Fc (FcR ). ILT/LIR/MIR são 

expressos preferencialmente em células mielóides, mas células B expressam ILT-2 e 

sub-grupos de células NK e T, expressam ILT-1, ILT-2 ou ILT-5. 

A homologia entre ILT’s e KIR’s (“killer-cell Ig-like receptors”), receptores de 

células “natural-killer” que ligam moléculas do MHC, sugeriu originariamente que os 

ILT’s seriam receptores de moléculas do MHC I. Entretanto, somente ILT-2 e ILT-4 

foram confirmados, interagindo com tais moléculas. ILT-2, além disso, co-agrega com o 

TCR, o que reduz a fosforilação do CD3 . Os demais receptores ILT/LIR/MIR’s 

continuam com seus ligantes desconhecidos. 

Os receptores murinos que correspondem aos ILT/MIR/LIR’s são chamados de 

PIR’s (“paired Ig-like receptors”). Tais receptores contêm 6 domínios extra-celulares 

“Ig-like” e são encontrados em células mielóides, dendríticas e linfócitos B. PIR-B é 

expresso, ademais, em plaquetas e megacariócitos murinos. Os receptores PIR foram 

encontrados, devido às pesquisas para se encontrar um homólogo murino do receptor 



 47 

humano Fc R112. Enquanto PIR-B é um receptor inibitório com 4 ITIM’s na sua porção 

intra-citoplasmática, PIR-A é um receptor ativatório, associado à cadeia gamma dos 

receptores Fc113. Na ausência desta associação, PIR-A não é expresso na superfície 

celular114,115. O ligante dos receptores PIR permanece desconhecido. Incubação de 

células transfectadas com receptores PIR e hemácias revestidas com IgG1, IgM, IgE ou 

IgA não mostrou ligação às hemácias, enquanto que células transfectadas com 

receptores Fc se ligaram às mesmas, sugerindo que os receptores PIR não reconhecem 

imunoglobulinas116. 

SIRP’s é uma família de glicoproteínas transmembrana, expressas em neurônios 

e células mielóides. Alguns deles, chamados SIRP 1 e 2, apresentam ITIM’s intra-

citoplasmáticos, recrutam as fosfatases SHP-1 e SHP-2 e inibem vias de sinalização 

celular. O ligante do SIRP  é o CD47, uma proteína com diversas funções imunológicas 

e neuronais. 

OSCAR é um outro receptor recém-descrito, que se associa à cadeia gamma dos 

receptores Fc117,118 e envolvido em endocitose e apresentação antigênica, através do 

MHC de classe II, em células dendríticas. Ao contrário do receptor humano (hOSCAR), 

o receptor murino (mOSCAR) é expresso somente em osteoclastos. hOSCAR está 

envolvido com a maturação de células dendríticas. Quando a estimulação deste receptor 

é associada com o estímulo de determinados receptores “Toll-like”, a capacidade de 

células dendríticas de ativarem linfócitos T “naive” é significativamente amplificada119. 

A glicoproteína VI, um receptor de colágeno presente em plaquetas, também se 

associa à cadeia gamma dos receptores Fc120. Ademais, a interação entre o fator de von 
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Willebrand e a glicoproteína Ib, estímula vias de sinalização que requerem fosforilação 

do FcR  para atingirem ativação máxima121. 

Por fim, cabe citar uma nova família de receptores, recém-identificados tanto em 

humanos, quanto em camundongos, e nomeados homólogos dos receptores Fc (FcRH). 

Até o presente momento, foram identificados 6 homólogos dos receptores Fc (huFcRH1-

6). Além disso, análise recente do genoma humano identificou um novo gene 

relacionado aos receptores Fc, os receptores FcRX/FcRL/FREB e FcRY. Caracterização 

dos FcRH murinos indica diversidade considerável, com relação a humanos. Os ligantes 

dos FcRH permanecem desconhecidos. Os FcRH possuem ITIMs, ITAMs ou ambos os 

tipos de motivos sinalizatórios em suas porcões intra-citoplasmáticas. Não é descrita 

associação entre a cadeia gamma e os FcRH122(Figura 5). 
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Figura 5. Receptores Fc conhecidos até o presente momento. Como se pode observar, os 
receptores Fc homólogos não são associados à cadeia gamma. Foram tracejados 
em vermelho, os receptores caracterizados em humanos, mas que não foram 
encontrados em camundongos. Adaptado da tese de Benoit Pasquier. «Dualité 
fonctionnelle du récepteur aux fragments constants des immunoglobulines A: 
RFcalpha I ou CD89» (Doutorado em Imunologia) - Université Paris V (René 
Descartes), 2004. 

 
 

2.3.5. Receptores Fc e doenças inflamatórias -  Devido ao desenvolvimento de 

camundongos deficientes em componentes específicos do complemento, assim como em 

diferentes receptores Fc, conseguiu-se estabelecer que o papel desses dois sistemas não é 

inter-dependente, nem tampouco redundante, no que se refere à inflamação deflagrada 

por anticorpos. A ativação do complemento não está envolvida em inflamação mediada 

por imunocomplexos, mas é essencial, na proteção mediada pelos anticorpos naturais. 
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Enquanto isso, os receptores Fc ligam IgG citotóxica e imunocomplexos às células 

efetoras, apresentando um papel dominante nas doenças auto-imunes deflagradas por 

auto-anticorpos123.  

Camundongos deficientes em cadeia gamma não apresentam anafilaxia passiva 

deflagrada por IgE, seja cutânea ou sistêmica, devido à ausência da expressão do Fc RI, 

enquanto anafilaxia ativa depende, principalmente, do Fc RIIIA.  

IgG de coelho contra glóbulos vermelhos de camundongo, medeiam uma anemia 

aguda, quando injetados em camundongos selvagens. Injeção desses anticorpos em 

camundongos deficientes em cadeia gamma, C3 ou C4, demonstrou que os 

camundongos deficientes em complemento são igualmente susceptíveis, enquanto que 

os gamma-deficientes são protegidos. Análise do fígado dos animais demonstrou que as 

hemácias revestidas de IgG são fagocitadas pelas células de Kupffer, fenômeno ausente 

nos gamma-“knockout”. Situação semelhante foi demonstrada com um anticorpo 

monoclonal dirigido contra plaquetas murinas123,124. 

O modelo cutâneo para doença por imunocomplexos, a reação de Arthus, resulta 

do depósito de imunocomplexos na pele, após injeção de antígeno. Edema, hemorragia e 

infiltração neutrofílica são alterações características vistas nesta reação. Observações 

realizadas, relataram que camundongos deficìentes em C3 ou C4 apresentam reação 

normal, enquanto camundongos deficientes em cadeia gamma ou Fc RIII  não 

desenvolvem reação de Arthus. Baseando-se nestes resultados, pode-se vislumbrar que 

modelos de doenças sistêmicas causadas por depósitos de imunocomplexos, como em 

modelos de glomerulonefrite auto-imune, seriam, igualmente, atenuados em animais 

deficientes em determinados FcRs. Tais estudos também já foram relatados. Em um 
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modelo de glomerulonefrite, induzida pela injeção de anticorpos anti-membrana basal, 

observou-se que proteinúria e alterações glomerulares são atenuadas em camundongos 

deficientes em cadeia gamma. Depleção do complemento, por outro lado, não altera a 

evolução da doença. Além disso, estudos realizados com o modelo NZB/NZW, um bem 

caracterizado modelo de lúpus, também demonstraram proteção dos camundongos 

deficientes em cadeia gamma125. Tais estudos, desta forma, suportam um papel 

dominante do Fc RIII, nas reações de hiperssensibilidade do tipo II e III. 

No que se refere a infecções bacterianas, entretanto, o papel da cadeia gamma é 

controverso e pouco estudado. Alguns aspectos já foram ressaltados, mas devido ao fato 

de ser o tema central deste projeto, tais estudos serão abordados em maiores detalhes, 

mais adiante, após a exposição dos resultados que obtivemos, juntamente com a 

discussão final. 

Contra-balanceando as propriedades ativatórias dos FcR, temos o receptor 

inibitório Fc RIIB. Camundongos deficientes em Fc RII apresentam níveis elevados de 

anticorpos em resposta a um insulto antigênico e anafilaxia mediada por IgG aumentada, 

o que demonstra o papel inibitório importante desse receptor na síntese de anticorpos e 

na regulação da resposta a imunocomplexos de IgG67,126,127. Fc RIIB funciona, assim, na 

manutenção da tolerância periférica, regulando a amplitude das respostas ativatória e 

determinando o seu fim. A deleção desse tipo de resposta inibitória pode culminar em 

auto-imunidade, dependendo de outros fatores genéticos e ambientais. Camundongos 

Fc RII-“knockout” de fundo genético C57/Bl6, desenvolvem anticorpos anti-DNA e 

anti-cromatina e sucumbem a uma glomerulonefrite fatal, após 8 meses de vida. Tal 

fenótipo é ligado ao  fundo genético, não sendo visto em fundo C129 ou Balb/c68. 
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Camundongos deficientes em cadeia gamma, cabe ressaltar, apresentam níveis normais 

de Fc RII128. 

Por fim, caminhando na contra-corrente daquilo que parecia um consenso e 

demistificando o conceito de um papel exclusivamente ativatório para a cadeia gamma 

(FcR ), Pasquier et al.129 demonstraram que tratamento com um anticorpo monoclonal 

anti-Fc R (A77) é capaz de induzir um sinal inibitório, FcR  ITAM-dependente, que é 

capaz de suprimir asma, induzida pela inalação de metacolina, em camundongos 

transgênicos para tal receptor (Fc RI ou CD89). Tal artigo abre as portas, assim, para a 

compreensão dos efeitos antagônicos, observados ao se estudar a IgA sérica humana. 

Enquanto agregação desse receptor por ligantes multiméricos estimula ativação celular 

pelo recrutamento de syk, a presença de IgA sérica ou A77, na ausência de ligantes 

multiméricos, induz recrutamento da fosfatase SHP-1 pelo Fc RI, o que impede a 

fosforilação de syk, LAT e ERK, após agregação do Fc RI.  

 

2.4. Modelos animais de endotoxemia e sepse 

 

Os artigos de revisão que discutem os modelos laboratoriais de endotoxemia e 

sepse, estão invariavelmente em consenso, quanto ao fato de que a relevância de um 

determinado modelo está diretamente relacionada à capacidade do mesmo de reproduzir 

as características dessa doença, tal como ela se apresenta em humanos. Diversos outros 

fatores devem ser considerados, entretanto, ao se escolher um modelo animal para 

experimentos, dentre os quais, viabilidade do animal (animais de grande porte, por 

exemplo, podem ser de difícil obtenção), familiaridade do laboratório com a espécie, 
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custo, assim como objetivos do estudo e impecilhos, eventualmente, impostos por 

determinado modelo.  

Sendo de fácil obtenção e criação, assim como acessíveis financeiramente, 

pequenos mamíferos (ratos, camundongos, porquinhos-da-índia), são escolhidos para 

grande parte dos estudos, particularmente, quando uma amostra grande é necessária. 

Além disso, devido à vasta diversidade de camundongos geneticamente modificados, 

atualmente à disposição, esses animais têm sido cada vez mais estudados, o que estimula 

ainda mais, que se continue utilizando essa espécie em estudos futuros, pelo suporte que 

se tem da literatura, assim como pelo conhecimento cada vez maior das particularidades 

do sistema imune desses animais, que assim se obtêm.  

Por outro lado, variáveis como débito cardíaco e pressão de artéria pulmonar, por 

exemplo, são muito mais facilmente mensuradas em animais de grande porte. Devido ao 

seu grande volume circulante, esses animais são úteis, quando se necessita de várias 

amostras de sangue, tendo ainda, grande similaridade anatomo-fisiológica com relação a 

humanos, no que se refere aos sistemas renal, cardio-vascular e digestivo. Por suas 

semelhanças óbvias, estudos com primatas são valiosos. No entanto, esses animais são 

caros e trabalhar com eles não é tão prático, sendo, preferivelmente, deixados para 

estudos pré-clínicos, quando não se necessita de grandes amostras130. 

O termo endotoxemia, quando se trata de modelos experimentais de 

endotoxicose, é definido pela presença na circulação, seja de LPS, seja de endotoxina 

(LPS não purificado, com quantias variáveis de fragmentos de parede celular, lipídeos, 

lipoproteínas e polissacárideos). Apesar das similaridades entre endotoxemia e sepse, as 

diferenças existentes em diversos parâmetros clínico-laboratoriais tornam difícil a 
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correlação entre os dois modelos. Voluntários humanos, por exemplo, que 

desenvolveram tolerância a LPS, ainda manifestam febre e outros sinais sistêmicos, 

durante infecção com organismos viáveis131. Os estudos com os camundongos C3H/HeJ, 

descritos juntamente com os mecanismos de imunidade inata, é outro exemplo de que os 

modelos não são sobreponíveis. Caracterização da hemodinâmica dos dois modelos, 

mostra que as doses de LPS utilizadas foram exageradas e não reproduzem sepse. 

Variáveis metabólicas, citocinas e diversos outros parâmetros de infecção sistêmica, 

igualmente, não apresentam boa correlação. Endotoxemia, enfim, é um modelo para se 

estudar LPS, mas os resultados não podem ser transpostos para sepse, devido ao risco de 

se chegar a falsas conclusões. 

O modelo mais simples de endotoxemia é a infusão intraperitoneal ou 

endovenosa de um bolus de LPS, na ausência de qualquer tratamento de suporte. 

Quando coelhos recebem uma dose elevada de LPS (5mg/kg), eles apresentam 

diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular periférica, ocorrendo o 

contrário, quando a dose é pequena (1-3 g/kg)132,133. Resposta semelhante ocorre em 

ratos134. Cães tendem a um quadro hipodinâmico.  

Nosso conceito das perturbações circulatórias características do choque séptico 

humano (débito cardíaco elevado, diminuição da resistência vascular sistêmica e da 

pressão capilar pulmonar), entretanto, são baseadas em dados colhidos de pacientes, ou 

seja, indivíduos que estão sendo tratados, recebendo suporte intensivo, ressuscitação 

volêmica e drogas vasoativas. Devido a isso, alguns grupos no final da década de 80, 

começaram a tratar os animais em endotoxemia, com ressuscitação hídrica135,136. Este 

modelo reflete, satisfatoriamente, as manifestações hemodinâmicas do choque séptico, 
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mas as críticas permanecem, com relação à transposição de dados obtidos por 

endotoxemia para sepse, por motivos óbvios, principalmente no que se refere a esse 

trabalho, que estuda em particular as características do sistema imune nesta doença. 

Dentre os modelos de endotoxemia, cabe ainda citar os modelos de infusão contínua de 

LPS e os de infecção peritoneal. Em ambos, tentou-se mimetizar o fato de que durante 

uma infecção, as bactérias invadem a circulação gradativamente e de maneira contínua, 

ao invés da sobrecarga aguda e maciça imposta por um bolus de bactérias, o que, na 

realidade, acaba se asssemelhando mais a um modelo de intoxicação aguda, uma 

situação bastante diversa.  

Wichterman et al.
137reconheceram quatro modelos para se induzir sepse em 

animais de laboratório: 1) infusão endovenosa de bactérias vivas; 2) peritonite induzida 

por implante de inóculo definido de bactérias; 3) indução de abcesso de partes moles em 

extremidades; 4) peritonite induzida sem inóculo definido. Utilizarei essa classificação, 

por ser ainda atual e bastante útil, para expôr os modelos de sepse vigentes. 

Apesar das críticas, muitos pesquisadores continuam a utilizar modelos de 

infusão endovenosa de bactérias viáveis para induzir sepse. O principal problema se 

deve ao fato de que a maioria dos pacientes não são acometidos por uma invasão maciça 

e súbita de bactérias num determinado momento, mas ao contrário, vítimas de invasão 

bacteriana intermitente e persistente, proveniente de um foco infeccioso definido. 

Apesar de o modelo de infusão intravascular ser o de mais simples reprodução, mesmo 

quando a infusão de bactérias é feita de maneira contínua, não se consegue reproduzir de 

maneira satisfatória sepse e, na minha opinião, os resultados decorrentes devem ser 

interpretados com cautela. Como já foi comentado, esse modelo foi vastamente utilizado 
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no passado, levando inúmeras vezes a resultados enganosos. A insistência no uso de 

largas doses de bactérias se deve em parte, provavelmente, ao fato de que as cepas de E. 

Coli mais freqüentemente usadas nesses estudos foram a O86 e a O111, ambas soro-

sensíveis, ou seja, facilmente mortas na circulação sanguínea, mesmo na ausência de 

neutrófilos, o que justifica a necessidade de altas doses para se produzir toxicidade138. 

Quando doses elevadas de bactérias são utilizadas, valores elevados de citocinas pró-

inflamatórias são observados e o seu antagonismo é associado a uma maior sobrevida. 

Em modelos que produzem elevações menos drásticas de citocinas, entretanto, 

asssemelhando-se mais com a apresentação dessa doença em humanos, tais resultados 

não são encontrados139. Parâmetros hemodinâmicos, similarmente, não apresentam boa 

correlação. Injeção de E.coli em ratos, em bolus, numa dose de 1010 organismos/kg, 

resulta em débito cardíaco elevado por 90 minutos, após o que o mesmo cai para valores 

normais140. Quando é realizada infusão contínua dessas bactérias por cinco horas, na 

mesma dose, também em ratos, o débito cardíaco permanece estável por três horas e 

depois desce para valores abaixo da normalidade141. 

Numerosos laboratórios utilizam infusão de bactérias viáveis para induzir sepse 

em animais de grande porte, inclusive primatas. Alguns protocolos parecem reproduzir 

diversas características dessa doença e devido às dificuldades de se trabalhar com esses 

animais e à falta de modelos mais adequados, tornam-se, infelizmente, uma das poucas 

alternativas aceitáveis, quando reproduzido por pesquisadores experientes. Em 1982, por 

exemplo, Carrol e Snyder descreveram um modelo de bacteremia em primatas e 

utilizaram-no para estudar os efeitos de administração endovenosa de fluidos na 

hemodinâmica e no metabolismo em sepse142. Nesse modelo, macacos são anestesiados 
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com quetamina e recebem altas doses de E. Coli (9 x 1012 organismos/kg); o débito 

cardíaco  aumenta, significativamente, quando os animais são agressivamente 

hidratados. Tanto esses autores, quanto outros pesquisadores, usando o mesmo modelo, 

demonstraram que ele reproduz diversas características de sepse, como hiperlactatemia, 

apesar de consumo normal de oxigênio142, baixa resistência vascular sistêmica143,144, 

diminuição do débito urinário e da taxa de filtração glomerular143 e hipoxemia arterial144.  

Mais interessantes, entretanto, são os modelos de peritonite. No que se refere aos 

modelos com inóculo definido de bactérias, os primeiros relatos são de 1978, quando 

Bartlett et al.
145 modificaram o modelo de peritonite em ratos, descrito por Onderdonk et 

al.
146 e Weinstein et al.

147, em que cápsulas de gelatina, contendo sulfato de bário e fezes 

de ratos eram implantadas na cavidade abdominal, quantificando a quantidade de 

bactérias prevalentes no inóculo, tentando assim, controlar melhor tal modelo. Este 

modelo, apesar de não ser de simples realização, apresentou resultados satisfatórios. Há, 

inicialmente, um quadro de peritonite aguda, bacteremia e alta mortalidade. Os animais 

que sobrevivem evoluem com localização da infecção e formação de abcessos, 

resistindo por um tempo bem mais prolongado. 

Em 1980, Ahrenholz e Simmons constataram que mortalidade de 100% é obtida 

após 24 horas, quando E. Coli viáveis (2x108 organismos), suspensas em solução salina, 

são injetadas intra-peritonealmente em ratos. Outros pesquisadores, igualmente, já 

haviam tentado induzir peritonite em ratos, através da injeção de bactérias viavéis, mas 

mostraram-se insatisfeitos, afirmando já na época que os resultados “não representam 

um modelo de peritonite, mas de endotoxicose”148. Entretanto, Ahrenholz e Simmons, 

modificando tal modelo, demonstraram que, quando o mesmo número de bactérias é 
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implantado em um coágulo de fibrina bovina, a mortalidade precoce diminui, os ratos 

desenvolvem abcessos e apresentam uma mortalidade em 10 dias de 90%149. Portanto, o 

coágulo retarda a absorção sistêmica das bactérias e promove o desenvolvimento de uma 

infecção mais localizada. Nakatani et al., posteriormente, desenvolveram um modelo de 

abcesso intra-peritoneal em ratos, que permite também o controle sobre o tipo e o 

número de bactérias. Neste modelo, um pellet, consistindo de fezes autoclavadas, ágar e 

um número conhecido de E. coli ou B. fragilis, é implantado intra-peritonealmente150. 

Os modelos de peritonite com inóculo definido reproduzem de maneira muito 

mais fidedigna os achados clínico-laboratoriais de pacientes sépticos, do que os modelos 

de infusão de bactérias ou endotoxina. Ao contrário dos outros modelos de peritonite, 

ademais, tais modelos permitem o completo controle sobre o número de bactérias, assim 

como a escolha de qual agente infeccioso será implantado.  

Dentre os modelos de peritonite com inóculo não definido, o mais conhecido e 

largamente utilizado é o modelo de punção e ligadura cecal (CLP)151-154. Em 1968, 

Clowes já havia descrito um modelo de ligadura cecal, no qual afirmava que devido à 

necrose e extravasamento subseqüente de fezes para a cavidade abdominal, se 

conseguiria induzir sepse155. Tal modelo, entretanto, não conseguiu ser reproduzido por 

diversos outros pesquisadores, inclusive Wichterman que, por fim, acaba modificando-o 

pela realização de punções, distamente à ligadura do cécum. Tal modelo, descrito em 

ratos em 1980137, conforme detalhado em Material e Métodos, foi validado, 

posteriormente, em camundongos e, inclusive, animais de grande porte como ovelhas156. 

Resumidamente, ligadura cecal é realizada por procedimento cirúrgico, seguida de uma 

ou mais perfurações, distalmente à ligadura, o que permite extravasamento de fezes e 
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induz isquemia, seguida de necrose, do tecido ligado. As bactérias que contaminam 

continuamente a cavidade abdominal, causam peritonite, com rápida evolução para 

sepse. Apenas seis horas após a cirurgia, bactérias já podem ser detectadas na circulação 

sanguínea, por hemocultura, e os animais apresentam sinais clínicos nítidos de infecção. 

Hemoculturas realizadas por Wichterman, durante a descrição do modelo, revelaram-se 

positivas para E. Coli, S. Bovis, P. Mirabilis e B. Fragilis. O insulto pode ser controlado 

por alteração no número de perfurações, assim como alteração no calibre da agulha 

utilizada para a realização dos pertuitos. A principal desvantagem desse modelo é a 

dificuldade de se controlar a magnitude do insulto, o que pode ser solucionado pelo uso 

de amostras numerosas, algo viável, quando se trabalha com animais de pequeno porte. 

A principal vantagem é sua simplicidade e fácil reprodutibilidade, não havendo 

necessidade de cultura, nem quantificação do número de bactérias ou, em outras 

palavras, de se preparar o inóculo. Ademais, esse modelo de peritonite na presença de 

tecido desvitalizado, apresenta nítida semelhança com diversas situações clínicas, como 

apendicite perfurada e diverticulite. Quando comparado a modelos de infusão de LPS, 

sua maior relevância é incontestável157, sendo, além disso, um modelo que reproduz, 

fidedignamente, os achados de apoptose sepse-induzida158. 

Por fim, cabe citar os modelos de infecção de partes moles. Um dos primeiros 

modelos de sepse com débito cardíaco elevado é o modelo de Albretcht e Clowes, de 

1964159. Neste modelo, um abcesso de partes moles é induzido por injeção de 10 a 20ml 

de cloreto de cálcio nos músculos da coxa. Este procedimento resulta em necrose local, 

seguida de infecção espontânea. Desde então, modificações deste modelo foram 

propostas, inclusive com a injeção de bactérias, ocupando o lugar do cloreto de cálcio.  
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O fato de existirem tantos modelos, torna evidente que nenhum deles deve ser 

isento de imperfeições. Sepse, como doença extremamente heterogênea, é de difícil 

reprodução em laboratório. Na maioria dos experimentos, os animais utilizados são 

saudáveis, jovens e não sofreram insultos prévios. Além disso, por ser uma doença que 

leva à morte, geralmente, após um certo período de tratamento em UTI, não ocorrendo, 

costumeiramente, de forma fulminante (com exceção de casos de meningococcemia, em 

pacientes imunodeprimidos, dentre outros), necessita para ser fielmente reproduzida de 

um modelo que permita acompanhamento a longo prazo, inclusive com reprodução da 

assistência mantida, em geral, nesses casos (ventilação mecânica, drogas vasoativas, 

ressuscitação volêmica, etc), ou seja, de uma verdadeira UTI de animais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 
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• Avaliar a mortalidade de camundongos deficientes em cadeia gamma 

(FcR ), assim como camundongos transgênicos para o hFc RI (CD89), 

comparativamente a camundongos selvagens de mesmo fundo genético, 

quando submetidos a peritonite induzida por punção e ligadura cecal (CLP) 

 

• Avaliar a resposta inflamatória destes mesmos camundongos, mediante 

análise de citocinas pró e anti-inflamatórias e recrutamento de células 

inflamatórias 

 

• Caracterizar a flora bacteriana pós-CLP de camundongos deficientes em 

cadeia gamma e selvagens 

 

• Elucidar as causas que levam a possíveis diferenças de flora nesses animais 

 

• Elucidar os mecanismos moleculares que explicam as possíveis causas 

encontradas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Métodos 
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Análise estatística: Curvas de mortalidade foram analisadas por curvas de Kaplan-Meier 

e “log rank test”. Dosagens que demonstraram apresentação não-paramétrica foram 

analisadas por Teste U de Mann-Whitney e valores com distribuição paramétrica, 

através de teste t de “Student”. Foram considerados significativos os valores com p < 

0,05. 

 

Procedimentos com animais: Todos os procedimentos com animais foram realizados, 

de acordo com as normas da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq) e da Faculté de Médecine Xavier Bichat, Université Paris VI (França). 

 

Obtenção de células e linhagens celulares: Os experimentos in vitro deste projeto, que 

necessitaram de células vivas, foram possíveis, através da obtenção de neutrófilos 

peritoneais de camundongos, mediante peritonite química, induzida pela injeção intra-

peritoneal de 2,0 ml de Thioglycollate 3% (Sigma-Aldrich, USA) e lavagem peritoneal, 

3 horas após. Para obtenção de macrófagos peritoneais, injetamos 3,0 ml de “Enriched 

Thioglycollate Broth” 3% (Sigma-Aldrich, USA) e aguardamos 7 dias, antes de realizar 

lavagem peritoneal. Células esplênicas e sanguíneas de camundongos foram, por vezes, 

necessárias. Além disso, dispusemos da linhagem celular RBL (basófilos de rato). 

 

Produção de anticorpos monoclonais: Anticorpos monoclonais foram produzidos, 

através da injeção de hibridomas em camundongos “nude”. A77 é um anticorpo anti-

Fc R, resultante da fusão de células de linfonodos de camundongos Balb/c 
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hiperimunizados com Fc R humano e células de mieloma murino Ag8.653. O 

hibridoma A77 foi o escolhido para o presente estudo, dentre os hibridomas com 

semelhante especificidade, apesar de quatro diferentes anticorpos disponíveis (A3, A59, 

A62 e A77), serem fortemente reativos a uma sub-população de células mononucleares 

e, virtualmente, a todos os granulócitos (>99%) de diferentes amostras celulares160. No 

intuito de se produzir A77 em quantidades significativas, tal hibridoma foi multiplicado 

em meio de cultura contendo RPMI 1640 glutamax (GIBCO, Invitrogen, USA), com 

10% de soro bovino fetal (FBS- GIBCO, Invitrogen, USA), ß-mercaptoetanol (Sigma, 

USA) e Penicilina-Streptomicina, acrescido de macrófagos peritoneais de camundongo 

(“feeder’s”), previamente irradiados com 3000 rad, durante 5 minutos. Incubação foi 

realizada a 36ºC, com 7% CO2. A seguir, peritonite inflamatória foi induzida nos 

camundongos “nude”, por administração intra-peritoneal de 0,5ml de 2,6,10,14-

tetrametil-pentadecano (Pristane, Sigma-Aldrich, USA) em cada animal. Sete a dez dias 

após, as células de hibridoma foram contadas e 5-10 x 106 células de hibridoma, 

ressuspensas em RPMI, foram injetadas na cavidade abdominal de tais camundongos 

(volume máximo de 3ml por animal).  Nos dez a quinze dias que se seguem, os 

camundongos começaram a desenvolver ascite. Punção da ascite foi realizada, a partir 

deste momento, com jelco 18, e o material foi coletado em tubo falcon (Becton & 

Dickinson, USA), contendo 10µl de heparina. Os camundongos foram, então, 

acompanhados diariamente e repuncionados, quando voltavam a apresentar ascite 

volumosa, sendo após algumas semanas, sacrificados por deslocamento cervical. A 

ascite recuperada foi mantida, após a coleta, por uma hora a temperatura ambiente, 
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sendo a seguir centrifugada (3000 rpm, durante 15 minutos, a 4ºC) e o sobrenadante 

estocado a -20ºC, para posterior purificação dos anticorpos obtidos.  

Como controle para os experimentos com A77, foi escolhido o hibridoma 

PY320.1, que produz um anticorpo irrelevante. Técnica idêntica à descrita para a 

produção de A77, foi realizada para a produção de grandes quantidades deste anticorpo 

controle. 

2.4G2, um anticorpo monoclonal anti-Fc IIIa e IIb161, resultante da fusão de 

células esplênicas de rato hiperimunizadas com macrófagos P388D e macrófagos J774 

(deficientes em FcRII) e células de mieloma murino P3U1 foi, de forma similiar, 

produzido em grandes quantidades, através de purificação de ascite. Por fim, a mesma 

técnica foi utilizada para a produção do seu anticorpo controle, já que o anticorpo 

PY320.1 é um anticorpo murino e os experimentos com o 2.4G2 exigiam um anticorpo 

de rato, como controle. 

 

Purificação de anticorpos: A ascite resultante da injeção dos hibridomas nos 

camundongos “nude” foi submetida à precipitação em solução concentrada de sulfato de 

amônia (pH 7,2) e, posteriormente, purificada, através de cromatografia, utilizando-se 

coluna de DEAE (Ciphergen Biosystems, USA). Os anticorpos resultantes foram 

concentrados, através de centrifugação (Amicon®Ultra Millipore, USA), e a 

concentração final foi quantificada por espectofotometria. Os anticorpos foram mantidos 

a 4ºC, em solução de ácido bórico (24,73g/4L de solução, Sigma, USA), di-sódio 

tetraborato decahidrato (38,14g/4L, Sigma) e NaCl (17,53g/4L, Sigma), em pH8,3, 

sendo dialisados contra PBS, 24 horas antes de serem utilizados. 
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Para o preparo de Fab, utilizado nos experimentos com A77 e PY320.1, os 

anticorpos são dialisados contra NaCl 0,9% a uma concentração de 1 a 10mg/ml. Em 

seguida, é acrescentado tampão Acetato a uma concentração final de 0,1M, pH 4,0, e 

pepsina, numa concentração 50 vezes menor do que a quantidade de anticorpos a serem 

digeridos. Aguarda-se a digestão, durante 8 horas, a 37°C. Para se interromper a reação, 

é realizada diálise dos anticorpos contra Tris-HCl, 0,1M, pH 7,5. Após a digestão com 

pepsina, os anticorpos se encontram na forma de Fab’2. Para obtenção de Fab, 

acrescenta-se cisteína (Sigma), 0,01M de concentração final e aguarda-se a redução, 

durante 2 horas, a 37°C. A cisteína reduz as pontes dissulfídricas entre as 2 cadeias 

pesadas, deixando intactas as pontes entre as cadeias leves. Após 2 horas, acrescenta-se 

iodoacetamida (Calbiochem, EMD Biosciences, USA), 0,15M de concentração final e 

aguarda-se a alquilação, durante 30 minutos, a temperatura ambiente. A iodoacetamida 

estabiliza os fragmentos Fab reduzidos. Procede-se, por fim, diálise contra solução de 

ácido bórico, Borax e NaCl, para estocagem, após confirmação do resultado, mediante 

migração das amostras em gel de SDS/PAGE e coloração com solução de azul de 

Coomassie (0,1% de Azul de Coomassie puro – Bio-Rad laboratories; 99,9% solução de 

Metanol 40%, ácido acético 10%) (Figura 6). Por fim, A77 é testado, funcionalmente, 

através de ativação celular, caracterizada pela fosforilação de syk, visualizada por 

immunobloting, conforme descrito a seguir. 2.4G2, por sua vez, é analisado, 

funcionalmente, por FACS (vide a seguir). 
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Figura 6. Coloração com Azul de Coomassie, mostrando A77 sob a forma de 
Fab, após   digestão com pepsina e redução com cisteína 

 

 

“Immunoblotting”: Foi realizado neste projeto, técnica de “immunobloting”, a partir de 

células murinas sanguíneas, esplênicas e peritoneais, assim como a partir de células 

imortalizadas de rato (RBL – “rat basophilic leukemia”); estas últimas foram 

previamente transfectadas, no intuito de expressarem o hFc R. Quando necessário, 

inicialmente, o material foi submetido à incubação, a temperatura ambiente, durante 10 

minutos, em solução hipotônica, para lise de hemácias. Após isso, o material foi lavado 

com RPMI a 37ºC (sem soro bovino fetal) e submetido à estimulação que se pretendia 

analisar ou diretamente lisado, no gelo, durante 20 minutos, através do uso de solução 

contendo 50mM HEPES pH 7,4, 50mM NaF, 50mM NaCl, 1mM Na3VO4, 30mM 

Na4P2O7, 50U/ml aprotinin e 10 g/ml leupeptin (200 l de solução de lise/ 106 células). 

O detergente a ser acrescentado variou, dependendo do objetivo. Os experimentos 

demonstrados neste trabalho foram realizados com NP-40 1% (Nonidet P40 Substitute, 

Fluka BioChemika, Switzerland) ou Triton 1%/SDS 0,1%. Foi realizada centrifugação a 

15000rpm, 10min, a 4ºC e aspirou-se o sobrenadante, ao qual foi acrescentado tampão 

de amostra (solução contendo Tris-HCl 1M pH6.8, glicerol, SDS e azul de bromofenol), 

45kDa 
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num volume igual ao mesmo. As amostras foram, então, aquecidas a 100°C, durante 5 

minutos. As células RBL transfectadas foram utilizadas para prova funcional de 

anticorpos, pelo estímulo com A77 ou PY320.1, 10 g/ml (incubação por 1 hora), antes 

de serem submetidas à lise. 

As amostras foram submetidas, então, à migração em gel de SDS/PAGE - 

eletroforese em gel de poliacrilamida, contendo dodecilsulfato de sódio (SDS, Bio-Rad 

laboratories, USA), persulfato de amônia 10%, Tris-HCl (Sigma) e N,N,N’,N’-

Tetrametil-etilenoamina (TEMED, Bio-Rad laboratories), sendo assim separadas por 

diferença de carga elétrica e identificadas pelo tamanho molecular característico, através 

da transferência das proteínas para membrana de PVDF (Millipore Co., USA), 

submersão com anticorpos específicos radiomarcados e auto-radiografia. Anticorpo de 

coelho anti-cadeia gamma de camundongo, assim como anticorpo anti- -actina de 

camundongo e anti-fosfotirosina (4G10) de rato, foram, gentilmente, concedidos pelo 

Dr. Ulrich Blank, do nosso laboratório. Utilizamos como anticorpo secundário, anti-IgG 

de coelho, de rato ou de camundongo conjugadas à peroxidade, segundo necessário, 

seguidos de 5 minutos de incubação com kit de detecção “Supersignal 

Chemiluminescent Substrate” (PerbioScience, USA) (Figura 7).  
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Citometria de fluxo: Análise funcional do anticorpo 2.4G2, assim como de seu 

anticorpo controle, foram realizadas por citometria de fluxo. Células esplênicas de 

camundongo foram incubadas com IgG de coelho, no intuito de bloquear os receptores 

Fc inespecíficos, durante 20 minutos, numa concentração de 100 g/ml (10 l/tubo). Em 

seguida, foram acrescentados os anticorpos a serem testados, no mesmo volume e 

concentração e aguardou-se uma nova incubação, durante uma hora. A seguir, foram 

Figura 7. “Immunobloting” anti-fosfotirosina mostrando fosforilação de proteína de 65kDa, 
correspondente a Syk, após estimulação prévia de células RBL, transfectadas com o 
Fc RI. Teste utilizado para análise funcional do anticorpo, após purificação. C- = 
controle negativo; C+ = controle positivo 

 C-      C+   A77    A77 

Syk 65kDa 
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realizadas três lavagens dos tubos, centrifugando-os com 2ml de solução de 

PBS/BSA4%/Azida0,1%. Ao “pellet” foi injetado 10 l/tubo de anticorpo de 

camundongo, anti-rato biotinilado (Southern Biotechnology, USA). Incubou-se, durante 

40 minutos, novamente três lavagens e acrescentado Streptavidina-APC (Southern 

Technology, USA). Aguardaram-se 40 minutos, três lavagens, procedeu-se à lise das 

hemácias (FACS lysis solution, Becton & Dickinson, USA) e realizou-se a leitura dos 

tubos, através da passagem das células em aparelho FACS-Scalibur (Becton & 

Dickinson, USA) e análise com o “software” CellQuest (Figura 8). 

 

 

 

Controle negativo Controle positivo 2.4G2 purificado 
 

 

 

 

Figura 8. Marcagem ao FACS do anticorpo controle usado nos experimentos, assim 
como de controle positivo e de amostra de 2.4G2, após purificação em 
coluna de DEAE 
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Os estudos de apoptose foram realizados pela marcagem de esplenócitos e 

células mielóides peritoneais de camundongos KO-gamma, 24 horas pós-CLP, com 

Anexina V-APC (BD biosciences, USA) e iodeto de propidio, após lise das hemácias 

com solução hipotônica (8,3g NH4Cl/ 1g NaHCO3/1ml EDTA 100mM ph8 inicial/ qsp 1 

litro) e bloqueio dos receptores inespecíficos com IgG de coelho. Os linfócitos B foram 

identificados por terceira marcagem com anti CD-19-FITC (Becton & Dickinson, USA), 

enquanto as células mielóides peritoneais, por marcagem com CD11b-FITC (Becton & 

Dickinson, USA).  Trinta minutos antes da cirurgia, os camundongos receberam injeção 

intra-peritoneal de 400 g de 2.4G2 ou anticorpo controle. É descrito na literatura que 

dose intra-peritoneal de apenas 4 g/g de peso é suficiente para abolir, quase 

completamente, em camundongos, o “clearance” de partículas marcadas162.  

 

Células peritoneais, pós-CLP, para caracterização da expressão de TLR-2, TLR-

4, CR3 e PIR-A/B em camundongos selvagens e KO-gamma, foram obtidas por lavado 

peritoneal. Tais células foram bloqueadas com IgG de coelho (ICN biomedicals, USA), 

10 g/ml, durante 40 minutos. A seguir, procedeu-se incubação com anticorpo de 

camundongo anti-TLR 2 (clone TL2.5), gentilmente cedido pelo Dr. Carsten J. 

Kirschning (Institut of Medical Microbiology, Immunology and Hygiene, Munich, 

Germany)163, anticorpo de rato anti-TLR 4 (Becton & Dickinson, USA) ou anticorpo de 

camundongo anti-PIR-A/B (Becton & Dickinson, USA), 100 g/ml, durante uma hora. 

Após duas lavagens com PBS/BSA1%/Azida 0,1%, iniciou-se incubação com segundo 

anticorpo (anti-camundongo biotinilado ou anti-rato-biotinilado – Southern 

Biotechnologies, USA), 10 g/ml, que dura 40 minutos. Por fim, lavaram-se novamente 
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as células duas vezes e, durante 30 minutos, procedeu-se a última incubação no gelo 

com Streptavidina-APC (Becton&Dickinson, USA), 10 g/ml. Todas as células, neste 

experimento, se mostraram CD 11b-FITC positivas. Marcagem para análise da 

expressão de CR3 (CD11b/CD18) foi realizada diretamente por marcagem com CD11b-

FITC (Becton & Dickinson, USA). 

 

Modelo de punção e ligadura cecal (CLP): O modelo de ligadura e punção cecal (CLP) 

foi, originariamente, descrito em ratos por Wichterman e colaboradores137, sendo, 

posteriormente, validado em camundongos por Baker e colaboradores164. No nosso 

estudo, foram utilizados camundongos com 8 a 10 semanas de idade,  de ambos os 

sexos, fornecidos pelo biotério central da FMUSP e pelo biotério da Faculté de 

Médecine Xavier Bichat, Université Paris VI (Paris, França). Foram submetidos à 

cirurgia, camundongos de linhagens Balb/c e C129 selvagens, assim como três 

diferentes camundongos geneticamente modificados, a saber: camundongos transgênicos 

para o hFc R (CD89) de fundo C57Bl/6 ou Balb/c; camundongos “knockout” -/- para a 

cadeia gamma dos FcR, de fundo misto C129 X Balb/c e um segundo grupo de 

camundongos transgênicos para o hFc R de fundo C57Bl/6, que diferem do primeiro 

grupo, devido a uma mutação que substitui a arginina da posição 209 dessa proteína, por 

lisina, impedindo sua ligação à cadeia gamma e nomeado de camundongo R209L. Os 

camundongos “knockout” para a cadeia gamma, além disso, foram acasalados com 

camundongos selvagens de linhagem C129, dando origem a camundongos heterozigotos 

para esta cadeia. A transgenêse do hFc R foi realizada sob controle do promotor do 

CD11b, resultando em uma expressão significativa em monócitos e macrófagos. 



 74 

Para a realização de ligadura e punção cecal, os animais foram inicialmente 

anestesiados com cloridrato de quetamina (Ketalar, Parker-Davis), 25mg/kg, e 

cloridrato de tiazina (Rompun, Bayer), 10mg/kg, administrados por via intraperitonial. 

A seguir, foram submetidos à laparotomia com incisão de aproximadamente 2 cm em 

linha mediana, o suficiente para se exteriorizar o ceco. Fezes do cólon ascendentes 

foram impelidas por compressão manual para o ceco, a fim de se encher ao máximo esta 

cavidade. Com fio de algodão 3.0, neste momento, realiza-se firme ligadura cecal, sem 

causar obstrução intestinal. Foram realizadas duas punções, distalmente à ligadura, com 

agulha 21 gauge, e o local foi comprimido no intuito de se testar a patência das punções. 

Por fim, o abdômen foi fechado por planos e os camundongos foram hidratados com 1 

ml de solução salina, administrada por via subcutânea. Os camundongos foram 

mantidos, após o procedimento, em temperatura ambiente e receberam água e ração à 

vontade. Poucas horas após a cirurgia (6 a 12 horas), os animais já demonstraram sinais 

clínicos evidentes de infecção, tais como pêlos eriçados, prostração, vasoconstrição e 

má-perfusão de extremidades, além de tendência a se agruparem. Camundongos 

submetidos a cirurgias do tipo "sham" continuavam vivos (n=9), após sete dias do 

procedimento, o que demonstrou que a anestesia e o procedimento cirúrgico foram bem 

tolerados. 

 

Técnica de PCR (Polymerase chain reaction): Os camundongos “knockout” foram 

acasalados de forma a não necessitarem de genotipagem (homozigotos entre si ou com 

selvagens). Os animais transgênicos, entretanto, foram sempre cruzados com 
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camundongos C57Bl/6 selvagens, não havendo, assim, possibilidade de nascimento de 

homozigotos. As crias, neste último caso, heterozigotos ou selvagens, foram separadas 

pela técnica de PCR em dois grupos: transgênicos ou não. Segue a seguir, descrição de 

como realizamos a extração de DNA e PCR dos camundongos. 

 

Extração do DNA - Foi realizada quando as crias completaram 4 semanas de idade. 

Fragmento da orelha do animal foi digerido em 30 µl de solução de proteinase K 

(Invitrogen, USA), diluída 1:100 em tampão (Tris 0.1M pH7.8, EDTA 0.005M, 0,5% 

SDS), durante duas horas a 56°C. 

  

Técnica de PCR - Para a realização de PCR, foi calculado mix com volume final de 

30µl. Compõem o mix: dNTPs 25mM (Invitrogen, Life Technologies, USA), Buffer 10x 

(Invitrogen, USA), MgCl2 50mM (Invitrogen,USA), os primers para FcαR em 

concentração 10mM (Gibco, USA), H2O, DNA e Taq polymerase (Invitrogen, USA). A 

saber, a seqüência de bases dos primers é a seguinte:  

5´-GGGGAATTCGACGCAAACAAGGCAGGGCGC-3´ 

5´-GGGGTCGACCTTGCAGACACTTGGTGTTCG-3´77 

Os tubos eppendorf contendo o mix foram, então, submetidos à polimerização em 

aparelho automatizado, com a seguinte sequência de ciclos: 5 minutos a 94°C; 30 ciclos 

de, respectivamente, 30 segundos a 94°C, 1 minuto a 62°C e 40 segundos a 72°C e, por 

fim, 5 minutos a 72°C. Enquanto isso, foi preparado gel de agarose 0,7% (Gibco, USA) 

em TBE (tampão com Tris, ácido bórico e EDTA), acrescido de 1µl de brometo de 
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etídio (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). O gel resultante foi colocado em 

cuba de eletroforese, sendo embebido em mais TBE, após solidificar. Finalizada a 

polimerização, cada mix foi acrescido de solução de amostra 6X (diluição 1:6), sendo 

aplicado 15µl do volume final de cada tubo nos poços do gel, com os controles positivo 

e negativo (H2O), mais DNA ladder (3µl). Eletroforese foi iniciada a 90V, durante 40 

minutos. O resultado foi visualizado mediante transiluminação do gel por raios ultra-

violeta (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9. PCR do Fc R (CD89), utilizado para identificação de camundongos       
transgênicos 

 

 

Dosagem de citocinas: Oito horas após realização de CLP, quando os valores de 

citocinas pró-inflamatórias atingem seus valores máximos neste modelo165,166, sangue 

dos camundongos foi coletado por punção ocular. Após 40 minutos em temperatura 

ambiente, o sangue foi centrifugado e o soro foi aspirado e estocado a -30°C. A seguir, 

tais animais foram sacrificados por deslocamento cervical, não sendo inclusos, portanto, 

nos experimentos de avaliaçao de sobrevida pós-CLP. Neste momento, foi realizada 

lavagem peritoneal, pela infusão de 2ml de PBS na cavidade abdominal, abertura de 

0,7Kb 



 77 

orifício de 1,0cm na parede anterior do abdômen e aspiração com seringa. O lavado 

recuperado foi centrifugado e o sobrenadante, estocado a -30°C. 

Através de técnica de Elisa-sanduíche, foram dosadas nessas amostras os níveis 

séricos de TNF  (R&D systems, USA) e IL-10 (kit doado pela Dra. Agnès Lehuen, 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, França). O anticorpo primário foi diluído em 

solução de Borato e aguardou-se incubação, durante uma noite. No dia seguinte, 

realizaram-se três lavagens dos poços (placa de 96 poços) com solução de PBS/0,05% 

Tween 20 (Sigma, USA) e bloqueio com BSA1%, Sucrose 5% (Sigma, USA) em PBS 

com 0,05% de Azida. Após uma hora de bloqueio, lavaram-se novamente três vezes os 

poços e acrescentou-se as amostras (25 l de soro, diluído em mesmo volume de 

PBS/0,1%BSA; amostras em duplicata) e os controles. Incuba-se 2 horas, nova lavagem 

e acrescenta-se anticorpo secundário. Nova incubação de 2 horas, lavagens e 

acrescentado Streptavidina-AP (fosfatase alcalina) para as dosagens de IL-10 e 

Streptavidina conjugada a HRP – “horseradish-peroxidase” – para as dosagens de TNF . 

Após 20 minutos, revelou-se a placa com solução de dietanolamina (Sigma, USA), 

MgCl2, HCl e p-nitrofenilfosfato (Bio-Rad laboratories, USA) para as dosagens de IL-10 

e tetrametilbenzidina, para as dosagens de TNF . Interrompeu-se a reação após 20 

minutos, adicionando-se HCL 1N e procedeu-se à leitura das placas, determinando-se a 

densidade óptica (405 nm para o protocolo de IL-10 e 450nm para o protocolo da R&D 

systems). 

 



 78 

Pesquisa de opsoninas no soro de camundongos: Para sabermos se os camundongos 

usados nos nossos experimentos, de oito semanas de idade, já haviam desenvolvido uma 

resposta primária a bactérias e se já havia, portanto, a presença de opsoninas no seu 

sangue, incubamos uma amostra polimicrobiana de bactérias doadas pelo Laboratório de 

Microbiologia da Faculté de Médecine Xavier Bichat, com o soro desses camundongos 

(10% do volume total), durante 1 hora, a 37ºC. Em seguida, lavadas as bactérias 3 vezes 

com RPMI (1500g, 10 minutos, 4ºC), procedemos a nova incubação com 100 g/ml de 

anticorpo de rato anti-Ig de camundongo-FITC (Becton & Dickinson, USA). O resultado 

foi visualizado por microscopia fluorescente. 

 

Fagocitose: Para os experimentos de fagocitose, camundongos selvagens e KO-gamma 

receberam injeção intra-peritoneal de Thioglicolato, conforme já descrito, no intuito de 

se produzir peritonite química e aumentar o número de neutrófilos na cavidade 

peritoneal. Os camundongos foram, posteriormente, sacrificados e submetidos à 

lavagem peritoneal com RPMI/5% soro bovino fetal. As células obtidas foram 

centrifugadas a 1300 rpm, 5 minutos, a 4ºC, ressuspendidas num volume total de 1,0ml e 

contadas, ao microscópio, com auxílio de uma câmara de Malassez. 

Concomitantemente, E. coli conjugadas com Texas Red (Molecular Probes, USA) foram 

incubadas com anticorpos de coelho anti-E.coli (5 x 107 bactérias/ 10 l opsonina a 

20mg/ml), num volume total de 20 l, durante 1 hora, a 37ºC. Após esse período, as 

bactérias opsonisadas foram lavadas 3 vezes com RPMI/5% soro bovino fetal, a 1500g, 

10 minutos, a 4ºC, para se retirar o excesso de opsonina147. Procedeu-se, então, à 

incubação das células obtidas por lavagem peritoneal (população celular confirmada por 
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cytospin, seguido de coloração de May-Grunwald/Giemsa), em contato com as bactérias 

opsonisadas, durante 30 minutos, a 37ºC. Ao final desse período, as células foram 

lavadas 3 vezes e incubadas durante 30 minutos, no gelo, com CD11b-FITC 

(Becton&Dickinson, USA), para que a membrana dos fagócitos pudesse ser visualizada 

e, dessa forma, certificar-se a presença de bactérias no interior das células. Por fim, 

lâminas contendo tais células foram aderidas a uma lamínula, por meio de Vecta Shield 

(Vector Laboratories, USA). Através dessa metodologia, comparamos a capacidade 

fagocítica de células de camundongos selvagens, quando incubadas com bactérias 

opsonisadas ou não, assim como células de camundongos KO-gamma deficientes. O 

resultado foi analisado por microscopia confocal. Fagocitose de S. Aureus Alexa Fluor 

594 e Zymosan Texas Red foi avaliada de maneira idêntica (Molecular Probes 

Fluorescent Particles and Opsonizing Reagents, USA). 

 

“Killing” intracelular: Para se analisar a capacidade de uma célula de matar um agente, 

depois de fagocitá-lo, realizamos experimentos de “killing” intracelular. Neutrófilos ou 

macrófagos foram obtidos, igualmente, através de peritonite química com thioglicolato. 

Bactérias vivas, cedidas pelo Laboratório de Microbiologia da Faculté de Médecine 

Xavier Bichat, foram opsonisadas ou não, e incubadas com células de camundongos 

selvagens ou KO-deficientes a 37ºC, durante 30 minutos, em tubos eppendorf num 

volume total de 10 a 20 l. A seguir, o material foi submetido à centrifugação diferencial 

(110g, 4minutos, 4ºC)167, através da qual as células foram impelidas para o fundo do 

tubo, mas as bactérias não fagocitadas permaneceram no sobrenadante. O sobrenadante 

foi aspirado e separado para análise. O experimento deve ser realizado em duplicata. As 
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células foram, então, reincubadas a 37ºC, durante 1 hora, com gentamicina a 100 g/ml 

(Panpharma, França)168, para matar todas as bactérias que restaram no exterior das 

células. Após tal passo, as células de uma das duplicatas de cada grupo (células 

selvagens opsonisadas, selvagens não-opsonisadas e KO-deficientes, assim como os 

controles do experimento) foram lisadas através de incubação com Triton 0,5% (Sigma, 

USA)148, durante 10 minutos, no gelo. O material foi ressuspendido em 1,0ml e separado 

para análise. O segundo grupo de células foi ressubmetido a incubação a 37ºC, durante 

30 minutos, sendo somente, então, lisado. O sobrenadante inicial, assim como o 

conteúdo intracelular do lisado de ambos os grupos foram, então, cultivados em meio de 

cultura específico em diferentes diluições. Cinéticas mais prolongadas foram, 

igualmente, realizadas. 

O valor que melhor reflete o “killing” intracelular é a diferença existente entre o 

primeiro e o segundo lisado, já que no primeiro, logo após o ensaio de fagocitose, os 

valores são um reflexo tanto da capacidade fagocítica da célula, quanto do seu poder de 

“killing”. No segundo grupo, entretanto, não há mais bactérias extra-celulares durante a 

segunda incubação e o único mecanismo em ação é o “killing” intracelular167,169-174. 

 

Hemoculturas e cultura de lavados peritoneais: Os camundongos foram submetidos a 

CLP e, 24 após, sangue e lavado peritoneal foram coletados, sob fluxo laminar, com 

material estéril. Controles negativos, usando animais não submetidos a CLP, mostrou 

que tal técnica de coleta é fidedigna e isenta de contaminações. O material foi, 

subseqüentemente, submetido a incubação em diferentes meios de cultura, específicos 

para diferentes bactérias, assim como em diferentes diluições, no caso dos lavados 
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peritoneais. Como o sangue, coletado por punção ocular, foi incubado em frascos 

fechados a vacuo (BD Bactec Plus aerobic/F e Plus anaerobic/F, Becton & Dickinson, 

USA), não foi possível, nesse caso, análise quantitativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 
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Camundongos deficientes em cadeia gamma, tanto homozigotos quanto 

heterozigotos, apresentam maior sobrevida, quando submetidos a ligadura e punção 

cecal (CLP), comparativamente a controles C129 selvagens. Apesar da diferença não ser 

significativa existe, além disso, uma tendência dos heterozigotos a sobreviverem mais 

(p=0,10), quando comparados aos homozigotos (Figura 10). 
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Figura 10. Curva de mortalidade, após CLP, de camondongos “knockout” para a 
cadeia gamma, homozigotos (-/-) e heterozigotos (+/-), assim como dos 
seus controles selvagens (“wild-type”). 
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“Imunoblotting” da cadeia gamma, a partir de células sanguíneas (B), esplênicas 

(S) e macrófagos peritoneais (MØ), demonstrou que a expressão da cadeia gamma está 

completamente abolida nos homozigotos e significativamente diminuída nos 

heterozigotos (Figura 11). 

 

 

Dosagem de TNF  no soro dos camundongos, assim como no lavado peritoneal, 

oito horas após CLP, mostrou que tanto os homozigotos quanto os heterozigotos 

secretam níveis significativamente reduzidos dessa citocina, com relação aos selvagens. 

Dosagens semelhantes de IL-10, entretanto, não demonstraram diferença entre os grupos 

(Figura 12).  

 

 

Figura 11. “Immunoblotting”, mostrando expressão da cadeia gamma nos 
homozigotos (-/-), heterozigotos (+/-) e selvagens (wt). 
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No intuito de se descartar que os resultados acima demonstrados, tanto de 

mortalidade, quanto de citocinas, não ocorreram devido a uma maior ativação do Fc RII, 

já que este é o único receptor de IgG cuja expressão não depende da cadeia gamma e na 

ausência dos outros receptores ele estaria exposto a maior co-agregação, nós decidimos 

inibir a ligação de IgG a este receptor, nos camundongos KO homozigotos, através da 

administração de um anticorpo monoclonal anti-Fc RII/III, conhecido como 2.4G2.  

 

Figura 12. Dosagens de TNF  no soro (A) e lavado peritoneal (B) de 
camundongos -KO -/-, +/- e selvagens, oito horas pós-CLP. 
Dosagens de IL-10 no  soro (C) e lavado peritoneal (D), nas mesmas 
condições 
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A partir desta estratégia, acompanhamos a mortalidade e dosamos os valores de 

TNF  de camundongos KO homozigotos que receberam, antes de serem submetidos a 

CLP, injeção intra-peritoneal de 2.4G2 ou de um anticorpo controle irrelevante. Não 

houve diferença de mortalidade, nem nos valores de TNF  entre os grupos, 

comprovando que o efeito protetor é diretamente relacionado a uma diminuição na 

expressão da cadeia gamma (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13. Curva de mortalidade de camundongos KO-gamma homozigotos, 
submetidos a CLP (agulha 21gauge), realizada 30 minutos após 
injeção intra-peritoneal de 400 g de 2.4G2 ou anticorpo controle 
(CA) 
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Para confirmarmos os resultados com 2.4G2, as curvas de mortalidade e as 

dosagens de TNF  foram repetidas com dose diferente deste anticorpo monoclonal, 

assim como com aumento no diâmetro da punção cecal, através do uso de agulha de 

maior calibre, o que ocasiona infecção mais severa. Em ambos os casos, não houve 

diferença entre os resultados do grupo que recebeu 2.4G2 e o grupo que recebeu 

anticorpo-controle (dados não-mostrados). 

 

Após comprovarmos que a cadeia gamma é a responsável pela menor 

mortalidade dos KO-gamma, assim como pelos menores níveis de TNF  em 

comparação a camundongos selvagens, excluindo, assim, a possibilidade de um viés, 
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Figura 14. Dosagens de TNF  de camundongos KO-gamma homozigotos 
submetidos a CLP (agulha 21 gauge), 30 minutos após injeção intra-
peritoneal de 400 g de 2.4G2 ou anticorpo controle (CA). O soro e 
o lavado foram colhidos 8 horas após a cirurgia 
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induzido por uma possível maior agregação do Fc RII, decidimos realizar um último 

experimento com 2.4G2. 

 

Conforme já discutido, apoptose é um achado freqüente e pouco compreendido 

em sepse. Sabe-se que a co-agregação do Fc RII é capaz de induzir apoptose de 

linfócitos B. Este sinal, entretanto, ocorre somente quando há multi-agregação, induzida 

por imunocomplexos. Co-agregação dimérica deste receptor é insuficiente para a 

indução deste tipo de resposta. Tal mecanismo foi descrito, originariamente in vitro, e 

comprovado em modelos animais de melanoma175, mostrando redução do tumor, quando 

se estimula esse tipo de resposta. A existência e importância deste fenômeno nunca 

foram estudadas em sepse e podem explicar em parte os achados de apoptose, 

característicos desta doença. 

 

Desta forma, injetamos 400 g de 2.4G2 ou anticorpo controle em camundongos 

KO-gamma homozigotos  e, após 30 minutos, induzimos punção e ligadura cecal 

(agulha 18 gauge). Tal estratégia já havia mostrado não levar a alteração de mortalidade 

entre os grupos (Figura 13), nem a alteração nas dosagens de TNF  (Figura 14). Desta 

vez, entretanto, sacrificamos os camundongos 24 horas após CLP e uma marcagem com 

Anexina-V (Becton&Dickinson, USA) , propídio de iodo (Becton&Dickinson, USA) e 

anticorpo anti-CD19 (Becton& Dickinson, USA) foi realizada nas células do baço destes 

animais, tendo como objetivo a análise das diferenças de apoptose, induzida por sepse, 

nos linfócitos B desses dois grupos.  
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Utilizamos camundongos KO-gamma para esses experimentos, porque em 

camundongos selvagens o 2.4G2 se liga ao Fc RIII, além de se ligar ao Fc RII, o que 

inviabilizaria nossos objetivos. Entretanto, o Fc RIII não é expresso pelos camundongos 

KO-gamma, tornando o 2.4G2, neste caso, específico para o Fc RII. 

 

Camundongos que receberam anticorpo controle, antes de serem submetidos a 

CLP, apresentaram níveis significativamente maiores de apoptose de linfócitos B, 

caracterizada por citometria de fluxo, com marcagem triplo-positiva. Portanto, 

confirmando o que já tinha sido caracterizado in vitro, demonstramos que multi-

agregação induzida por imunocomplexos, promove apoptose de linfócitos B, Fc RII-

mediada. Administração de 2.4G2 inibe esse sinal, porque induz dimerização desse 

receptor, impedindo assim multi-agregação pelos imunocomplexos (Figura 15). Tal 

mecanismo nunca antes havia sido sugerido em sepse. Como este achado de apoptose 

não tem correlação direta com os achados sobre cadeia gamma, que tornaram-se o eixo 

principal da minha tese, resolvemos não nos estendermos neste assunto, para o texto 

deste trabalho se apresentar linear e o mais claro possível. Desta forma, tecerei apenas 

alguns comentários sobre a importância dos achados de apoptose em sepse, no capítulo 

Discussão, mas a exposição completa e mais abrangente deste assunto se encontrará no 

final desta tese (vide Anexo I), na forma de artigo submetido à revista Shock. 
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Paralelamente a este estudo sobre o papel do Fc RII na indução de apoptose em 

sepse, continuamos os experimentos sobre a cadeia gamma, na intenção de encontrar o 

mecanismo responsável pela proteção conferida aos camundongos KO-gamma, quando 

submetidos a CLP.  

Figura 15. Tripla marcagem de membrana (anexina-V, iodeto de propídio e anti-CD19), 
analisada por citometria de fluxo e mostrando maior número de células apoptóticas 
24 horas pós-CLP (quadrante superior direito – UR), no grupo que previamente à 
cirurgia recebeu anticorpo controle (B) do que no grupo que recebeu 2.4G2 (D). 
A, controle sham do grupo controle; C, controle sham do grupo 2.4G2. 
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Para avaliar a hipótese de que os camundongos já haviam tido, espontaneamente, 

contato com os microrganismos da flora intestinal, previamente à indução de peritonite, 

já que as diferenças de TNF  foram obtidas, precocemente, após a cirurgia, o que 

tornava provável o desenvolvimento prévio de uma resposta primária, nós incubamos 

soro de camundongos saudáveis (vide Métodos) com uma amostra polimicrobiana de 

bactérias, isolada da hemocultura de camundongos sépticos, 24 horas pós-CLP. Logo a 

seguir, tais bactérias opsonisadas foram incubadas com IgG de rato anti-Ig de 

camundongo, marcada com FITC, e o resultado foi observado ao microscópio por 

fluorescência (Figura 16). Bactérias opsonisadas foram visualizadas por fluorescência, 

enquanto as bactérias não-opsonisadas não apresentaram marcagem positiva. 

 

 

 

Figura 16. Á esquerda, Bactérias identificadas por IgG anti-Ig de camundongo 
conjugada a fluoresceína (FITC), após incubação dos microrganismos com soro 
de camundongo saudável. Á direita, bactérias submetidas ao mesmo 
procedimento, porém não-submetidas à incubação prévia com soro de 
camundongo saudável, não podem ser visualizadas, já que neste caso, deixam 
de ser recobertas por opsoninas, que se ligam às IgG anti-Ig de  camundongo-
FITC 
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A seguir, analisamos a população celular existente na cavidade peritoneal dos 

camundongos,  para saber se existia ou não, diferenças quantitativas ou qualitativas entre 

os KO-gamma e os camundongos selvagens. 

 

Ao realizarmos lavagem peritoneal nos camundongos KO-gamma e selvagens, 

antes de qualquer intervenção, constatamos que todos apresentavam, aproximadamente, 

2 milhões de células na cavidade peritoneal (n=3 camundongos por grupo).  

 

Entretanto, os camundongos KO-gamma homozigotos apresentaram um número 

total bastante inferior de células na cavidade peritoneal, 24 horas pós-CLP (n=3 

camundongos por grupo). Todos os grupos apresentaram predomínio de neutrófilos 

neste momento (Coloração de May-Grunwald/Giemsa.vide abaixo, Figura 17). 

 

 

         

       

A B C 

Figura 17. A, “Wild-type” (selvagem)  pós-CLP:  18,73 ± 4,87 x 106 células 
 B, KO-gamma heterozigoto pós-CLP: 15,90 ± 0,36 x 106 células 
 C, KO-gamma homozigoto pós-CLP: 9,73 ± 0,81 x 106 células 

A B 

A 
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Para sabermos se existia ou não, diferença no agente causador de sepse, entre os 

diferentes grupos de camundongos em estudo, realizamos hemoculturas 24 horas pós-

CLP. Para nossa surpresa, enquanto E. Coli foi o único agente isolado na grande maioria 

das hemoculturas dos camundongos selvagens, as hemoculturas dos camundongos KO-

gamma se mostraram positivas para inúmeros patógenos, inclusive E. Coli, não havendo, 

porém, um germe predominante (Tabela 1). Coproculturas realizadas em camundongos 

selvagens e KO-gamma saudáveis, demonstraram que todos tinham a mesma quantidade 

de E. Coli nas fezes (106 microrganismos/grama). 

 

 

Resultado das hemoculturas
Camundongo E.coli Polimicrobianas Mortos
Selvagem  (n=10) 7 2 1
KO+/- (n=10) 1 9 0
KO-/- (n=10) 1 9 0  

 

Tabela 1. Resultado das hemoculturas de camundongos selvagens e deficientes 
em cadeia gamma (homozigotos), 24 horas pós-CLP 

 

O crescimento apenas de E. Coli nas hemoculturas dos selvagens, mostrou-nos 

que a cadeia gamma estaria, de alguma forma, favorecendo o crescimento deste 

microrganismo em detrimento dos demais. Através da incubação de E. Coli marcadas 

com fluorescência Texas Red e neutrófilos de camundongos selvagem ou KO-gamma, 

procedemos, então, a um experimento de fagocitose, analisado, mediante microscopia 

confocal. Contrário ao que esperávamos, os neutrófilos dos camundongos deficientes 

para a cadeia gamma fagocitaram E. coli muito mais vigorosamente do que os 
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neutrófilos provenientes de camundongos selvagens (Figura 18). Apesar do predomínio 

de neutrófilos, cabe comentar que o lavado peritoneal após a peritonite inflamatória 

induzida com thioglicollato, para a obtenção de ce’lulas utilizadas em vários 

experimentos, também apresentada pequena quantidade de macrófagos e linfócitos. 

Desta forma, muitas vezes preferimos empregar o termo células peritoneais, por ser mais 

abrangente. A metodologia de injeção de thioglicollato para obtenção de macrófagos, 

semelhantemente, também recupera pequena quantidade de outros tipos celulares. 
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Realizamos, além disso, cultura de lavado peritoneal dos camundongos selvagens 

e deficientes em cadeia gamma, 24 horas após CLP, e detectamos uma menor 

quantidade de E. coli, assim como uma menor quantidade total de bactérias, além de 

uma nítida tendência a uma menor quantidade de Enterococos, na cultura dos 

camundongos deficientes em cadeia gamma, com relação aos camundongos selvagens 

(10 camundongos por grupo) (Figura 19). 

Figura 18.  
1A, células peritoneais (em 
verde) de camundongo 
selvagem, fagocitando E.coli 
Texas Red (em vermelho) 
não-opsonisadas. 
 
1B, células peritoneais 
selvagens fagocitando E.coli 
previamente opsonisada com 
anti-E.coli de coelho. 
 
1C, células peritoneais de 
camundongo KO-gamma 
fagocitando E. coli Texas 
Red.  
 
1D, células peritoneais de 
camundongo KO-gamma 
fagocitando E. coli Texas 
Red opsonisada. 

1A 1B 

1C 

1D 
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Figura 19. Número total de bactérias quantificadas no lavado peritoneal de 
camundongos selvagens e deficientes para cadeia gamma (homozigotos), 
assim como quantificação do número de E. coli e enterococos, 24 horas pós-
CLP 

 

Para sabermos se as bactérias fagocitadas pelas células KO-gamma deficientes 

são, além de ingeridas mais vorazmente, mortas de forma mais eficaz do que pelos 

camundongos selvagens ou se, ao contrário, elas permanecem vivas dentro da célula por 

um período mais prolongado, realizamos experimentos de “killing” intracelular. 

Neutrófilos e macrófagos dos camundongos deficientes para cadeia gamma mostraram-

se igualmente eficazes aos selvagens, quanto à capacidade de matar bactérias no meio 

intra-celular (Figura 20).  
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Figura 20. “Killing intracelular” de neutrófilos (à esquerda) e macrófagos (à direita) 
peritoneais de camundongos selvagens e KO-gamma, na presença e ausência 
de opsoninas 

 

Repetimos os experimentos de fagocitose, incubando as células desta vez com 

Staphilococcus aureus e zymosan, para sabermos se o aumento da capacidade fagocítica 

dos camundongos deficientes em cadeia gamma se estendia, igualmente, para bactérias 

gram-positivas e fungos, haja visto a tendência apresentada pelos enterococos. 

Fagocitose aumentada de S. aureus, porém, de maneira bem menos pronunciada do que 

o observado para E. coli, foi visualizada pelas células peritoneais deficientes em cadeia 

gamma. Não observamos nenhuma diferença, quando avaliamos a fagocitose de 

zymosan (experimentos repetidos duas vezes com resultados semelhantes, Figuras 21 e 

22).  
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A única explicação para explicar o fato das células deficientes em cadeia gamma 

fagocitarem bactérias mais vorazmente e matarem-nas no meio intra-celular de uma 

maneira igualmente eficaz, nos parece ser que tal proteína INIBE alguma outra que, em 

sua ausência, pode agir determinando esse tipo de resposta. A primeira família de 

proteínas, cuja atividade julgamos que poderia estar sendo inibida pela cadeia gamma, 

Figura 21. Fagocitose de S. Aureus por células peritoneais de camundongos 
selvagens (2A, sem opsonina; 2B, opsonisadas) e deficientes em cadeia 
gamma (2C, sem opsoninas; 2D, opsonisadas) 

 

Figura 22. Fagocitose de zymosan por células peritoneais de camundongos selvagens 
(3A, sem opsonina; 3B, opsonisadas) e deficientes em cadeia gamma (3C, 
sem opsoninas; 3D, opsonisadas) 
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por seu importante papel em sepse e sua conhecida atividade na internalização de 

bactérias, foram os receptores “Toll-like”. 

 

Desta forma, analisamos a expressão de TLR 2 e de TLR 4, antes e 24 horas pós-

CLP, em células de lavado peritoneal de camundongos selvagens e KO-gamma. Em 

ambos os tipos celulares, ocorre uma queda brusca do receptor.  

 

Não encontramos diferença de TLR 4 entre selvagens e KO-gamma pós-CLP 

(vide abaixo). Todas as células eram CD11b-positivas (Figura 23). 
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Figura 23. Expressão de TLR 4 em camundongos saudáveis e 24h após punção e 

ligadura cecal. Oito camundongos por grupo (p = 0,24) 
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No que se refere ao TLR 2, apesar da expressão dos KO-gamma ser um pouco 

menor após CLP, a diferença não nos pareceu evidente e decidimos continuar 

procurando, portanto, outras respostas (Figura 24). 
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Figura 24. Expressão de TLR 2 em células peritoneais de camundongos selvagens (WT) 
e KO-gamma. Oito camundongos por grupo (p=0,046) 

 

Analisamos, igualmente, a expressão de CR3, outro receptor importante no 

processo de fagocitose de bactérias e também não encontramos uma expressão 

aumentada nos camundongos “knockout” para a cadeia gamma (Figura 25). 
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Figura 25. Expressão de CR3 em células peritoneais de camundongos selvagens e KO-
gamma. Cinco camundongos por grupo, com resultados semelhantes 

 
 

Continuando a investigação dos mecanismos responsáveis pela inibição da 

fagocitose induzida pela cadeia gamma, na tentativa de encontrar a qual receptor ela 

estaria associada, induzindo esse tipo de inibição deletéria em camundongos selvagens, 

realizamos a análise da expressão de PIR-A/B, um receptor associado à  cadeia gamma e 

expresso por células mielóides murinas, para sabermos se este receptor é ativado, 

durante um processo infeccioso. A expressão de PIR caiu pela metade, após CLP (figura 

26).  
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Figura 26. Expressão de PIR-A/B em células peritoneais de camundongos selvagens 
antes e após CLP. Cinco camundongos por grupo com resultados 
semelhantes. 

     

 

Começamos, a seguir, análises de “immunobloting”. Lisado total de 

camundongos deficientes em cadeia gamma demonstrou fosforilação constitutiva de 

diversas proteínas, fato ausente no lisado total de camundongos selvagens (Figura 27).  
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 Selvagens       KO-gamma 

A B 

30” 4h   30” 4h  30” 4h   30” 4h 

 (-)     E. coli    (-)    E. coli    Estímulo  

Lisado total 
IB: anti-PY 

IB: anti-syk 

 

 

Figura 27. “Immunobloting”de lisado total de células peritoneais de camundongos 
selvagens e deficientes em cadeia gamma, obtidas por peritonite química 
(conforme descrito em Material e Métodos), antes e após estímulo com E. 

coli 

     

Estudos de imunoprecipitação estão em curso, mas não houve tempo hábil para 

serem incluídos nesta tese. Sinalização intra-celular está sendo estudada.  

 

Por fim, intrigava-nos a possibilidade dessa resposta inibitória em sepse também 

poder ser deflagrada pelo receptor de IgA (CD89), um receptor que se associa à cadeia 

gamma e, sabidamente, capaz de induzir resposta inibitória, porém sem homólogo 

murino. Decidimos, então, investigar se a transgênese desse receptor em camundongos, 

alteraria, igualmente, o curso da infecção e do processo de fagocitose, induzido pelo 

modelo de ligadura e punção cecal (CLP), já que havía publicação recentemente do 

nosso laboratório, mostrando que a fagocitose de E. coli por monócitos humanos, 
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mediada por IgG, era inibida por estímulo com A77, um anticorpo monoclonal anti-

FcR  (vide Discussão). Através do uso de camundongos transgênicos, desta forma, 

estudamos se in vivo, o FcR  seria capaz de induzir resposta semelhante à que 

encontramos em camundongos selvagens sépticos, mediada por um receptor 

desconhecido, mas igualmente associado à cadeia gamma. 

 

Iniciamos estes estudos, realizando CLP em camundongos transgênicos para o 

CD89 e de fundo genético Balb/c, e comparamos a mortalidade desses animais a 

camundongos Balb/c selvagens. Não foi observada diferença de mortalidade entre os 

grupos (Figura 28). 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Horas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%
 S

o
b
re

v
id

a

p=0,50 (NS)

 Tg CD89 (n=22)

 Balb/c (n=18)

 

 

Figura 28. Comparação entre a mortalidade de camundongos transgênicos para o 
CD89 de fundo Balb/c e seus controles selvagens 
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Repetimos o mesmo experimento, agora sob fundo genético C57/Bl6. Não foi 

observada diferença de mortalidade entre os grupos (Figura 29). 
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Repetimos a curva de mortalidade sob fundo genético C57/Bl6, mas, desta vez, 

injetamos nos camundongos transgênicos, 30 minutos e 24 horas pós-CLP, 100 g de 

A77 (anti-Fc RI) ou 320 (anticorpo-controle), por via intra-peritoneal. Os camundongos 

selvagens receberam apenas 320. Não foi observada diferença entre os grupos. 

Incluímos, além disso, um novo grupo constituído por camundongos R209L, que são 

igualmente transgênicos para o Fc RI, mas apresentam mutação em tal receptor, 

Figura 29. Comparação entre a mortalidade de camundongos transgênicos para o 
CD89 de fundo C57Bl/6 e seus controles selvagens 
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impedindo sua associação à cadeia gamma, conforme já discutido em Métodos (Figura 

30).  
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Realizamos, em seguida, dosagens de TNF  no soro e no lavado peritoneal, 8 

horas após CLP, na tentativa de encontrar diferença de resposta inflamatória, entre 

Figura 30. Curva de mortalidade de camundongos transgênicos para o CD89, 
R209L e seus controles selvagens, após injeção de 100 g de A77 ou 
320, conforme a legenda  
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camundongos transgênicos para o Fc RI e seus controles selvagens. Neste estudo, 

entretanto, 30 minutos antes da cirugia foi injetado intra-peritonealmente 100 g de A77 

ou 320, no grupo constituído pelos animais transgênicos para o CD89, na tentativa de se 

ativar esse receptor e ressaltar uma possível diferença. Não foi observada diferença entre 

os grupos (Figura 31). 
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Em seguida, para descartarmos a idéia de que não estávamos trabalhando com 

uma dose insuficiente de anticorpos monoclonais, resolvemos injetar 100 g de A77 ou 

320 nos camundongos após CLP, todos os dias, durante 7 dias. Novamente, não foi 

observada diferença de mortalidade entre os grupos (Figura 32). 

 

Figura 31. Dosagens de TNF  no soro (figura à esquerda) e lavado peritoneal (figura 
à direita) de camundongos transgênicos para o CD89 (fundo C57Bl/6) e 
seus controles selvagens, 8 horas após CLP, realizada 30 minutos após 
injeção de 100 g de A77 ou 320. tg = transgênico; wt = selvagem 
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Figura 32. Curva de mortalidade de camundongos selvagens e transgênicos para o CD89 
após CLP, submetidos à injeção diária de 100 g de A77 ou 320 

 

 

A curva de mortalidade e as dosagens de TNF  8 horas pós-CLP, igualmente, 

também não apresentaram diferença entre os grupos, quando as doses de A77 e 320 

foram administradas 48, 24 e 12 horas antes da cirurgia (Figuras 33 e 34).  
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Figura 33. Curva de mortalidade de camundongos selvagens e transgênicos para o CD89 
após CLP, submetidos à injeção de 100 g de A77 ou anticorpo controle 
(320.1), 48, 24 e 12 horas antes da cirurgia 
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Figura 34. Dosagem sérica (à esquerda) e nos fluidos peritoneais (à direita) de 
camundongos selvagens e transgênicos para o CD89 após CLP, submetidos a 
injeção de 100 g de A77 ou anticorpo controle (320.1), 48, 24 e 12 horas 
antes da cirurgia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão 
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Quando este projeto foi iniciado, partimos do objetivo de tentar compreender a 

importância da cadeia gamma dos receptores Fc e dos receptores de IgG e de IgA em 

sepse. Como foi detalhado, usamos como estratégia principal a indução desta doença em 

camundongos trangênicos para o hFc RI e “knockout” para a cadeia gamma dos FcR. 

Desde o início, quando começei a compreender um pouco mais sobre a importância de 

tais receptores, surpreendi-me com a pobreza de informações na literatura sobre tais 

receptores e a desvalorização do seu papel em infecções bacterianas, já que sua função 

primordial é a de otimizar a defesa imune, ligando anticorpos e, desta forma, reconhecer 

antígenos, dentre os quais se incluem não sem destaque, as mais diversas bactérias. 

 Sepse continua uma doença extremamente pouco compreendida e vista como 

decorrente de uma desregulação severa e caótica da resposta inflamatória. Apesar da 

severidade, tendo a acreditar que esse desequilíbrio deve ainda ter sua lógica. Os 

resultados deste trabalho desvendam um pouco os erros de interpretação do sistema 

imune, deixando-se enganar pelo agente invasor. Talvez a dissecção de inúmeros 

mecanismos que devem, certamente, se entrelaçar, possibilite, no futuro, a compreensão 

aprofundada dos mecanismos de defesa imune frente a uma bactéria, controle da 

infecção e retorno à homeostase. Acredito ainda, que a cadeia gamma, devido à sua 

amplitude de respostas, assim como devido aos resultados apresentados, mereça atenção 

concentrada, por oferecer grandes perspectivas de manejo em sepse.  

Os experimentos de fagocitose, realizados neste projeto, demonstraram uma 

capacidade surpreendente dos neutrófilos deficientes em cadeia gamma de ingerirem E. 

coli. Sabe-se que fagocitose é um processo ativo e complexo, acompanhado de 

sinalização intracelular que deflagra processos diversos, tais como rearranjo do 
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citoesqueleto, alterações no tráfego de membrana, ativação de mecanismos de morte 

intracelular, produção de quimiocinas e citocinas pró e anti-inflamatórias, apoptose, 

assim como produção de moléculas necessárias para uma apresentação antigênica 

eficaz176 (Figura 35). Internalização de partículas opsonisadas com IgG é caracterizada 

por extensão da membrana ao redor destas, produção de mediadores pró-inflamatórios e 

requer syk. Ao contrário, fagocitose de partículas opsonisadas com complemento não 

requer syk e não costuma ser acompanhada de produção de mediadores inflamatórios. 

As vias de sinalização de fagocitose estimuladas por syk não são claramente 

compreendidas. Diversas moléculas, entretanto, têm sido implicadas nestas vias e serão 

discutidas mais adiante. 
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Apesar do interesse particular, neste trabalho, pelas funções deflagradas pelos 

receptores Fc, diversos receptores reconhecem bactérias e fagocitose, usualmente, é um 

processo mediado simultaneamente por diversos deles. Microrganismos patogênicos, por 

outro lado, desenvolveram diversos mecanismos para reduzir a eficácia da fagocitose e 

morte intracelular177.  
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Figura 35. Receptores e sinais envolvidos na fagocitose de microrganismos. 
Adaptado de Underhill DM e Ozinski A. Phagocytosis of microbes: 
Complexity in action. Ann Rev Immunol, 2002 
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Dentre os receptores que participam do processo de fagocitose, os Fc Rs, 

particularmente, apresentam um receptor inibitório, o Fc RIIb, que quando co-agregado 

a um receptor ativatório, particularmente o Fc RIIa, inibe fagocitose mediada por 

este178,179. Além deste receptor, praticamente nada mais existe na literatura sobre 

receptores inibitórios do processo de fagocitose e, desta forma, a regulação negativa 

deste mecanismo imune é, pobremente, compreendida. SIRP , um receptor abundante 

em macrófagos e cujo ligante é o CD47, presente em hemácias, foi recentemente 

descrito como capaz de inibir a fagocitose destas células180,181. Além disso, peptídeos 

fosforilados derivados de motivos ITAM’s, provenientes da cadeia gamma dos 

receptores Fc, interagiram in vitro com SHIP, mostrando que esses motivos, em 

determinadas condições, podem recrutar também fosfatases182,183. 

Receptores do complemento que têm capacidade fagocítica incluem o CR1, 

expresso em eritrócitos, células B, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e células 

dendríticas;  CR3 ( M 2 integrina, CD11b/CD18 ou Mac-1), encontrado em monócitos, 

macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e NK;  e o CR4 ( X 2 integrina, 

CD11c/CD18 ou gp150/95), que não está ainda tão bem caracterizado. CR1 liga C1q, 

C4b, C3b e lecitinas que se ligam ao receptor de manose. CR1 não é capaz de 

internalizar partículas, sem um sinal adicional e estimula fagocitose receptor Fc-

mediada. As integrinas CR3 e CR4, igualmente, necessitam de sinal acessório. Citocinas 

inflamatórias, produtos microbianos e fibronectina são sinais acessórios para o CR3. 

Receptores de “scavengers” ligam lipoproteínas modificadas, como LDL 

acetilado, LPS e partículas de silica. O receptor de “scavengers” A (SR-A), é capaz de 

reconhecer bactérias, assim como alguns de seus fragmentos (LPS e ácido lipoteicóico). 
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É expresso em macrófagos. MARCO (“macrophage receptor with collagenous 

structure”)184 é outro receptor de “scavengers” que reconhece bactérias, incluindo 

germes gram-negativos e gram-positivos. Seu ligante permanece desconhecido. 

Acredita-se que os receptores de “scavengers” necessitam de co-receptores para 

mediarem internalização. 

Dentre as lecitinas, diversas são expressas pelos fagócitos de mamíferos, no 

intuito de diferenciar carboidratos próprios de carboidratos estranhos. Os receptores de 

manose (que reconhece -mannan) e dectina-1 (que reconhece -glucan), por exemplo, 

reconhecem zymosan, uma partícula da parede celular do fungo Saccharomyces 

cerevisiae, que é constituída basicamente de -mannan e -glucan. O receptor de 

manose é expresso em macrófagos e células dendríticas. Dectina-1 é expressa 

amplamente por células mielóides. CR3 também reconhece zymosan.  

Fibronectina e vitronectina podem opsonisar patógenos e debris celulares. 

Fagócitos reconhecem essas partículas, através das integrinas 5 1 e v 3. Além disso, 

v 3 se associa ao CD47, cujo ligante é SIRP , e inibe fagocitose receptor Fc e 

complemento-mediada. Assim, v 3 pode participar, tanto em respostas inflamatórias, 

quanto anti-inflamatórias.  

Dezenas de moléculas são ativadas durante a fagocitose de partículas complexas, 

como bactérias opsonisadas, e devem contribuir para uma eficiente internalização. 

Fosfoinositídio 3-quinase (PI 3-quinase), fofolipase C (PLC), Rho GTPases e PKC são 

pontos de integração para a regulação da fagocitose. Além disso, essas moléculas 

regulam ainda a resposta inflamatória e os mecanismos de “killing” intracelular (Figura 

36).  
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Entre os segundo mensageiros que agem, após agregação de receptores Fc, um 

aumento na concentração citosólica de cálcio tem sido considerado relevante para 

fagocitose. Fagocitose independente de cálcio, por outro lado, é descrita como uma 

propriedade dos receptores associados à cadeia gamma185. Sua função, de qualquer 

forma, é associada à depolimerização da actina ao redor dos fagossomos. 

PI 3-quinase catalisa a fosforilação de PI(4,5)P2 em PI(3,4,5)P3
186

, um 

fosfolipídio importante no recrutamento de moléculas sinalizadoras como AKT, para 

regiões específicas da membrana. Inibição de PI 3-quinase bloqueia fagocitose de 

partículas opsonisadas com IgG ou complemento, assim como zymosan e bactérias. PI 3-

quinase age, bloqueando a extensão e fusão da membrana. Os produtos da PI 3-quinase 

podem ativar algumas isoformas de PKC. A principal função da PI 3-quinase, durante 

fagocitose, parece ser na extensão de  pseudópodes, necessária para a internalização de 

partículas. Além disso, a PI 3-quinase deve também regular fagocitose, através da 

ativação de ERK. 

PLC cliva PI(4,5)P2, resultando na liberação de IP3 e di-acil-glicerol (DAG), 

segundo-mensageiros que mobilizam cálcio intracelular e ativam membros da família da 

proteino-quinase C (PKC). Ativação da PLC  tem sido relatada, após agregação de 

FcRs. PLC é recrutada para fagossomos, contendo partículas IgG-opsonisadas e sua 

inibição bloqueia a internalização destas partículas. Inibição da PLC ou da PKC inibe a 

formação de fragmentos de actina, no local de contato da partícula. PI 3-quinase e PLC, 

além disso, estão implicadas na indução de resposta inflamatória. Inibidores da PKC 

inibem internalização de partículas opsonisadas por IgG ou complemento, assim como 

zymosan não-opsonisado. PKC também é necessária para a produção de citocinas e 
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ativação de mecanismos de “killing” microbiano. O papel das diferentes isoformas de 

PKC, entretanto, permanece indefinido. ERK tem sido descrita como uma importante 

reguladora de fagocitose. PKC deve regular fagocitose, através da ativação de ERK e 

algumas isoformas de PLA2 (fosfolipase A2).  

Diversas PLAs têm sido relacionadas ao processo de fagocitose. PLA2 medeia 

liberação de ácido araquidônico de fosfatidilcolina ou fosfatidiletanolamina. O ácido 

araquidônico pode ser metabolizado em mediadores pró-inflamatórios pelas vias da 

cicloxigenase e lipoxigenase, mas inibição dessas vias não afeta fagocitose. PLA2 deve 

regular fagocitose, portanto, através do ácido araquidônico (AA), e não dos seus 

metabólitos. O modo como o ácido araquidônico participa nesse processo é 

desconhecido, mas postula-se que seja, participando na exocitose da membrana.  

ERK é uma serina/treonina quinase envolvida na sinalização de diversos 

receptores. ERK medeia a ativação de fatores nucleares, como Elk e NF- B, que são 

importantes para a produção de citocinas. O papel de ERK em fagocitose não é claro. 

Inibição de ERK abole fagocitose em neutrófilos e macrófagos. Seu papel deve ser a 

ativação de PLA2 e a produção de AA. Além disso, deve modular também a dinâmica 

da actina. 
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GTPases da família Rho são reguladores-chave do citoesqueleto de actina e 

cooperam com as GTPases da família Ras na regulação da expressão de genes e 

proliferação celular187. As GTPases da família Rho, incluindo Rho, Rac e Cdc42, têm 

um papel central em fagocitose188. Rho, entretanto, apesar de ser necessária para 

fagocitose de partículas opsonisadas com complemento, não é necessária para fagocitose 

mediada por receptor Fc. Interessante, o patógeno Yersinia pseudotuberculosis injeta 

uma protéina que ativa GTPases, YopE, no citoplasma de macrófagos para inibir sua 

fagocitose189. 

Além do remodelamento da membrana para extensão dos pseudópodes, 

internalização de partículas requer uma força que puxe o fagossomo em formação para o 

Figura 36. Via de sinalização de fagocitose ativada pela agregação de receptores 
Fc. À esquerda, as únicas duas vias inibitórias conhecidas de fagocitose: 1) 
SIRP  inibe fagocitose de hemácias; 2) receptor Fc RIIb inibe fagocitose 
mediada pelo Fc RIIa, quando co-agregado a este.  
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interior do citoplasma. Polimerização da actina parece ser a principal força nesse 

sentido, mas as miosinas parecem contribuir também significativamente para isso. 

Fagócitos profissionais como macrófagos, monócitos e neutrófilos matam 

patógenos internalizados, em parte, pela produção de espécies reativas do oxigênio, 

geradas pela ação da NADPH oxidase nas membranas dos fagossomos. Receptores Fc 

são capazes de ativar essa enzima, enquanto a internalização via CR3 não a ativa.  

Além de discriminar patógenos na superfície celular190, diversos membros da 

família dos TLRs são recrutados, ativamente, para os fagossomos, durante internalização 

de microrganismos, nos quais determinam a natureza do agente que está sendo 

ingerido191,192. Tal recrutamento parece significar um mecanismo de co-regulação da 

fagocitose com a resposta inflamatória. Sabe-se que internalização não é fenômeno 

indispensável para que ocorra sinalização pró-inflamatória, mas esses dois processos 

apresentam relações temporais, espaciais e funcionais, assim como moléculas 

sinalizadoras em comum, o que sugere que a sinalização por fagócitos deve influenciar a 

resposta de outros receptores pró-inflamatórios. Recentemente, foi demonstrado que os 

TLRs estimulam a expressão de receptores implicados em fagocitose, como SR-A e 

MARCO, o que nos permite começar a entender o papel desses receptores na fagocitose 

de bactérias193. 

Diversos patógenos desenvolveram estratégia para escapar dos mecanismos de 

fagocitose e morte intracelular. Já foi citado o mecanismo desenvolvido pela Yersinia 

pseudotuberculosis. Sabe-se que E.coli EPEC (enteropatogênica) diminui sua 

internalização, inibindo sinalização dependente de PI 3-quinase, via um sistema de 

secreção tipo III194,195. Tal sistema de secreção é constituído por fatores de virulência 
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(EspA, EspB e EspD) e proteínas efetoras que agem no citosol da célula hospedeira. 

EspA forma organelas que aderem a bactéria, fortemente, à superfície celular do 

hospedeiro. EspB e EspD são translocadas para a célula a ser invadida e formam poros 

na sua membrana, através dos quais as proteínas efetoras são injetadas. Salmonella 

codifica o mesmo sistema de secreção tipo III, ativado por acidificação no vacúolo 

fagocítico, o que permite sua sobrevivência nesse meio, por interferência na formação de 

espécies reativas do oxigênio pela NADPH oxidase. Legionella, Coxiella, Clamídia e 

Leishmania são exemplos de outros microrganismos que desenvolveram mecanismos de 

evasão ao processo de fagocitose e morte intracelular, neste caso, por interferirem na 

maturação dos vacúolos fagocitários. Micobactérias orquestram um complexo grupo de 

alterações que tornam o vacúolo permissivo ao seu crescimento196. 

O papel dos receptores Fc e da cadeia gamma, apesar de deflagrarem essa 

amplidão de respostas é, até então, pouco valorizado em sepse. Quando descobrimos o 

potencial inibitório da cadeia gamma sobre a fagocitose de E. coli, nós nos perguntamos 

qual dos receptores acima descritos estaria sendo inibido, assim como o que estaria 

ocorrendo nas vias de ativação de fagocitose, dependentes dos receptores Fc. Outra 

pergunta que nos parecia crucial, era saber qual dos receptores associados à cadeia 

gamma, estaria desencadeando esse tipo de resposta inibitória. Como foi demonstrado, 

uma eventual hiperativação do FcR II foi excluída, através dos experimentos com 

2.4G2, mostrando que esse efeito inibitório estava diretamente associado à presença da 

cadeia gamma. Nesse momento, entretanto, um interessante mecanismo de apoptose, 

deflagrado via FcR II, foi encontrado. 
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Apoptose é um achado comum em sepse e acomete, principalmente, células do 

sistema imune, particularmente linfócitos B, células dendríticas e linfócitos T CD4+. 

Neste projeto, descrevemos um novo mecanismo de apoptose em sepse, o qual havia 

sido observado previamente in vitro e no qual co-agregação do Fc RIIB induziu resposta 

pró-apoptótica in vivo em linfócitos B, após peritonite induzida por CLP. 

Originariamente, foi sugerido que esse mecanismo agiria como determinante na seleção 

negativa de células B, cujos BCRs tenham afinidade reduzida pelo antígeno, como 

resultado de hipermutação somática. Recentemente, entretanto, indução de apoptose tem 

sido proposta em processos infecciosos, como mais um dos mecanismos desenvolvidos 

pelas bactérias, para sobreviverem aos mecanismos de defesa do hospedeiro197.  

Apoptose é relacionada a imunosupressão em sepse. Parece-me ainda 

controverso, se apoptose poderia decorrer de um estado de imunossupressão, como 

fenômeno secundário. É relatado que LPS e citocinas Th1 inibem apoptose de 

macrófafos e monócitos, enquanto resposta Th2 a estimularia198,199. Por outro lado, 

parece-me já bem estabelecido, por se encontrar largamente apoio na literatura, o fato de 

que apoptose é causa de imunosupressão. Estudos recentes têm relatado que fagocitose 

de células apoptóticas estimula tolerância imune, pela liberação de citocinas anti-

inflamatórias, e não induz a expressão de moléculas co-estimulatórias, necessárias para 

apresentação antigênica. Na presença de células apoptóticas, linfócitos e monócitos 

produzem significativamente menos citocinas pró-inflamatórias e mais IL-10200. Por 

outro lado, fagocitose de células necróticas causa expressão de moléculas co-

estimulatórias e ativação de linfócitos T201,202. Ademais, mostrando a relevância destes 

achados em sepse, foi observado aumento na sobrevida de camundongos C57Bl6/J, após 
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administração intravenosa de células esplênicas apoptóticas, 5 dias antes de serem 

submetidos a CLP. A mortalidade aumentou, entretanto, quando células necróticas 

foram injetadas, seguindo-se o mesmo protocolo203. No modelo de CLP, sabidamente, 

existe intensa morte de linfócitos B por apoptose204. Inibição da morte celular de 

linfócitos, utilizando-se um inibidor de caspase, igualmente, aumentou sobrevida de 

camundongos submetidos a CLP205. 

O novo mecanismo descrito no presente trabalho, permite maior compreensão 

dos fenômenos que induzem apoptose em sepse e abre novas perspectivas terapêuticas, 

através do bloqueio do Fc RIIb. Apesar de tal bloqueio não ter alterado a mortalidade de 

camundongos sépticos, talvez o uso combinado com outras drogas traga algum 

benefício. Independentemente das possibilidades clínicas, entretanto, é inegável a 

importância deste mecanismo como mais uma peça na compreensão da fisiopatologia 

desta doença (vide Anexo I para maiores detalhes sobre os resultados obtidos, assim 

como sobre outros aspectos do assunto, inclusive a nossa interpretação da causa de 

resultados, aparentemente discrepantes do obtido por outros autores206,207). 

Nossa atenção, entretanto, permanecia concentrada na investigação de qual 

receptor associado à cadeia gamma estaria induzindo a inibição da fagocitose de E. coli 

e qual receptor estaria sendo o alvo desta resposta inibitória. Os receptores capazes de 

fagocitar bactérias (receptor alvo) já foram comentados. Os receptores associados à 

cadeia gamma que considerávamos como possíveis candidados, foram restritos a três: 

FcR I, FcR III e PIR-A. Todos os outros receptores conhecidos como associados à 

cadeia gamma, ou não são expressos por células murinas, ou não são expressos por 

células mielóides murinas, podendo assim, serem excluídos (figura 37). 
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Figura 37. Hipótese inicial do mecanismo de inibição de fagocitose deflagrado pela 
cadeia gamma. Ativação da cadeia gamma induziria inibição da fagocitose 
mediada por um outro receptor. E. coli seria favorecida por tal inibição, 
podendo induzí-la ou, simplesmente, aproveitando da ativação desencadeada 
por um outro ligante. 

 

Além desses três receptores, intrigava-nos o fato de publicação recente do nosso 

próprio laboratório, ter demonstrado que estímulo do receptor Fc RI (CD89) com 

anticorpo monoclonal Fab anti-Fc RI, diminui a fagocitose de E. coli por monócitos 

humanos129. Sendo o Fc RI um receptor associado à cadeia gamma, mas sem homólogo 

murino, tal dado não explicava nossos resultados, mas aventava a hipótese de um 

possível papel do Fc RI em sepse, em humanos. A função de tal receptor em infecções 

bacterianas permanece até hoje pouco clara, apesar dos inúmeros esforços na tentativa 

de se esclarecer esta questão. Realizamos experimentos de sepse, utilizando 

camundongos transgênicos para o CD89, mas não observamos nenhum tipo de 
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diferença, comparativamente a camundongos selvagens. Concluo, portanto, que o 

resultado obtido in vitro por Pasquier et al.129 não deve apresentar relevância suficiente 

in vivo, a ponto de alterar parâmetros clínico-laboratorias do modelo de ligatura e 

punção cecal. Talvez o receptor Fc RI tenha uma capacidade inibitória da fagocitose de 

E. coli, via cadeia gamma, inferior à observada em camundongos selvagens. Talvez, 

ainda, o protocolo que utilizei tenha falhas que mascararam esse efeito inibidor. Dentre 

as possíveis causas que poderiam ter levado a esse resultado negativo, ressalto: 1) a 

possibilidade de que camundongos transgênicos para o CD89 não tenham ligante eficaz 

ou vias de sinalização intracelular, eficazmente aclopadas a esse receptor; 2) que a 

introdução do CD89, via transgênese, leve a alterações na fisiologia celular que 

acarretem na disfunção de outras proteínas; 3) que a administração por via intra-

peritoneal, neste caso, tenha atingido níveis séricos insuficientes de A77.  Experimentos 

semelhantes, com administração de A77 por injeção intra-venosa precisam ser 

realizados, para termos a resposta a essa dúvida.  

Termino este projeto sem ter acrescentado nada de relevante sobre o papel do 

Fc RI em infecções bacterianas. Publicação do nosso laboratório evidenciou, há alguns 

anos, um aumento da expressão do Fc RI em sepse, associado a infecção por germes 

gram-negativos208. Essa associação, a nosso ver, deve continuar a ser explorada. 

Concluo a discussão da minha tese, portanto, explorando basicamente os estudos sobre a 

cadeia gamma murina, nossa maior contribuição à compreensão do papel dos receptores 

Fc de imunoglobulinas nas bacteremias, particularmente em sepse. Como será exposto, 

estes estudos nos levaram, ainda, a um outro receptor recentemente descrito, cujo ligante 
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permanece desconhecido e que não pode, desta forma, ser incluído nesta família, apesar 

de, estruturalmente, associado a ela. 

Depois que concentramos nossos esforços no sentido de tentar descobrir, através 

de estudos de “immunobloting”, qual receptor associado à cadeia gamma estaria 

deflagrando tal resposta inibitória em camundongos, e aprofundarmos nossos 

conhecimentos sobre o que havia sido publicado até então, sobre receptores inibitórios, 

novas idéias começaram a ser propostas.  

O conceito de receptor inibitório, na verdade, está estreitamente ligado ao de 

auto-tolerância. Receptores de MHC-I (Complexo maior de histocompatibilidade do tipo 

I), apreciados inicialmente em células “natural-killer”, previnem a lise de células 

autólogas sadias. Sinalização através destes receptores aborta, temporariamente, sinais 

ativatórios209,210. Além da maior parte das células NK, dois outros receptores também 

são capazer, sabidamente, de ligar MHC-I (LIR-1 e LIR-2). Ligantes para diversos 

outros receptores semelhantes, ainda não foram identificados.  

Inibição do crescimento, anergia, apoptose e “down modulation” da sinalização 

são parte dos mecanismos utilizados pelo sistema imune, para manter homeostase. O 

conceito de receptor inibitório, entretanto, foi apenas recentemente descrito. Tais 

receptores, caracteristicamente, agem através do recrutamento de fosfatases, em geral 

SHP-1, através de um motivo ITIM e necessitam co-ligação com o receptor ativatório. A 

superfamília dos receptores inibitórios é dividida em dois tipos de moléculas: 1) das 

imunoglobulinas e 2) das lecitinas tipo C. Uma característica comum desses receptores é 

que eles contêm isoformas com propriedades ativatórias. Diversos receptores inibitórios 

não foram conservados evolutivamente, de forma que receptores humanos dessa 
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superfamília não foram identificados em camundongos e vice-versa. Essa divergência 

sugere uma rápida necessidade de adaptação, possivelmente, devido à variabilidade do 

ligante. Co-ligação de um receptor inibitório com um receptor ativatório, contendo 

ITAM, aborta o sinal ativatório. Entre os receptores inibitórios que reconhecem MHC-I, 

em humanos, estão os receptores KIR e as ILT’s. ILT’s são expressas, principalmente, 

por células monocíticas e dendríticas, mas são também encontradas em algumas células 

B e NK. Dos oito componentes da família das ILT’s, dois ligam HLA de classe I e seis 

permanecem com os ligantes não-identificados. Como a maior parte dos receptores 

inibitórios, as ILT’s não foram conservadas evolutivamente, não sendo encontradas em 

camundongos. Em termos de apresentação tissular, entretanto, os receptores PIR-A e 

PIR-B são considerados os homólogos murinos das ILT’s. Todos os componentes da 

superfamília dos receptores inibitórios apresentam, ao menos, 40% de identidade em um 

ou mais dos seus domínios Ig. O papel de tais receptores em macrófagos pode, assim, 

ser o de proteger células que produzem citocinas de serem fagocitadas208. Uma hipótese 

que permaneceu forte, portanto, na fase final desse trabalho, foi a de que a cadeia 

gamma associada a PIR-A, o qual foi recentemente descrito como capaz de ligar o 

MHC-I211, induziria uma resposta inibitória, que evitaria que algum outro receptor com 

atividade fagocítica ingerisse células próprias, controlando, assim, um mecanismo de 

auto-tolerância. O fato de que a fagocitose de E. coli se encontra aumentada pelas 

células deficientes em cadeia gamma, tanto na presença, quanto na ausência de 

opsonina, reforçava essa hipótese. As bactérias, dessa forma, e em particular E. coli, 

apenas aproveitariam da inibição desse receptor alvo, o qual seria desligado para não 

ingerir células próprias, tornando-se incapaz, igualmente, de ingerir bactérias. Na 
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ausência de cadeia gamma, tal mecanismo de inibição não se manifestaria e o receptor 

alvo estaria livre para fagocitar, sem esse controle do tipo negativo. Cabe ressaltar, 

ainda, que a pesquisa de opsonina descrita neste trabalho, evidenciou opsoninas, a partir 

de uma amostra de hemocultura polimicrobiana de camundongos selvagens e, desta 

forma, apesar do resultado positivo, não sabemos contra qual agente estas opsoninas são 

dirigidas.  

Os mecanismos de morte celular, conforme demonstrado, permanecem eficazes 

na ausência de cadeia gamma, levando-nos à conclusão de que as vias de dano 

oxidativo212,213,214 se encarregam dessa função, independentemente dos receptores Fc e 

com eficácia.  

Por outro lado, diminuição dos níveis de TNF  e do recrutamento de neutrófilos, 

pelos camundongos deficientes em cadeia gamma, são resultados mais difíceis de se 

relacionar a PIR-A. Parece-nos muito mais lógico que esses resultados refletem uma 

deficiência ou abolição da ativação de receptores Fc, mais provavelmente do Fc RIII, 

por ser considerado o receptor de IgG que está mais diretamente implicado na resposta 

inflamatória mediada por imunocomplexos73, dentro da qual, evidências recentes 

incluem seu envolvimento, inclusive, nos mecanismos de recrutamento neutrofílico215. 

Evidentemente, podemos imaginar que os resultados apresentados nesta tese, sejam 

reflexo das manifestações do conjunto de receptores associados à cadeia gamma em 

sepse, e que seria simplista tentar justificar todas as diferenças encontradas, devido à 

ausência de um único receptor. Pensando dessa maneira, PIR-A poderia ser o receptor 

envolvido no mecanismo de inibição de fagocitose e os receptores Fc I216 e III nos 

parecem ser os responsáveis pelas diferenças de resposta inflamatória (secreção de 
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anticorpos, citocinas e recrutamento de neutrófilos)217,218,219,215. Mosser et al. mostraram, 

por outro lado, que o Fc I pode estar implicado também em respostas anti-

inflamatórias220,221, o que nos faz crer que a ausência do Fc IIII deve ser a maior 

responsável pelos menores níveis de TNF , que encontramos nos camundongos 

deficientes em cadeia gamma. Estudos de imunoprecipitação foram iniciados, no intuito 

de se responder a estas questões, porém não houve tempo hábil para serem incluídos 

nesta tese. 

Em 1879, ao detectar bactérias na circulação sanguínea de pacientes com 

infecção puerperal222, Louis Pasteur faz o primeiro relato de bacteremia. Desde então, 

lentamente, vem evoluindo o conhecimento em sepse223,224,225. Um aspecto do nosso 

trabalho que chama a atenção, é a maior sobrevida por parte do grupo que apresenta 

infeção polimicrobiana, uma fator sabidamente de mau prognóstico226,227. Cabe ressaltar 

que, inicialmente, ambos os grupos partem do mesmo insulto e flora, sendo somente 

após proliferação maciça de E. coli que o crescimento das demais bactérias é inibido, 

nos camundongos selvagens. Essa observação é interessante por si só, ajudando-nos a 

compreender a importância dos mecanismos de competição entre diversas bactérias 

neste tipo de infecção. Além disso, reenfatiza a complexidade desta doença, que não 

respeita algoritmos unifatoriais, os quais apresentam interesse clínico-epidemiológico, 

mas como foi observado, não podem ser aplicados categoricamente, quando estamos 

trabalhando com animais geneticamente modificados, em ambiente de Pesquisa. Neste 

trabalho, diversos mecanismos sobrepujaram esse fator, todos eles relacionados ao 

nocauteamento da cadeia gamma. 
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Outro aspecto que deve ser comentado, é a maior sobrevida do grupo de 

camundongos heterozigotos, quando comparados aos camundongos “knockout” 

homozigotos para a cadeia gamma. Minha explicação para tal fato é a de que a balança 

inflamatória deve ter encontrado um melhor equilíbrio nesses animais, do que nos 

demais, já que mecanismos como, por exemplo, recrutamento de células inflamatórias, 

devem ter um efeito nocivo para o hospedeiro, que deve sofrer dos efeitos da 

inflamação, mas, por outro lado, existe, igualmente, um papel benéfico, já que leva ao 

local da infecção, células, cujo principal intuito é o de exterminar o agente invasor. 

Secreção de TNF , além de outros mecanismos controlados pela cadeia gamma, devem 

ser sujeitos a um equilíbrio semelhantemente fino, corroborando a hipótese de que o 

controle desses mecanismos, evitando-se uma hiperatividade, assim como uma abolição 

dos mesmos, deva ser o caminho mais próvavel, a fim de se obter resultados terapêuticos 

animadores nesta doença, principalmente, quando se intervém em uma molécula que age 

sobre tão diversos mecanismos, como a cadeia gamma. 

A discussão crescente na literatura sobre o importante papel dos receptores Fc 

em fenômenos de auto-imunidade228 e suas perspectivas no manejo de doenças auto-

imunes229, assim como a recente descrição de que MHC-I é ligante de PIR-A230,231,232, 

coloca a cadeia gamma como possível protagonista de mecanismos de auto-tolerância.  

Os resultados desta tese abrem novas perspectivas para o tratamento de doenças 

infecciosas, propondo, para isso, o aumento da capacidade fagocítica pelo bloqueio 

medicamentoso da cadeia gamma. Uma fascinante relação entre auto-tolerância  e 

infecção, conforme demonstrado, pode revelar um mecanismo inesperado de evasão 

bacteriana. Tal trabalho, por fim, propõe a rediscussão dos conceitos clássicos de ITIM e 
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ITAM, já que a capacidade inibitória deste último não condiz com a definição que se 

encontra em vigência na literatura. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões 
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• Camundongos deficientes em cadeia gamma apresentam mortalidade aumentada, 

quando submetidos a punção e ligadura cecal (CLP), com relação a controles 

selvagens 

 

• Camundongos transgênicos para o hFc RI não apresentam diferença de 

sobrevida, com relação a camundongos selvagens, após CLP 

 

• Após CLP, camundongos deficientes em cadeia gamma apresentam diminuição 

na secreção de TNF  e no recrutamento de células inflamatórias, mas não na 

secreção de IL-10, com relação a controles selvagens 

 

• Camundongos deficientes em cadeia gamma apresentam hemoculturas e cultura 

de lavados peritoneais, 24 horas após CLP, com flora polimicrobiana e menor 

número total de bactérias do que camundongos selvagens, que apresentam na 

flora um forte predomínio de E. coli.  

 

• Fagocitose de E. coli está aumentada pelas células deficientes em cadeia gamma, 

com relação a fagócitos selvagens 

 

• O “killing intracelular” de E. coli é eficaz em células deficientes em cadeia 

gamma 
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• Não foi encontrada diferença significativa na fagocitose de S. Aureus e zymosan, 

quando foi comparada a capacidade fagocítica de células selvagens e deficientes 

em cadeia gamma 

 

• Lisado total de células deficientes em cadeia gamma demonstraram fosforilação 

de diversas proteínas, antes mesmo de contato com qualquer antígeno 
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Abstract 

 

Sepsis is predominantly characterized by pro-inflammatory signs in its initial phase, but 
can be also associated with immune suppression, which can be a consequence of 
apoptotic cell death. The role of FcRs is poorly understood in this disease and it was 
recently shown that, besides the promotion of opposite inflammatory responses, they are 
implicated in apoptosis. Using a model of peritonitis in mice that do not express 
activating FcRs, we tested the hypothesis that FcγRIIb, the only known IgG receptor 
capable of inducing apoptosis, would participate in the induction of this kind of cell 
death during serious infection. The blocking of this receptor by a monoclonal antibody 
significantly decreased the number of apoptotic splenic B cells demonstrating its 
involvement in apoptosis. FcγRIIb-mediated apoptosis was neither the result of 
increased TNFα levels nor associated with IL-10 production. Finally, the decreased 
apoptosis after mice treatment with FcγRIIb-blocking antibody was not sufficient to 
increase its survival. Thus, we conclude that although apoptosis is a multifactorial 
phenomenon in sepsis, one of these factors is the inhibitory IgG receptor FcγRIIb. 
FcγRIIb stress response to infection is a novel mechanism that contributes to the 
comprehension of apoptosis in sepsis. 
 
Key words: inflammation; immune response; Fc receptors; bacteria; cell death  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 139 

Introduction 

 

Sepsis continues to be the leading cause of death in Intensive Care Units, despite 
the progress in its diagnosis and treatment (1, 2). Sepsis is believed to be, in its initial 
phase, the consequence of an exacerbated and uncontrolled inflammatory response to 
infection. An antagonistic mechanism secondary to the pro-inflammatory state and 
characterized by anti-inflammatory manifestations , however, is thought by many 
authors to be responsible for the deleterious consequences of sepsis (3, 4). This could 
explain recurrent findings, such as susceptibility to nosocomial infections or loss of 
delayed hypersensitivity. In this regard, cell death by necrosis has been considered to 
promote inflammation, whereas apoptosis is associated with immune suppression and 
could be one of the causes of this antagonistic mechanism (5-7). Both kinds of cell death 
are observed in the necropsies of septic patients. Apoptosis is surprising and an 
unexpected finding in sepsis, mostly because it targets immune cells, which are 
fundamental to fight severe infections. Apoptosis markedly decreases the levels of B, 
CD4+ and dendritic cells in sepsis, when clonal expansion might be expected (1). 
 

Fc receptors are implicated in different aspects of immunity, in part through the 
activation of signaling pathways by tyrosine-based motifs in their intracellular portion. 
One of these motifs, known as ITAM, can be inhibited by another intracellular tyrosine-
motif, called ITIM, in a similar balance of antagonistic inflammatory responses (8, 9). 
Some studies  have already shown altered expression of Fc receptors, during the course 
of infection (10-12). Besides that, however, their importance in bacterial infections 
remains unclear. In mice, IgG Fc receptors are divided in two groups: 1) FcγRI and 
FcγRIII, homologous to human FcγRIIIa, both transmitting intracellular signaling by the 
association to an homodimer of gamma-chains (FcRγs), which have intracellular ITAM-
motifs and 2) the inhibitory receptor FcγRII, homologous to human FcγRIIb, which is 
not associated to the gamma-chain, and that can inhibit other FcγRs, due to an ITIM in 
its intracellular portion. 1 

 
Recently, Pearse et al. have shown that FcγRIIb induces apoptosis when 

aggregated in a multimeric pattern (13). Until then, FcγRIIb had been known as a 
receptor incapable of inducing activation signals being considered only as an inhibitory 
IgG receptor. This kind of response was considered a stress response out of FcγRIIb 
characteristic patterns and was shown to be inhibited in splenocytes by 2.4G2, a 
monoclonal anti-FcγRII/III antibody in mice (14), which induces dimerization, but not 
multi-aggregation, of this receptor (13).  
 

We have made the hypothesis that this phenomenon could happen also in sepsis 
due to FcγRIIb multiaggregation by secreted IgGs and that it could partially explain the 
                                                 
1 ITAM: immuno-tyrosine based activatory motif     ITIM: immuno-tyrosine based inhibitory motif 
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findings of apoptosis in this disease. To test this hypothesis, we induced sepsis in FcRγ 
knockout mice. For this, we have used a well-known model of peritonitis. FcRγ is an 
essential subunit for the membrane expression of FcγRI and III (15). In its absence, 
FcγRII is the only IgG receptor expressed by mice. We compared the apoptotic response 
of splenocytes to infection in these animals, 24 hours after peritoneal injection of 2.4G2 
or of an irrelevant control antibody. The blockade of FcγRII decreased the apoptotic 
response of these cells. Moreover, both groups showed the same levels of TNFα, a 
cytokine that induces apoptosis, excluding its secretion as the cause responsible for the 
difference observed. Both groups showed the same mortality 7 days after cecal ligation 
and puncture (CLP), indicating that apoptosis in sepsis results from a complex 
mechanism and that multiple pathways are involved. FcγRIIb engagement represents a 
novel mechanism in sepsis that partially explains the findings of apoptosis in this 
disease. 

 

Material and methods 

 

Mice. 8 to 10 weeks of age FcRγ-deficient mice in a C129xBalb/c background were used 
in this study. Animals were housed in the Bichat Medical School Animal Care. All 
experiments were performed in accordance to the protocols approved by this institution. 
  
Monoclonal antibodies. 2.4G2 (anti-FcγRII and III) was produced by the injection of 
hybridoma cells in nude mice and the antibody was subsequently purified from ascites 
by DEAE column-chromatography and keept at 4°C in sterile conditions. A rat 
irrelevant monoclonal control antibody (CA) was purified by the same method. Animals 
received 400 µg of 2.4G2 or irrelevant antibody, 30 minutes before CLP, by an intra-
peritoneal injection. The antibodies were diluted in PBS to reach a total volume of 500µl 
/ dose. No endotoxin was detected using a chemiluminescent assay--the endotoxin 
activity assay (EAA) (16). 
 
Cecal ligation and Puncture (CLP) – Peritonitis was induced in mice by CLP, as 
described by Wichterman et al (17, 18). Briefly, animals were anesthetized with 
25mg/kg ketamine (Ketalar®, Parke-Davis) and 10mg/kg xylazine (Rompun®, Bayer), 
the caecum was exteriorized, ligated without intestinal obstruction and two punctures 
were made with an 18G needle. Abdomen was closed by layers and animals were 
examined every 12 hours during the first three days and, subsequently, every 24 hours 
until death or the seventh day post-CLP, when they were sacrificed by cervical 
dislocation. Sham controls were submitted to the same procedure, but their cecum was 
neither ligated, nor punctured. For the apoptosis analysis by FACS, mice were sacrificed 
24 hours after CLP. 
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Apoptosis analysis by FACS – Splenic cells were dispersed, submitted to a hypotonic 
solution to lyse red blood cells, incubated with rabbit IgG to block unspecific binding 
and then, with biotinylated Annexin V (B&D systems, USA), anti-CD19-FITC (B&D 
systems, USA) and finally, propidium iodide (PI). Annexin V positive, PI negative cells 
are specific of the early stages of apoptosis, whereas double-positive labeling with 
anexin V and PI are specific for late apoptosis (19). Anti-CD19 staining is specific for B 
lymphocytes. The same procedure was used to determine CD11b-positive peritoneal 
cells apoptosis, 24 hours after CLP, but anti-CD11b antibody (Becton& Dickinson, 
USA) was used instead of anti-CD19. Since CD11b recognizes neutrophils and 
macrophages, the neutrophil and monocyte/macrophage populations were discriminated 
from other cells by using forward and side light-scatter characteristics. To determine 
FcγRIIb membrane expression, peritoneal cells (before and after CLP) were incubated 
with 2.4G2, followed by anti-rat biotinylated antibody (Southern Biotechnologies, 
USA). Streptavidin-APC (Becton&Dickinson, USA) was used to detect biotin. Analysis 
was performed with a cytofluorimeter (B&D systems, USA), using the software 
Cellquest. 
 
Cytokines – All serum cytokines were measured by ELISA. Mice were submitted to 
CLP and 8 hours later, when TNFα reaches its peak in this model (20, 21), were bled by 
the retroorbital plexus and sacrificed. After that, peritoneal cavity was lavaged with 2ml 
of PBS and this fluid was collected. Blood and peritoneal fluids were centrifuged and 
serum and supernatant were stored at -30ºC for subsequent analysis. TNFα ELISA-kit 
was purchased from R&D systems and tests were performed according to 
manufacturer’s instructions. Anti-IL-10 mouse mAbs (clones JES-5 and SXC1) for 
ELISA were kindly provided by Dr Agnès Lehuen (INSERM U561). 
 
Statistical analysis. Kaplan-Meier curves and a log rank test were used to test for 
survival differences. The cytokine and apoptosis values were analyzed by Student t-test. 
Differences were considered significant if P was <0.05. Data are shown as mean ± SEM. 
 
Results 
 

Sepsis down-regulated FcγRIIb expression on peritoneal cells – As expected, FcγRIIb 
was brightly expressed on peritoneal cells from FcRγ-deficient mice (Figure 1A) that 
lack FcγRI and III, both of which are dependent on FcRγ to reach the cell surface. 
Strikingly, FcγRIIb expression was markedly decreased on the cell surface after CLP 
indicating that sepsis activates this receptor independently of FcRγ-associated receptors 
(Figure 1B).  
 
Blocking FcγRIIb prevented bacteria-induced apoptosis of splenic B cell, but not of 

peritoneal macrophages or neutrophils– Apoptosis has been reported following bacterial 
infection by CLP (22). To evaluate the induction of apoptosis in FcRγ knockout mice 
following sepsis, we analyzed spleen cells (total count, table 1) and spleen B 
lymphocytes (CD19-positive cells, figure 2A) from these mice by double 
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immunofluorescence using annexin V and PI 24 h after CLP. As shown, these cells 
undergo apoptosis to some minimal extent following stress by sham surgery. Twenty-
four hours after CLP, there was a significant increase in the number of apoptotic B 
lymphocytes as compared to sham operated mice. To examine the involvement of 
FcγRIIb, mice were pre-treated with the anti-FcγRIIb mAb 2.4G2. Dimerization of 
FcγRIIb induced by this monoclonal antibody does not result in apoptosis but blocks 
further multimerization and co-clustering of this receptor (14). Pre-treatment of FcRγ 
knockout mice with the mAb 2.4G2 significantly inhibited this increase in splenic B 
cells apoptosis following CLP by over 70 %. Therefore, blocking FcγRIIb prevented cell 
death demonstrating its critical involvement in this apoptotic signaling. The same 
protocol was used to study apoptosis in CD11b-positive peritoneal cells from FcRγ-/- 
mice (6 mice/group). Mice treated with 2.4G2 showed a tendency to lower cell death 
(6.70 ± 1.0 % of apoptotic cells) as compared to those treated with irrelevant control 
antibody (9.42 ± 1.5%), although not reaching significant difference (p = 0.17).  
 

Blocking FcγRIIb did not affect TNFα or IL-10 levels in serum or in peritoneal fluid 

after CLP – To evaluate whether reduction of apoptosis by blocking of FcγRIIb was 
associated to reduced TNFα production, a cytokine that is a well-known inducer of 
apoptosis (23), or IL-10 levels, an important anti-inflammatory cytokine in bacterial 
infections, we determined their serum and peritoneal levels by ELISA before and after 
2.4G2 treatment. Mice which received 2.4G2 or control-antibody showed similar TNFα 
levels (Figure 3), revealing that prevention of apoptosis by blockage of FcγRIIb was not 
due to a decrease in TNFα levels. Similarly, no significant differences were seen for IL-
10 levels in serum and peritoneal fluids (n=6 per group, P < 0.28 and P < 0.27, 
respectively). 
 
Blocking of FcγRIIb failed to affect survival in FcRγ KO mice – Apoptosis has been 
shown to increase mortality in sepsis and to affect mostly B, dendritic and CD4+ T cells 
(1). FcγRIIb blockage, although nearly abolishing sepsis-induced B cells apoptosis, did 
not improve survival of FcRγ KO mice that had underwent CLP (Figure 4. p=0.54). 
Therefore mortality following experimentally-induced sepsis is a complex phenomenon 
resulting from multiple factors. 
 
Discussion 
 

 Apoptosis has been recently implicated during imunosupression in sepsis (1). It 
is still controversial whether apoptosis could happen as a consequence of this state. It 
has been reported that LPS and Th1 cytokines inhibit macrophages and monocytes 
apoptosis, whereas Th2 responses would stimulate it (24, 25). However, it is well-
established that apoptosis is a cause of immune suppression. Recent studies have 
reported that phagocytosis of apoptotic cells stimulate immune tolerance, by the release 
of anti-inflammatory cytokines and are not followed by the expression of co-stimulatory 
molecules implicated in antigen presentation. In the presence of apoptotic cells, 
lymphocytes and monocytes produce significantly less pro-inflammatory cytokines (5). 
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On the other hand, necrotic cells lead to the expression of co-stimulatory molecules and 
to T cells activation. Regarding the impact of these findings in sepsis, it was observed a 
decreased survival of C57Bl6/J mice after intra-peritoneal injection of apoptotic B cells 
before CLP. Mortality decreased, however, when necrotic splenocytes were injected 
instead (26). The CLP model induces extensive apoptotic death of B cells (22). This is 
efficiently inhibited by z-VAD (N-benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(0-methyl) 
fluoromethyl ketone), a broad-spectrum caspase inhibitor, and and this compound 
improves the survival of septic mice (27). Bcl-2 Ig transgenic mice, that selectively 
overexpress the anti-apoptotic protein Bcl-2, are similarly protected (27). 

 
Interestingly, bacteria developed strategies to induce apoptosis and avoid the 

release of pro-inflammatory signals by the host (28-30). Using this strategy, P. 
aeruginosa reduces leukocyte infiltration in the lungs (31). Salmonella and Shigella 
activate pro-apoptotic pathways, in order to inhibit their phagocytosis (32, 33). 

 
The role of Fc receptors in sepsis is poorly understood and their relationship to 

apoptosis has never been reported, although indirectly suggested by others (34). The 
mechanism that we propose shows how an ungoverned pro-inflammatory state could 
lead to apoptosis and, secondarily, immune suppression. Mice deficient in FcγRIIb have 
an enhanced immune response (35). Indeed, Clatworthy et al. found increased antibody-
dependent phagocytosis of Streptococcus pneumoniae in vitro by peritoneal cells from 
these mice. In addition, after induction of sepsis by the intra-peritoneal injection of 
Streptococcus pneumoniae, these mice demonstrated increased bacterial clearance and 
survival. By contrast, previously immunized FcγRIIb-deficient mice challenged with 
large inocula show increased TNFα levels and reduced survival. These data support a 
protective role of FcγRIIb in sepsis (36). In contrast to both these reports, we have not 
found differences in survival, TNFα or IL-10 levels after blocking FcγRIIb with 2.4G2. 
A possible explanation for this apparent discrepancy is due to the fact that FcRγ-
knockout mice do not express FcRγ-associated activating receptors (i.e. FcγRI, FcγRIII, 
PIR-A, etc) and, therefore, inflammation is somehow already abolished regardless of 
FcγRIIb inhibitory effects in these mice. However, together with our results, these data 
suggest that FcγRIIb may promote opposite responses in sepsis that might depend on 
numerous factors such as the extent of the infectious insult. Therefore, FcγRIIb targeting 
for therapeutic purposes will have to be carefully evaluated in each situation and 
downregulation of this receptor might be more appropriate than its abrogation.  

A downregulation of FcγRIIb expression following CLP was clearly observed in 
our studies. It is noteworthy that loss of Fc receptors was also observed in hemorragic 
shock suggesting that it is a common phenomenon in critical illness (37). Whether this 
was due to aggregation by immune complexes, apoptosis-secondary effects or shock-
related cell dysfunctions remains unclear. It is unlikely that receptor shedding might 
explain such findings, as in our study, apoptosis seems to depend on FcγRII 
transmembrane signaling which was blocked by 2.4G2 mAb. Although the pathways 
that lead to FcγRII-induced apoptosis remain unclear, our results indicate that it is 
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independent of TNFα and others have shown that it depends on SH2-containing inositol 
phosphatase (SHIP) (13). 

 
The novel mechanism described in this work, permits a greater comprehension of 

the pathways that lead to apoptosis in sepsis and opens new perspectives for the 
understanding of this disease. Although the specific targeting of FcγRIIb apoptotic 
response did not decrease mortality of septic mice, this approach should be kept in mind 
and its use, combined with other drugs, could be of interest in the future. Finally, this 
novel mechanism underlines the importance of FcRs in sepsis and suggests that the 
therapeutic blockage of this receptor can be of benefit in the management of this disease, 
by the decrease in B cells apoptotic death, especially in patients with a pattern 
characterized predominantly by immune suppression. On the other hand, this kind of 
response should be maintained in patients with a prevalent pro-inflammatory response. 
In any case, we must remember that sepsis is a dynamic disease and that, for its 
therapeutic to have better results, it must be guided by immunological markers. FcRs are 
especially interesting, because their targeting permits the regulation of many 
inflammatory mediators and of different inflammatory responses, circumventing the 
problems raised by the targeting of cytokines, most of which have redundant effects and 
are one,  but not the only, important aspect of this complex and intriguing disease.  
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Table 1: Prevention of splenocyte apoptosis following FcγγγγRIIb blocking in vivo. 

 

 

Treatment 

 

Mean ± SEM 

 

p  

Sham – Irrelevant mAb 

 (n = 3) 
15.53  ± 0.51 

Sham – 2.4G2 (n =3) 14.33  ± 1.35 

 

NS 

CLP – Irrelevant mAb 

(n=8) 
25.36 ± 2.71 

CLP – 2.4G2 (n=8) 16.15 ± 1.86 

 

0.016 

 

Statistical analysis of apoptotic cells levels, 24 hours after CLP or sham surgery, in 

FcγRIIb knockout mice treated previously with intraperitoneal injections of 2.4G2 or of 

irrelevant antibody. Cells were labeled with Annexin-V and propidium iodide as described 

in Material and Methods. Results are the percent of apoptotic cells.  
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Figure Legends: 

 

Figure 1.  FcγRIIb membrane expression in peritoneal cells from FcRγ knockout mice. A, 

healthy mice; B, 24 hours after CLP. Expression was evaluated by FACS analysis with 

mAb 2.4G2, followed by anti-rat biotinylated antibody and streptavidin-APC. 

 

Figure 2. Apoptosis of splenic B cells 24 hours after CLP. FcRγ-knockout mice received 

mAb 2.4G2 (A and B) or control antibody (C and D) by intraperitoneal injection and 

underwent sham surgery (A and C) or CLP (B and D). Splenic B cells were then labelled 

with anti-CD19-FITC and analyzed for apoptosis by cytometry with biotinylated annexin 

V and streptavidin-APC and with propidium iodide. 

 

Figure 3. TNFα in FcRγ-knockout mice. Serum (A) and peritoneal lavages (B) were 

analyzed by ELISA for TNFα levels 8 hours after CLP. Mice received 2.4G2 or an 

irrelevant control antibody, as indicated, by intraperitoneal injection 30 minutes before 

surgery. n=10 mice/group. 

 

Figure 4. Survival of FcRγ-deficient mice after CLP. Mice were pre-treated by intra-

peritoneal injection of 400µg of 2.4G2 or control antibody, as indicated, before CLP 

(p=0.53). The number of mice examined in each group is indicated. 
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