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Resumo 

 
Os peptídeos antimicrobianos são importantes ferramentas do sistema imune 
inato para controle das infecções e recentemente tem sido investigado seu 
potencial como estratégia terapêutica nas infecções e sepse.  Estes peptídeos 
apresentam diversas atividades decorrentes de mecanismos de ação 
antimicrobianas e imuno estimuladoras. A indução de tolerância com a 
administração de pequenas doses de LPS reduz a mortalidade em modelos 
animais de sepse, modulando diversos aspectos do sistema imune. Nossa 
hipótese neste estudo foi que o efeito protetor da tolerância ao LPS está 
relacionado com a modulação da produção dos peptídeos antimicrobianos na 
sepse. A tolerância ao LPS foi induzida em camundongos C57bl/6 por injeção de 
lipopolissacarídeo de E. coli na dose de 1mg/kg por cinco dias. No oitavo dia os 
animais foram eutanasiados por overdose anestésica ou submetidos ao modelo 
de ligadura e punção cecal. Após seis horas os animais foram eutanasiados por 
overdose anestésica e o sangue, baço, intestino e pulmões foram coletados para 
determinação das concentrações de citocinas e peptídeos antimicrobianos. 
Nossos resultados mostram que o efeito da tolerância ao LPS sobre a produção 
de peptídeos antimicrobianos é tecido específica. Sistemicamente (plasma) a 
tolerância aumenta a concentração plasmática de β defensina-3 e CRAMP 
somente em animais submetidos à CLP. No baço ocorre redução de α 
defensinas 1 e 7 pela CLP e também pela tolerância. No pulmão há elevação de 
β defensinas 1 e 3 pela CLP e esta é revertida pela tolerância. No intestino ocorre 
redução de defensinas pela tolerância tanto em animais controle quanto em 
animais submetidos à CLP. Observamos em nosso estudo um padrão invertido 
entre as concentrações de peptídeos antimicrobianos e citocinas no intestino e 
baço dos animais, principalmente nos submetidos à CLP. Quanto maior a 
concentração da citocina no tecido, menor a concentração da defensina em 
questão. No intestino podemos observar que a tolerância e a CLP aumentam a 
concentração de IL-6 e IL-10 e diminuem as concentrações de α defensinas 1 e 
7. No baço observamos esse padrão entre α defensina-7 e IL-6 e entre α 
defensina-1 e TNF-α. Não foi possível encontrar esse tipo de correlação no 
pulmão. Concluímos que os efeitos protetores da tolerância ao LPS estão 
relacionados com uma menor produção de defensinas no baço, pulmão e 
intestino de animais submetidos à sepse, e com maior concentração de 
peptídeos antimicrobianos no plasma. 
Descritores: sepse, citocinas, defensinas, lipopolissacarideos, pulmão, 
intestinos, baço, camundongos. 
 
 
 
 
 



Machado JL. Study on the production and action of antimicrobial peptides in mice 
submitted to LPS tolerance and to sepsis by CLP [Thesis]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Abstract  
 

Antimicrobial peptides are important tools of the innate immune system to control 
infections and its potential as a therapeutic strategy in infections and sepsis has 
recently been investigated. These peptides present both antimicrobial and 
immuno-stimulatory activities. Lipopolysaccharide (LPS) tolerance is a defense 
mechanism against invading microorganisms also widely distributed in nature. 
Induction of tolerance with the administration of small doses of LPS reduces 
mortality in animal models of sepsis, modulating several immune system aspects. 
Our hypothesis was that the protective effect of LPS tolerance is related to the 
modulation of antimicrobial peptide production in sepsis. LPS tolerance was 
induced in C57bl / 6 mice by injection of E. coli LPS at 1mg / kg for five days. On 
the eighth day the animals were submitted to the sepsis model of cecal ligation 
and puncture. After six hours the animals were euthanized by anesthetic 
overdose and blood, spleen, intestine and lungs were collected for the 
determination of cytokines and antimicrobial peptides concentrations. Our results 
show that the effect of LPS tolerance on the production of antimicrobial peptides 
is tissue specific. LPS tolerance increases the plasma concentration of β-
defensin-3 and CRAMP only in animals undergoing CLP. In the spleen, there is 
reduction of α defensins 1 and 7 by CLP and also by tolerance. In the lung, there 
is elevation of β defensins 1 and 3 by PLC and this is reversed by tolerance. In 
the intestine, there is reduction of defensins by tolerance in both control and CLP 
animals. In our study, we observed an inverted pattern between the 
concentrations of antimicrobial peptides and cytokines in the intestine and spleen 
of animals, especially those submitted to CLP. The higher the cytokine 
concentration in the tissue, the lower the concentration of defensin in question. 
In the gut we can observe that tolerance and CLP increases IL-6 and IL-10 
concentration and decreases α defensins 1 and 7 concentrations. In the spleen, 
we observed this pattern between α-defensin-7 and IL-6 and between α-defensin-
1 and TNF-α. It was not possible to find this type of correlation in the lung. We 
conclude that the protective effects of LPS tolerance are related to a lower 
production of defensins in the spleen, lung and intestine of animals submitted to 
sepsis, and with a higher concentration of antimicrobial peptides in plasma. 
 
Descriptors::Sepsis, cytokines, defensins, lipopolysaccharides, lung, intestines, 
spleen, mice. 
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1. Revisão de literatura 

1.1. Sepse 

A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, 

causada por uma resposta do hospedeiro desregulada à infecção por 

microorganismos tais como: bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos e 

vírus (Singer et al., 2016; Shankar‑Hari et al., 2016; Seymour et al., 2016). Trata-

se de uma das mais importantes complicações infecciosas da medicina 

contemporânea, tanto por sua incidência quanto por sua gravidade, e há um 

grande potencial de evolução para o óbito dependendo do estágio na qual foi 

estabelecido o diagnóstico (Hotchkiss, Kar, 2003; Martin, 2006b; Silva et al., 

2006; Siqueira-Batista, 2009a). Diagnóstico, características demográficas e 

definições de sepse evoluíram nos últimos 30 anos.  

Devido à grande variabilidade na nomenclatura e definições de sepse, 

ocorreu em 1992 a Primeira Conferência de Consenso de Sepse (Bone et al., 

1992) que tentou homogeneizar e simplificar o conceito da (Levy et al., 2003). 

Neste consenso foram associados sinais de infecção e de síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS). A SIRS compreende uma grande variedade de 

insultos que incluem uma temperatura corporal maior que 38°C ou inferior a 

36°C; uma frequência cardíaca superior a 90 batimentos por minuto, taquipnéia, 

manifestada por uma taxa respiratória superior a 20 respirações por minuto, 

como indicado por uma PCO2 arterial inferior a 32 mmHg; e uma alteração na 

contagem de glóbulos brancos, como uma contagem maior do que 12 000 / mm3, 

ou menor de 4000 / mm3, ou a presença de mais de 10% de neutrófilos  imaturos  

(Bone et al., 1992). 

Em 2001, uma segunda conferência de consenso revalidou os conceitos 

anteriores, mas chamou a atenção para o fato de que a resposta inflamatória 

sistêmica não é específica da sepse e pode ser vista em muitas doenças, como 

trauma ou pancreatite (Levy et al., 2003). Em suas formas mais intensas, a sepse 

grave e o choque séptico estão associados a taxas de mortalidade de 40 a 60% 

(Vincent, 2000), tornado essa condição extremamente importante do ponto de 

vista dos cuidados clínicos e da saúde pública (Martin et al., 2003a). 

A terceira conferência internacional de consenso foi realizada em 2016 e 

definiu a sepse como uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção que 
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leva a uma disfunção de órgãos potencialmente fatal. Em termos operacionais, 

a disfunção de órgãos pode ser representada por um aumento de 2 ou mais no 

índice SOFA [Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment], o que está 

associado com uma mortalidade hospitalar maior de 10%. O choque séptico é 

definido como um subconjunto de sepse em que alterações circulatórias, 

celulares e metabólicas profundas estão associadas a um maior risco de 

mortalidade do que a sepse sozinha. Pacientes com choque séptico podem ser 

identificados clinicamente pela necessidade de vasopressores para a 

manutenção da pressão arterial em 65 mmg de mercúrio e níveis de lactato 

sérico maiores que 2 mmol/L (>18 mg/dL) na ausência de hipovolemia. Essa 

combinação está associada com taxas de mortalidade hospitalares maiores que 

40% (Singer et al., 2016).  

A sepse evolui frequentemente para a disfunção de um ou mais órgãos e 

aumenta o risco de morte entre 15 – 20% para cada órgão que entra em falência. 

As disfunções orgânicas mais frequentes são: neurológica, respiratória, renal, 

hepática e hematológica (Pérez, Foncea, 2000; Linde-Zwirble, Angus, 2004). 

Afeta também os sistemas cardiovascular, endócrino e imunológico (Martin, 

2012c).  

A sepse possui altas taxas de mortalidade em níveis mais graves do que 

câncer de mama, câncer de próstata e HIV/AIDS combinados (Chaudhry, 2014). 

Atualmente, a incidência de sepse é avaliada em 437 casos por 100 000 na 

população dos EUA. As admissões para sepse aumentaram e ultrapassaram as 

de síndrome coronariana aguda ou acidente vascular cerebral (Fleischmann et 

al., 2016). Isso resulta em 750. 000 mortes por ano e é responsável por quase 

US $ 20 bilhões em custos anuais de saúde, representando 5,2% dos custos 

associados às internações Kempker, Martin, 2016). No entanto, embora a 

incidência de sepse grave continue a aumentar, a mortalidade diminuiu de 22,2 

para 17,3% em um estudo epidemiológico realizado nos EUA entre 2008 e 2012 

(Franck et al., 2017). 

A sepse, apesar de se tratar de uma condição clínica extremamente 

frequente na prática clínica, ainda se mantém enigmática sob diferentes pontos 

de vista. De fato, há pontos bastante obscuros em relação à fisiopatologia, à 

acurácia diagnóstica, à terapêutica e ao prognóstico – os quais se relacionam ao 
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desconhecimento de muitos aspectos do sistema imunológico, para os quais 

novas investigações deverão, nos próximos anos, elucidar (Siqueira-Batista, 

2012b). 

 

1.1.1. Fisiopatologia da sepse 

A sepse é caracterizada por uma desregulação inflamatória exibida após 

uma infecção. A resposta imunológica é realizada pela sucessão dos 

mecanismos inatos e adaptativos, ou seja, nas fases iniciais da infecção há um 

predomínio das respostas inatas e nas fases mais tardias os linfócitos passam a 

gerar respostas imunes adaptativas. A principal diferença entre estes dois tipos 

de resposta é que a resposta imune adaptativa é altamente específica e é 

memorizada. O desenvolvimento de clones diferenciados em células efetoras 

leva de 3 a 5 dias. Este período de tempo é o bastante para que as bactérias 

produzam sérios danos ou a morte do hospedeiro. Por outro lado, os 

mecanismos efetores da imunidade inata (peptídeos antimicrobianos, fagócitos 

e via alternativa do complemento) são ativados imediatamente depois da 

invasão. A resposta imunológica inata utiliza sistemas de reconhecimento 

primitivos e inespecíficos, que permitem sua ligação a muitos produtos 

microbianos (Kourilsky, Truffa-Bachi, 2001). 

Os microorganismos possuem componentes estruturais especiais 

conhecidos como padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPS). Os 

PAMPS são comuns a diversos antígenos e entre eles são conhecidos o LPS, o 

ácido lipoteicóico, peptidoglicanos, fragmentos de DNA bacteriano, fragmentos 

de DNA e/ou RNA viral, flagelina, zimosan, taxol, etc. (Triantafilou  et al., 2002) . 

Essas moléculas estranhas presentes nos microorganismos interagem com 

receptores das células hospedeiras, conhecidos como receptores tipo Toll 

(TLRs). Esses receptores estão presentes nas membranas de diversos tipos 

celulares, principalmente dos leucócitos (Shukla et al., 2014). 

Quando ocorre dano tecidual com exposição à microorganismos, os TLRs 

são ativados e se inicia uma cascata inflamatória para tentar conter essa 

infecção. Ao serem expostas a um burst desses mediadores secretados por 

macrófagos, as células endoteliais sofrem ativação, causando a liberação de 
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citocinas, moléculas pró-coagulantes, fator ativador de plaquetas e NO, levando 

a quebra da barreira endotelial (Hack, Zeerleder, 2001). 

As alterações vasculares promovem a migração de neutrófilos e fagócitos 

para o tecido infectado, além de levar ao aumento da permeabilidade vascular, 

alterações do tônus vascular, trombose microvascular, coagulação intravascular, 

resultando em disfunção orgânica e lesão (Hack, Zeerleder, 2001; Remick, 2007; 

Shukla et al., 2014). 

 

1.2. LPS - sinalização intracelular  

O LPS é o principal componente da membrana bacteriana gram-negativa e 

está sob investigação experimental desde a sua descoberta em 1894 por um 

médico alemão, Richard Friedrich Johannes Pfeiffer, que inventou o termo 

"Endotoxina" (Fildes, Pfeiffer, 1956). 

É o padrão molecular associado ao patógeno (PAMP) mais estudado, 

conhecido por suas ações através do Toll-like receptor-4 (TLR4). O TLR4 é um 

tipo de receptor de reconhecimento de padrão (PRR) expresso nas células do 

sistema imunológico inato (Kawasaki, Kawai, 2014) e foi o primeiro membro da 

família a ser caracterizado em mamíferos (Poltorak et al., 1998). 

Uma proteína de fase aguda produzida no fígado, a proteína de ligação a 

lipopolissacarídeos (LBP), medeia o passo decisivo do reconhecimento de LPS 

por ligação à porção lipídeo A do mesmo, formando um complexo LPS-LBP 

(Schumann et al., 1990).  

 Este complexo é então reconhecido pelo receptor Cluster de Diferenciação 

14 (CD14), uma molécula de superfície que também é conhecida por formar um 

complexo terciário (Haiman et al., 1994), ajudando a apresentar o LPS para o 

TLR4  (Takeda, Akira, 2005). 

O TLR-4 é capaz de ativar vias de sinalização distintas que envolvem 

diferentes cofatores e moléculas adaptadoras, intermediando diversas respostas 

imunes (Figura 1). Uma das vias de sinalização é a “via de sinalização TLR 

dependente de MyD88” (proteína citosólica ativada pelo toll) que é ativada pela 

ligação direta do domínio TIR citoplasmático com a proteína adaptadora 

contendo o domínio TIR (TIRAP), que recruta a molécula adaptadora MyD88 e 

quinases associadas ao receptor de IL-1 (IRAKs) (Kawai, Akira, 2006). 
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Após autofosforilação das IRAKs, a proteína adaptadora associada ao 

receptor de TNF (TRAF6) interage com complexos de proteínas, ativando o 

complexo IkB-quinase (IKK) e por fim, ativando o fator de transcrição nuclear 

kappa B (NF-kB). A ativação de NF-kB leva à transcrição de diversas citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1-β e IL-6 (Kawai, Akira, 2006; Anas et al., 

2010). 

 

 

Figura 1: A estrutura de um receptor Toll-like humano (TLR). TLRs humanos são proteínas 

transmembrânicas do tipo I com um domínio de repetição extracelular rico em leucina (LRR) e 
um citoplasmático, referido como domínio do receptor Toll/IL-1 (TIR), que é homólogo ao do 
receptor de IL-1. Adaptado de Sandor e Buc, 2005. 
 

       A outra via de sinalização, a “via de sinalização independente de MyD88” 

envolve a proteína adaptadora contendo domínio TIR indutora de interferon  

(TRIF) ou a molécula adaptadora relacionada a TRIF (TRAM), que levam à 

fosforilação do fator 3 de regulação do interferon (IRF3), induzindo produção de 

interferon e moléculas co-estimulatórias (Medzhitov, 2001; Kawai, Akira, 2006; 

O’Neill , Bowie, 2007). 

A transcrição induzida pelo fator AP-1 (proteína ativadora) é tipicamente 

composta de proteínas de c-Fos e c-Jun e nos linfócitos está implicada, por 

exemplo, na expressão do gene IL-2 e outros genes imunologicamente 

relevantes (Frantz et al., 2007), (Figura 2). 
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Figura 2: Vias de sinalização do receptor Toll-like.  LPS entregue pelo CD14 ao TLR4/MD-2 
inicia uma cascata de sinalização através do domínio TIR e das moléculas adaptadoras MyD88, 
TIRAP, TRIF e TRAM, que podem ativar algum dos fatores de transcrição NFkB, IRF5, AP1 e/ou 

IRF3. AP1, proteína ativadora 1; IkB, inibidor do fator nuclear kB; IKK, quinase  do IkB; IKK, 

quinase  do IkB; IKK, quinase  do IkB; IRAK1, quinase 1 associada ao receptor de IL-1; IRAK4, 
quinase 4 associada ao receptor de IL-1; IRF3, fator 3 regulatório do interferon; IRF5, fator 5 
regulatório do interferon; JNK, quinase c-jun N-terminal; LPS, lipopolissacarídeo; MyD88, 
proteína de resposta primária a diferenciação mielóide; NFkB, fator nuclear kB; RIP1, proteína 1 
de interação com o receptor; TAB1, proteína 1 de ligação à TAK-1; TAB2-3, proteínas 2 e 3 de 

ligação à TAK-1; TAK1 (M3K7), quinase 1 ativada pelo fator de crescimento e transformação ; 
TBK1, proteína serina-treonina quinase; TIRAP, proteína adaptadora contendo domínio TIR; 
TLR4, receptor Toll-like 4; TRAF6, fator 6 associado ao receptor do fator de necrose tumoral; 
TRAM, molécula adaptadora relacionada à TRIF; TRIF, adaptador contendo domínio TIR indutor 

de interferon ; Ub, ubiquitina; UB2V1, variante 1 da enzima E2 conjugada a ubiquitina; UBE2N, 
enzima E2N conjugada à ubiquitina. Adaptado de Frantz et al., 2007.  

 

A ativação dos receptores TLR4 pode desencadear diversas vias de 

sinalização, como MAPK, AP-1, STAT, IRF3 levando a expressão de diversos 

genes que participam de processos fisiológicos e fisiopatológicos (Raetz, 

Whitfield, 2002).  

Embora a detecção de patógenos pelas células da imunidade inata 

desencadeiem uma reação inflamatória robusta e essencial, esse processo 

precisa ser rigorosamente regulado, pois a inflamação excessiva pode levar a 

danos extensos nos tecidos, como os que observamos nos quadros de sepse. 

Nesse domínio, destaca-se o fenômeno da tolerância ao LPS (Siqueira-Batista, 

2012). 
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1.2.1. Tolerância ao LPS: mecanismo evolutivo de resistência à infecção e 

autolesão  

As adaptações fisiopatológicas para regular a inflamação exagerada 

servem como mecanismo importante para a proteção do hospedeiro contra o 

choque de endotoxinas e um dos exemplos clássicos de um mecanismo de 

proteção é a tolerância à endotoxina (Dobrovolskaia, Vogel, 2002; Fan, Cook, 

2004; Cavaillon, Adib-Conquy, 2006; Biswas,2007; Foste et al., 2007).  Neste 

fenômeno as células ou organismos expostos a baixas concentrações de 

endotoxina entram em um estado transiente não respondente e são incapazes 

de responder a novos desafios com a endotoxina. 

As fases inicial e tardia de tolerância apresentam características 

diferentes após a injeção inicial do LPS. A fase inicial pode ser detectada dentro 

das primeiras 24 horas depois de exposição ao LPS e pode durar até 8 dias. A 

tolerância ao LPS relaciona-se à produção e liberação reduzida de citocinas 

pelos fagócitos em re-exposição ao LPS. Além disso, foi demonstrado que a 

exposição prévia ao LPS resulta em alteração de padrão de expressão gênica 

das citocinas (Staudt, 2001).      

Um dos exemplos clínicos mais relevantes de tolerância a endotoxina é o 

observado nos leucócitos de pacientes com sepse. Monócitos circulantes de 

pacientes com sepse produzem quantidades muito menores de TNFα, IL-6, IL-

1a, IL-1b e IL-12 quando expostos a LPS in vitro, quando comparados a 

monócitos de indivíduos saudáveis (Munoz et al., 1991a; Munoz et al.,1991 

Monneret et al., 2008b; Draisma et al., 2009;). Ao mesmo tempo produzem mais 

IL-10, TGFβ e IL-1RA (Monneret et al., 2004a; Cavaillon et al.,2006; Draisma et 

al., 2009). Foi demonstrado também que monócitos de pacientes com sepse 

expressam menos MHC de classe II, CD86 e CIITA (Manjuck et al., 2000; Pachot 

et al., 2006).  

Inicialmente foi proposto que a tolerância seria uma resposta imune 

benéfica, entretanto as evidências sugerem-na como um marcador de 

desregulação imune, complicando o manejo de pacientes em sepse severa, visto 

que a imunoparalisia aumenta a suceptibilidade a re-infecções (Wolk et al., 2000; 

Biswas et al., 2007; Saeed et al., 2014). Estudos mostraram que existe uma 
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assinatura gênica de tolerância que está associada à piora no prognóstico dos 

pacientes (Hotckiss et al., 2013; Pena et al., 2014; Davenport et al., 2016) e com 

maior incidência de infecções secundárias em pacientes de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

No entanto, existem também evidências na literatura de que o pré-

tratamento com ligantes clássicos de TLR4, como LPS e monofosforil lipídio A 

(MPLA), aumentam a resistência do hospedeiro a infecções ao mesmo tempo 

em que diminuem a produção de citocinas em diversos modelos (Lehner et al., 

2001; Romero et al., 2011; Murphey et al., 2011; Ariga 2014).  

Dentre os múltiplos mecanismos que controlam a extensão e duração da 

inflamação induzida pela sinalização através dos receptores Toll-like (TLR), 

encontram-se a inibição destes receptores por reguladores negativos, a 

produção de citocinas anti-inflamatórias e alterações da sinalização TLR. Estes 

eventos estão diretamente ligados ao fenômeno da tolerância. Esta adaptação 

da resposta imune inata está relacionada também a mecanismos epigenéticos, 

ou seja, a regulação específica não é devido ao mecanismo de sinal específico 

e sim é gene-específica através de modificações na cromatina (Foster et .al 

2007). 

 

1.3. Peptídeos antimicrobianos 

Como descrito anteriormente, a resposta imune inata é essencial para o 

reconhecimento de agentes invasores e inicio do combate à infecção. Ela 

compreende não só a ativação de leucócitos residentes nos tecidos, mas 

também a ativação de mecanismos como a cascata do complemento e a 

liberação dos peptídeos antimicrobianos. 

Peptídeos antimicrobianos (AMPs, de antimicrobial pepides) são uma 

família de pequenos polipeptídios expressos nos organismos de forma 

constitutiva ou indutível (Xia et al., 2017). São conhecidos por serem ferramentas 

multifuncionais do sistema imune inato responsáveis pelo combate a infecções 

bacterianas (Pulido et al., 2012). Além disso, são considerados como sendo 

alternativas aos antibióticos convencionais.  

Estes peptídeos apresentam uma série de atividades, incluindo não 

apenas a atividade antimicrobiana. Diversas propriedades imunoestimuladoras 
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foram detectadas, incluindo migração celular, sobrevivência e proliferação, 

indução de mediadores antimicrobianos e imunes, como citocinas/quimiocinas, 

cicatrização de feridas e angiogênese (Hiemstra et al., 2016). 

Os AMPs são amplamente distribuídos em invertebrados, plantas e 

animais superiores, incluindo o corpo humano (Brown et al., 2011). São 

expressos em uma variedade de tipos celulares, tais como monócitos, 

neutrófilos, células epiteliais, e queratinócitos (Pinheiro da Silva, Machado, 

2013b). São importantes moléculas naturais imunologicamente ativas que foram 

preservadas nos organismos durante o longo processo evolutivo (Xia et al., 

2017).   

São moléculas anfipáticas, predominantemente pequenas (10-50 

aminoácidos), geralmente diferem na sequência e estrutura. Com base na sua 

composição de aminoácidos e estrutura secundária podem ser divididos em 

quatro grupos: (i) peptídeos α-helicoidais, (ii) peptídeos em folha β estabilizados 

por duas a quatro ligações dissulfídicas, (iii) estruturas estendidas e (iv) 

peptídeos com ligações dissulfídicas (Ganz; Lehrer, 1998; Hancock, 2006; 

Jenssen et al., 2006). 

A ação antimicrobiana direta é conseguida pela ruptura de membranas 

celulares bacterianas ou sua translocação em bactérias para afetar alvos 

internos (Hancock, Sahl, 2006). Foi demonstrado que os AMPs possuem como 

alvo uma diferença entre a organização das membranas dos microrganismos e 

dos animais. As membranas bacterianas têm na face extracelular da bicamada 

lipídica alto conteúdo de fosfolipídeos carregados negativamente (Wenzel, 

2002). Por outro lado, a face extracelular da membrana plasmática dos animais 

é composta majoritariamente por fosfolipídeos neutros, como fosfatidicolina e 

esfingomielina, contudo os fosfolipídeos aniônicos, como fosfatidilserina e 

fosfatidilglicerol, estão voltados para o interior da célula (Hancock, 1995; 

Matsuzaki et al., 1997; Lehrer, 1998,).  Além disso, o colesterol nas membranas 

animais impede a adesão dos AMPs, proporcionando baixa toxicidade para 

células do hospedeiro (Hancock 1995; Lehrer et al., 1998a). Supõe-se que a 

formação de poros e a permeabilização da membrana de forma não específica 

levam a uma ruptura da membrana (Figura 3). A seguir diferentes modos de ação 

pelo qual esses peptídeos alteram as membranas (Figura 3). 
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Figura 3: Modo de ação de AMPs. (A) No modelo toroidal, os peptídeos agregam e induzem as 

monocamadas lipídicas a se dobrar continuamente através do poro, de modo que ambos os 
peptídeos inseridos e os grupos de cabeça lipídica alinham o núcleo da água. (B) No modelo 
tipo-carpet, as cadeias peptídicas cobrem a superfície das membranas de uma maneira 
semelhante a um tapete e a dissolve como um detergente para além de uma concentração limiar 
para a qual é necessária uma proporção alta de peptídeo-lipídeo. (C) No modelo canal 
transmembrânico, os peptídeos se ligam à membrana celular, então os próprios peptídeos se 
inserem no núcleo hidrofóbico da membrana formando um poro, causando vazamento de 
material citoplasmático e morte da célula. (D) No modelo de canal agregado, os peptídeos 
inserem na membrana e depois se agrupam em agregados não estruturados que abrangem a 
membrana. Esses agregados são propostos para ter moléculas de água associadas a eles, 
fornecendo canais para vazamento de íons e, possivelmente, moléculas maiores através da 
membrana (Li et al., 2012). 

 

Os AMPs mais investigados nos mamíferos são as defensinas e 

catelicidinas.  

As defensinas, constituídas pelos subgrupos alfa e beta, são produzidas 

por células intestinais de Paneth, neutrófilos, macrófagos (Lehrer, Ganz, 1999b), 

células epiteliais, células epiteliais da mucosa e queratinócitos (Yang et al, 2004). 

Alguns AMPs são constitutivamente expressos, enquanto outros podem ser 

induzidos em resposta à inflamação [por exemplo, os peptídeos de neutrófilos 

humanos (HNP) 1-3, beta-defensina humana (HBD) -2] (Easton et al., 2009.  A 

ativação de TLR em si resulta em liberação de AMPs, bem como na liberação de 

citocinas e quimiocinas, isso, por sua vez, ativa MAPK e NF-kB. 

Toroidal 

Modelo tipo-carpet 

canal transmembrânico 

Canal Agregado 
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As defensinas estão surgindo como moléculas terapêuticas contra 

patógenos em sepse devido ao largo espectro de suas propriedades 

antimicrobianas. Nas últimas décadas grande número de defensinas e os seus 

análogos foram rastreados, estruturalmente modificados, e sintetizados. No 

entanto, a maioria desses estudos são realizados in vitro e não se sabe muito 

sobre os papéis in vivo destas moléculas (Xie et al., 2014).   

Além das propriedades bactericidas, diversas propriedades 

imunomoduladoras das defensinas já foram descritas. Dados da literatura 

mostram que HBD-2 parece ser um agente quimiotático para células que 

expressam o receptor de quimiocinas humano CCR6 (Yang et al.,1999. (CCR6 

é preferencialmente expresso por células dendríticas imaturas (DCs) e células T 

CD8+ que possuem o fenótipo de memória (Kondo et al., 2007). Além disso, o 

HNP 1-3 é quimiotático para monócitos, DC imaturos e células T CD4+ e CD8+ 

(Territo et al.,1989; (Yang et al., 2000b).  Além disso, induzem a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias tais como IFN-λ, IL-6 e IL-10 por células T, bem como 

TNF-α e IL-1β por monócitos (Lehrer, Ganz, 2002c; Froy, 2005; Esses processos 

contribuem para a maturação das células dendríticas, que vinculam o sistema 

imune inato e adaptativo. A estimulação com TNF-α contribui para esta 

maturação. As células dendríticas ativam células T CD4+ (e seus subconjuntos) 

e células T CD8+, bem como células B. Por sua vez, os monócitos podem ser 

induzidos por um peptídeo para se diferenciar em DC (Stephens et al., 2008). 

As catelicidinas são produzidas por proteólise do terminal C dos seus 

precursores. Nos seres humanos, apenas um precursor, hCAP18, é produzido 

principalmente em leucócitos e células epiteliais e forma o peptídeo LL-37. Nos 

roedores a catelicidina mais conhecida é o CRAMP (peptídeo antimicrobiano 

relacionado a catelina) (Gallo et al., 1997). 

As catelicidinas podem estimular ou inibir vias de sinalização em diversas 

doenças. Entre seus efeitos no sistema imune, elas participam da secreção de 

citocinas por macrófagos murinos (Pinheiro da Silva et al., 2009a), alteram 

respostas quimiotáticas (Yang et al., 2000b), apoptose (Ren et al., 2012)  

ativação de inflamassoma (Salzer et al., 2014) e fagocitose (Wang et al., 2014).  

Além de suas funções antimicrobianas, LL-37 tem diversos papéis 

imunomoduladores. De fato, tanto funções pró quanto anti-inflamatórias já foram 
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descritas, e isso parece depender do microambiente e da doença em estudo. Por 

exemplo, a presença de LL-37 duramente a diferenciação de monócitos para 

macrófagos in vitro leva a uma resposta pró-inflamatória, com diminuição da 

expressão de IL-10 e aumento de IL-12p40. Além disso, LL-37 direciona a 

plasticidade de macrófagos em diferenciação para o fenótipo M1 (Van der Does 

et al., 2010) sugerindo que esse peptídeo tem um grande efeito na produção de 

citocinas. Com relação a efeitos anti-inflamatórios, estudos mostraram que o LL-

37 inibe a sinalização via TLR4 tanto por sequestrar o seu ligante, o LPS (Larrick 

et al.,1995; Barlow et al., 2011), como também por impedir a sinalização do 

complexo receptor/ligante em células dendríticas e macrófagos (Di Nardo et 

al.,2007;Brown et al., 2011). Isso resultaria em menor produção de citocinas 

quando LPS e LL-37 estão presentes simultaneamente.   

No entanto, quando os macrófagos são pré-estimulados com LPS antes 

de serem expostos a LL-37 há uma maior produção de TNF-α (Scott et al., 

2002a).Além disso, essa pré-estimulação ativa o inflamassoma e a produção de 

IL-1b e IL-18 após a estimulação com LL-37 (Scott et al., 2002a; Elssner et al., 

2004). In vivo, camundongos deficientes para LL-37 apresentaram maior 

sobrevivência quando submetidos a modelo de infecção por bactérias, com 

modulação da produção de citocinas e aumento da infiltração de neutrófilos para 

o sitio infeccioso (Severino et al., 2017). Já quando os animais deficientes foram 

submetidos a choque endotoxêmico, não foi observada diferença na mortalidade 

(Lai et al., 2011). Assim, a habilidade do LL-37 em ter efeito imunosupressivo 

depende tanto do tempo quanto do contexto onde as células foram expostas ao 

mesmo.  

LL-37 também modula as respostas imunes dependentes de interferons 

(IFN) tipo I. Os IFN tipo I promovem a maturação de células dendríticas e a 

ativação de linfócitos e células NK (Stetson, Medzhitov, 2006). Sua síntese pelas 

células dendríticas imaturas ocorre após o reconhecimento de ácidos nucleicos 

de patógenos pelos TLR7 e TLR9. Essas vias normalmente não são ativadas por 

DNA próprio do hospedeiro, pois existem mecanismos de degradação e inibição 

de captação. Como o LL-37 tem alta afinidade por ácidos nucléicos, ele se liga 

ao DNA e age como um carreador de ácidos nucleicos através da membrana 

(Zhang et al., 2010b). Desse modo, DNA acoplado com LL-37 é internalizado por 
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células dendríticas, induzindo a produção de IFN de tipo I e a maturação dessas 

células. Assim, as interações de LL-37 com o DNA podem promover a perda da 

tolerância ao DNA próprio, levando a síntese de IFN tipo I, o que levaria a 

respostas imunes exageradas após a exposição a DNA. 

 

1.4. Papel das AMPs na Sepse 

Estudos de AMPs em pacientes com sepse grave ou choque séptico são 

limitados. Foram investigados os níveis de BPI (bactericidal/permeability-

increasing protein) e da proteína de ligação a LPS (LBP) em pacientes com 

abscessos, peritonite ou fluidos corporais não infectados. A relação BPI / LBP foi 

significativamente elevada em abscessos em comparação com peritonites e 

fluídos peritoneais não infectados. Além disso, a concentração de BPI foi maior 

em abscessos com organismos Gram positivos em comparação com aqueles 

com organismos Gram-negativos. Os autores concluíram que o BPI pode 

atenuar a resposta inflamatória local e a toxicidade sistêmica das endotoxinas 

liberadas durante infecções gram-negativas (Opal et al., 1994). Um estudo 

posterior no mesmo ano investigou os níveis de BPI na superfície de leucócitos 

polimorfonucleares, BPI plasmática e LBP plasmática em voluntários humanos 

normais que receberam LPS de Escherichia coli e em pacientes com sepse e 

infecções Gram-negativas. Em comparação com os controles, voluntários 

desafiados com LPS e pacientes com sepse exibiram maiores concentrações de 

BPI na superfície de leucócitos polimorfonucleares e LBP plasmática (Calvano 

et al., 1994;  Rintala et al., 2000 investigaram níveis de BPI e taxas de BPI / 

neutrófilos em 42 controles saudáveis e 34 pacientes com sepse grave. Devido 

a uma associação entre diminuição da pressão arterial e níveis de BPI, os 

autores concluíram que a BPI pode indicar a gravidade da disfunção orgânica na 

sepse (Rintala et al., 2000). 

Um estudo determinou concentrações de β-defensina humana (HBD) -1, 

HBD-2 e catelicidina LL-37 / hCAP-18 em aspirados traqueais de recém-

nascidos ventilados mecanicamente. As concentrações de AMPs 

correlacionaram-se entre si e com níveis de interleucina-8 e TNF-α no líquido de 

lavagem broncoalveolar. Infecções pulmonares ou sistêmicas foram associadas 

com concentrações significativamente aumentadas de HBD-1, HBD-2 e LL-37 
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(Schaller-Bals  et al., 2000). Um estudo posterior investigou o efeito da super-

expressão de BD-2 sobre lesão pulmonar para avaliar se a função de BD-2 no 

pulmão pode ser atribuída tanto à ação antimicrobiana quanto a modulação da 

resposta imune. Para tanto, adenovírus recombinantes portadores de um 

cassete de expressão de BD-2 de rato ou adenovírus controle que transportam 

um vetor vazio foram administrados intratraquealmente a ratos Sprague-Dawley. 

Após 48 h, a lesão pulmonar aguda foi induzida por infecção por Pseudomonas 

aeruginosa ou por ligadura e punção cecal (CLP). As quantidades de P. 

aeruginosa no pulmão com super-expressão de BD-2 foram significativamente 

menores em comparação com as dos controles. Além disso, a super-expressão 

de BD-2 reduziu o dano alveolar e edema intersticial e também melhorou 

significativamente a taxa de sobrevivência (Shu et al., 2006).               

Um estudo prospectivo de casos controles investigou os níveis de HBD-2 

em 16 pacientes com sepse grave. Os níveis plasmáticos de HBD-2 em 

pacientes sépticos foram significativamente maiores em comparação com os 

controles saudáveis e pacientes críticos, mas não sépticos. Além disso, o estudo 

mostrou que a expressão de mRNA de HBD-2 após a estimulação com 

endotoxina foi significativamente diminuída em leucócitos de pacientes com 

sepse grave em comparação com controles saudáveis e pacientes não sépticos, 

o que pode contribuir para a disfunção imunológica complexa em pacientes com 

sepse grave (Book et al., 2007). 

A contradição entre a diminuição da expressão da HBD-2 nas células do 

sangue periférico de pacientes com sepse grave e os níveis elevados de HBD-2 

no plasma séptico pode sugerir que, além das células do sangue periférico, 

células endoteliais circulantes ou células reticuloendoteliais (por exemplo, 

monócitos ou macrófagos) podem ser uma possível fonte de HBD-2 in vivo  

(Book et al., 2007). 

Um estudo prospectivo transversal e longitudinal em uma UTI pediátrica 

de hospital universitário das crianças investigou a liberação sistêmica de HNP 1-

3 endógena e lactoferrina em crianças com sepse grave. Os pacientes sépticos 

apresentaram aumento das concentrações plasmáticas de HNP 1-3 e de 

lactoferrina em comparação com pacientes não sépticos. Além disso, as 

concentrações plasmáticas de HNP 1-3 e de lactoferrina correlacionaram-se com 
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a contagem total de glóbulos brancos e neutrófilos. Embora o aumento das 

concentrações plasmáticas de lactoferrina tenha sido observado com o 

desenvolvimento de insuficiência orgânica, não houve associação entre a 

concentração plasmática de HNP 1-3 e a falência ou desfecho de órgãos. Esta 

observação é enfraquecida pelo fato de que outros mediadores como citocinas 

e radicais de nitrito não foram medidos. Além disso, as concentrações de 

lactoferrina não diferiram entre não sobreviventes e sobreviventes e não se 

correlacionaram com o tipo de patógeno (Thomas et al., 2002). O aprimoramento 

e a adesão dos neutrófilos no tecido danificado podem servir como uma possível 

explicação para a correlação entre a concentração de lactoferrina e a falência 

orgânica. Além disso, níveis elevados de lactoferrina foram detectados em 

pacientes com ativação do complemento (Wolach et al.,1984). 

Apesar de sua descoberta em 1939, ainda é raro a aplicação de AMPs na 

prática clínica (Martin et al., 2015). Sua crescente relevância nos últimos anos 

se deve à sua capacidade de superar a crescente resistência aos antibióticos, 

que decorre da sua capacidade de diminuir a pró-inflamação, matar bactérias e 

estimular a imunidade inata (Hancock, Sahl, 2006; Hamill et al., 2008; Easton et 

al., 2009). Nas últimas décadas grande número de defensinas e os seus 

análogos foram rastreados, estruturalmente modificados, e sintetizados. No 

entanto, a maioria desses estudos são realizados in vitro e não se sabe muito 

sobre os papéis in vivo destas moléculas (Xie et al., 2014). 
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2. Hipótese 

Fundamentação: o entendimento dos mecanismos fisiopatológicos da 

sepse ainda é um grande foco de estudos. Os peptídeos antimicrobianos são 

importantes ferramentas do sistema imune inato para combater a infecções. A 

indução de tolerância com a administração de pequenas doses de LPS reduz a 

mortalidade em modelos animais de sepse, modulando diversos aspectos do 

sistema imune. 

Hipótese: o efeito protetor da tolerância ao LPS está relacionado com a 

modulação da produção dos peptídeos antimicrobianos na sepse. 
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3. Objetivos 

3.1 Geral 

Avaliar o efeito da tolerância ao LPS sobre a produção de peptídeos 

antimicrobianos em um modelo animal de infecção bacteriana. 

 

3.2 Específicos 

 Avaliar o efeito da tolerância ao LPS na concentração de peptídeos 

antimicrobianos. 

Estratégia: Quantificamos a concentração de α-defensina 1, α-

defensina -7, β-defensina- 1, β-defensina-3 e CRAMP no baço, 

pulmão, intestino e plasma dos animais 6 horas após a indução de 

CLP. 

 Avaliar o efeito da tolerância induzida por LPS na concentração de 

citocinas. 

Estratégia: Quantificamos a concentração de TNF-α, IL-6 e IL-10 no 

baço, pulmão e intestino dos animais 6 horas após a CLP.  
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4. Material e Métodos  

4.1. Animais 

Foram selecionados camundongos C57BL/6 machos com seis semanas 

de idade, pesando entre 20 e 25 gramas, provenientes do Biotério Central da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os camundongos foram 

mantidos em gaiolas em local com temperatura e ciclo de luz controlado, 

recebendo água e comida a vontade.  Os animais permaneceram durante o 

experimento no Biotério de Manutenção do LIM 17 – Disciplina de Reumatologia, 

sob responsabilidade do biólogo Antônio dos Santos Filho. 

Os procedimentos foram realizados de acordo as regras institucionais 

para o cuidado de animais de laboratório e foi aprovado pela Comissão de Ética 

no uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo sob o n° 014/16.  

Os animais foram divididos em grupos e denominados como entre 

parênteses: controle (CTL) que receberam apenas salina, tolerantes (TOL) 

receberam LPS, os que foram submetidos apenas CLP (CLP) e os que foram 

submetidos à tolerância e CLP (CT).  

O desenho experimental esquema abaixo. 
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4.2. Modelo Experimental de Tolerância  

Foi administrada injeção intraperitoneal de Lipopolissacarídeo (de 

Escherichia coli – Sorotipo 026: B6/ Sigma) na dose de 1mg/kg por cinco dias. 

No oitavo dia os animais foram eutanasiados por overdose anestésica em uma 

associação de ketamina (80 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) ou submetidos ao 

modelo de ligadura e punção cecal.  

  

4.3. Modelo de Ligadura e Punção Cecal  

O modelo de ligadura e punção cecal (CLP) foi selecionado para este 

estudo porque se assemelha ao que ocorre na evolução da sepse humana 

(Lehrer et al., 1988a; Hancock, Sahl, 2006). A Figura 4 ilustra o procedimento 

realizado. 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema do modelo experimental de sepse induzida por ligadura e perfuração cecal 

(CLP) em camundongos (Buras et al., 2005). 

 

Sob condições assépticas, uma laparotomia mediana de 2 cm foi 

realizada para permitir a exposição do ceco e intestino adjacente. O ceco foi 

firmemente ligado com uma sutura de seda 3.0 na sua base, a seguir a válvula 

íleo-cecal foi perfurada duas vezes com uma agulha de calibre 18 (superior e 

inferior). O ceco foi cuidadosamente espremido para expulsar uma pequena 

quantidade de fezes a partir dos locais de perfuração. O ceco foi devolvido para 

a cavidade peritoneal e a laparotomia foi fechada com suturas de seda 4.0 

(Soriano et  al., 2002).  
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Após seis horas os animais foram eutanasiados por overdose anestésica 

com uma mistura de cetamina (80mg/Kg) e xilazina (10mg/Kg), 

intraperitonealmente (i.p). Em seguida o sangue, baço, intestino e pulmões foram 

coletados e armazenados em refrigeração a -80ºC para análises posteriores.  

Este mesmo procedimento de eutanásia e obtenção de órgãos foi 

realizado com os animais dos grupos controle e tolerante. 

 

4.4. Extração protéica das amostras de tecido 

A extração proteica do baço, intestino (íleo) e pulmão foi realizada com a 

pulverização em graal de aço inoxidável e pistilo de cerâmica com nitrogênio 

líquido e ressuspensos em 1 ml de tampão de lise de proteínas (NP40- NP40 

10%; glicerol 10%; NaCl 135mM; Tris 20mM; PMSF 1mM). As amostras foram 

homogenizadas em agitador tipo gangorra por 1 hora em gelo e centrifugadas a 

10000 rpm por 40 minutos a 4°C (Jeremias et al., 2015). 

O sobrenadante foi coletado e acondicionado em tubos a -80°C até o 

momento das dosagens. A quantificação de proteínas foi realizada pelo método 

de Bradford. 

 

4.5. Quantificação de citocinas por ELISA 

As concentrações de citocinas TNF-α, IL-6 e IL-10 foram quantificadas no 

baço, intestino e pulmão utilizando kits comerciais conforme instruções do 

fabricante (DuoSet kit, R&D Systems®, Minneapolis, MN, USA).  

Inicialmente, na placa com 96 poços, foram adicionados 100µL por poço 

do anticorpo de captura na concentração determinada pelo fabricante. Após 

incubação de aproximadamente 18 horas a 4°C, o sobrenadante foi desprezado 

e a placa lavada 3 vezes com o tampão de lavagem (± 300µL por poço). Em 

seguida, foi realizada a reação de bloqueio adicionando-se 200µL por poço de 

albumina sérica bovina a 1% em PBS e a placa foi incubada por 1 hora a 

temperatura ambiente (20 a 26°C). Novamente, foi realizado o procedimento de 

lavagem por 3 vezes, adicionando 100µL por poço do padrão e das amostras, 

procedendo-se à incubação da placa por 2 horas à temperatura ambiente. Após 

repetir o procedimento de lavagem da placa, foram adicionados 100µL por poço 

do anticorpo de detecção biotinilado na concentração determinada pelo 
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fabricante. A placa foi incubada por 2 horas à temperatura ambiente. Ao término 

da incubação, o ciclo de lavagem da placa foi repetido e, em seguida, 

adicionaram-se 100µL por poço da enzima estreptoavidina peroxidase na 

proporção 1:200 de enzima:PBS com 0,05% de tween-20; incubação por 1 hora 

à temperatura ambiente e protegida da luz. Em seguida, o ciclo de lavagem da 

placa foi repetido e a reação revelada pela adição de 100µL por poço de 3,3’,5,5’-

tetrametilbenzidina (TMB) e incubação de 30 minutos à temperatura ambiente e 

protegida da luz. A reação foi bloqueada adicionando-se 50µL por poço de 

H2SO4 (1N), avaliando-se a densidade óptica das amostras a 450 nm. 

Os resultados obtidos de concentração das citocinas foram corrigidas pela 

quantidade de proteína por mg de tecido. 

 

4.6. Quantificação de Peptídeos Antimicrobianos por ELISA  

As concentrações de α-defensina 1, α-defensina -7, β-defensinas, β-

defensina- 1, β-defensina-3 e CRAMP foram quantificadas no baço, intestino e 

pulmão utilizando kits comerciais conforme instruções do fabricante 

(MyBiosource). Os resultados obtidos foram corrigidos pela quantidade de 

proteína por mg de tecido. 

No plasma dos animais foram dosadas β -defensina- 1, β-defensina-3 e 

CRAMP devido à quantidade de amostras necessária. 

 

4.7. Análise Estatística  

As análises foram realizadas com N = 6. Todos os valores foram 

apresentados em media±erro padrão da média (M±SEM). Para a análise 

estatística utilizamos InStat Statistical Software (GraphPad, Software Inc., San 

Diego, Calif). As comparações entre os grupos experimentais foram realizadas 

por ANOVA com pós-teste de Newmans Keuls. Quando avaliamos o efeito 

isolado da tolerância na CLP foi utilizado o teste t-Student. As diferenças foram 

consideradas significativas quando p≤0,05. 
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5. Resultados 

5.1. Efeito da tolerância ao LPS na concentração de peptídeos 

antimicrobianos  

Para avaliar o efeito da tolerância induzida por LPS na produção de 

peptídeos antimicrobianos no modelo de sepse por ligadura e punção cecal 

(CLP) foram quantificados pela técnica de ELISA as concentrações de α 

defensina-1, α defensina-7, β defensina-1, β defensina-3, CRAMP. 
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5.1.1. Plasma  

A concentração de peptídeos antimicrobianos no plasma foi determinada  

6 horas após a indução da sepse por ligadura e punção cecal (CLP). 

Podemos observar que a tolerância ao LPS diminui significativamente a 

concentração da β defensina-1 em animais controle. Quando os animais são 

submetidos à CLP, observamos uma tendência de diminuição de β defensina-1, 

β-3 e CRAMP, embora não significativa. Os animais tolerantes ao LPS 

submetidos à CLP apresentaram aumento significativo na concentração 

plasmática de β defensina-3 e CRAMP quando comparados aos animais CLP 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Concentrações de β defensina- 1, β defensina-3 e CRAMP no plasma dos animais 

dos animais 6 horas após a indução de CLP. CTL: animais controle; TOL: animais induzidos 

a tolerância com injeções de LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais submetidos ligadura e 

perfuração cecal; CT: animais tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 quando comparado ao 

grupo CTL; b p<0.05 quando comparado ao grupo CLP. 
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5.1.2. Baço  

 

A indução de tolerância não alterou a concentração das defensinas 

avaliadas no baço dos animais controle.  

Observamos diminuição na concentração de α defensina-1 e α-7 no baço 

dos animais tolerantes que foram submetidos à CLP quando comparados aos 

animais controle (Figura 6A e 6B). A concentração de α-defensina1 nos animais 

tolerantes foi significantemente inferior a encontrada nos animais submetidos a 

CLP. Não houve diferença na concentração de α-7 entre os grupos submetidos 

à CLP.  

Não houve diferença na concentração de β defensina- 1, β defensina-3 e 

CRAMP no baço dos animais. 
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Figura 6: Concentrações de α defensina -1, α defensina -7, β defensina- 1, β defensina-3, 

CRAMP no baço dos animais 6 horas após a indução de CLP. CTL: animais controle; TOL: 

animais induzidos a tolerância com injeções de LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais submetidos 

ligadura e perfuração cecal; CT: animais tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 quando 

comparado ao grupo CTL; b p<0.05 quando comparado ao grupo CLP 
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5.1.3. Pulmão  

Não encontramos alteração significativa na concentração das defensinas 

estudadas no pulmão dos animais após a indução de tolerância ao LPS. 

A CLP induziu aumento significativo na concentração de β defensinas 1, 

e esse efeito foi revertido nos animais que eram tolerantes ao LPS (Figura 7C).  

Não houve diferença na concentração de α defensina -1, α defensina -7, 

β defensina-3 e CRAMP no pulmão dos animais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Concentrações de α defensina -1, α defensina -7, β defensina- 1, β defensina-3, 

CRAMP no pulmão dos animais 6 horas após a indução de CLP. CTL: animais controle; TOL: 

animais induzidos a tolerância com injeções de LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais submetidos 

ligadura e perfuração cecal; CT: animais tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 quando 

comparado ao grupo CTL; b p<0.05 quando comparado ao grupo CLP. 
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5.1.4. Intestino  

A indução de tolerância diminuiu a concentração das α defensina-7 e β 

defensina-1 no intestino dos animais controle. 

A CLP diminuiu significativamente a concentração das α defensina-1 e α-

7. Quando a CLP foi induzida em animais tolerantes houve uma diminuição mais 

intensa de α-1, mas não de α defensina-7 (Figura 8A e 8B). 

Não houve diferença na concentração de β defensina-3 e CRAMP no 

intestino dos animais. 
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Figura 8: Concentrações de α defensina -1, α defensina -7, β defensina- 1, β defensina-3, 

CRAMP no intestino dos animais 6 horas após a indução de CLP. CTL: animais controle; 

TOL: animais induzidos a tolerância com injeções de LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais 

submetidos ligadura e perfuração cecal; CT: animais tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 

quando comparado ao grupo CTL; b p<0.05. 
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5.2. Efeito da tolerância ao LPS na concentração de citocinas  

Para avaliar o efeito da tolerância induzida por LPS na resposta inflamatória 

quantificamos a concentração de TNF-α, IL-6 e IL-10 no baço, pulmão e intestino 

dos animais 6 horas após a CLP. 

 

5.2.1. Baço  

A indução de tolerância não alterou a concentração das citocinas 

avaliadas no baço dos animais controle.  

Observamos que a CLP aumentou a concentração de IL-6 no baço dos 

animais 6 horas após a cirurgia, e a tolerância não alterou esse efeito (Figura 

9B).  

Não houve alteração significativa na concentração de TNF-α e IL-10 nos 

animais operados, embora haja uma tendência de aumento nos animais 

tolerantes. 
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Figura 9: Concentrações de TNF-α, IL-6 e IL-10 no baço dos animais 6 horas após a 

indução de CLP. CTL: animais controle; TOL: animais induzidos a tolerância com injeções de 

LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais submetidos ligadura e perfuração cecal; CT: animais 

tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 quando comparado ao grupo CTL; b p<0.05 quando 

comparado ao grupo CLP 
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5.2.2. Pulmão 

Observamos que a tolerância diminuiu a concentração de TNF-α e IL-10 

no pulmão de animais submetidos à CLP quando comparados somente com 

estes (teste t) (Figura 10A e 10C). 

A CLP aumentou a concentração de IL-6 no pulmão dos animais, mas não 

houve efeito da tolerância nesse modelo experimental (Figura 10B). 
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Figura 10. Concentrações de TNF-α, IL-6 e IL-10 no pulmão dos animais 6 horas após a 

indução de CLP. CTL: animais controle; TOL: animais induzidos a tolerância com injeções de 

LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais submetidos ligadura e perfuração cecal; CT: animais 

tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 quando comparado ao grupo CTL; b p<0.05 quando 

comparado ao grupo CLP. 
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5.2.3. Intestino 

A indução de tolerância ao LPS levou a uma diminuição da concentração 

de TNF-α, IL-6 e IL-10 no intestino dos animais controle, no entanto somente a 

diminuição de IL-6 foi significativa. (Figura 11) ou (11A,11B e 11C). 

A CLP levou ao aumento significativo de TNF-α e IL-6 em relação ao grupo 

controle. Os animais tolerantes submetidos à CLP mostraram um aumento ainda 

maior na concentração intestinal dessas citocinas. A tolerância também 

aumentou a concentração de IL-10 no intestino de animais submetidos à CLP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Concentrações de TNF-α, IL-6 e IL-10 no intestino dos animais 6 horas após a 

indução de CLP. CTL: animais controle; TOL: animais induzidos a tolerância com injeções de 

LPS 1mg/kg por 5 dias; CLP: animais submetidos ligadura e perfuração cecal; CT: animais 

tolerantes e submetidos a CLP. a p<0.05 quando comparado ao grupo CTL; b p<0.05 quando 

comparado ao grupo CLP. 
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5.2.4. Resumo dos resultados 
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Figura 12: Resumo dos resultados. Citocinas e Defensinas quantificados por grupo e 

órgão.  
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6. Discussão 

 Peptídeos antimicrobianos são importantes componentes do sistema 

imune inato, cuja produção está envolvida no combate a agentes invasores, 

como bactérias, vírus e fungos. Os AMPs têm uma combinação única de 

qualidades anti-inflamatórias, antimicrobianas e imunoestimulantes (Hancok, 

Sahl, 2006; Hamill et al., 2008; Easton et al., 2009). Os peptídeos 

antimicrobianos previnem e controlam infecções microbianas tanto por ação 

antimicrobiana direta como por modulação da resposta imune inata (Zaio et al., 

2002; Zanetti et al., 2004; Braff et al., 2005; Easton et al., 2009).  A ação 

antimicrobiana direta é conseguida pela ruptura das membranas celulares 

bacterianas ou sua translocação para afetar alvos internos (Hancok, Sahl, 2006). 

A tolerância ao LPS é capaz de conter a inflamação exacerbada 

observada no choque séptico. Avaliamos se seu efeito protetor estava 

relacionado com a modulação da produção desses peptídeos antimicrobianos.  

 

6.1. Efeitos sistêmicos da indução de tolerância 

Embora sejam conhecidos há mais de 100 anos, existem pouquíssimos 

estudos sobre os AMPs na sepse. Existem poucos artigos que avaliaram a 

concentração de AMPs no plasma de pacientes com sepse, e todos encontraram 

aumento da concentração dos mesmos nos doentes (Thomas et al., 2002; 

Berkestedt et al., 2010; Olbrich et al.2013).  

Um estudo prospectivo investigou os níveis de β-defensina 2 humana 

(HBD-2) em 16 pacientes com sepse grave. Os níveis plasmáticos de HBD-2 em 

pacientes sépticos foram significativamente maiores em comparação com os 

controles saudáveis e pacientes criticamente doentes não sépticos. Por outro 

lado, a expressão de mRNA de HBD-2 estimulada por endotoxina foi 

significativamente reduzida por macrófagos de pacientes com sepse em 

comparação com os dos outros grupos. Os autores sugerem que os resultados 

conflitantes entre concentração do peptídeo no plasma e a produção de mRNA 

ex vivo de HBD-2 indica que as células endoteliais ou células reticuloendoteliais 

(por exemplo, monócitos ou macrófagos) também sejam fonte de HBD-2 in vivo 

(Book et al., 2007). Outra explicação seria a imunodepressão da sepse, onde se 
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verificam níveis elevados de citocinas plasmáticas, porém baixa produção de 

citocinas por estimulo ex vivo (Munoz et al., 1991a;  Munoz et al., 1991b). 

A indução de tolerância normalmente reduz a produção de mediadores 

que sustentam ou amplificam a inflamação (por exemplo: TNF-α, IL-1β), contudo 

mantem a capacidade do organismo em fagocitar e combater bactérias e outros 

agentes invasores (Ariga et al. 2014, De Lima 2014). Nossos resultados 

plasmáticos mostram uma resposta aumentada da β defensina-3 e do CRAMP 

no grupo tolerante submetido à CLP, sugerindo que uma maior concentração de 

AMPs também auxiliaria na capacidade de eliminação de bactérias (Figura 5). 

 

6.2. Efeitos da indução de tolerância em órgãos 

 As defensinas são peptídeos secretados primariamente para defesa local 

de tecidos, em particular tecidos expostos a contato com bactérias. Assim, as 

defensinas ajudam na primeira barreira contra agentes invasores. As análises 

em tecidos são difíceis de serem realizadas em estudos clínicos com humanos. 

Nossos dados mostram que há padrões distintos na produção de peptídeos 

antimicrobianos e citocinas nos tecidos avaliados. 

 

6.2.1. Pulmão 

A superfície epitelial dos pulmões é exposta a um grande número de 

microrganismos potencialmente patogênicos que são inalados. Vários 

mecanismos de defesa protegem o pulmão contra infecção e a produção de 

peptídeos antimicrobianos é uma delas (Tecle et al., 2010). Células epiteliais que 

revestem as vias aéreas, as glândulas submucosas e as células epiteliais 

alveolares produzem uma gama de peptídeos antimicrobianos que variam em 

estrutura e atividade. Além disso, AMPs produzidos por leucócitos também 

atuam no tecido pulmonar. As defensinas de neutrófilos [HNP (peptídeos de 

neutrófilo humano) 1-4] são α-defensinas que são armazenadas nos grânulos 

azurofílicos de neutrófilos em grandes quantidades (5% da proteína total do 

neutrófilo). Embora a morte intracelular pós-fagocitose de microrganismos seja 

considerada a função principal dos peptídeos antimicrobianos, esses peptídeos 

também são lançados no ambiente extracelular após estimulação e, portanto, 

podem afetar a função das células epiteliais que revestem o trato respiratório 
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(Van Wetering et al., 2005b). As defensinas de neutrófilos apresentam atividade 

citotóxica em células eucarióticas, incluindo células epitelial (Lichtenstein et al.,  

1986; Aarbiou et al., 2006b) mas em concentrações mais baixas elas também 

podem aumentar a proliferação como demonstrado, por exemplo, em 

fibroblastos e células epiteliais (Murphy et al., 1993; Aarbiou et al., 2004a). 

Quando instilado intra-traquealmente nas vias aéreas de camundongos, os 

peptídeos diminuem a função pulmonar e aumentam a inflamação (Zhang,  et 

al., 2001a).  Este efeito pode ser em parte o resultado da sua capacidade de 

aumentar a produção de quimiocinas pelas células epiteliais das vias aéreas (van 

Wetering et al., 1997a). O grupo de Hiemstra et al, 2016 desmonstrou a atividade 

mitogênica de defensinas em células epiteliais em cultura, e demonstrou que as 

defensinas aumentam o fechamento da ferida em culturas de células epiteliais 

brônquicas, um efeito que foi acompanhado por sua atividade mitogênica e 

quimiotática, como também induz a produção de mucinas nessas células 

(Aarbiou et al., 2004a). Além desses efeitos sobre células estruturais do pulmão, 

as defensinas dos neutrófilos também são quimioatrativas para leucócitos.  

As β-defensinas humanas diferem ligeiramente das α-defensinas no 

espaçamento e conectividade das suas cisteínas (Cole et al., 2002). HBD-2 e -3 

são secretadas em resposta ao LPS e citocinas (TNF- α, IL-1 β) e são ativas 

contra bactérias gram-positivas (HBD-3) e gram-negativas (HBD-1, -2 e -3), 

enquanto a HBD-1 é regulada positivamente pelo IFN-γ (Mathews et al., 1999; 

Harder et al., 2000a; Liu et al.,2002a). Mac Redmond et al., 2005 mostraram que 

as células epiteliais do pulmão humano expressam TLR4 em sua superfície e a 

estimulação destas células com LPS de Pseudomonas resulta em aumento da 

expressão do gene e da proteína HBD-2 (Macredmond et al., 2005). Todas as 

três β defensinas foram identificadas no pulmão e mostraram atuar de forma 

sinérgica com outras proteínas de imunidade inata para destruir as bactérias 

(Travis et al., 1999). As β-defensinas diferem em suas atividades 

antimicrobianas. Staphylococcus aureus é resistente à ação de HBD-1 e HBD-2, 

mas mesmo cepas multirresistentes desse microrganismo são sensíveis à morte 

induzida por HBD-3 (Harder et al., 2001b). 

Em nosso modelo observamos que a CLP estimulou somente a produção 

de defensinas (especificamente do tipo β) no pulmão dos animais. (Figuras 7C, 
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7D). Um estudo clínico determinou concentrações de HBD-1, HBD-2 e 

cathelicidina LL-37 / hCAP-18 em aspirados traqueais de recém-nascidos 

ventilados mecanicamente. As concentrações de AMPs correlacionaram-se 

entre si e com níveis de interleucina-8 e TNF-α no líquido do lavado 

broncoalveolar. A ocorrência de infecções pulmonares ou sistêmicas foram 

associadas com concentrações significativamente aumentadas de HBD-1, HBD-

2 e LL-37 nestes pacientes (Schaller-Bals et al., 2002). 

Sabemos que a inflamação pulmonar derivada da CLP é um dos principais 

fatores que comprometem a funcionalidade deste tecido na doença, e se deve 

ao grande influxo de neutrófilos para o Perl et al., 2011). Seria esperado, 

portanto, um aumento na concentração de α-defensinas no pulmão desses 

animais. A ausência de alteração se deve ao fato de que neutrófilos de 

camundongos não expressarem α-defensinas (Eisenhauer, Leher, 1992).  

A indução de tolerância impediu o aumento de β-defensinas no pulmão 

dos animais submetidos à CLP, o que sugere uma menor atividade microbicida 

neste tecido. No entanto, a tolerância diminuiu a concentração de TNF-α no 

tecido, evidenciando um efeito anti-inflamatório e, consequentemente protetor, 

da tolerância no pulmão dos animais (Figuras 7 e 10 A).Nosso grupo demonstrou 

recentemente esse efeito anti-inflamatório da tolerância no pulmão de animais 

submetidos à CLP (Ariga et al., 2014). Neste estudo também mostramos a menor 

migração de leucócitos para o pulmão dos animais devido à modulação da 

expressão de moléculas de adesão. Este efeito pode ser responsável pela 

diminuição da concentração de β-defensinas no pulmão dos animais tolerantes, 

visto que essas defensinas também são expressas por leucócitos (Zhao et 

al.,1996, Duits et al., 2002), portanto seu aumento após a CLP não se deve 

somente a produção pelas células epiteliais, mas também pelo infiltrado 

leucocitário.   

Nossos dados mostram que o efeito anti-inflamatório da tolerância no 

pulmão não se deve ao aumento na produção dos peptídeos antimicrobianos 

avaliados. 
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6.2.2. Intestino  

A mucosa intestinal e os fatores associados do sistema imunológico 

funcionam como uma primeira linha de defesa contra agentes patogênicos 

oportunistas do intestino, prevenindo a invasão e colonização do tecido por 

microrganismos que poderiam prejudicar o hospedeiro. Entre os fatores que 

contribuem para a saúde da mucosa estão α-defensinas produzidas pelas 

células de Paneth, células epiteliais especializadas localizadas na base das 

criptas do intestino delgado (Porter et al., 2002). A liberação desses AMPs para 

a luz da cripta evita a invasão microbiana no microambiente da cripta. Nos 

camundongos as α-defensinas atingem concentrações pelo menos 1000 vezes 

mais elevadas do que a concentração microbicida in vitro, indicando o papel das 

α-defensinas para manter a esterilidade da cripta e proteger as células tronco 

intestinais (Cheng,1981). 

Diversos estudos apontam disfunção nas células de Paneth associadas à 

doença do intestino irritado e outras condições inflamatórias do intestino 

(Tamboli et al., 2004; Shi 2007; Simmonds et al., 2014) mostrou que o íleo de 

pacientes com doença de Crohn apresentam menor concentração de α-

defensinas, e isso se deve à perda das células epiteliais devido à inflamação no 

tecido, e não seria a causa das anormalidades encontradas nesses pacientes. 

No nosso estudo encontramos diminuição das α-defensinas no intestino de 

animais submetidos à CLP (Figura 8A, 8B)) Como encontramos também maior 

concentração e TNF-α e IL-6 (Figuras 11A, 11B) nestes tecidos, podemos sugerir 

que a menor concentração de α-defensinas se deva à lesão inflamatória e perda 

da integridade do epitélio. Quando avaliamos o efeito da tolerância, observamos 

que a indução da tolerância levou a diminuição do conteúdo dessas defensinas 

e aumento das citocinas pró-inflamatórias nos animais submetidos à CLP. A 

tolerância per se não foi pró-inflamatória no intestino, visto que não há alteração 

das citocinas nos animais somente tolerantes. No entanto, o estudo de 

(Vandenbroucke et al.,2014) mostra que o LPS ativa a MMP7 no intestino de 

camundongos, e consequentemente, leva a ativação de diversas α-defensinas. 

Estas, além de seus conhecidos efeitos antibacterianos, também são capazes 

de ativar macrófagos por vias independentes do TLR-4, e desse modo 

amplificam a inflamação local do intestino, levando a quebra da barreira intestinal 
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e subsequente inflamação sistêmica. Podemos sugerir que a tolerância levou a 

micro lesões no intestino dos animais, mas estas só foram significativamente 

deletérias quando o animal sofreu um grande insulto, como a CLP. Serão 

necessários estudos histológicos e de outros parâmetros inflamatórios para 

podermos esclarecer nossos achados neste tecido. 

 

6.2.3. Baço 

A literatura não tem muitos dados sobre os peptídeos antimicrobianos em 

baço de animais com sepse, apesar do mesmo ser um importante órgão do 

sistema imune. Somente o trabalho de Volrats et al., (2011) investigou o papel 

do baço na sepse induzida por Streptococcus pneumoniae e verificou aumento 

na concentração de β defensina 2 no baço dos animais. 

 No nosso estudo observamos um padrão de redução de α defensinas no 

baço dos animais na presença de CLP (Figuras 6A, 6B). Este padrão foi mantido 

ou ampliado nos animais tolerantes submetidos à CLP. Embora a concentração 

de β defensinas no baço seja superior ao observado nos outros tecidos 

avaliados, o que era esperado devido à quantidade de células imunológicas 

presentes no mesmo, não houve diferença entre os grupos. 

No baço temos fenômenos diferentes aos outros órgãos, pois as citocinas 

são elevadas para aumentar a produção de células imunológicas que são 

requeridas para o foco infeccioso. Normalmente encontramos nos baços de 

animais submetidos à sepse além de linfócitos uma grande quantidade de 

neutrófilos. Por outro lado, as células migram do baço para a infecção, não 

contribuindo para o aumento local de defensinas.  

 

6.3. Interações encontradas entre as concentrações de AMPs e citocinas. 

Observamos em nosso estudo um padrão invertido entre as 

concentrações de AMPs e citocinas no intestino e baço dos animais, 

principalmente nos submetidos à CLP. 

No intestino dos animais podemos observar que a tolerância e a CLP 

criaram um padrão invertido nas concentrações de α defensinas 1 e 7 com IL-6 

e IL-10. Embora a concentração de CRAMP não tenha sido alterada de forma 

significativa, observamos esse padrão invertido também entre a concentração 
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de CRAMP e IL-10. Quanto maior a concentração da citocina no tecido, menor 

a concentração da defensina em questão. No baço dos animais observamos 

esse padrão entre α defensina-7 e IL-6 e entre α defensina-1 e TNF-α. Não foi 

possível encontrar esse tipo de correlação no pulmão.  

Podemos atribuir esses resultados ao fato de que, além de proteger de 

infecções por destruir os microorganismos, os AMPs exibem atividades 

imunomoduladoras.  

O estudo realizado por Scott et al., 2011b mostrou que a catelicidina 

humana LL-37 inibe a produção de IL-8 induzida por LPS em monócitos. B. 

Fatoumata et al. mostrou que o AMP hepcidina inibe a geração de citocinas pró-

inflamação, tais como IL-6 e IL-1β. Usando RT-PCR, Nagaoka et al.,2001 

mostrou que a β defensina humana 2 reduziu a produção de TNF-α. As 

catelicidinas CAP18 e CAP11 foram investigados por Nagaoka et al., 2001 Estes 

AMPs podem se ligar ao LPS e inibem a expressão de TNF-α por macrófagos 

RAW 264.7 (Suzuki et al., 2011). CP29 e indolicidina bloqueiam a sinalização 

inflamatória do LPS ao competir com o LBP pela ligação ao LPS, reduzindo 

significativamente a liberação de TNF-α (Liu et al., 2011b). 

Dados de Miles et al. (2009) mostraram que as α-defensinas secretadas 

por neutrófilos humanos na inflamação crônica podem inibir a secreção de 

múltiplas citocinas pró-inflamatórias, agindo como um importante mecanismo 

anti-inflamatório envolvido na prevenção de danos teciduais. Além disso, os 

dados de experimentos com camundongos knockout destacam o efeito anti-

inflamatório das β-defensinas. Camundongos knockout para β-defensina 1, 

quando comparados com animais selvagem, morreram antes da infecção por 

influenza, além de exibirem um maior infiltrado inflamatório no início da doença, 

indicando que a β-defensina 1 desempenha um papel crítico no controle da 

inflamação (Ryan, Diamond, 2010).  

Entre os mecanismos propostos para explicar o efeito inibitório dos AMPs 

sobre a inflamação induzida pelo LPS está o sequestro do mesmo em micelas. 

Kaconis et al., 2011 usou uma variedade de técnicas de biofísica, como 

microscopia eletrônica de fratura congelada e dispersão de raios-X de ângulo 

pequeno de radiação sincrotron (SAXS), para estudar a neutralização do LPS 

por uma série de peptídeos sintéticos. O trabalho sugere que a capacidade de 
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formar micelas multilamelares de LPS correlaciona-se diretamente com a 

inibição da produção de citocinas estimulada pelo LPS (Kaconis  et al., 2011). 

Da mesma forma, usando crio-microscopia eletrônica de transmissão (Cryo-

TEM), Chen et al., 2007 observou que o LPS puro exibe fibrilas com formas 

cilíndricas. No entanto, na presença do peptídeo G12.21, que pode neutralizar 

LPS de forma eficiente, a estrutura do LPS muda para estruturas multilamelares 

bem-dispostas Chen et al., 2007. Estes AMPs podem promover a formação de 

agregados maciços de LPS, o que facilita a fagocitose dos mesmos por 

macrófagos, evitando a ativação de receptores celulares e a secreção de 

citocinas. 

Esses trabalhos mostram um importante papel anti-inflamatório dos 

AMPs. Quando há uma maior quantidade de defensinas no tecido ocorre um 

maior clearance de bactérias, o que reduz o estímulo continuado de TLR e 

produção de citocinas. Nosso estudo mostra uma maior concentração de 

citocinas inflamatórias nos tecidos após a CLP concomitantemente com 

diminuição dos AMPs. No entanto, não podemos afirmar se a lesão inflamatória 

induzida pela CLP causou danos estruturais que diminuíram a produção dos 

AMPs, ou se a diminuição dos AMPs facilitou o aumento na concentração das 

citocinas.  
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7. Conclusões 

O efeito da tolerância ao LPS sobre a produção de AMPs é tecido 

específica.  

Sistemicamente (plasma) a tolerância aumenta a concentração 

plasmática de β defensina-3 e CRAMP somente em animais submetidos à CLP.  

No baço ocorre redução de α defensinas 1 e 7 pela CLP e também pela 

tolerância. 

No pulmão houve elevação de β defensinas 1 e 3 pela CLP e esta foi 

revertida pela tolerância. 

No intestino ocorre redução de defensinas pela tolerância tanto em 

animais controle quanto em animais submetidos à CLP. 

 

8. Conclusão final 

Os efeitos protetores da tolerância ao LPS estão relacionados com uma 

menor produção de defensinas no baço, pulmão e intestino de animais 

submetidos à sepse, e com maior concentração de peptídeos antimicrobianos 

no plasma. 
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