FERNANDA CARREGARO

Estudo de polimorfismos genéticos na susceptibilidade e na resposta à sepse

Dissertação apresentada a Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
para a obtenção de título de mestre em
Biociências Aplicadas à Farmácia
Área de concentração: Biociências Aplicadas à Farmácia
Orientador: Profa. Dra. Andréia Machado Leopoldino

RIBEIRÃO PRETO
2008

1

RESUMO
CARREGARO, F. Estudo de polimorfismos genéticos na susceptibilidade e na
resposta à sepse. 2008. 105f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2008.
Polimorfismos em genes codificando proteínas envolvidas no reconhecimento
de microrganismos e na resposta imune contra patógenos podem influenciar na
quantidade ou na função da proteína produzida em resposta ao estímulo bacteriano.
Existem evidências de que alguns destes polimorfismos genéticos modificam a
resposta do paciente à sepse. No presente estudo, foram estudados polimorfismos
presentes em genes que, sabidamente ou supostamente, apresentam um efeito
biológico importante na sepse com o objetivo de identificar marcadores associados
com a sepse e com a evolução clínica favorável ou com a morte. Entre esses
polimorfismos estão aqueles presentes nos genes TNFα, TNFß, IL1RN, HSP70, IL6,
IL10, CD14, TLR4, TLR2. As técnicas utilizadas compreenderam PCR em tempo
real usando sondas com marcação fluorescente (VIC e FAM), PCR usual, digestão
com enzimas de restrição e eletroforese. Os 97 pacientes com sepse, sepse grave e
choque séptico estudados foram tratados na UTI do Hospital de Base de São José
do Rio Preto. Também foram estudadas amostras de 207 indivíduos saudáveis
coletadas no Hemocentro do mesmo hospital. Os polimorfismos IL6-597, HSP70-2 e
o haplótipo do gene IL6 apresentaram valores estatisticamente significativos. Os
dados obtidos sugerem que os polimorfismos IL6-597 e o haplótipo IL6 -174/-1753/2954/-597 estão associados com a evolução clínica da sepse, enquanto o
polimorfismo do gene HSP70 está associado com bacteremia. A associação de
polimorfismos em pacientes com sepse deverá ser avaliada em um maior número de
pacientes no Brasil para ampliar nosso conhecimento sobre variantes genéticas e
seus efeitos no curso clínico da sepse. Associações de polimorfismos com sepse e
susceptibilidade a infecção podem ser no futuro utilizadas como marcadores
moleculares para prognóstico.
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ABSTRACT
CARREGARO, F. Study of genetic polymorphisms in the susceptibility and in
the response to sepsis. 2008. 105p. (Master´s Degree Dissertation). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2008.
Polymorphisms in genes codifying proteins involved in the recognition of
microorganisms and in the answer of pathogens can influence the amount or the
function of the protein produced in response to bacterial incentive. There are
evidences that some of these genetic polymorphisms modify the patient's answer to
sepsis. In the present study, we studied polymorphisms present in genes that,
knowingly or supposedly, has an important biological effect in sepsis with the
objective of identifying markers associated with sepsis and with the favorable clinical
evolution or with the death. Among those polymorphisms they are those presents in
the genes TNFα, TNFβ, IL1RN, HSP70, IL6, IL10, CD14, TLR4, TLR2. The used
techniques were Real time PCR using fluorescent probes (VIC and FAM), PCR,
digestion with restriction enzymes and electrophoresis. The 97 patients with sepsis,
severe sepsis and septic shock studied were those treated in INTENSIVE CARE
UNIT of the Base´s Hospital of Sao Jose do Rio Preto. And 207 healthy individuals'
samples were collected in Hemocentro of the same hospital. The polymorphisms of
the genes IL6-597, HSP70-2 and the haplotype of the gene IL6 presented
estatistical significant values. The polymorphism IL6-597 and the haplotype IL6 174/-1753/-2954/-597 can be associated with the clinical evolution of sepsis, while
the polymorphism of the gene HSP 70 can be associated with bacteremia. The
association of polymorphisms in patients with sepsis will have to be evaluated in
bigger samples of patients in Brazil to extend our knowledge on genetic variants and
its effect in the clinical course of sepsis. Associations of polymorphisms with sepsis
and susceptibility to infection can be in the future used as molecular marker for
prognostic.

Key-words: cytokines; outcome; polymorphisms; interleukin; sepsis; susceptibility.
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I- INTRODUÇÃO
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O organismo humano está sujeito a invasões por microrganismos
constantemente, o que pode causar uma infecção letal. Entretanto, a habilidade do
sistema imune em combater estes microrganismos é de suma importância para a
sobrevivência. O papel dos fatores genéticos na determinação da susceptibilidade a
infecções tem se tornado mais evidente pelo fato de que certas pessoas parecem
ser mais predispostas ou não a certa infecção (TEXEREAU et al., 2005).
Os mecanismos da resposta inflamatória sistêmica causada por uma
infecção levam a alta taxa de mortalidade, correspondendo à primeira causa de
óbito em unidades de terapia intensiva. A união de sinais e sintomas decorrentes de
uma inflamação sistêmica secundária a um processo infeccioso com presença de
microrganismo, confirmado ou suspeito, é denominada sepse (SILVA; VELASCO,
2007; KING, 2007)
Em estudos prévios, a sepse era associada com infecções causadas por
bactérias gram-negativas, mas dados recentes internacionais mostram que na
grande maioria dos casos ocorrem por gram-negativos e positivos. Em apenas
alguns casos estão associados com fungos, incluindo Candida, que possui uma
taxa de mortalidade de 40% (KING, 2007; BOCHUD et al., 2004).
Mesmo com o grande progresso em estudos visando melhorar a sobrevida
dos

pacientes,

os resultados do tratamento da sepse continuam sendo

desapontadores. Há quatro fatores primários que representam dificuldades
potenciais envolvendo o uso de modificadores da resposta biológica em pacientes
com sepse. Inicialmente, a resposta fisiológica no paciente estressado é complexa,
não permitindo uma única intervenção. Segundo, a população é heterogênea e
fatores importantes, como idade, co-morbidade, natureza da lesão original e a
presença ou ausência de lesão simultânea podem modular a eficácia de uma terapia
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específica. Terceiro, a duração da intervenção terapêutica é difícil de ser
padronizada, levando a resultados diferentes, pois os processos pró-inflamatórios e
anti-inflamatórios ocorrem paralelamente. Quarto, a presença de polimorfismos
genéticos na população em geral tem identificado subgrupos de indivíduos que
respondem diferentemente ao mesmo estresse (MINNICH; MOLDAWER, 2004).

1.1. Definição dos estados de infecção

Segundo

a

Consensus

Conference

do

American

College

of

Chest

Physicians/Society of Critical Care Medicine (1992), sepse é a resposta inflamatória
sistêmica secundária a um processo infeccioso, sepse grave corresponde à
presença de disfunção orgânica secundária à sepse e, por fim, choque séptico é
definido como instabilidade cardiovascular que requer vasopressores. SIRS
(Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica) trata-se de um conjunto de sinais e
sintomas que traduz a reação do organismo à presença da infecção (Silva, 2006).
Os termos síndrome séptica e septicemia são também utilizados em algumas
publicações, o que pode confundir o leitor quando da análise de dados
epidemiológicos, levando à observação de diferentes taxas de ocorrência e de
mortalidade. A utilização correta dos termos que definem sepse, bem como a
avaliação do paciente durante toda a internação é importante por que o mesmo
paciente pode, ao longo de sua internação, evoluir para diferentes estágios da
mesma doença, desde sepse até choque séptico.
As definições de SIRS, sepse, sepse grave e choque séptico podem ajudar
numa possível evolução linear no quadro clínico dos pacientes, iniciando com SIRS
e evoluindo até choque séptico (SILVA; VELASCO, 2007). A transição de sepse

6

grave para choque séptico é acompanhada por uma desregulação entre o sistema
de fornecimento de oxigênio e a demanda, na qual resulta em vários graus de
déficit de perfusão (hipoxia tecidual global), incluindo o choque circulatório (RIVERS
et al., 2007). Na prática, porém, é muito difícil identificar essa progressão. Além
disso, não é possível prever qual paciente desenvolverá choque séptico ou não, o
que dificulta a identificação do diagnóstico de cada paciente (SILVA; VELASCO,
2007).
A dificuldade de confirmar um estado de sepse reflete diretamente na
demora da compreensão dos fenômenos subjacentes (SILVA; VELASCO, 2007).
Entre outras razões, a falha tem sido atribuída a modelos animais que não
reproduzem adequadamente o processo fisiopatológico em humanos (VENET et al.,
2007). De fato, estudos clínicos são mais complexos devido não só a dificuldade de
isolar o agente etiológico devido ao uso de antibióticos, mas a diversos fatores,
como sexo, idade, nutrição e co-morbidades associadas (SILVA; VELASCO, 2007;
VENET et al., 2007).

1.2. Impacto Econômico da Sepse

A sepse vem aumentando em freqüência à medida que a população
envelhece e que mais cirurgias e procedimentos invasivos são realizados. A maior
sobrevida de pacientes pode causar maior risco de desenvolver sepse. Estima-se
que no Brasil sejam diagnosticados anualmente cerca de 400.000 novos casos de
sepse grave e 17% dos leitos de terapia intensiva sejam ocupados por estes
pacientes (ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA, 2007).
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Embora a taxa de mortalidade na sepse venha declinando, ainda continua
extremamente elevada. Isso se deve a alguns fatores como o de ser complexa e de
reconhecimento freqüentemente tardio e muitas vezes por um tratamento
inapropriado.

Estima-se que cerca de 17 bilhões de reais sejam gastos,

anualmente, no tratamento destes pacientes. Desta maneira, torna-se necessário
obter maior conhecimento para que seja possível desenvolver melhores estratégias
de intervenção nas unidades de terapia intensiva (ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA
INTENSIVA BRASILEIRA, 2007).

1.3. Genética e Fisiopatologia da Sepse

Estudos genéticos e epidemiológicos sugerem uma forte influência genética
na resposta a sepse. Acredita-se que a desregulação do sistema imune tenha um
papel central para que a sepse se desencadeie, sendo assim, estudos genéticos
enfocam genes envolvidos na cascata de coagulação e inflamação. Polimorfismos
com troca de uma única base nitrogenada (SNPs) que ocorre ao longo de todo o
genoma, incluindo regiões promotoras, gênicas ou intergênicas, podem alterar a
expressão ou função de produtos gênicos (JESSEN et al., 2007; SUFFREDINI;
CHANOCK, 2006).
A cascata de inflamação e ativação do sistema de coagulação associados
com a deficiente fibrinólise leva a alterações na circulação microvascular podendo
ocasionar disfunção orgânica, sepse grave, síndrome de disfunção múltipla de
órgãos e até morte (SCHLICHTING; MCCOLLAM, 2007). Tal cascata pode ser
estimulada por invasão de microrganismos (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003),
e começa quando, na resposta a infecção, o sistema imune inato é ativado pelo
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reconhecimento de substâncias estranhas denominadas Padrões Moleculares
Associados à Patógenos (Pamps) (SCHLICHTING; MCCOLLAM, 2007).
Os Pamps são produtos derivados existentes em bactérias patógenas, não
patógenas e comensais. Eles incluem moléculas de superfície, tais como
endotoxinas (em geral, LPS) e motivos internos que são liberados durante a lise da
bactéria (Heat Shock Proteins-HSPs e fragmentos de DNA) (ADIB-CONQUY;
CAVAILLON, 2007).

Os Pamps são reconhecidos pelos Receptores de

Reconhecimento Padrão (PRRs), que estão presentes em células do sistema imune
inato e agem como sensores, e as reconhecem como sinais de perigo exógeno,
como exemplo, o CD14 (Cluster of Differentiation-14) e os toll-like receptors (TLRs)
(SILVA; VELASCO, 2007). Os PRRs desencadeiam uma via de sinalização
intracelular que estimula os macrófagos a secretar citocinas inflamatórias
(SCHLICHTING; MCCOLLAM, 2007).
Citocinas são proteínas que agem de diversas formas, podendo ativar a
própria célula que a produziu, assim como outras células. Seus efeitos incluem
indução de proliferação, quimiotaxia, apoptose e diferenciação celular, com ação
sobre diferentes tipos celulares (SILVA; VELASCO, 2007).
Durante a lesão a célula produz citocinas pro-inflamatórias (por exemplo,
TNFα, TNFβ, IL1 e IL6) e anti-inflamatórias (por exemplo, IL10, IL1RN, IL4, IL13).
Citocinas pro-inflamatórias estimulam um aumento de neutrófilos que se aderem ao
endotélio e aumentam a produção de óxido nítrico (NO). Neutrófilos podem causar
danos aos tecidos quando interagem com moléculas intermediárias reativas de
oxigênio (ROS). Quando ROS se associam com o NO resultam na formação de
peroxinitrito, que contribui para o aumento do dano celular (HOLMES; RUSSELL;
WALLEY, 2003).
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Para controlar a resposta pro-inflamatória, a produção de uma série de
moléculas imunorregulatórias, conhecidas como citocinas anti-inflamatórias, são
ativadas e funcionam como um inibidor específico de citocinas pro-inflamatórias.
Em geral, tais citocinas protegem o hospedeiro da resposta inflamatória sistêmica
induzida por toxinas, mas deixa-o mais suscetível a diversos tipos de infecções
(SILVA; VELASCO, 2007).
O desequilíbrio entre fatores de defesa do hospedeiro e fatores de virulência
da bactéria, comum no ambiente hospitalar, em razão da terapia invasiva e do uso
de antimicrobianos, pode propiciar o surgimento de um processo infeccioso.
Seguida a interação do microrganismo invasor e o hospedeiro, há a ativação da
resposta imune inata envolvendo tanto componentes celulares quanto humorais
(VILLAR et al., 2004).
A interação de lipopolissacarídeos presentes em bactérias gram-negativas
com receptores TLR4 acoplados com o CD14, e de peptideoglicanos presentes em
bactérias gram-positivas com receptores TLR2, resulta na ativação do sistema
imune inato, seguida da ativação do fator de transcrição NF-ĸB (SRISKANDAN;
ALTMANN, 2008; TEXEREAU et al., 2005; SATURNINO; ANDRADE; 2007;
LEAVER et al, 2007).
O NF-ĸB é um dos principais fatores de transcrição que modula a expressão
de mediadores imunoregulatórios envolvidos na resposta inflamatória aguda,
estimulando a transcrição de citocinas pro-inflamatórias, quimiocinas, moléculas de
adesão, sintases de óxido nítrico e componentes do sistema complemento (SILVA;
VELASCO, 2007; ABRAHAM, 2005). Quando produzidas em grandes quantidades
na sepse, essas citocinas pro-inflamatórias ativam fagócitos em todo o organismo,
culminando em uma inflamação sistêmica (SILVA; VELASCO, 2007).
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Para impedir danos de estresse oxidativo e do excesso de inflamação, e para
manter o equilíbrio do sistema imune, ocorre a ativação da transcrição de genes com
função citoprotetora (por exemplo, o HSP70) e de genes anti-inflamatórios, que irão
estimular uma redução da produção de citocinas pro-inflamatórias (Figura 3) (SILVA;
VELASCO, 2007).
A imunidade pode se dividir em dois tipos: a reposta inata em que participam
defensinas, fagócitos, a resposta toll-like e citocinas; e a imunidade adaptativa em
que participam linfócitos T e B e células NK (Natural Killer). A barreira mecânica, a
imunidade celular e humoral que são importantes para o organismo podem ser
quebradas por sondas e cateteres usados em métodos de diagnóstico e terapêutico
(ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA, 2007). Além disso, o
desenvolvimento clínico da infecção sofre efeito também de fatores ambientais que
incluem algumas características da superfície do cateter, formação de biofilme,
trombose, composição do sangue e a resposta imunológica (SHANKS et al., 2006).

1.4. Polimorfismos Genéticos e Sepse

Diferenças genéticas entre indivíduos podem afetar a probabilidade desses
desenvolverem sepse ou a subseqüente melhora em relação à sobrevivência
(CLARK; BAUDOUIN, 2006; VILLAR et al., 2004). Conseqüentemente, variações
genéticas ou mutações que interferem na função do sistema imune de identificar
microrganismos poderiam explicar a habilidade do mesmo na reposta a uma
infecção, na diversidade da apresentação clínica da sepse, na reposta a certo
tratamento médico e na predisposição genética de cada indivíduo (VILLAR et al.,
2004; GAO et al., 2007).
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Muitos pesquisadores têm utilizado a detecção da presença de SNPs para
avaliar o risco de desenvolver sepse. A estimativa do número total de SNPs em
todo o genoma humano é mais de 10 milhões, mas apenas uma pequena
porcentagem (2-3%) é conhecida por alterar a função ou a expressão gênica. O
estudo de SNPs em genes associados a fisiopatologia e a patogenia de doenças é
muito importante, pois a variação nesses genes pode predispor a susceptibilidade
ou proteção (SUFFREDINI; CHANOCK, 2006; LIN; ALBERTSON, 2004; CLARK;
BAUDOUIN, 2006).
Outra abordagem para estudar SNPs é em forma de haplótipos. Haplótipos
são grupos de SNPs que estão em desequilíbrio de ligação dentro de um gene ou
segmento de DNA e que são herdados como uma unidade (SUTHERLAND et al.,
2005a). Como exemplo, o haplótipo G/A/A no gene beta-fibrinogênio está associado
com baixa mortalidade e baixa disfunção orgânica em pacientes sépticos
(MANOCHA et al., 2007).
Polimorfismos em antígenos leucocitários humanos (HLA) estão associados
com a susceptibilidade à infecção. Esses polimorfismos presentes em genes que
influenciam a resposta inflamatória são fortes candidatos como determinantes
genéticos da susceptibilidade a sepse e ao choque séptico (HOLMES; RUSSELL;
WALLEY,2003).
A inflamação e a coagulação estão intimamente relacionadas com as
moléculas produzidas, como citocinas, tornando assim importante o estudo dos
polimorfismos genéticos que podem ser a chave para o entendimento da
susceptibilidade genética à sepse (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003).
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TNF α

O TNFα (fator de necrose tumoral α) tem um papel importante na patogênese
da resposta inflamatória aguda, e estudos mostram relação do alto nível de TNFα
com a gravidade da sepse (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003). Além de induzir
a expressão das moléculas de adesão no endotélio vascular dentro das áreas
infectadas, o TNFα também induz as células endoteliais a produzir moléculas como
o fator ativador plaquetário, que pode desencadear a coagulação do sangue e o
bloqueio dos vasos sangüíneos locais. Isso restringe o vazamento do plasma do
sangue e impede os patógenos de entrar no sangue e disseminar a infecção pelo
corpo. Porém nos casos em que a infecção se dissemina no sangue, as próprias
ações do TNFα que contêm a infecção local tão efetivamente podem tornar-se
catastróficas (PARHAM, 2001).
O TNFα produzido por monócitos, macrófagos, neutrófilos, células
endoteliais, NK e linfócitos T, é a primeira citocina liberada em resposta a
endotoxina, atingindo níveis séricos máximos uma a duas horas após a infusão de
LPS. O TNFα pode induzir a liberação de IL1, IL6, IL8, IL10, antagonista de
receptor de IL1 (IL1RN) e receptor de TNF solúvel (TNFR solúvel) (SILVA;
VELASCO, 2007).
O loco gênico do TNFα está posicionado próximo ao TNFβ. O SNP na
região -308 parece ter uma significância funcional por afetar a regulação do TNFα
em nível transcricional (Malleo et al., 2007). Tal polimorfismo presente na região
promotora consiste de um G (TNF α-308G) no alelo mais freqüente e um A (TNF α308 A) no alelo incomum (selvagem), o que pode modificar sua expressão gênica
(HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003). O alelo TNFα-308 A, revisto por Malleo e

13

colaboradores (2007), é considerado como um potente ativador de transcrição (o
que resulta em níveis elevados de TNFα), e está correlacionado com alta taxa de
morbidade e mortalidade em muitas doenças inflamatórias e auto-imunes, e
inclusive em choque séptico.

TNF β

O TNFβ é produzido e liberado por linfócitos. O polimorfismo do TNFβ
existente na posição 252 no primeiro intron do gene consiste de G (TNFβ- 252G)
num alelo e de A (TNFβ- 252 A) no outro alelo. Indivíduos homozigotos AA para
TNFβ secretam níveis altos de TNFα em resposta à sepse. Estudos in vitro
confirmam a associação deste polimorfismo com elevada secreção de TNFα em
resposta à endotoxina (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003).
Estudos in vitro com monócitos estimulados por LPS demonstraram que
homozigotos AA tiveram maior produção de TNFα e IL1 em comparação com
heterozigotos e homozigotos GG. O genótipo AA tem sido correlacionado com
muitas doenças auto-imunes, como lupus eritematoso (RAUCHSCHWALBE et al.,
2004; TAKEUCHI et al., 2005; FUGGER et al., 1989)
A detecção da homozigose para o genótipo TNFβ-252 AA pode ser uma
ferramenta útil para avaliar pacientes com alto risco para desenvolver a sepse. Esta
estratégia pode identificar pacientes que podem se beneficiar do tratamento antiTNF, sendo este um excelente marcador para o desenvolvimento de uma terapia
direcionada (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003).
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IL1RN

A IL1 é uma importante citocina pro-inflamatória, que aumenta a
concentração de plaquetas no plasma, prostaglandinas e NO. Estes são potentes
vasodilatadores e induzem choque séptico (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003).
Outro gene candidato para sepse e choque séptico é o antagonista do receptor de
IL1 (IL1RN). Este gene está localizado no cromossomo 2 como parte do complexo
gênico do IL1. Um polimorfismo no intron 2 é causado por um número variável de
repetições in tandem (VNTR) de 86 pb. Neste sítio polimórfico foram encontrados
cinco diferentes alelos, mas apenas o alelo 1, consistindo de quatro cópias da
seqüência (IL1RN1) e o alelo 2, consistindo de duas repetições (IL1RN2), são os
mais comuns na população (KAPETANOVIC et al., 2007).
O alelo IL1RN2, revisto por Holmes, Russell e Walley (2003), ocorre com
uma freqüência alta em pacientes com sepse severa comparada com indivíduos
normais, sendo assim, um excelente marcador genético como fator de risco para a
sepse.
Estudos identificaram grupos com homozigose para o alelo TNFβ –252 A e
para o alelo IL1RN2 com uma taxa de 100% de mortalidade para a sepse, o que
sugere uma interação importantíssima de TNFα e IL1RN (HOLMES; RUSSELL;
WALLEY, 2003).

IL-10

A interleucina 10 (IL10) é um potente anti-inflamatório endógeno importante
na regulação da homeostase do sistema imune (WATTANATHUM et al., 2005;
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NIETERS et al., 2006). Esta citocina é predominantemente produzida pelas células
T- auxiliares. Sua produção é desencadeada pelo TNF e endotoxinas, causando
uma redução na regulação de citocinas pró - inflamatórias (em geral, interferon γ,
TNF) e prevenindo apoptose (HÖRNER et al., 2007; GARNACHO-MONTERO et
al., 2006).
A IL10 diminui a produção de IL1, IL6 e TNFα pelos monócitos. Mudança nos
níveis sérico de IL10 indica pouca melhora em pacientes com SIRS (HOLMES;
RUSSELL; WALLEY, 2003). Foram encontrados três SNPs na região promotora,
nas seguintes posições: -1082 G/A, -819T/C e -592 A/C (ZHANG et al., 2005). Os
polimorfismos da região promotora, IL10-592 A e IL10-819 T estão associados com
a baixa produção de IL10 e uma melhor resposta à terapia com interferon-( em
hepatite C (Holmes; Russell; Walley, 2003). Garnacho-montero e colaboradores
mostraram que pacientes homozigotos GG do polimorfismo na região -1082
possuem grande risco de desenvolver o choque séptico, mas não foi encontrada
nenhuma relação do polimorfismo com a mortalidade. O alelo A do SNP da região 1082 está associado com uma diminuição da produção de IL10 (Wattanathum et al.,
2005).
Helminen e colaboradores (2001) encontraram que a susceptibilidade a
infecção com o vírus Epstein-Barr está associado não somente com o alelo A do
polimorfismo IL10-1082, mas também com o haplótipo -1082A/-819C/-592C. Outra
pesquisa que reforça os dados acima (WATTANATHUM et.al, 2005) mostra que o
haplótipo (-592C/-734G/-3367G) é equivalente ao da pesquisa anterior e que está
significantemente associado com o aumento da mortalidade em pacientes que
tiveram sepse a partir de uma pneumonia.
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TLR 4

O receptor de membrana 4 (TLR 4 – toll-like receptor 4) é o principal
receptor de lipopolissacarídeos (LPS), e parece ser essencial na ativação da
resposta imune inata induzida por LPS. Quando o LPS se liga a proteínas ligantes
de LPS (LPB) e ao CD14, seguido por um acoplamento do TLR 4, forma um
complexo que inicia uma cascata de sinalização, resultando na inflamação
sistêmica mediada por monócitos e macrófagos (MICHEL et al., 2003); incluindo a
produção de citocinas (tais como, TNFα, IL1, IL6 e IL8) e quimiocinas, o que
estimula a liberação de metabólitos do ácido araquidônico e a geração de ROS e
Nitrogênio (SCHMITT et al., 2002).
Estudos sugerem que a sinalização alterada via TLR4 tem um papel central
na resistência bacteriana tanto quanto para o desenvolvimento de sepse e choque
séptico (INGALLS et al., 2000; LORENZ et. al, 2002). O TLR4 é uma proteína transmembrana que inicia uma cascata de sinalização que estimula a reposta inata do
sistema imune a endotoxina (BARBER et al., 2006).
A freqüência do polimorfismo no loco TLR4 (Asp299Gly) parece influenciar
a incidência de infecções de gram-negativos em pacientes cirúrgicos, e pacientes
com choque séptico (KUMPF et al., 2006). A transição de adenina para guanina (A
→ G) no nucleotídeo 896 do RNA mensageiro do TLR4 humano que ocorre no
domínio extracelular da proteína TLR4 resulta na substituição de asparagina por
glicina no resíduo do aminoácido 299 (Asp299Gly). Portadores do alelo G neste
loco exibem reduzida resposta ao LPS, aumentando assim o risco para o choque
séptico e a susceptibilidade a sepse com gram-negativos (BARBER et al., 2004;
EVERETT et al., 2007).
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CD14
O

CD14

é

um

receptor

da

imunidade

inata

de

polissacarídeos,

peptideoglicanos e ácidos lipoprotéicos. O CD14 pode ser encontrado ancorado na
membrana (mCD14) em associação com os TLRs na superfície de monócitos,
macrófagos, neutrófilos e hepatócitos e na forma solúvel (sCD14) no soro. O nível
sérico do CD14 solúvel aumenta durante o choque séptico e está associado com
maior taxa de mortalidade (SUTHERLAND et al., 2005b; LIN et al., 2007).
O mCD14 e o sCD14 são cruciais na transdução de sinal dependente de
LPS. O CD14 reconhece o estímulo de LPS, que é amplificado pela ligação LPSproteína, e assim transmite um sinal para o complexo TLR4-MD2 (MD-2 é outra
proteína que parece ser importante na sinalização de LPS). A união desse
complexo é importante para a ativação da produção de citocinas inflamatórias,
como TNFα, IL1, IL6, IL8 e IL12, bem como de citocinas anti-inflamatórias, tal como
IL10 (Lin et al., 2007; DA SILVA CORREIA et al., 2001).
A transição de C → T na posição 159 (correspondendo à posição -260) no
promotor do gene CD14 tem sido associado com o aumento da densidade de
ligantes CD14 na membrana de monócitos e ao aumento sérico do CD14 solúvel
(LIN et al., 2007), o que parece alterar o reconhecimento do hospedeiro a
patógenos (SUTHERLAND et al., 2005b). Homozigotos de CD14 T têm maior nível
CD-14 circulante (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003).
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TLR2

O TLR2 é um PRR de bactérias gram-positivas. Esse receptor é um contato
direto entre os neutrófilos, macrófagos/monócitos e células T com a bactéria grampositiva. A ligação de ácidos lipoprotéicos com o receptor estimula uma cascata de
sinalização intracelular que irá ativar NFKappa-B e a transcrição de citocinas pro inflamatórias (SUTHERLAND et al., 2005b).
Quando o TLR2 se liga ao CD14 há a formação de um complexo receptor
de endotoxina. O receptor IL-1 associado com kinase é recrutado para o complexo
TLR2/CD14. Variantes alteradas de TLR2 falham ao recrutar o IL1 danificando a
sinalização de endotoxinas (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003).
Após a ativação da resposta do sistema imune inato, o TLR2 parece ser
importante para a resolução da inflamação e da geração de um balanço
homeostático do sistema imune depois da invasão. Variantes genéticos podem
contribuir

para

esse

desequilíbrio

e

conseqüentemente

predispor

a

imunopatologias. Uma excessiva ativação da resposta do sistema anti-inflamatório
pode levar a uma imunossupressão e persistência do microrganismo no hospedeiro
(NIETERS et al., 2006). O polimorfismo TLR2 Thr16933Ala, por exemplo, está
associado com alta prevalência em infecções de bactérias gram-positivas e sepse
(VERSTAK; HERTZOG; MANSELL, 2007).

HSPs

Proteínas de choque térmico (heat shock proteins-HSP), ou proteínas de
estresse, são expressas em resposta ao choque térmico e a uma variedade de
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outros estímulos, incluindo os lipopolissacarídeos e a mediadores envolvidos na
patogênese da sepse grave. Na inflamação sistêmica, a indução dessas proteínas
protege as células da citotoxicidade do TNF (SCHROEDER et al., 1999). Tais
proteínas protegem as células de fatores estressantes, como hipoxia, radicais de
oxigênio, endotoxinas, infecções e febre. A atividade citoprotetora pode ser
atribuída em parte pela capacidade dessas moléculas em estabilizar as estruturas
de proteínas intracelulares através de sua função como chaperona (BRUEMMERSMITH; STÜBER; SCHROEDER , 2001).
Três genes que codificam os membros da família das proteínas HSP70
estão localizados no loco dentro do grupo de antígenos leucocitários de classe III
(MHC classe III) no cromossomo 6, próximo ao loco do TNF (SCHROEDER et al.,
1999). A região do MHC de classe III contém três genes codificadores de proteínas
de choque térmico da família de 70kDa (HSP70s). Os três genes, HSP70-1,
HSP70-2 e HSP70-HOM codificam HSP70s citossólicas, que posssuem diversas
funções, como chaperonina, o que torna essas proteínas possíveis candidatas no
envolvimento do processamento de antígenos endógenos (JENKINS et al., 2000).
Na sepse grave e na disfunção orgânica, os polimorfismos genômicos do
HSP70 junto com a possível conseqüência de expressão alterada da proteína HSP,
podem influenciar na função do sistema protetor do organismo. A susceptibilidade
ao dano dos órgãos ou a sobrevivência na sepse grave deve depender da
capacidade

do

organismo

de

expressar

proteínas

de

choque

térmico

(SCHROEDER et al., 1999).
O polimorfismo HSP70-2 na região -1267 com uma substituição de Adenina
para Guanina (A >G) está relacionado com várias doenças inflamatórias e auto-
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imunes. E o genótipo homozigoto AA pode estar associado com um maior risco de
desenvolver choque séptico (TEMPLE et al., 2004).
Schroeder

e

colaboradores

(1999)

não

viram

nenhuma

diferença

significante nos estudos dos polimorfismos localizados no gene HSP70 na
susceptibilidade ou melhora na sepse grave, mas identificaram uma ligação entre o
homozigoto HSP70-2AA com mortalidade relacionada com o genótipo homozigoto
TNFβ (GG) em pacientes com sepse grave.
IL6

A IL6 é conhecida por ser importante em muitos processos celulares. Sua
função inclui atividades pro e anti–inflamatórias, regulação da ativação de células T,
indução da produção de anticorpos, ativação da coagulação e estimulação da
hematopoese. Variantes genéticos dentro da região promotora têm sido mostrados
com função de regular a produção de IL6 circulante, podendo influenciar a atividade
do IL6 in vivo (BARBER et al.,2006).
A IL6 é uma citocina pro-inflamatória associada com o aumento da
ocorrência de choque e morte em pacientes sépticos. Na região promotora do gene
IL6, encontrado no cromossomo 7, há um polimorfismo com mudança de G para C
na posição –174 (HOLMES; RUSSELL; WALLEY, 2003; MÜLLER-STEINHARDT;
EBEL; HARTEL, 2007) e outro na posição -597 com mudança de G para A
(MÜLLER-STEINHARDT; EBEL; HARTEL, 2007). Na região intrônica, há dois
polimorfismos, um na posição -1753(C→G), e outro na posição -2954(G→C)
(SUTHERLAND et al, 2005a).
Sutherland e colaboradores (2005a) analisaram haplótipos (-174 /-1753 /2954) do gene IL6, e encontraram 3 haplótipos diferentes (C/C/G, G/G/G e G/C/C)
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que mostraram significância com aumento da mortalidade e disfunção orgânica em
pacientes que tiveram SIRS.
Um aumento na concentração plasmática de IL-6 é encontrado em pacientes
com sepse, e uma alta quantidade dessa citocina está associada com o aumento da
mortalidade (MICHALEK et al., 2007). Tischendorf e colaboradores (2007)
concluíram que o polimorfismo IL6-174 A/G está associado com choque séptico,
sendo que o alelo C está correlacionado com baixos níveis séricos de IL6 em
pacientes, e o inverso ocorre em ex-vivo depois do estímulo com LPS. O genótipo
– 174 GG foi associado com a melhora da sobrevivência em pacientes sépticos.
Entretanto o seu papel, em relação ao SIRS (Síndrome de Resposta Inflamatória
Sistêmica), sepse e choque séptico ainda não está claro (SUTHERLAND et
al,2005a).
A interleucina 6 tem papel importante na sepse e causa a secreção de
proteínas de fase aguda e ativação de células B. Os altos níveis de IL6 no plasma
estão relacionados com um quadro clínico mais grave da sepse (HÖRNER et al.,
2007).
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II – CONCLUSÕES
23

O polimorfismo -597 (A/G) no gene IL6 e o haplótipo IL6 (-174/-1753/-2954/597) estão associados com sepse, o que evidencia a importância da citocina IL6 no
desenvolvimento ou susceptibilidade a sepse.
O alelo A do HSP70-2 está associado com infecção por bactérias na sepse
sugerindo assim um papel citoprotetor para a chaperona HSP70 durante a sepse e
consequentemente está relacionado com susceptibilidade a sepse.
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