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RESUMO 

 
MELO, K. C. M. Interação de Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) atípica                     
com fagócito profissional. 2015. 163 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Escherichia coli enteropatogênica atípica (EPECa), importante causador da diarreia 
em crianças e adultos, apresenta alta heterogeneidade de fatores de virulência o 
que pode justificar o seu crescente encontro nos estudos epidemiológicos. O 
aumento dos casos de diarreia causados por EPECa evoca a sua capacidade de 
adaptação e patogenicidade, não havendo registros sobre a ação em fagócitos 
profissionais. O objetivo deste estudo foi investigar o comportamento de EPECa na 
interação com macrófagos. Dois aspectos desta interação foram estudados: a 
fagocitose e a antifagocitose. O estudo da fagocitose foi realizado com as cepas LB7 
(O55:H7), LB13 (O111:abH9) e BA487 (O55:H7). Ensaios de fagocitose com J774A1 
possibilitaram analisar a sobrevida bacteriana intracelular, a produção dos 
mediadores imunes, a localização intracelular e o papel de alguns receptores. 
EPECa sobrevive dentro de J774A1. A produção de oxido nítrico (NO) difere entre 
as cepas. LB7 e BA487 induziram NO enquanto a LB13, menos fagocitada, não 
induziu, muito provavelmente por utilizar a via da arginase. A sobrevida de EPECa 
em J774A1 pode ser também devido ao impedimento da maturação dos vacúolos 
parasitóforos, visto que, nem Rab5 nem Rab7, marcadores de vacúolos recente e 
tardio respectivamente, não colocalizaram nos vacúolos contendo as bactérias. O 

receptor Fc não está envolvido na fagocitose de EPECa. Não houve aumento da 
fagocitose de bactérias opsonizadas, tampouco houve a redução da fagocitose 

quando o receptor Fc foi bloqueado. A análise do envolvimento do TLR4 foi 
realizada em C3H/HeJ, mutante espontâneo do gene tlr4. LB7 e BA487 
apresentaram uma pequena redução na sobrevida, após 24h de infecção. No 
entanto, não houve sobrevida de nenhuma das cepas de EPECa em C57BL/6, que 
apresentam TLR4, após 24h de infecção. EPECa não induz a produção de NO em 

C3H/HeJ e C57BL/6, apenas níveis elevados de TNF foram detectados. A 
sobrevida intra-macrofágica é dependente da origem do macrófago. Diferentemente 
de C57BL/6, EPECa sobrevive em J774A1. A sobrevivência ocorre mesmo em 
presença de NO e, aparentemente, há interferência na maturação do vacúolo, o que 
poderia impedir a fusão dos lisossomos, justificando a sobrevivência. No estudo da 
antifagocitose a proposta foi avançar na caracterização do fator antifagocítico (Fa), 
secretado pela LB7, já descrito pelo grupo. Os resultados mostraram que a natureza 
do Fa é peptídica e que a ação antifagocítica não é específica, já que macrófagos 
pré-incubados com Fa inibiram a fagocitose de Shigella flexneri e partículas de látex. 
Fa é secretado tanto à 20oC como a 37oC.  A secreção do Fa em TSB impediu a sua 
identificação, por isso a secreção em meios definidos como M9, M9 suplementado, 
DMEM e DMEM sem fenol foram avaliadas. O Fa foi detectado no fracionamento por 
SPE do sobrenadante do cultivo, em todos os meios testados. No entanto, a 
secreção em M9 foi baixa, o que impossibilitou a sua detecção por HPLC.  Por outro 
lado, as frações obtidas por HPLC a partir dos meios DMEM mostraram-se 
citotóxicas impossibilitando o avanço na identificação. Para a identificação do Fa 
novos meios de cultivo deverão ser estudados. 
 
Palavras-chave: EPEC atípica. Macrófago. Fagocitose. Antifagocitose. Óxido 
nítrico. Rab5. Rab7  



ABSTRACT 

 
MELO, K. C. M. Interaction atypical enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) 
with professional phagocytes. 2015. 163 p. Ph. D. thesis (Doctorate in 
Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 
Atypical enteropathogenic Escherichia coli, an important cause of diarrhea in both 
children and adults is highly heterogenic regarding its virulence factors, which may 
explain its increasing findings in epidemiologic studies. The increase in the numbers 
of diarrhea cases caused by aEPEC denotes its adaptability and pathogenicity, 
though no reports exist regarding its actions on professional phagocytes. The 
objective of this study was to investigate the behavior of aEPEC during interaction 
with macrophages. The study of phagocytosis was performed with the strains LB7 
(O55:H7), LB13 (O111:abH9) and BA487 (O55:H7). Phagocytosis assays with 
J774A1 enabled the analysis of intracellular bacterial survival, the production of 
immune mediators, intracellular location and the role of some surface receptors. 
aEPEC survives inside J774A1. The induction of nitric oxide (NO) production differs 
between strains. LB7 and BA487 induced NO, while LB13, which is less 
phagocytosed, did not, probably because it uses the arginase pathway. Survival of 
aEPEC within J77A1 may result from the prevention of the maturation of 
parasitophorus vacuoles, as neither Rab5 nor Rab7, which are markers of early and 

late vacuoles, respectively, are not detected in vacuoles containing bacteria. Fc 
receptor is not involved in the phagocytosis of aEPEC. Phagocytosis of opsonized 

bacteria did not increase, nor did phagocytosis decrease when Fc receptor was 
blocked. The analysis of the participation of TLR4 was performed using primary 
culture C3H/HeJ, a spontaneous mutant for the gene tlr4. Survival of LB7 and BA487 
slightly decreased after 24h of infection. However, there was no survival of any of the 
strains EPECa in C57BL/6, which present TLR4, after 24h of infection. aEPEC do not 

induce NO in C3H/HeJ and C57BL/6, only elevated levels of TNF were detected. 
Survival within macrophages depends on the origin of the macrophage. As opposed 
to C57BL/6, aEPEC survives in J774A1, even in the presence of NO and appears to 
interfere with vacuole maturation, which might prevent lysosome fusion, explain 
survival of the bacteria. In the study of anti-phagocytosis, our goal was to advance in 
the characterization of the anti-phagocytic factor (AF) secreted by LB7 and previously 
described by our group. The results show that AF is of a peptidic nature and that its 
anti-phagocytic activity is not specific, since, after pre-incubation with the 
macrophages, it inhibited phagocytosis of Shigella flexneri and of latex particles. AF 
is secreted at 20oC as well as at 37oC. Due to the complexity of the TSB medium, AF 
could not be identified. For that reason, its secretion was evaluated in defined media, 
such as M9, supplemented M9, DMEM and DMEM without phenol. AF was detected 
after fractionation through SPE of the culture supernatants, in all tested media. 
However, secretion in M9 was low, which prevented detection and isolation by HPLC. 
On the other hand, HPLC fractions from DMEM media were cytotoxic, hindering 
isolation and identification of AF. For the identification of AF, new culture media will 
be studied.  

 
Key words: atypical EPEC. Macrophage. Phagocytosis. Anti-phagocytosis. Nitric 
Oxide. Rab5. Rab7.  



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Impacto da diarreia infantil 

 

A diarreia infantil é um dos maiores problemas de saúde pública acarretando 

um enorme impacto econômico nos países em desenvolvimento. A diarreia aguda e 

pneumonia são as doenças que mais matam crianças em todo o mundo, sendo as 

responsáveis por aproximadamente 30% de todas as mortes infantis (LIU et al., 

2012; WALKER et al., 2013). Uma em cada cinco mortes de crianças, cerca de 1,5 

milhões a cada ano ocorre devido à diarreia, sendo que crianças menores de 5 anos 

são as maiores vitimas (Figura 1) (CROXEN et al., 2013; UNICEF, 2012).  

A presença de saneamento básico e água potável são importantes metas 

para a obtenção do controle da diarreia. Segundo a UNICEF (2012), 783 milhões de 

pessoas ainda não usam a melhor fonte de água potável e 2,5 bilhões não possuem 

um serviço de saneamento adequado, principalmente famílias mais pobres e em 

áreas rurais (UNICEF, 2012).  

 

 

 
Figura 1– Mortalidade Global de diarreia em crianças abaixo de 5 anos em 

2010.  
                       Fonte: Croxen et al., 2013. 

 

 

 



Embora esteja bem estabelecido que o saneamento básico e a distribuição de 

água potável possam reduzir significativamente os casos de diarreia, estudos 

epidemiológicos demonstraram que cerca de 90% das mortes por diarreia no mundo 

têm sido atribuídos à água não potável, saneamento inadequado e falta de higiene 

(UNICEF, 2012). O alto custo na implantação de sistemas de saneamento tem 

dificultado a melhoria significativa da saúde nos países em desenvolvimento. A alta 

circulação de patógenos entéricos e o impacto universal à saúde pública decorrente 

da diarreia tem impulsionado o avanço no entendimento da patogenia causada por 

microrganismos potencialmente diarreiogênicos.   

Há diferentes agentes etiológicos responsáveis por causar a diarreia, entre 

estes encontram-se vírus, parasitas e bactérias (HODGES; GILL, 2010). Um 

importante grupo de bactérias causadoras da diarreia é Escherichia coli 

diarreiogênica. 

 

1.2 Escherichia coli diarreiogênica (DEC) 

 

E. coli coloniza tipicamente o trato gastrointestinal humano infantil a partir de 

poucas horas após o nascimento. Normalmente, E. coli faz parte da microbiota e por 

isso encontra-se em equilíbrio no hospedeiro (KAPER; NATARO; MOBLEY et al., 

2004; NATARO; KAPER, 1998). As cepas ditas comensais raramente causam 

doenças, exceto no caso de indivíduos imunocomprometidos ou com dano na 

barreira gastrointestinal (KAPER; NATARO; MOBLEY et al., 2004; NATARO; 

KAPER, 1998).   

Há várias cepas de E. coli altamente adaptadas que são resultantes da 

aquisição de atributos de virulência específicos, os quais tem conferido o aumento 

na capacidade de adaptação a novos nichos. Estes fatores de virulência são 

frequentemente codificados por elementos genéticos que podem ser mobilizados 

para dentro de diferentes cepas criando novas combinações (KAPER; NATARO; 

MOBLEY, 2004). Somente uma combinação de fatores de virulência bem sucedida 

tem garantido a E. coli a capacidade de causar doenças em indivíduos saudáveis.  

E. coli diarreiogênicas (DEC) associam-se às gastroenterites e são 

classificadas em seis patótipos: E. coli enteropatogênica (EPEC); E. coli produtora 

da toxina de Shiga (Stx) (STEC); E. coli enteroagregativa (EAEC); E. coli 

enterotoxigênica (ETEC); E. coli enteroinvasora (EIEC) e E. coli que apresentam 



padrão de adesão difusa às células epiteliais (DAEC). Cada patótipo é determinado 

de acordo com o mecanismo de patogenicidade, a síndrome clínica, as 

características epidemiológicas e/ou fenótipo de adesão a linhagens celulares 

(NATARO; KAPER, 1998).  

Dois novos patótipos tem recentemente emergido, E. coli aderente invasora 

(AIEC) que está associada a doença de Crohn e não causa infecções 

diarreiogênicas e E. coli enteroagregativa produtora da toxina de Shiga (Stx) 

(STEAEC) responsável pelo surto de E. coli na Alemanha em 2011 (CLEMENTS et 

al., 2012).      

Em um mesmo patótipo pode haver cepas com diferentes perfis de virulência, 

sendo assim, STEC apresenta uma subcategoria conhecida como E. coli 

enterohemorrágica (EHEC) enquanto EAEC e EPEC foram subdivididas em típicas e 

atípicas (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004). 

 

1.2.1 EPEC 

 

EPEC foi o primeiro patótipo a ser identificado e atualmente está entre as 

bactérias melhor estudadas devido ao sequenciamento genômico da cepa protótipo 

E2348/69 (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004).  

O mecanismo central da patogenia da EPEC é a capacidade de induzir a 

lesão histopatológica, conhecida como lesão A/E (attaching and effacing) nas células 

epiteliais intestinais (WONG et al., 2011). A formação da lesão A/E é caracterizada 

pelo apagamento das microvilosidades, aderência íntima da bactéria ao epitélio 

intestinal, polimerização da actina e outros componentes do citoesqueleto, logo 

abaixo do sítio de ligação da bactéria, resultando na formação de uma estrutura em 

forma de pedestal (Figura 2) (FRANKEL et al., 1998; MOON et al., 1983; WONG et 

al., 2011).  

As alterações nos enterócitos resultam na redução da capacidade de 

absorção da mucosa intestinal, o que desencadeia a interrupção do balanço 

eletrolítico nas células epiteliais do intestino, levando à diarreia. Outros patógenos 

capazes de induzir a lesão A/E são EHEC, E. coli diarreiogênica de coelho (RDEC), 

Citrobacter rodentium e Escherichia albertii, um patógeno associado a diarreia 

humana (CROXEN; FINLAY, 2010; FRANKEL et al., 1998). 



Os determinantes genéticos importantes na produção da lesão A/E estão 

localizados em uma ilha de patogenicidade, denominada LEE (Locus of enterocyte 

effacement) (Figura 2) (McDANIEL et al., 1995). A região LEE foi primeiramente 

descrita em EPEC, porém está presente em todos os patógenos capazes de induzir 

a lesão A/E (FRANKEL et al., 1998).   

A região LEE de EPEC contêm 5 operons que foram denominados LEE 1, 

LEE 2, LEE 3, LEE 4 e LEE 5 (Figura 2). Esta região é altamente regulada, os 

operons LEE 1, LEE 2 e LEE 3 apresentam os genes que codificam os componentes 

do Sistema de Secreção Tipo III (SST3) (genes esc e sep) (ELLIOTT et al., 2000), 

LEE 4 codifica as proteínas secretadas Esp (EPEC secreted protein) como EspA, 

EspB, EspD, EspF entre outras (ELLIOTT et al.,1998) e a LEE 5 codifica as 

proteínas intimina e a proteína Tir (Translocated intimin receptor) (SÁNCHEZ-

SANMARTÍN et al., 2001). A Intimina está localizada na membrana externa da 

bactéria e é a responsável pela adesão íntima da bactéria à célula hospedeira cujo 

receptor é a proteína Tir (DONNENBERG; YU; KAPER, 1993; JERSE; KAPER, 

1991). Há várias moléculas efetoras codificadas na região LEE, no entanto, há 

também outras não codificadas nesta região (Nle), muitas destas, ainda com função 

desconhecidas (CROXEN; FINLAY, 2010).  

 



 

                  

Figura 2- Distinta lesão histopatologica induzida por patógenos attaching and 
effacing (A/E). (A) Microscopia eletrônica de indução de pedestais 
induzido por bactérias aderentes. (B) Microscopia eletrônica de 
transmissão mostrando lesão intestinal A/E. (C) Diagrama ilustrando a 
organização genética da região LEE de EPEC (cepa E2348/69). 

                  Fonte: Modificado de Wong et al. (2011). 

 

 

Em EPEC o SST3 é composto por cerca de 20 proteínas diferentes (Figura 

3), incluindo as proteínas efetoras, regulatórias, estruturais e as chaperoninas 

(BLATTNER; BONAS, 2002; HUECK, 1998). Para as proteínas efetoras alcançarem 

o citoplasma da célula hospedeira, há a formação de uma estrutura complexa 

denominada translocon, que se estende desde a membrana interna até a membrana 

externa da bactéria (GARMENDIA; FRANKEL; CREPIN, 2005). O canal 

transmembrânico que liga a bactéria à célula ocorre pela extensão da proteína EspA 

por onde passam as proteínas EspB e EspD, responsáveis por formar o poro na 

membrana do enterócito (Figura 3) (HARTLAND et al., 2000; KENNY et al., 1997; 

KNUTTON et al., 1998).  



               

Figura 3- Esquema representando o Sistema de Secreção do Tipo 3 (SST3) de 
EPEC.  

                    Fonte: Modificado de Garmendia, Frankel e Crepin (2005).  

 

 

Após a formação completa deste aparato, a bactéria injeta para dentro da 

célula hospedeira várias proteínas efetoras, entre elas, a proteína Tir que é inserida 

na membrana do enterócito e atua como receptor para intimina, garantindo a adesão 

íntima da bactéria à célula hospedeira (KENNY et al.,1997). Em seguida, Tir é 

fosforilado por várias tirosinas quinases do hospedeiro dando inicio a polimerização 

da actina e formação do pedestal (CAMPELLONE et al., 2002; KENNY et al., 1999). 

A fosforilação de Tir recruta a proteína adaptadora Nck do hospedeiro para o sítio da 

ligação, a qual ativa a proteína neuronal da síndrome Wiskott-Aldrich (N-WASP) e o 

complexo de proteína relacionado à actina 2/3 (ARP 2/3), ambos responsáveis por 

mediar o rearranjo de actina e formação do pedestal (KALMAN et al., 1999). 

   Além de Tir, mais 6 proteínas efetoras são codificadas por LEE (EspB, EspF, 

Map, EspH, EspG e EspZ). EspB além de se associar à EspD para formar o poro na 



membrana da célula (FRANKEL et al., 1998), também é secretada para o interior da 

célula, participando do rearranjo do citoesqueleto, polimerização da actina e 

consequentemente da formação do pedestal (TAYLOR; LUTHER; DONNENBERG, 

1999). Além disso, EspB também se associa a outras proteínas do hospedeiro como 

a miosina que se liga a actina-F (IIZUMI et al., 2007).     

EspF é um efetor multifuncional, com funções em vários processos 

celulares, incluindo destruição das barreiras epiteliais, antifagocitose, apagamento 

das microvilosidades, remodelamento da membrana do hospedeiro, modulação do 

citoesqueleto, rompimento dos filamentos intermediários, invasão celular, disfunção 

mitocondrial, apoptose e inibição de uma série de transportadores epiteliais 

(NAVARRO-GARCIA et al., 2013). EspF e EspG afetam a localização da 

aquaporina, conduzindo à diarreia (GUTTMAN et al., 2006). Além disso, EspG é 

responsável por alterar componentes do citoesqueleto do hospedeiro através de sua 

interação com tubulina (HARDWIDGE et al., 2005).  

A proteína Map (mitochondrion-associated protein) primeira proteína efetora 

descrita em EPEC é responsável por alterar a morfologia e o potencial de membrana 

mitocondrial (KENNY; JEPSON, 2000; NAVARRO-GARCIA et al., 2013). No estágio 

inicial da infecção, Map parece ser a responsável pela formação de um filopódio no 

local da interação (KENNY et al., 2002). Além disso, a proteína Map também é 

capaz de desestabilizar a barreira intestinal, por alterar a permeabilidade das 

junções oclusivas, porém, através de um mecanismo independente de EspF (DEAN; 

KENNY, 2004).  

EspZ promove a sobrevivência celular do hospedeiro (SHAMES et al., 2010) 

enquanto EspH reprime a formação de filapódios aumentando a formação dos 

pedestais de actina. Além disso, EspH induz a desmostagem das adesões focais, 

concomitantemente com a destruição de actina (WONG et al.; 2012).  

Outros efetores não codificados pela região LEE também são translocados 

pelo SST3, como por exemplo, a proteína NleA é necessária para a destruição das 

junções oclusivas intestinais por EPEC, em adição a EspF e Map 

(THANABALASURIAR et al., 2010). EspJ inibe a fagocitose de células do sangue 

opsonizadas (MARCHÈS et al., 2008) enquanto o fator de inibição do ciclo celular 

(Cif) é uma ciclomodulina que previne progressão do ciclo e induz a apoptose 

(CROXEN; FINLAY, 2010; SAMBA-LOUAKA et al., 2009). 



Outros mecanismos de virulência não secretados pelo SST3 também foram 

descritos, EPEC codifica várias adesinas fimbriais (pili). O plasmídio EAF (EPEC 

adherence factor) (pEAF) codifica a fímbria BFP (Bundle forming pilus), responsável 

pela formação de microcôlonias promovendo a interação bactéria/bactéria, 

tipicamente observada no padrão de adesão bacteriano, conhecido como adesão 

localizada (SCALETSKY; SILVA; TRABULSI, 1984).    

A fímbria Tipo I que apresenta grande afinidade a oligossacarídeos do tipo 

manose é outro exemplo de adesina fimbrial, encontrada em E. coli uropatogênica 

(UPEC) e família de Enterobacteriaceae (KROGFELT et al., 1990). Essas fímbrias 

constituem-se de um filamento proteico de aproximadamente 5 nm de espessura e 1 

a 2 µm de comprimento, sendo codificada pelo operon fim, o qual é composto pelos 

genes: fimA, fimB, fimC, fimD, fimE, fimF, fimG, fimH e fimI (MOL; OUDEGA, 1996), 

responsáveis pela sua expressão e montagem via chaperonina-usher (HULTGREN 

et al., 1991). FimA corresponde a maior subunidade fimbrial enquanto FimH 

corresponde à subunidade menor da fímbria, presente na extremidade da estrutura 

fimbrial e responsável pela sua aderência (KROGFELT et al., 1990). 

Atualmente EPEC encontra-se dividida em duas subcategorias denominadas 

EPEC típica (EPECt) e EPEC atípica (EPECa). Basicamente todas as informações 

até aqui descritas foram obtidas no estudo da cepa E2348/69, considerada a 

amostra protótipo de EPECt. No entanto, o estabelecimento do SST3 e a lesão A/E 

são também comuns à EPECa.  

 

1.2.1.1 EPEC atípica (EPECa) 

 

O termo EPECa foi criado em 1995 para diferenciar das EPECt as cepas que 

não apresentavam pEAF, o qual codifica a fímbria BFP, e que não produziam a 

toxina de Shiga (Stx), o que as diferenciavam das EHEC (KAPER, 1996).  

No entanto, outras diferenças relacionadas aos fatores de virulência têm sido 

demonstradas. Em estudos com moléculas efetoras não codificadas pela região LEE 

mostraram que, em EPECa, a frequência destas moléculas é escassa (AFSET et al., 

2006; HERNANDES et al., 2009).  

Por outro lado, EPECa são altamente heterogêneas quanto a presença de 

fatores de virulência e, embora apresente também a região LEE, pode expressar 

fatores de virulência adicionais (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002). Esta 



heterogeneidade pode ser comprovada pelo fato de haver cepas de EPECa que 

expressam fatores de virulência classicamente descritos em outros patótipos, como 

por exemplo, a expressão da toxina EAST-1 (toxina termo-estável de EAEC) 

(TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002; VIEIRA et al., 2001); a expressão de 

enterohemolisinas E-hly (EHEC hemolysin) (CAMPOS et al., 1994; TRABULSI; 

KELLER; GOMES, 2002); a expressão da toxina Pet (plasmid-encoded toxin de 

EAEC) (RUIZ et al., 2014) e a identificação de genes que codificam as toxinas Pic 

(protein intestinal colonization de EAEC), Sat (secreted autotransporter toxin de 

DAEC), EspC (autotransportadora de EPEC) e EspP (autotransportadora de EHEC) 

(ABREU et al., 2013; ELIAS et al., 2008).   

Os sorotipos de EPECa podem ou não pertencer aos chamados sorogrupos 

(O) clássicos de EPEC (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002). Quando apresentam 

o mesmo sorogrupo (tipagem do antígeno somático O, que corresponde a porção 

polissacarídica do LPS), elas se diferem dos sorotipos (O:H) de EPECt, basicamente 

pelos antígenos H que correspondem as proteínas flagelares (KAPER et al., 2004).  

Com relação ao padrão de aderência bactéria – célula epitelial (HEp-2 e 

HeLa) a EPECa também se comporta de maneira diferente da EPECt. EPECt é 

conhecida por produzir um padrão de aderência característico, denominado adesão 

localizada (AL) após 3 h de contato com a célula (SCALETSKY et al., 1984). Este 

padrão é caracterizado pela adesão bacteriana em áreas localizadas na superfície 

da célula, formando microcolônias compactas, atribuída à presença da fímbria BFP 

(GIRÓN; HO; SCHOOLNIK, 1991).  

No caso da EPECa os padrões de adesão só são observados após 6 h de 

contato com as células epiteliais (DULGUER et al., 2003; PELAYO et al., 1999; 

SCALETSKY et al., 1999; VIEIRA et al., 2001). Embora não apresente BFP, EPECa 

pode também apresentar o padrão AL (HERNANDES et al., 2006). Além desse, 

EPECa pode apresentar também os padrões: i) de adesão localizada like (ALL), 

caracterizado pela presença de bactérias também em áreas localizadas, porém 

dispostas de maneira frouxa; ii) padrão de adesão difusa (AD), onde as bactérias 

aderem-se de maneira uniforme em toda superfície da célula característico de 

DAEC; iii) padrão de adesão agregativa (AA), onde as bactérias encontram-se 

empilhadas na superfície celular ou na lamínula característico de EAEC (ABE et al., 

2009; DULGUER et al., 2003; NATARO; KAPER, 1998; NUNES et al., 2003; 

PELAYO et al., 1999; SCALETSKY et al., 1999; VIEIRA et al., 2001). Além disso, 



foram também detectadas cepas de EPECa que apresentam um padrão de adesão 

indefinido ou até cepas que não se aderem às células, estas, denominadas não 

aderentes (NA) (ABE et al., 2009).  

Na década de 1990, EPECt era o patógeno mais prevalente associado a 

casos de diarreia em crianças de até 2 anos de idade (NATARO; KAPER, 1998). 

Nos últimos anos, diferentes estudos epidemiológicos demonstraram uma 

significativa diminuição da prevalência de EPECt (CHEN; FRANKEL, 2005; OCHOA 

et al., 2008; TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002), juntamente com uma maior 

prevalência de sorotipos de EPECa (ARAUJO et al., 2007; BUERIS et al., 2007; 

FRANZOLIN et al., 2005; HERNANDES et al., 2009; MORENO et al., 2010; 

ORLANDI et al., 2006; SCALETSKY et al., 2009). No entanto, estes dados devem 

ser analisados com cuidado, já que no início da década de 90, a diferenciação de 

EPECt e EPECa não estava estabelecida (KAPER, 1996). 

Alguns estudos têm demonstrado que EPECa pode estar associada à diarreia 

aguda infantil (ARAUJO et al., 2007; FRANZOLIN et al., 2005; SCALETSKY et al., 

1999) ou à diarreia persistente (AFSET et al., 2004; NGUYEN et al., 2006), podendo 

ser encontrada também em pacientes adultos e em pacientes imunocomprometidos 

pelo HIV (GASSAMA-SOW et al., 2004; GOMES et al., 2004). 

O estudo e identificação de fatores de virulência de EPECa é um importante 

aspecto para o entendimento da interação patógeno-hospedeiro, porém, até o 

momento, nenhum fator de virulência exclusivo para EPECa foi identificado. Estudos 

tem demonstrado que EPECa apresenta fatores de virulência, muitas vezes, mais 

semelhantes à EHEC, responsável por causar uma diarreia potencialmente mais 

grave, do que com a própria EPECt (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002) o que 

reforça a alta heterogeneidade deste grupo de bactérias (ABE et al., 2009; ABREU 

et al.; 2013; GOMES et al., 2004; VIEIRA et al., 2001).  

 

1.3 A translocação de bactérias intestinais 

 

O epitélio intestinal é conhecido por ser impermeável a macromoléculas e 

microrganismos, exceto pelas Placas de Peyer’s onde o folículo associado ao 

epitélio (FAE) contém células especializadas, conhecidas como células M (KERNÉIS 

et al., 1997). Estas células são as grandes responsáveis pela translocação de 

microrganismos e antígenos presentes no lúmen intestinal para o sitio basolateral do 



epitélio, onde são entregues aos macrófagos subjacentes, células dendríticas e 

linfócitos B e T CD4 (HASE et al., 2009; SANSONETTI, 2004).  

A translocação de antígenos e microrganismos pelas células M é um passo 

essencial para o desenvolvimento da resposta imune da mucosa e da patologia de 

muitas doenças infecciosas (KERNÉIS et al., 1997). Enquanto estas células estão 

envolvidas primariamente na amostragem de antígenos intestinal, muitos patógenos 

invasores, tais como Salmonella entérica sorovar Typhimurium (MARTINEZ-

ARGUDO; JEPSON, 2008), E. coli enteroaderente de coelho (INMAN; CANTEY, 

1983) ou E. coli aderente-invasora (AIEC) (CHASSAING et al., 2011; ROBERTS et 

al., 2010) utilizam a característica de transcitose das células M, como porta de saída 

do lúmen intestinal (Figura 4).  

                       

 

   

 
Figura 4 - Translocação de Salmonella através de células M.  
                     Fonte: Modificado de Sansonetti (2004).  

 

 



Embora EHEC e EPEC sejam classificadas como patógenos extracelulares, 

dados da literatura evidenciaram que cepas de EHEC, incluindo os sorotipos 

O157:H7 e não O157:H7 foram capazes de translocar através de células M 

(ETIENNE-MESMIN et al., 2011). Com relação à EPEC há estudos que 

demonstraram que esta bactéria pode invadir células epiteliais como Caco-2 e HeLa, 

via molécula effetora EspT que ativa Rac1 promovendo perturbações na membrana 

as quais facilitam a invasão da bactéria (BULGIN et al., 2009). A invasão das células 

epiteliais parece não ser exclusiva de EPECt, visto que cepas de EPECa foram 

demonstradas ser capazes de invadir também as células HeLa e Caco-2 

(HERNANDES et al., 2008; PACHECO et al., 2014).  

Cada vez mais patógenos bacterianos têm sido descritos com capacidade de 

translocar através de células M, porém, o destino após a translocação varia de 

acordo com o patógeno e suas estratégias de evasão da ação das células de 

defesa. Um bom exemplo é Salmonella, esta bactéria sobrevive dentro de 

macrófagos (Figura 4) e pode se espalhar através do organismo, levando à 

bacteremia e doenças sistêmicas (MARTINEZ-ARGUDO; JEPSON, 2008).  

 

1.4 Fagocitose  

 

Fagocitose é um processo conservado evolutivamente utilizado pela maioria 

das células para ingerir microrganismos, células senescentes ou danificadas e 

antígenos particulados, como poluentes (STOSSEL, 1999). Esta via não constitutiva 

engloba ligantes com mais de 1 m e é fundamental no processo de remodelamento 

de tecido, inflamação e morte de microrganismos patogênicos (ALLEN; ADEREM, 

1996).  

A partir de 1995, Rabinovitch classificou as células em fagócitos profissionais 

e não profissionais. Os fagócitos profissionais são células especializadas tais como 

macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, assim denominadas, por apresentarem 

uma maior diversidade de receptores transmembrânicos e uma maior capacidade 

microbicida, enquanto os não profissionais incluem diferentes tipos celulares, tais 

como fibroblastos, células epiteliais e endoteliais que, por apresentarem baixa 

capacidade microbicida, são altamente exploradas por patógenos intracelulares 

(RABINOVITCH, 1995).  



Da mesma forma que as células dendríticas, os macrófagos também exercem 

papel duplo na defesa do hospedeiro que se resume na capacidade microbicida, 

processamento e apresentação de antígenos no contexto do MHC (ADEREM; 

UNDERHILL, 1999; UNDERHILL; OZINSKY, 2002). No entanto, embora os 

macrófagos sejam considerados melhores na fagocitose e as células dendríticas 

sejam mais eficientes na apresentação de antígeno aos linfócitos T, ambas as 

células são fundamentais na resolução da infecção (GORDON, 2003). Além disso, 

células dendríticas são consideradas imunoestimuladoras, pois além da 

apresentação de antígeno estimulam as células T naïve que ainda não entraram em 

contato com qualquer antígeno. Neste processo de apresentação, as células 

dendríticas secretam citocinas com efeitos pleiotrópicos (ALLEN; ADEREM, 1996; 

MARODI, 2006; RABINOVITCH, 1995).  

Os macrófagos derivam de monócitos os quais migraram do sangue para os 

tecidos (ALLEN; ADEREM, 1996). Uma vez ativados, sinais intracelulares 

importantes na ativação de vias que levam a resolução da infecção são 

desencadeados.  

Em resumo a fagocitose é o processo responsável por direcionar o antígeno, 

dependendo da sua origem, ao compartimento MHC de classe I ou II, sendo 

importante não só na imunidade inata, mas também no desencadeamento da 

imunidade adaptativa (ADEREM; UNDERHILL, 1999).  

Várias moléculas sinalizadoras participam do processo de fagocitose dentre 

as quais podem ser destacadas a fosfatidilinositol-3-quinase (PI3-quinase), a 

fosfolipase C (PLC), a proteína quinase C (PKC) e as Rho GTPases (reguladores 

chave do citoesqueleto). As Rho GTPases influenciam sinais de transdução 

importantes para produção de citocinas e a ativação dos mecanismos de morte 

celular. Estas moléculas atuam de forma integrada a fim de regular a fagocitose, 

orquestrando a resposta inflamatória e a morte microbiana (UNDERHILL; OZINSKY, 

2002; MA et al; 2003).  

A fagocitose de microrganismos patogênicos é resultado da interação do 

microrganismo com receptores presentes na superfície da célula hospedeira. 

(JANEWAY, 1992). Esta interação é essencial na proteção do hospedeiro por gerar 

a eliminação completa do microrganismo ou a restrição da expansão do patógeno, 

antes mesmo da resposta adaptativa ser acionada.  

 



1.4.1 Receptores fagocíticos  

 

Os receptores descritos para a identificação de patógenos são conhecidos 

como PRRs (Pattern Recognition Receptores), os quais se ligam especificamente 

aos chamados PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns) que são moléculas 

conservadas presentes na superfície do microrganismo, por exemplo, os ácidos 

lipoteicoícos, peptideoglicanas, lipopolissacarídeos (LPS) e flagelina presentes na 

superfície de bactérias Gram + e Gram - (JANEWAY, 1992).  

No entanto, diferentes receptores presentes no fagócito podem ser 

simultaneamente recrutados. Este reconhecimento pode acontecer tanto pela 

ligação direta como acontece nos receptores de manose, scavanger, TLR (Toll-like 

receptor) como pela ligação indireta a partir do reconhecimento dos receptores Fc 

(FcR) e receptor de complemento (CR), que se ligam a partículas revestidas com as 

opsoninas IgG, moléculas do complemento ou proteína A (UNDERHILL; OZINSKY, 

2002).   

O FcR, primeiro a ser caracterizado, reconhece a região Fc das moléculas de 

IgG e são essenciais na resposta imune dependente de anticorpo (RAVETCH; 

KINET, 1991). Há dois tipos de classes de FcRs, aqueles que ativam funções 

efetoras e aqueles que inibem essas funções. A sinalização é via imunoreceptor com 

domínios de ativação baseado em tirosina ou domínios inibitórios baseado em 

tirosina, ITAM e ITIM respectivamente (UNDERHILL; GOODRIDGE, 2007). Os FcR 

que possuem um domínio ITIM, como FcIIB, exerce um efeito inibitório na 

fagocitose, enquanto aqueles com um domínio ITAM são estimulatórios. Durante a 

fagocitose, essas moléculas sinalizadoras iniciam o rearranjo da actina do 

citoesqueleto, dirigindo o englobamento de partículas (JAUMOUILLE; GRINSTEIN, 

2011). A reorganização de filamentos de actina acompanha a extensão de 

pseudópodos e prolongamentos de membrana, (ADEREM; UNDERHILL, 1999), 

ativa a queima respiratória (produzindo ROS), produz ácido araquidônico e TNF-α 

(Fator de Necrose Tumoral) (CARON; HALL, 1998). 

Os receptores Toll (TRs) foram primeiramente descritos em drosófilas e, 

posteriormente, foram descritos receptores similares presentes em células de 

vertebrados, os receptores Toll-like (TLRs), os quais estão envolvidos no controle da 

resposta imune (MESCHER; NEFF, 2005).  



A ativação de TLRs presentes em células imunes induz a expressão de vários 

genes diretamente envolvidos na produção de citocinas inflamatórias em resposta a 

infecção. Membros da família TLRs são proteínas transmembranas ligadas às vias 

de transdução de sinal celular (MUZIO et al, 2000; TIPPING, 2006). Vários TLRs 

estão envolvidos no reconhecimento de uma variedade de PAMPS. O receptor TLR2 

juntamente com o receptor TLR6 liga-se às moléculas de peptideoglicano. TLR4 

liga-se ao LPS de bactérias gram-negativas, TLR5 reconhece flagelina presente em 

flagelo bacteriano, TLR3 reconhece a dupla cadeia de RNA viral e TLR9 reconhece 

sequências CpG não metiladas presentes em DNA bacteriano (AKIRA; TAKEDA; 

KAISHO, 2001; AKIRA; TAKEDA, 2004). 

O receptor TLR4 desempenha um papel importante durante a infecção por 

bactérias Gram negativas. Durante o reconhecimento, LPS se liga com alta afinidade 

a uma proteína plasmática, denominada LBP (proteína de ligação ao LPS) 

(POLTORAK et al., 1998; SHIMAZU et al., 1999). Esta interação facilita a 

desagregação de LPS e sua apresentação para o CD14 (receptor específico para 

LPS, mas ineficiente na transdução de sinal). O complexo formado por 

TLR4/CD14/LBP se liga a uma proteína denominada MD-2, a qual está associada 

com a porção extracelular de TLR4, garantindo a sua ativação (POLTORAK et al., 

1998; SHIMAZU et al., 1999).  

LBP pode também ligar ao ácido lipoteicóico, peptideoglicano e lipopeptídeos 

e transferi-los para CD14, sugerindo que LBP não seja exclusivo de TLR4, mas que 

também possa auxiliar na função de TLR1, TLR2 e TLR6  (LEE; AVALOS; PLOEGH, 

2012).  

O TLR4 possui uma porção intracitoplasmática que ativa a transdução de 

sinais, recrutando várias proteínas intracelulares tais como: MyD88, IRAK e TRAF-6 

(BOCHUD; CALANDRA, 2003). Estas vão desencadear a ativação das vias JNK e 

ERK da cascata das MAPKs (Proteínas quinases ativadas por mitógeno) que estão 

envolvidas na ativação dos fatores de transcrição AP-1 (ativador protéico-1) e NF-B 

(fator nuclear kappa B), favorecendo a expressão de genes envolvidos na resposta 

inflamatória e microbicida (BOCHUD; CALANDRA, 2003).  

O NF-B, quando ativado em resposta à sinais mediados via TLR4, pode 

controlar a síntese de citocinas inflamatórias como TNF-α, IL-1 e IL-12, moléculas de 

adesão endoteliais e proteínas envolvidas nos mecanismos de morte microbiana, 



dentre elas, a regulação da enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) (HIGGINS 

et al., 2003).  

 

1.4.2 Ativação dos Macrófagos 

 

A ativação de mecanismos antimicrobianos e a produção de sinais pró-

inflamatórios gerados em decorrência da fagocitose é regulada tanto pelos PAMPs 

como por citocinas.  

Desta forma, a ativação dos macrófagos pode acontecer por duas vias, 

definidas como via clássica e alternativa. A via clássica ou do tipo 1 (M1), se dá na 

presença de citocinas produzidas por células T CD4+, do subgrupo Th1. Nesta via, 

os macrófagos são ativados e transformados em células efetoras, com potencial de 

eliminar patógenos intracelulares, devido a presença de citocinas (IL-2, IL-1) e IFN- 

que pode sinergizar com TNF-α, levando à ativação da enzima óxido nítrico sintase 

induzida (iNOS) (MAHIDA, 2000; MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2007; POLLOCK et 

al., 2003).  

O TNF-α, mediador pró-inflamatório produzido em minutos após o estímulo 

(BARNES; KARIN, 1997), tem como função estimular o recrutamento de monócitos e 

neutrófilos para o sitio da infecção e ativar estas células para a eliminação de 

patógenos (BRITTON et al, 1998). TNF-α sozinho é insuficiente para a ativação da 

morte microbiana por macrófago, porém estimula a fagocitose por macrófagos e, 

sinergicamente com IFN-estimula a máxima indução de moléculas microbicidas 

efetoras (KAISER; O’GARRA, 2009).   

A outra via de ativação, denominada alternativa ou do tipo 2 (M2), é mediada 

por citocinas produzidas pelos linfócitos T CD4+ do subgrupo Th2 que incluem IL-4, 

IL-10 e IL-13. Esta via está mais associada à resposta humoral e atividade anti-

inflamatória, estando envolvida no combate a patógenos de natureza extracelular 

(GORDON, 2003).  

Outras subpopulações de células T que podem influenciar a ativação de 

macrófagos são as células T regulatórias (Treg 1) e Th3 que produzem IL-10 e TGF-

β e, assim, regulam negativamente as funções de IFN-, podendo inibir parcialmente 

a produção de espécies reativas de oxigênio e de citocinas pró-inflamatórias.  



A presença do fator de transformação e crescimento beta (TGF-β) pode 

aumentar a atividade da enzima arginase (ARG), produzida pelos macrófagos e, 

como consequência, reduzir a atividade da iNOS, uma vez que ambas enzimas 

compartilham o mesmo substrato, L-Arginina, contribuindo desta forma para a 

regulação do processo inflamatório (BARKSDALE et al., 2004).  

O IFN- é um dos principais ativadores dos mecanismos microbicidas de 

macrófagos infectados, já que promove o aumento da produção de óxido nítrico 

(NO). Esta citocina é produzida, inicialmente, por células do sistema imune inato 

como células NK e posteriormente por células T CD4+, do tipo Th1, podendo 

também regular positivamente a produção de outras citocinas, como a IL-1, IL-6, IL-

12 e TNF-α (CANTHABOO et al., 2002; MAHON, 1999).  

 

1.4.3 Óxido Nítrico (NO)  

 

Normalmente a fagocitose induz a produção de metabólitos derivados do 

nitrogênio que são conhecidos como espécies reativas de nitrogênio (RNS) e 

derivados do oxigênio que são conhecidos como espécies reativas de oxigênio 

(ROS). 

Uma das substâncias derivadas de RNS é o NO, um radical livre envolvido na 

regulação de vários processos fisiológicos, atuando na modulação dos sistemas 

cardiovascular, nervoso central, digestório e regulação da resposta imune. NO está 

envolvido na patogênese e no controle de doenças infecciosas e de tumores, além 

dos processos autoimunes e de doenças degenerativas. Além disso, sua alta 

atividade oxidativa contribui para a morte de microrganismos (BECKMAN et al., 

1990), caracterizando também um papel antimicrobiano.  

Neutrófilos, macrófagos e células epiteliais podem produzir NO em resposta a 

citocinas ou componentes bacterianos (GOBERT et al.; 2002; LYONS; ORLOFF; 

CUNNINGHAM, 1992). A molécula de NO é sintetizada a partir da conversão do 

aminoácido L-Arginina em L-Citrulina por um grupo de isoenzimas denominadas 

óxido nítrico sintase (NOS). A tetrahidrobiopterina (BH4) é o principal co-fator para 

NOS, na sua ausência, esta enzima pode produzir superóxido ao invés de NO 

(GUZIK et al., 2003). Além deste co-fator, o oxigênio e o fosfato dinucleotídeo 

adenina nicotinamida (NADPH) também foram descritos como importantes 

(BOGDAN; ROLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000).  



Existem três isoformas de NOS, sendo duas constitutivas (cNOS), a neuronal 

(NOS1 ou nNOS) e endotelial (NOS3 ou eNOS) e uma isoforma induzida, 

denominada induzível (NOS2 ou iNOS) (ELLIOTT; WALLACE, 1998). 

A eNOS é produzida por células endoteliais, enquanto que a nNOS é 

sintetizada por neurônios, ambas expressam constitutivamente liberando pequenas 

quantidades de NO durante um curto período de tempo. Além disso, elas são 

ativadas e reguladas através das mudanças nas concentrações dos íons de cálcio 

livre no interior das células, o que é dependente da calmodulina que está envolvida 

na sinalização celular (FEELISCH; STAMLER, 1996).  

Em contrapartida, a isoforma iNOS, cuja transcrição é regulada, propicia a 

produção elevada de NO durante um período mais prolongado, independente do 

aumento dos níveis de cálcio intracelular (XIE et al., 1992). Além disso, iNOS é 

produzida principalmente por macrófagos, em quantidades superiores a cNOS. 

Entretanto, iNOS não é expressa sob condições normais sendo regulada 

positivamente ou negativamente pelo contato célula-célula (mediante a adesão e 

moléculas co-estimulatórias), pelas citocinas IL-1, TNF-α, IFN-, pelos produtos 

microbianos (LPS) e virais, dentre outros.  Embora IFN- e LPS sejam os ativadores 

clássicos de iNOS, novos reguladores continuam a serem descobertos. A IL-12 ativa 

a iNOS em macrófagos, embora seja por um mecanismo mediado por produção 

autócrina de IFN- (BORGAN, 2001; MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991).  

A alta concentração de NO produzida pela iNOS tem sido associada à injuria, 

enquanto pequenas quantidades de NO produzida por cNOS tem sido considerada 

benéfica (BECKMAN et al., 1990; ROTHE; KOLB, 1999; VANT’T HOF; RALSTON, 

2001). Uma vez que a ativação da iNOS depende da transcrição gerada por um 

estímulo externo, essa produção não é tão rápida quanto a via eNOS (horas e 

segundos) (VANT’T HOF; RALSTON, 2001). A expressão de iNOS requer algumas 

horas, mas uma vez sintetizada, a sua ação é continua até que a L-Arginina ou os 

co-fatores necessários para sua síntese sejam depletados ou que ocorra à morte 

celular (KAWAMURA et al., 1998).  

NO é um gás capaz de percorrer livremente o meio intracelular, através da 

membrana celular, e entre outras células (KENDAL; MARSHALL; BARTOLD, 2001). 

Em contraste às citocinas, a interação de NO não é restrita a um único receptor 

definido, ela pode reagir com outras moléculas inorgânicas (como oxigênio, 



superóxidos, ou metais de transição), estruturas de DNA (bases pirimidinas), grupos 

postéticos (tal como heme) ou proteínas (principalmente para S-nitrosilação de 

grupos tiol, nitração de resíduos de tirosinas ou ruptura de grupamentos metal- sulfur 

tais como domínios de anéis de zinco ou ferro-sulfur) (MARSHALL; MERCHANT; 

STAMLER, 2000).   

O principal mecanismo de transdução de sinal pelo qual o NO determina seus 

efeitos fisiológicos é mediado pela sua ação sobre ativação de guanilato ciclase e 

elevação da concentração de GMPc (guanosina monofosfato cíclico) (BOGDAN; 

ROLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000). O NO pode induzir reações tóxicas contra 

outros tecidos do hospedeiro, no caso de doenças autoimunes e situações de 

sobrecarga exageradas do organismo (ROTHE; KOLB, 1999), como por exemplo, na 

asma (BARNES; LIEW, 1995). Esta molécula também pode atuar como agente anti-

inflamatório ou imunossupressor através de seus efeitos inibitórios ou apoptóticos 

em células (LI; BILLIAR, 2000; MACIEJEWSKI et al., 1995).  

O NO controla uma série patógenos intracelulares como Leishmania 

(INIESTA et al., 2001), Plasmodium (CHIWAKATA et al., 2000), Trypanosoma 

(SAEFTEL et al., 2001), alguns vírus (REISS; KOMATSU, 1998) e fungos (LIRK et 

al., 2002), porém o papel do NO em infecções bacterianas não está totalmente 

definido.  

Os mecanismos potenciais do NO incluem efeito microbicida direto através da 

reação com grupos do ferro ou do tiolato formando um complexo que inativa as 

enzimas fundamentais na respiração mitocondrial ou na replicação do DNA. Outros 

mecanismos desenvolvidos pelo NO é a sua capacidade de reagir com superóxidos 

formando reativos oxidantes capazes de danificar as células alvo (NATHAN; 

SHILOH, 2000; TRIPATHI et al., 2007).  

Dentre as várias funções descritas para o NO podem ser destacadas os 

efeitos antiviral, antimicrobiano, imunoestimulador (pró-inflamátorio) e 

imunossupressor (anti-inflamatório), além das ações citotóxicas e citostáticas que 

promovem a destruição de microrganismos. A citotoxicidade do NO resulta da sua 

ação direta ou da sua reação com outros compostos liberados durante o processo 

inflamatório. O NO exerce efeitos variados nas funções desenvolvidas por células 

leucocitárias, incluindo a indução de apoptose do macrófago, a modulação da 

adesão do neutrófilo, além da regulação diferenciada na síntese de citocinas pelos 

leucócitos (BOGDAN, 1997).  



1.4.3.1 Detoxificação de NO por bactérias 

 

A importância do NO para imunidade foi demonstrada para diferentes 

patógenos, incluindo Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitides, Vibrio 

cholerae, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa e 

EHEC, cuja virulência depende de sistemas de desintoxicação e de reparação de 

NO (DARWIN et al., 2003; KAKISHIMA et al., 2007; KARLINSEY et al., 2012; 

POIRIER et al., 2008; SHIMIZU et al., 2012; STERN et al., 2012; STEVANIN et al., 

2005).    

Várias enzimas que estão envolvidas na detoxificação de RNS tem sido 

identificada, incluindo flavohemoglobinas (POOLE et al., 2000; STEVANIN et al., 

2007), NO redutase (GARDNER; GARDNER, 2002), S-nitrosoglutationa redutase 

(LIU et al., 2001) e peroxinitrito redutase (BRYK; GRIFFIN; NATHAN, 2000). Estas 

enzimas podem auxiliar na patogênese de alguns microrganismos, como por 

exemplo, a flavohemoglobina (Hmp) promove a sobrevida de Salmonella em 

macrófagos produtores de NO (BANG et al., 2006), Hmp e S-nitrosoglutationa são 

importantes para a virulência também do Cryptococcus neoformans (SEYLER; 

OLSON; MAIER, 2001). 

Até o momento foram identificadas três enzimas importantes na detoxificação 

de NO na infecção por E. coli. Em condições aeróbias, a flavohemoglobina (Hmp) 

detoxifica NO através da oxidação para nitrato (NO3
-), enquanto em condições 

anaeróbias Hmp é capaz de reduzir NO para óxido nitroso (N2O) (CRUZ-RAMOS et 

al., 2002; GARDNER; GARDNER, 2002). O citocromo c periplasmático nitrito 

redutase (NrfA), é capaz de reduzir hidroxilamina e NO para amônia, em adição à 

sua função primária na redução respiratória de nitrito (POOCK et al., 2002; VAN 

WONDEREN et al., 2008). Tem sido proposto que NrfA pode ser efetivo, no 

periplasma, na manutenção de baixos níveis de NO, assim qualquer NO que se 

difunda para o citoplasma pode ser eficazmente removido por flavorubredoxina 

(NorV), codificada pelo gene norV (VAN WONDEREN et al., 2008). 

Por outro lado, NorR é um fator de transcrição que é responsivo para NO 

(D’AUTRE´AUX et al., 2005). Em condições anaeróbias NorR alto regula a 

flavorubredoxina, NorV, e seu associado oxidoredutase, NorW, apresentam funções 

para reduzir NO para N2O (TUCKER et al., 2005). Claramente há várias vias de 



detoxificação de NO que habilita E. coli  persistir na presença de NO em várias 

condições ambientais (VINE; COLE, 2011). 

Hmp é a maior fonte de atividade de detoxificação de NO em procariotos e 

eucariotos simples como leveduras, devido a ação semelhante a NO dioxigenase 

(dioxigenação de NO para NO3
-), denitrosilase (nitroxilação de O2 para NO3

-) e NO 

redutase (redução de NO para N2O na ausência de O2). É descrito que a principal 

atividade de Hmp é de dioxigenação de NO (FORRESTER; FOSTER, 2012). 

Bactérias podem expressar Hmp tanto em condições aeróbias como anaeróbias, 

mas a expressão em condições aeróbias é depende da presença de NO 

(FORRESTER; FOSTER, 2012).  

 

1.4.4 Arginase  

 

Além da iNOS, os macrófagos expressam também a arginase, enzima 

descrita como anti-inflamatória, que regula negativamente a síntese de NO. A 

arginase catalisa a hidrólise de L-Arginina para formar ureia e L-Ornitina (BRONTE; 

ZANOVELLO, 2005; DAS et al., 2010).  

A arginase apresenta duas isoformas, definidas como arginase I e II.  A 

arginase I, também conhecida como arginase do fígado, está localizada no citosol de 

hepatócitos e é um importante componente no ciclo da ureia. Sua expressão ocorre 

em células mielóides de camundongos devido a exposição a citocinas Th2 (IL-4 ou 

IL-13), bem como TGF-β (BOUTARD et al., 1995; MUNDER; EICHMANN; 

MODOLELL, 1998; MUNDER et al., 1999). Já a arginase II, conhecida como 

arginase do Rim, está localizada na mitocôndria de vários tipos celulares, incluindo 

células renais, neurônios, macrófagos e enterócitos. Esta é constitutivamente 

expressa, a indução de expressão em vários sistemas biológicos está restritamente 

ligada a autoregulação de transportes de membrana de L-Arginina (MORRIS, 2002; 

WU; MORRIS; 1998).   

L- Ornitina é um precursor para a síntese de L-Glutamina, L-Prolina e 

poliaminas dependente da via ornitina descarboxilase (ODC). Poliaminas tem 

múltiplas funções na estabilização de ácidos nucleicos e membranas, bem como 

regulação do crescimento celular e diferenciação. A produção de poliaminas pela via 

da arginase regula negativamente a liberação de citocinas pró-inflamatórias (DAS et 

al., 2010; IGARASHI; KASHIWAGI, 2000).  



Tanto o LPS como as citocinas pró-inflamatórias tais como IFN- e IL-12 

regulam positivamente a produção de NO através da ativação da iNOS e suprimem 

a expressão da arginase. Entretanto, citocinas anti-inflamatórias podem induzir a 

produção de arginase suprimindo a iNOS, o que consequentemente leva a redução 

de NO (MUNDER et al., 1999).  

A depleção de L-Arginina pela ativação da iNOS pode inibir o crescimento do 

microrganismo levando-os à morte, enquanto a depleção do substrato devido a 

produção de arginase pelos macrófagos pode garantira a sobrevivência do 

patógeno. Leishmania é um exemplo de parasita que subverte a resposta de NO. 

Recentemente sugeriu-se que a N-hidroxi-L-Arginina, um intermediário da reação L-

Arginina-iNOS-NO, contribuiu para a morte intracelular de Leishmania, de forma 

independente de NO, bloqueando a atividade da arginase dentro do parasita e/ou do 

macrófago (BOGDAN, 2001).  

 

1.4.5 Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

 

Dois dos mais importantes sistemas antimicrobianos de células fagocíticas 

são a NADPH oxidase e iNOS, responsáveis pela geração de superóxidos e NO 

respectivamente. Embora nesses sistemas ambas dependam de NADPH e oxigênio 

molecular, NADPH oxidase e iNOS são enzimas com regulações independentes, 

mas que algumas vezes podem atuar conjuntamente. Superóxido (O2
-) e outros 

intermediários derivados de oxigênio são referidos como ROS, enquanto NO e seus 

derivados são conhecidos como RNS (FANG et al., 2004).  

Embora o produto de reações catalisadas por complexos oxidases seja O2
- e 

o produto da catalise por iNOS seja NO, reações envolvendo O2
- ou NO podem 

resultar na formação de intermediários adicionais, tais como peróxido de hidrogênio 

(H2O2), OH, ácido hipocloroso (HClO), dióxido de nitrogênio (NO2), peroxinitrito 

(ONOO-), dióxido dinitrogênio (N2O3), complexos de ferro dinitrosil, nitrosotiol ou 

nitroxil (HNO). Cada uma dessas espécies tem reatividade, estabilidade, 

compartimentalização e atividades biológicas diferentes (FANG et al., 2004). 

Durante os processos infecciosos, macrófagos ativados podem secretar 

simultaneamente NO e ROS e a formação peroxinitrito (ONOO-) um poderoso 

oxidante de proteínas, pode exercer ação citotóxica (BECKMAN; KOPPENOL, 

1996).   



Alguns microrganismos desenvolveram estratégias de supressão da RNS. 

Salmonella enterica é fagocitada, mas injeta proteínas efetoras no citosol dos 

macrófagos, as quais interferem na entrega de RNS ao vacúolo fagocítico 

(VAZQUEZ-TORRES et al., 2000). Bordetella pertussis inibe a queima respiratória 

por produzir uma toxina adenilato ciclase e aumentar níveis cAMP (PEARSON et al., 

1987).  

A detoxificação por enzimas que converte ROS para espécies menos tóxicas 

tem sido documentada para catalases microbianas, superóxido dismutases e 

peroxidases. Essas enzimas auxiliam na virulência, contribuindo para o sucesso da 

infecção (BISHAI et al., 1994; BRYK; GRIFFIN; NATHAN, 2000; SEYLER; OLSON; 

MAIER, 2001). 

As atividades dos mecanismos antimicrobianos de L-Arginina, iNOS, arginase 

e ROS estão ilustradas na figura 5. A atividade antimicrobiana de iNOS, a qual é 

encontrada tanto no citosol como no compartimento endossomal (nitro exossomos) 

de macrófagos, podem resultar em radicais de NO (
.
NO), como indicado na figura 5 

(A), ou S-nitrosotiois (SNO) ou peroxinitrito (ONOO-) formado pela reação de 
.
NO 

com O2
- gerados pela NADPH oxidase da célula hospedeira (Figura 5 (B)). Além 

disso, pode ser produzido dentro do vacúolo pelo próprio micróbio como indicado na 

figura 5 em C. 

Outra alternativa de morte em macrófagos, demonstrada em parasitas, e 

dependente de iNOS, pode ser consequência da depleção de L-Arginina, como 

mostra a figura 5 em D-G. Para algumas cepas de Leishmania foi demonstrado que 

L-hidroxiarginina (LOHA) pode inibir a atividade da arginase nos macrófagos, com 

isso promove a morte do parasita (Figura 5 (D)). L-Arginina é requerida para a 

síntese das poliaminas via ornitina descarboxilase (ODC) (em infecções por 

Leishmania) (Figura 5 E) ou via arginina descarboxilase (ADC) (em infecções com T. 

cruzi) (Figura 5 F). T. cruzi apresenta sua própria NOS constitutiva, usada também 

para a síntese de NO, a qual atua como inibidor de apoptose e um fator adicional 

para a sobrevida do parasita (Figura 5 G) (BOGDAN, 2001). 

 



     

Figura 5- Mecanismo de atividade antimicrobiana. L-Arginina degradada ou pela 
via iNOS ou pela via Arginase. Morte ou sobrevida de parasitas.  

 Fonte: Modificado de Bogdan (2001). 

 

 

 

 

1.4.6 Maturação do fagossoma 

 

Após o reconhecimento da partícula estranha pelo receptor específico, o 

processo fagocítico inicia-se através do rearranjo do citoesqueleto, polimerização da 

actina e consequentemente a formação de pseudópodes logo abaixo da região de 

contato ligante – receptor (GREENBERG, 1999).  A partícula aderida é englobada 

dentro de um fagossomo, independente de clatrina.  Logo após a internalização, a 

actina F é despolimerizada e o fagossoma é completamente internalizado 

(SWANSON; BAER, 1995).  

A maturação do fagossomo depende de uma série de fusões complexas de 

vesículas intracelulares. O processo de maturação é extremamente rápido, embora 

haja vários estágios decorrentes de fusões que depende de um sistema de 

transporte intracelular. Este transporte é realizado por estruturas de membranas 

distintas, conhecidas como endossomas iniciais e tardios, os quais antecedem a 

fusão com o lisossoma (LIMPENS et al., 2009).  



Aos fagossomas internalizados são endereçados os endossomas chamados 

de iniciais ou recentes. O processo de maturação é continuado ao receber a fusão 

com diferentes endossomas tardios, etapa importante na organização do conteúdo a 

ser degradado. Apenas após uma maturação bem sucedida, que resulta na 

gradativa acidificação do fagossoma é que possibilitará a fusão com os lisossomas 

(GELDNER; JURGENS, 2006; PERRET et al., 2005).  

Os diferentes compartimentos do endossoma podem ser distinguidos pela 

presença de marcadores de membranas específicos, tais como pequenas GTPases 

da família Rab e proteínas SNARE (Receptor de proteína de ligação fator sensível - 

N- etilmaleimide). Essas proteínas controlam a especificidade dos eventos da fusão 

da membrana no compartimento onde elas residem (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; 

GRINSTEIN, 2012).  

Rab GTPases alternam entre um GTP ativo e um GDP que é inativo e são 

controladas por GEFs (fator de troca de nucleotídeo guanina), GDI (inibidor de 

dissociação de guanina) e GAPs (proteínas de ativação de GTPase) (FLANNAGAN; 

JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). Uma vez ativadas, as proteínas Rab se 

associam a várias moléculas efetoras apresentando várias funções, incluindo tráfico 

vesicular, fusão vesicular e fissão e que podem promover a ativação de outras Rab 

GTPases através do processo conhecido como conversão de Rab. Rab GTPases 

controlam o transporte e o acoplamento de vesículas, em seguida, uma proteína 

SNARE associada a vesícula forma um complexo com proteínas complementares 

SNARE no compartimento permitindo a fusão (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; 

GRINSTEIN, 2012). 

A família Rab apresenta diversas proteínas localizadas na membrana 

citoplasmática. Toda organela apresenta pelo menos um tipo de Rab, Rab1a, Rab1b 

e Rab2 são componentes de regulação de transporte de vesículas entre 

compartimentos iniciais e via de secreção (TISDALE et al., 1992). Rab6 controla o 

transporte ao longo da via de secreção por ativar o transporte intra-Golgi retrogrado 

(ativação positiva) ou transporte anterógrado (ativação negativa) (MARTINEZ et al., 

1994). Rab4 e Rab5 estão ambos localizados em endossomas iniciais. Rab5 regula 

a endocitose da membrana plasmática dependente de clatrina e fusão do 

endossoma inicial (Figura 6) (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012), 

coordena o tráfego endocítico e a biogênese do fagossoma. Além disso, regula a 

ligação de endossomas, bem como a sua motilidade através dos microtúbulos 



(NILSEN et al., 1999). Rab4 controla a reciclagem do endossoma para a superfície 

celular (VAN DER SLUIJIS et al., 1992).  

Eventualmente, as transições para fagossomas mais maduros são definidos 

por aquisições de marcadores bioquímicos distintos, incluindo pequenas GTPase 

como Rab7, com concomitante perda do marcador inicial Rab5 (Figura 6). Além de 

Rab7, Rab9 também está associado a compartimentos de endossomas tardios 

(LOMBARDI et al., 1993; RIEDERER et al., 1994). Comparado com o fagossoma 

inicial, o fagossoma tardio é mais acídico (pH 5.5-6.0) devido a aquisição de bombas 

de prótons. O bombeamento de prótons é catalisado pela ATPase vacuolar (V-

ATPase), um complexo de proteína multimérica que transloca H+. Rab7 e seus 

efetores são vitais para a complementação do fagossoma (FLANNAGAN; 

JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). A degradação de Rab7 bloqueia a ativação da 

fusão de fagossoma com lisossomo e efetiva acidificação (HARRISON et al., 2003).  

Durante o curso da maturação o endossoma tardio adquire marcas 

lisossomais, tais como proteínas de membrana associadas aos lisossomos 1 (LAMP 

1) e ácidos hidrolases tais como catepsina D através da fusão com vesículas 

lisossomais (CLEMENS; HORWITZ, 1995). 

        

 

 



                         

 

 
Figura 6- Maturação do fagossomo. GTPases Rab5 e Rab7. 
       Fonte: Modificado de Koul et al. (2004). 
 

 

O fagossoma torna-se rapidamente um compartimento ácido enriquecido de 

proteases adquiridas de vesículas ao longo da via endocítica. Em adição, a NADPH 

oxidase e NOS, as quais são importantes para a destruição dos patógenos, estão 



associadas com fagossomas (FLANNAGAN; JAUMOUILLÉ; GRINSTEIN, 2012). 

Assim o fagossoma é um compartimento especializado para a destruição do material 

internalizado.   

A proporção da fusão lisossomo-fagossoma varia drasticamente dependendo 

da natureza do conteúdo ingerido (PITT et al., 1992), bem como do receptor 

envolvido. Enquanto fagossomas contendo partículas de látex possam demorar 

horas até a formação do fagolisossoma, ligantes englobados via receptor Fc ou 

manose podem, após 30 min, já serem encontrados em fagolisossomas 

(CHASTELLIER; THILO, 1997).  

 

1.5 Mecanismo antifagocítico 

 

Um aspecto que contribui para a virulência de diversos patógenos são as 

diferentes estratégias, desenvolvidas ao longo da evolução, de evadir a imunidade 

inata, visando prevenir ou retardar a fagocitose, o que contribuiria para a sobrevida 

do patógeno. Tem-se descrito diferentes estratégias utilizadas por diversos 

patógenos a fim de burlar a interação com os fagócitos profissionais visando 

prevenir ou retardar a imunidade inata.  

A capacidade de interferir no processo de fagocitose já foi descrita para 

Yersinia sp (ROSQVIST; BOLIN; WOLF-WATZ, 1988; WIEDERMANN et al., 2001); 

Pseudomonas aeroginosa (GARRITY-RYAN et al., 2000); Klebsiella pneumoniae 

(ÁLVAREZ et al., 2000); Staphylococcus aureus (THAKKER et al., 1998); 

Streptococcus pneumoniae (CLAVERYS et al., 2000); Neisseria meningitidis 

(VOEGEL et al., 1997); Helicobacter pylori (ALLEN et al., 2000; RAMARAO et al., 

2000); Mycobacterium tuberculosis (FLYNN; CHAN, 2003) e EPEC típica 

(GOOSNEY et al., 1999). Embora o resultado final da interação por estes patógenos 

seja o retardamento ou a prevenção da fagocitose, as estratégias utilizadas para 

desencadear o mecanismo antifagocítico são diversas (CELLI; FINLAY, 2002; 

COOMBES; VALDEZ; FINLAY, 2004).  

Em geral, os patógenos mostram-se capazes de subverter a fagocitose por: 

1º) inibir a adesão aos macrófagos como é o caso do Staphylococcus aureus 

(ROOIJAKKERS; KESSEL; STRIJP, 2005) e Streptococcus pyogenes (FISCHETTI, 

1989); 2º) aderirem-se aos macrófagos, interferindo na internalização como é o caso 

da Yersinia (ROSQVIST et al., 1990), Pseudomonas aeroginosa (GARRITY-RYAN, 



et al., 2000) e EPEC típica (CELLI; OLIVIER; FINLAY, 2001); 3º) uma vez 

fagocitados subvertem os mecanismos de destruição intracelular por: i) escapar do 

fagossoma como é o caso da Listeria monocytogenes (DRAMSI; COSSART, 2002) e 

Trypanossoma cruzi (NOGUEIRA; COHN, 1976); ii) impedir a formação do 

fagolisossomo classicamente descrito para Mycobacterium tuberculosis (DERETIC; 

FRATTI, 1999) e Toxoplasma gondii (CHARRON; SIBLEY, 2002); iii) sobreviver 

dentro de um ambiente inóspito como o fagolisossomo observado tanto nos 

macrófagos infectados por Coxiella burnetti (BACA; LI; KUMAR, 1994) e Leishmania 

sp (ALEXANDER; VICKERMAN, 1975). 

Uma das estratégias antifagocíticas mais bem conhecida é a utilizada pela 

Yersinia sp. Estudos demonstraram que após a adesão ao macrófago, o SST3 é 

estabelecido e diferentes proteínas efetoras conhecidas como Yops (Yersinia outer 

membrane proteins) são injetadas na célula. Pelo menos 4 proteínas efetoras já 

foram descritas como importantes no bloqueio do englobamento por fagócitos 

profissionais (Figura 7).  

YopH é uma proteína tirosina fosfatase (PTPase) que interrompe os sinais 

fagocíticos por desfosforilar proteínas sinalizadoras importantes na fagocitose via 

receptor Fc (ANDERSSON et al., 1996; FALLMAN et al., 1995; ROSQVIST; BOLIN; 

WOLF-WATZ, 1988), YopE ativa as GTP-ases da família Rho (RhoA, Rac e Cdc42) 

(BLACK; BLISKA, 2000), que induz a despolimerização do citoesqueleto da célula 

hospedeira, impedindo o englobamento da bactéria (ROSQVIST et al., 1990; 

ROSQVIST; FORSBERG; WOLF-WATZ, 1991), Yop T é uma cisteína protease que 

depolimeriza filamentos de actina, por clivar as Rho GTPase (RhoA, Rac e Cdc42) 

diretamente na cisteína da porção C-terminal, liberando-as da membrana (SHAO et 

al., 2003) e Yop P que foi demonstrada como importante na inibição da fagocitose 

de células dendríticas e que também é capaz de inibir a apresentação de antígeno 

no contexto do MHC de classe I, para as células T CD8+ (ADKINS et al., 2007; 

TRÜLZSCH et al., 2005).  

Pseudomonas aeruginosa também utiliza o SST3 para secretar as proteínas 

efetoras (ExoS e ExoT) dentro do macrófago. Muito semelhante a YopE de Yersinia, 

ExoS e ExoT também tem atividade GAP e portanto, afeta RhoA, Rac1 e Cdc42, 

impedindo sua internalização (Figura 7) (COWELL et al., 2000; GOEHRING et al., 

1999).  

 



 

 
Figura 7- Mecanismos pelo qual patógenos bacterianos inibem a fagocitose 

   Fonte: Modificado de Knodler, Celli e Finlay (2001). 

 

 

A estratégia de interferir na polimerização de actina sob o sítio de adesão da 

bactéria foi também descrita como estratégia de prevenção da fagocitose para 

EPECt (Figura 7). Goosney et al. (1999) mostraram que o efeito antifagocítico é 

dependente do SST3 e das proteínas EspA, EspB, EspD, apresentando 

dependência intermediária de intimina e Tir. Este mecanismo ocorre a partir de 2 h 

de contato com a célula hospedeira e parece ser maior, quanto maior for o número 

de bactérias aderidas ao macrófago (GOOSNEY et al., 1999).  

Anos depois se demonstrou que a diminuição do englobamento era devido à 

inibição da fosfatidilinositol 3 quinase (PI3-K), importante para a polimerização da 

actina, via receptor Fc (CELLI; OLIVIER; FINLAY, 2001). A ativação da PI3-K é 

essencial para a formação do fagossomo, devido seu envolvimento no rearranjo da 

actina-F e consequentemente o englobamento pelo macrófago (COX et al., 1999).  

Em seus estudos Celli, Olivier e Finlay (2001) demonstraram que macrófagos 

J774A.1 infectados com EPEC não fagocitavam zimosam opsonizados com IgG, 

enquanto a fagocitose de zimosam opsonizado com C3bi permanecia inalterada, 

comprovando que o receptor CR3 continuava funcional. Entretanto, Marcheès et al. 

(2008), mostraram que EspJ, outra proteína secretada por EPECt, é importante na 

inibição da fagocitose de glóbulos vermelhos de carneiro opsonizados, tanto com 

IgG como com C3bi, mostrando o envolvimento dos receptores Fc e CR3. 

Interessantemente, EHEC também bloqueia a internalização de partículas 

opsonizadas, igualmente como descrito para EPEC (MARCHEÈS et al. 2008).  



Quitard et al. (2006) demonstraram que a proteína efetora EspF, inicialmente 

descrita como responsável pela destruição da barreira epitelial (DEAN; KENNY, 

2004) bem como morte celular através da mitocôndria (NAGAI; ABE; SASAKAWA, 

2005) é também responsável pela inibição da PI3-K em macrófagos J774.A1, por 

vias independentes desses processos.  

Um mecanismo não dependente de PI3-K também foi descrito como 

importante no impedimento do englobamento de EPECt. Neste trabalho os autores 

mostraram que a proteína EspB, também injetada pelo SST3, liga-se à miosina 

impedindo a ligação à actina- F e conseqüentemente a formação de pseudópodes 

(IIZUMI et al., 2007).   

Recentemente, Dong et al. (2010) demonstrou que EspH inativa vias de sinais 

de Rho GTPases do hospedeiro, a nível de RhoGEF. EspF se liga diretamente ao 

domínio DH-PH de múltiplos RhoGEFs, o que previne sua ligação a Rho inibindo a 

dinâmica da actina do citoesqueleto.   

Com relação à EPECa, Melo (2011) identificou uma cepa do sorotipo O55:H7 

(LB7) capaz de inibir a fagocitose por macrófagos. O fator antifagocítico (Fa) é 

secretado no sobrenadante do cultivo bacteriano, já que macrófagos previamente 

incubados com o sobrenadante da cepa LB7 apresentaram redução na fagocitose 

de bactéria, sugerindo que o fator responsável pelo efeito antifagocítico estava 

sendo secretado.  

O sobrenadante da cultura da cepa LB7 cultivada em meio TSB, submetido 

ao fracionamento por Extração em Fase Sólida (SPE) e Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (HPLC) mostrou-se capaz de inibir a fagocitose de E. coli e 

Saccharomyces cerevisiae. O perfil cromatográfico da fração ativa originária do meio 

TSB, obtido por HPLC mostrou-se extremamente complexo, impossibilitando a 

identificação do fator responsável pelo efeito antifagocítico (MELO, 2011). Estudos 

preliminares de caracterização do Fa secretado pela cepa LB7 de EPECa, sem ação 

microbicida ou citotóxica, mostrou-se ser solúvel em meio aquoso, termoestável e de 

baixo peso molecular (menor que 2kDa). Além disso, há indicativos de que possa 

apresentar uma região glicosídica (MELO, 2011).   

Sabe-se que o entendimento da interação de um patógeno com fagócitos 

profissionais, células importantes na imunidade inata, tem contribuído para a 

compreensão do estabelecimento da infecção por muitos patógenos, isto porque, o 



estudo desta interação tem favorecido a identificação de fatores de virulência 

importantes na infecção.  

Desta forma, considerando-se o aumento da incidência de EPECa constatado 

por estudos epidemiológicos (ABE et al., 2009; ARAUJO et al., 2007; BUERIS et al., 

2007; FERNANDES-FILHO, 2004; FRANZOLIN et al., 2005), a alta heterogeneidade 

de fatores de virulência (TRABULSI; KELLER; GOMES, 2002), o total 

desconhecimento da interação de EPECa com fagócitos profissionais e a 

demonstração da secreção de um fator antifagocítico por uma cepa de EPECa 

(MELO 2011) subsidiaram o interesse em explorar o comportamento de diferentes 

cepas de EPECa na interação com  macrófagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

O estudo da interação patógeno-célula hospedeira é complexo visto que há 

fatores envolvidos, de ambos os lados, que contribuem no estabelecimento deste 

“dialogo” que pode resultar no controle ou não da infecção. Os resultados aqui 

obtidos demonstram que as cepas de EPECa LB13, LB7 e BA487 apresentam 

comportamento heterogêneo na interação com macrófagos tanto na capacidade de 

ser fagocitada como no escape dos mecanismos microbicidas desta célula. 

A sobrevivência intracelular de EPECa foi observada nos macrófagos da 

linhagem J774A.1, com background genético BALB/c considerado mais suscetível à 

infecções. Por outro lado, macrófagos de cultura primária derivados de C57/BL6 

controlam a infecção, enquanto há sobrevida bacteriana nos macrófagos derivados 

de C3H/HeJ, que apresentam mutação espontânea no TLR4 o que indica o 

envolvimento do TLR4 na resolução da infecção.  

A capacidade de EPECa sobreviver nos macrófagos J774.A1 difere entre as 

cepas de EPECa. A cepa LB13 sobrevive dentro dos macrófagos sem induzir a 

produção de NO, provavelmente pela utilização da L-arginina pela via da Arginase, 

enquanto a cepa LB7 induz a produção de NO e mesmo assim, sobrevive no 

ambiente inóspito. Em comum, todas as cepas de EPECa estudadas interferem na 

maturação do fagossoma, o que justificaria a sobrevivência intracelular. Além disso, 

a cepa LB7 secreta um fator antifagocítico, de natureza peptídica, capaz de inibir a 

fagocitose de S. flexneri como também partículas de látex, provavelmente por atuar 

em uma via comum da fagocitose. No entanto, até o momento não foi possível 

identificar este fator. A pesquisa de novos meios de cultura definidos e que facilitem 

a secreção do Fa suficiente para a purificação deverá ser alvo de novos estudos. 

Este trabalho, pioneiro na investigação da interação de EPECa com 

macrófagos corrobora os achados que apontam a heterogeneidade deste grupo de 

bactérias. A partir destes resultados um estudo individual das cepas LB13 e LB7 

possibilitará a melhor compreensão das estratégias utilizadas na infecção nos 

diferentes modelos celulares. 
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