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RESUMO 

DE LIMA, C.B. Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a migração leucocitária: 
participação de receptores de glicocorticoides. 2012. 120f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São 
Paulo, São Paulo 

Além dos receptores no sistema nervoso central (SNC), acoplados a 

receptores GABAA (CBR - central benzodiazepine receptor), outros sítios 

periféricos de ligação para os benzodiazepínicos (BDZ) foram descritos e 

denominados de “periféricos” (PBR – peripheral benzodiazepine receptor) ou 

TSPO – Translocator protein. Sua função como modulador do sistema imune 

tem sido proposta, com a participação, pelo menos em parte, de 

glicocorticóides endógenos (GE). No entanto, os mecanismos da modulação 

dos TSPO sobre o processo inflamatório e a relação destes receptores com os 

GE ainda não estão totalmente estabelecidos.  

Desta forma, este trabalho visou investigar os efeitos de dois ligantes 

sintéticos de TSPO, um benzodiazepínico, Ro5-4864, e uma isoquinolona 

carboxamida, PK 11195, e suas relações com os GE, sobre os eventos da 

migração leucocitária.  

Para tanto, ratos Wistar machos foram tratados in vivo com RU 38486 

(antagonista de receptor de GE) ou com veículo e, adicionalmente, os ligantes 

de TSPO, Ro5-4864 e/ou PK 11195, foram aplicados topicamente sobre a 

microcirculação do mesentério dos animais para avaliação do comportamento 

rolling e aderência de leucócitos, por microscopia intravital, em condições 

basais ou após  estimulação pelo peptídeo formil-metionil-leucilfenilalanina 

(fMLP). Leucócitos periféricos foram coletados e tratados in vitro com os 

ligantes de TSPO para avaliação da expressão de moléculas de adesão, 

quimiotaxia e influxo de cálcio em condições basais ou após estimulação pelo 

fMLP. Ainda, culturas primárias de células endoteliais da microcirculação de 

ratos foram tratadas in vitro com os ligantes de TSPO para avaliação da 

expressão de moléculas de adesão em condições basais ou após estimulação 

pelo lipopolisacarídeo de E.coli (LPS).   



 

Os resultados obtidos mostraram que: 1) o ligante de TSPO, Ro5-4864, 

alterou a ação do fMLP, uma vez que inibiu a diminuição do rolling, o aumento 

de células aderentes, a clivagem de L-selectina, o aumento de expressão de 

PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule), a quimiotaxia e o influxo 

de cálcio em neutrófilos; não afetou a  expressão de PECAM-1  e ICAM-1 

(intracellular cell adhesion molecule)  induzida pelo LPS em células endoteliais; 

2) o PK 11195 aumentou o influxo de cálcio e a quimiotaxia de neutrófilos 

induzido pelo fMLP; 3) a co-administração dos ligantes de TSPO, Ro5-4864 e 

PK 11195, reverteu os efeitos do Ro5-4864 sobre a expressão de L-selectina e 

PECAM-1, o influxo de cálcio e a quimiotaxia de neutrófilos. A possível inter-

relação dos TSPO e GE foi verificada uma vez que o  Ro5-4864  inibiu o 

aumento do número de leucócitos rolling e aderidos à parede vascular in vivo 

causado pelo tratamento com RU 38486; inibiu o aumento da  expressão de L-

selectina em neutrófilos e de 2-integrina presente em linfócitos e  de PECAM-1 

em neutrófilos. Ainda, foi verificado que neutrófilos possuem expressões de 

TSPO maiores que linfócitos e células endoteliais e que esta expressão é 

aumentada em neutrófilos pela ação do fMLP. Em conjunto, os resultados 

obtidos neste trabalho sugerem que os ligantes de TSPO modulam 

diferentemente as funções de adesão e mobilidade de leucócitos e de adesão 

da célula endotelial e que uma relação alostérica de agonismo/antagonismo 

entre estes pode ser sugerida. Adicionalmente, os resultados mostram uma 

possível relação entre os TSPO e os receptores de citoplasmáticos de GE no 

controle da interação leucócito-endotélio.  

 

Palavras-chaves: benzodiazepínicos, inflamação, moléculas de adesão, 

TSPO, microscopia intravital  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Besides central benzodiazepine receptor (CBR) found on central nervous 

system (CNS) coupled to GABAA, another binding site for benzodiazepines was 

described and named peripheral benzodiazepine receptor (PBR) or 

Translocator protein (TSPO). The mainly function described to this TSPO is 

steroidogenesis. Additionally, its function as an immune modulator has been 

proposed with the involvement, at least in part, of endogenous glucocorticoids 

(EG).  However, mechanisms of TSPO modulation on inflammatory process 

and the relation between the receptor and EG has not been totally established.  

 This study aimed investigates effects of two synthetic TSPO ligands, a 

benzodiazepine, Ro5-4864, and an isoquinoline carboxamide, PK 11195, and 

their relation with EG on leukocyte migration. For this purpose, male Wistar rats 

were in vivo treated with RU 38486 (EG antagonist receptor) or vehicle and, in 

addition, TSPO ligands, Ro5-4864 and/or PK 11195, were topically applied on 

animal mesentery microcirculation to evaluate leukocyte rolling and adhesion, 

by intravital microscopy, under basal conditions or after stimulation by N-formyl-

methionine-leucine-phenylalanine (fMLP). In addition, peripheral leukocytes 

were collected and in vitro treated with TSPO ligands to evaluate adhesion 

molecules expression, chemotaxis and calcium influx. Endothelial cells obtained 

from cremaster muscle were in vitro treated with TSPO ligands to evaluate 

adhesion molecules expression under basal conditions or after stimulation by 

lipopolysaccharide from E.coli (LPS).  

 Our results showed that: 1) TSPO ligand, Ro5-4864, altered the fMLP 

action since TSPO ligand inhibited the decrease of rolling, the increase of 

adherent cells, L-selectin cleavage, the increase of PECAM-1 expression, 

neutrophil  chemotaxis and calcium influx; did not affect  expression of PECAM-

1  and ICAM-1 induced by LPS on endothelial cells; 2) PK 11195 increased 

fMLP-induced neutrophil calcium influx and chemotaxis; 3) co-administration of 

TSPO ligands, Ro5-4864 and PK 11195, reverted Ro5-4864 effects on L-

selectin and PECAM-1 expression, neutrophil and calcium influx, as well as 

PECAM-1 and ICAM-1 expression on endothelial cells; 3) a possible inter-

relation between TSPO and EG was observed since Ro5-4864 inhibited the 



 

increase of in vivo leukocyte rolling and adhesion induced by RU 38486 in vivo 

treatment; it inhibited the increase of neutrophil  L-selectin, lymphocyte 2-

integrin and leukocyte PECAM-1 expressions; 4) It was showed that neutrophil 

have more TSPO than lymphocytes and endothelial cells, and this expression is 

increased by fMLP stimulation.  

Taken together, our results suggest that TSPO ligands differently 

modulate leukocyte adhesion and motility functions and endothelial cells 

adhesion, and further, they suggest an allosteric agonist/antagonist relation. 

Additionally, they showed a relation between TSPO and EG cytoplasmic 

receptor on the control of leukocyte-endothelial interaction. 

 

Keywords: benzodiazepines, inflammation, adhesion molcules, TSPO, 

intravital microscopy  
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1.0 – Revisão da Literatura 

1.1 – Neuroimunomodulação 

Nos últimos 50 anos tem-se abandonado a idéia de que os organismos 

sejam constituídos por órgãos e sistemas funcionalmente separados uns dos 

outros. Na atualidade, estudos que demonstram que os sistemas orgânicos são 

regulados reciprocamente e comunicantes entre si têm ganhado destaque. 

Aristóteles já afirmava que a “psique” (alma) e o corpo reagiam 

complementariamente um com outro. Uma mudança no estado da psique 

produzia uma mudança na estrutura do corpo, e à inversa, uma mudança na 

estrutura do corpo produzia uma alteração na estrutura da psique. No entanto, 

embora muitos acreditassem na existência de comunicações entre o Sistema 

Nervoso (SN) e o Sistema Imune (SI), desconhecia-se qualquer base biológica 

para essas interações (SOLOMON, 1999).  

A Neuroimunologia ou Psiconeuroimunologia é o ramo cada vez mais 

estudado da ciência que busca analisar o relacionamento recíproco entre os 

SN e os componentes do SI. Estudos recentes têm mostrado que estados 

emocionais, como depressão, estresse e ansiedade (SA-ROCHA et. al., 2006; 

ALVES et., al., 2006, 2008; PINHEIRO et. al., 2011) bem como medicamentos 

de ação central, como o diazepam (MASSOCO; PALERMO-NETO, 1999; 

LAZZARINI et., al., 2001, 2006; SILVA et. al., 2003; SAKAI et., al., 2006a, 

2006b) e psicoestimulantes (LIGEIRO DE OLIVEIRA et. al., 2004; 2008; 2011 

DE PAULA, 2009) interferem com a imunidade. 

Esta inter-relação entre o sistema nervoso central (SNC) e o SI é 

denominada de neuroimunomodulação. O termo inter-relações foi empregado 

exatamente porque estas são relações bidirecionais (CONHEN et. al., 1996). 

Assim, como o SI é capaz de perceber alterações do SN, o SN pode, também, 

perceber e responder a sinais emitidos pela atividade do SI durante uma 

resposta a um estímulo imunogênico, sugerindo que o SI é capaz de agir como 

um “órgão sensorial” (BESEDOVSKY et. al., 1977).  
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Inúmeros trabalhos mostram que produtos liberados de processos 

imune/inflamatórios são capazes de modular ou influenciar a atividade de áreas 

específicas do SNC modificando, assim, o comportamento animal 

(BESEDOVSKY et. al., 1981; BASSO et. al., 2001; 2004); além de situações de 

estresse que alteram a reposta imune, como descrito a seguir: estados de 

ansiedade gerados experimentalmente em animais do laboratório estão 

correlacionados com um déficit pronunciado da imunidade inata (PALERMO-

NETO et., al., 2003); alterações no comportamento e na imunidade de 

camundongos cujas mães foram submetidas a um estresse pré-natal 

(FONSECA et. al., 2002, 2005); alterações na imunidade de camundongos que 

conviveram prolongadamente com um conspecífico doente (ALVES, et. al., 

2006; 2008); assim como alterações da resposta imune-endócrina e diminuição 

de resistência a tumor em animais alojados individualmente (PALERMO-NETO 

et. al., 2008). 

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) é um dos mais importantes 

sistemas de integração dos organismos, sendo ativado em resposta a 

estresses ou distúrbios homeostáticos. A ativação do eixo HHA e a 

conseqüente liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e de 

glicocorticóides endógenos (GE) fazem parte das respostas neurovegetativas 

ligadas às situações de estresse e ansiedade (GRAEF, 1989). Em casos de 

ativação do sistema imune, como em casos de inflamações de diferentes 

origens, interleucinas (IL), como as IL-6, IL-2, IL-11 e IL-12, o fator de necrose 

tumoral- α (TNF-α) e o interferon- (IFN-) secretados no foco de lesão, 

alcançam o hipotálamo e a hipófise e estimulam o eixo HHA via corrente 

sangüínea (HOLSBOER, et. al., 1988; NAITOH, et. al., 1988; SHARP et. al., 

1989; BESEDOVSKY; DEL REY, 1986; TURNBULL; RIVIER, 1999), elevando 

as concentrações séricas de GC, que atuarão no sentido de limitar as repostas 

inflamatórias. 

Além do eixo HHA, o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) tem papel 

relevante na integração dos sistemas centrais e periféricos durante o estresse. 

Assim, a estimulação deste sistema culmina na liberação de noradrenalina nos 

terminais nervosos simpáticos e na secreção de adrenalina pelas glândulas 
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adrenais (MAIER, 2003). Sabe-se que o SNA simpático inerva diversos órgãos 

linfóides, como o baço (MADDEN;FELTEN, 1995) e, adicionalmente, que 

outros órgãos e células como o pulmão, macrófagos alveolares e linfócitos 

circulantes apresentam alta densidade de receptores 2-adrenérgicos 

(RUGG;BARNETT;NAHORSKY, 1978; HENRICKS et. al., 1988; FELTEN et. 

al., 1987). Neste sentido, Selmeczy e colaboradores (2003) observaram 

deficiência na produção de IL-1 e TNF- em camundongos com deficiência 

para transportadores de noradrenalina ou em tratamento com desipramina, Já 

com relação ao SNA parassimpático, seu principal componente, o nervo vago 

inerva os principais órgãos e, a existência de uma via anti-inflamatória 

colinérgica tem sido proposta (TRACEY, 2002). 

A exemplo da inter-relação entre o SI e o eixo HHA, outros agentes 

endógenos e exógenos que atuam no SNC podem, também, afetar o SI 

(LIGEIRO-OLIVEIRA et. al., 2004; 2008; 2011; DE PAULA, 2009). Neste 

contexto, os benzodiazepínicos (BDZ) podem modificar a imunidade por alterar, 

principalmente, as atividades do eixo HHA e/ou do SNA simpático (WEIZMAN 

et. al., 1997; RIGHI et. al., 1999; DOMINGUES-JUNIOR et. al., 2000; 

LAZZARINI et. al., 2001; 2003; 2006; 2010), além de poder agir diretamente em 

células imunes (RAMSEIER et. al., 1993; MASSOCO; PALERMO-NETO,1999; 

2003; MARINO et. al., 2001; SILVA et. al., 2003; SAKAI et. al., 2006a). 

1.2 – Benzodiazepínicos (BZD) 

Introduzidos na terapêutica no início da década de 60, os BZD 

representaram um grande avanço no tratamento da ansiedade por terem uma 

grande eficácia, relativa seletividade de efeitos, baixa toxicidade e menor 

capacidade de induzir dependência. Em decorrência destes fatos, estes 

medicamentos figuram entre as classes de fármacos psicotrópicos mais 

prescritos e utilizados na atualidade pela população brasileira e mundial; sendo 

que seu uso não se restringe aos efeitos ansiolíticos, mas também por seus 

efeitos anticonvulsivante, sedativo e relaxante muscular (GRAEF, 1989; RUIZ 

et. al., 1993). De acordo com alguns autores, os BZD vêm ocupando lugar de 

destaque na medicina, no tratamento farmacológico dos distúrbios 
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neuropsíquicos, com excelentes resultados (WOODS et. al., 1992; KINANI et. 

al., 2007; RISS et. al., 2008). 

De fato, os BZD vêm sendo prescritos com freqüência cada vez maior, 

sendo até mesmo usados de forma indiscriminada (CABRERA et. al., 1993), 

talvez em decorrência do processo evolutivo das sociedades, que dia a dia 

gera situações de tensão emocional crônica e estresse. Uma pesquisa 

realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas – 

CEBRID revelou que os ansiolíticos aparecem como um dos medicamentos 

mais utilizados no Brasil, mostrando, ainda, que houve aumento significativo do 

uso entre os anos de 2001 e 2005 (CEBRID, 2005). Os BZD atuam em sítios 

receptores de alta afinidade localizados no SNC, conhecidos como receptores 

centrais para benzodiazepínicos (CBR) e que se encontram acoplados aos 

receptores GABAA (BORMANN, 1988), sendo estes os responsáveis pelos 

principais efeitos clínicos dos BZD.  

Porém, sítios de ligação periféricos para os BDZ (PBR – peripheral 

benzodiazepine receptor) (MARANGOS et. al., 1982), atualmente chamados de 

TSPO – Translocator protein (18 kDa) (PAPADOPOULOS et. al., 2006) foram 

identificados em vários órgãos como rins, fígado e pulmões (SAANO, 1988), 

em tecidos esteroidogênicos como adrenal e testículos (OKE et. al., 1992; 

GARNIER et. al., 1993; PAPADOPOULOS, 1993) e, também, em várias células 

do sistema imune como linfócitos, monócitos, macrófagos, leucócitos 

polimorfonucleares, além de células endoteliais (ZAVALA et. al., 1984; 

FERRARESE et. al., 1990; SCHLUMPF et. al., 1990, 1992; LAZZARINI et. al., 

2006).  

1.2.1 – Translocator Protein (18 kDa) – TSPO   

Apesar de serem extensamente caracterizados do ponto de vista 

farmacológico e bioquímico e implicados em vários processos biológicos, a 

potencialidade das ações dos TSPO não está totalmente elucidada 

(CASELLAS et. al., 2002). A maioria dos estudos realizados tem mostrado a 

presença de TSPO junto à membrana externa das mitocôndrias, sendo 

denominados muitas vezes de receptores mitocondriais, e estão envolvidos 
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com a modulação da respiração celular e na translocação do colesterol 

(CALVO et. al., 1983; ANHOLT, 1985; HIRSCH et. al., 1988a; 1988b; 

ZISTERER et. al., 1992; LIU et. al., 2006). Adicionalmente, outros trabalhos 

têm indicado a presença desses receptores no núcleo, no complexo de Golgi, 

nos lisossomos, nos peroxissomos (O’BEIRNE et. al., 1990) e, até mesmo, na 

membrana plasmática (CANAT, et. al., 1992; OKE et. al., 1992). 

Os TSPO distinguem-se farmacologicamente dos CBR localizados nos 

neurônios e não têm relação com o GABA ou com os íons cloro (ANHOLT et. 

al., 1984; AWAD; GARISH, 1987). Além disso, diferenciam-se, também, desses 

receptores quanto aos aspectos anatômicos, estruturais e fisiológicos (PIERRE 

et. al., 2000). Alguns trabalhos relatam que os ligantes de TSPO afetam várias 

funções celulares, dependentes do tipo celular em que está expresso e de suas 

densidades de expressão (IKEZAKI; BLACK, 1990; GAVISH, et. al., 1992).  

Vários estudos têm relatado que ligantes seletivos de TSPO podem 

induzir efeitos em células não-neuronais, incluindo-se entre eles, regulação do 

crescimento e diferenciação celular (CLARKE; RYAN, 1980; MATTHEW et. al., 

1981; PAWLIKOWSKI et. al., 1988), expressão de protoocogenes (CURRAN; 

MORGAN, 1985) e interações com respostas imunes (LENFANT et. al., 1988; 

ZAVALA; LENFANT, 1987; LAZZARINI et. al., 2003, 2006, 2010; DE LIMA et. 

al., 2010). 

Tem sido mostrado que os TSPO modulam a produção de esteróides 

por facilitar a ligação e a translocação do colesterol do meio extracelular para o 

meio intracelular da mitocôndria, onde é transformado em pregnenolona, que é 

a forma primária da síntese de todos os hormônios esteroidais 

(PAPADOPOULOS, 1990; LACAPERE; PAPADOPOULOS, 2003; RONE et. 

al., 2009). Neste sentido, alguns trabalhos demonstraram que a administração 

de diazepam estimulou a produção de testosterona em homens (ARGUELLES; 

ROSNER, 1975) e de glicocorticóides em ratos (MARC; MARSELLI, 1969; 

LAZZARINI et. al., 2001).  Adicionalmente, outros estudos têm mostrado que 

baixas concentrações de ligantes de TSPO in vitro estimularam a 

esteroidogênese (HAUET et. al., 2005; VEENMAN et. al., 2007). No SNC, os 

TSPO foram localizados mais especificamente nas células da glia, estando, 
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neste local, envolvidos com a produção de neuroesteróides 

(PAPADOPOULOS, 1993).  

Por estarem envolvidos em diversos processos fisiológicos, alterações 

na expressão de TSPO têm sido relacionadas a diversas doenças, incluindo 

câncer, doenças endócrinas e neurológicas.  Sob condições fisiológicas, estes 

receptores estão presentes em pequenas quantidades no SNC, entretanto, 

esses níveis são aumentados na vigência de uma injúria ou inflamação 

cerebral (CHEN;GUILARTE, 2006). Assim, diversos trabalhos têm mostrado a 

relação entre estes receptores e doenças como Alzheimer, Parkinson, 

isquemias, esclerose múltipla, dentre outras (VEENMAN;GAVISH, 2000; 

PAPADOPOULOS et. al., 2006; CHEN;GUILARTE, 2008; OH et. al., 2011). Por 

estas razões, a expressão de TSPO tem sido proposta como um biomarcador 

para estas doenças neurológicas (CHEN;GUILARTE, 2008; DOORDUIN et. al., 

2008; PAPADOPOULOS;LECANU, 2009; RUPPRECHT et. al., 2010). 

Nesta mesma linha de evidências, trabalhos também têm relacionado o 

aumento na expressão de TSPO com diversos tipos de cânceres e, ainda, 

sabe-se que esta expressão está relacionada com o grau de malignidade 

(MAASER et. al., 2005; VLODAVSKY; SOUSTIEL, 2007). 

Estudos de ligação ao receptor (binding) mostraram que o diazepam 

liga-se com alta afinidade tanto em CBR como em TSPO, sendo por isto 

chamado de agonista misto. Já o composto 4’ clorodiazepam, também 

conhecido como Ro5-4864 liga-se com alta afinidade aos TSPO, mas com 

baixa afinidade aos CBR (SYAPIN; SKOLNICK, 1979). Além dos BDZ, existem 

outras substâncias que apresentam uma afinidade pelos TSPO, como os 

derivados da isoquinolona carboxamida. Um destes derivados, o composto PK 

11195 (1-(2-chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylprolyl)-3-isoquinolona 

carboxamida), mesmo que estruturalmente diferente dos BDZ, é considerado o 

ligante padrão para o estudo destes receptores por apresentar alta afinidade ao 

receptor (Lê FUR et. al., 1983).  

Apesar das mais diversas substâncias apresentarem afinidade ao 

TSPO, sem dúvida alguma o PK 11195 e o Ro5-4864 são as mais utilizadas 
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para o estudo desses receptores. Com base em alguns estudos de entalpia e 

entropia da interação agonista-receptor, verificou-se que o Ro5-4864 atua 

como um agonista de TSPO, enquanto que o PK 11195 tem ação antagonista 

(Lê FUR et. al., 1983). Contudo, esta classificação ainda é duvidosa, pois sob 

algumas condições fisiológicas e dependendo da concentração utilizada, do 

tipo de tecido ou da célula analisada, ambos podem apresentar efeitos 

similares (SHANY et. al., 1994). Neste sentido, foi mostrado que o Ro5-4864 

aumentou a atividade quimiotáxica de monócitos e que este efeito foi revertido 

pelo PK 11195 (RUFF et. al., 1985). Da mesma forma, observou-se um 

aumento de quimiotaxia e fagocitose, de neutrófilos humanos, promovido pelo 

diazepam, efeito este revertido pelo PK 11195 (MARINO et. al., 2001). 

Entretanto, observou-se aumento de burst oxidativo e diminuição de fagocitose 

de neutrófilos de ratos após a administração in vitro de Ro5-4864 e PK 11195, 

mostrando, então, que o PK 11195 neste caso não foi capaz de antagonizar os 

efeitos do Ro5-4864 (Silva, F. R., 2003 – Tese de doutorado).  

Além dos ligantes exógenos, existem também moléculas endógenas 

que apresentam afinidade pelos TSPO. Assim, o DBI (diazepam binding 

inhibitor), descrito originalmente como um ligante endógeno com capacidade 

de inibir a ligação do diazepam aos CBR, também apresenta afinidade pelos 

TSPO (GUIDOTTI et. al., 1983). Além deste, outros ligantes endógenos como 

as porfirinas apresentam alta afinidade de ligação a estes receptores (VERMA 

et. al., 1987).  

Os TSPO foram identificados em linfócitos (ROCCA et. al., 1993), 

monócitos, granulócitos (ZAVALA et. al., 1984; ZAVALA; LENFANT, 1987; 

SCHLUMPF et. al., 1990, 1992) e células endoteliais (LAZZARINI et. al., 2006). 

No entanto, a densidade destes é variável entre os diferentes tipos celulares. 

Monócitos e granulócitos apresentam densidade semelhante entre si e maior 

que a observada em linfócitos B, T (CD4 e CD8) e células natural killers (NK) 

(ZAVALA et. al., 1987; 1990; CANAT et. al., 1992; ROCCA et. al. 1993).   

Em conjunto, a literatura apresentada acima amplia as ações dos BZD 

e mostra que as ações periféricas e centrais dos BZD ligadas à modulação da 

resposta imune são dependentes de suas ligações aos TSPO. Esta nova 
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interpretação da ação dos BZD abre perspectivas interessantes na modulação 

das ações celulares centrais e periféricas e, neste contexto, se encaixa a 

neuroimunomodulação. Estudos que elucidem esta interação poderão 

contribuir para o esclarecimento do controle fisiológico e farmacológico das 

funções do sistema imune.    

1.3 Recrutamento Leucocitário 

Em condições normais, a interação dos leucócitos circulantes com o 

endotélio da microcirculação é pequena. Entretanto, em uma resposta 

inflamatória, a interação dos leucócitos ao endotélio é exacerbada e envolve a 

interação dos leucócitos circulantes com o endotélio de vênulas pós-capilares, 

mediada pela expressão de moléculas de adesão (CAMs), que permite aos 

leucócitos interagirem com a parede do vaso (ALI et. al., 1999; 

FRANGOGIANNIS et. al., 2001; WIEDLE et. al., 2001; KUBES, 2002). Este 

fenômeno, em parte, é decorrente de modificações em propriedades reológicas 

que ditam condição low shear stress (baixa força de cisalhamento), observada 

nas etapas iniciais do processo inflamatório. Como resultado, as hemácias, que 

neste momento se agregam, movem-se em direção ao centro do vaso, 

enquanto os leucócitos são dispostos na parede do vaso (KELLY et. al., 2007). 

Desta forma, o movimento rotacional dos leucócitos ao longo da parede 

vascular é chamado rolling. Os passos seguintes deste processo 

compreendem a firme adesão e a transmigração celular pela parede vascular 

(ALON;LEY, 2008). Com base nas suas características funcionais e 

bioquímicas, as CAMs têm sido classificadas em diferentes famílias, sendo 

membros de pelo menos três famílias que medeiam a interação leucócito-

endotélio: selectinas, integrinas e a super-família das imunoglobulinas 

(KRIEGLSTEIN; GRANGER, 2001). 

A adesão dos leucócitos circulantes ao endotélio vascular é fundamental 

para uma efetiva defesa contra infecção e injúria. Neste período a expressão 

de selectinas na superfície de leucócitos ou em células endoteliais é 

aumentada, sendo responsáveis, principalmente, pelo contato inicial dos 

leucócitos com o endotélio vascular ao longo da margem da vênula (“tethering” 

e comportamento “rolling”) (BUTCHER, 1991; SPRINGER, 1994; RANKIN, 
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2004).  A família das selectinas compreende 3 membros: L-selectina, E-

selectina e P-selectina (SMALLEY; LEY, 2005; SPERANDIO, 2006). As 

interações das selectinas aos seus ligantes, em geral carboidratos sialilados ou 

fucosilados, expressos nas membranas de células adjacentes são fracas, o que 

permitem o deslizamento dos leucócitos sobre a parede vascular (LEY et. al., 

2007).  O passo seguinte do processo envolve a expressão e/ou ativação das  

integrinas nos leucócitos, sendo estas fundamentais para a firme adesão  

destes  ao endotélio e para a migração celular na matriz extravascular, pois 

controlam as interações célula-célula e matriz extracelular-célula na vigência de 

do processo inflamatório (VON ADRINAN et. al., 1995). Na vigência de 

estímulo, ocorre expressão das quali e quantitativa das integrinas, dependentes 

da ativação de moléculas expressas nas membranas celulares e da 

externalização de estoques intracelulares, respectivamente (CAMPBELL et. al., 

1998).  

As integrinas são compostas por heterodímeros com uma cadeia  e 

outra , associadas de maneira não-covalentes. A perfeita interação destas no 

domínio extracelular compreende o sítio de ligação ao ligante contra-lateral e 

os domínios intarcelulares são responsáveis pela ligação a componentes  do 

citoesqueleto e pela sinalização intracelular (RUOSLAHTI et. al., 1994; 

BRUJIN; HEER, 1995).  As subfamílias das integrinas são agrupadas de 

acordo com a sua cadeia , assim os leucócitos expressam quatro 

subunidades diferentes de cadeias  (1, 2, 3, e 7), sendo a expressão de 2 

e 7 limitada a leucócitos, enquanto que e a expressão de 1 é observada na 

maioria dos tipos celulares (HUMPHRIES et. al., 2006; LUO et. al., 2007; 

KINASHI, 2007). Assim, já foram identificadas pelo menos 18 subunidades de 

cadeia  e 8 subunidades de cadeia , onde a combinação destas varias 

subunidades formam pelo menos  26 integrinas (RUOSLAHTI et. al., 1994; 

BRUJIN; HEER, 1995; ARNAOUT et. al., 2007; LUO et. al., 2007; HOGG et. al., 

2011).  

 A subfamília 2 é composta por 4 membros distintos, LFA-1 (leukocyte 

function antigen- 1), Mac-1,  gp150,95 e d2. A subfamília 1, também 

chamada de proteínas very late antigen (VLA), são expressas em diversos 
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leucócitos, incluindo linfócitos, monócitos, assim como basófilos e eosinófilos 

(HEMLER et. al., 1990; BOCHNER et. al., 1991). A exceção são os neutrófilos, 

que não expressam níveis detectáveis de 1-integrina. Entretanto, estas células 

podem ser induzidas in vitro a produzir pequenas quantidades, porém 

detectáveis níveis de 1-integrina (ARNAOUT et. al., 1988; BERGER et. al., 

1984; FREYER et. al., 1988). 

A LFA-1 (CD11a/CD18) é expressa em todos os leucócitos e possui 

papel importante na proliferação in vitro de células T (BERZINS et al.,1988; 

SCHWARTZ et al., 1989), na interação de células T e NK com suas células 

alvos (DAVIGNON et al., 1981; SCHMIDT et al., 1985), na ativação de células 

B e sua diferenciação em plasmócitos (HOWARD et al., 1986; FISHER et al., 

1986) e na interação leucócito-endotélio, sendo fundamental na recirculação de 

linfócitos pela sua interação com moléculas de adesão expressas nas células 

endoteliais de linfonodos (MENTZER et al., 1986; ARNAOUT et al., 1988). 

A MAC-1 (CD11b/CD18), já foi identificada em diferentes tipos de 

leucócitos como neutrófilos, monócitos, macrófagos, eosinófilos e alguns 

linfócitos T (SMITH, 2008). Esta molécula é armazenada em grânulos, sendo 

liberada após ativação celular (BORREGAARD et. al., 1994). Ainda, se liga a 

diferentes glicoproteínas de bactérias e fungos, fator de coagulação Xa, 

fibrinogênio e complemento (ROSS, 2000). É responsável pela regulação da 

velocidade de rolling dos leucócitos e, em alguns casos, participa da migração 

de neutrófilos. Ainda, esta envolvida na interação neutrófilo-plaqueta e na 

fagocitose 56, (MAYADAS;CULLERE, 2005; ZARBOCK et. al., 2007). Já a 

molécula gp150,95 (CD11c/CD18) e d2 (CD11d/CD18) foram identificadas 

em monócitos, macrófagos, eosinófilos  e neutrófilos (ELANGBAM et. al., 1997; 

SMITH, 2008) .  

A VLA-4, também conhecida como CD49d/CD29 ou 41, assim como 

as demais moléculas pertencentes a esta subfamília, atuam como moléculas 

de adesão e de sinalização e estão amplamente distribuídas entre os tecidos, 

interagindo predominantemente com as proteínas da matriz extracelular como 
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a laminina, colágeno e fibronectina (DE GRAAF et. al., 1995; WALSH et. al., 

1990).  

As integrinas ligam-se a diferentes componentes da membrana celular, 

como a fração do complemento, além de moléculas de adesão da superfamília 

das imunoglobulinas, que são expressas por células endoteliais, sendo que 

alguns dos seus constituintes também são expressos por leucócitos e 

plaquetas. A superfamília das imunoglobulinas é caracterizada pela presença 

de domínios de imunoglobulinas e compreendem as moléculas de adesão 

intracelular (ICAM-1 e 2), molécula de adesão celular vascular (VCAM) e 

molécula de adesão plaqueta-célula endotelial (PECAM-1) (ELANGBAM et. al., 

1997). 

A ICAM-1 (CD54) possui 5 domínios extracelular de imunoglobulina e é 

expressa de maneira constitutiva no endotélio e alguns leucócitos. Após 

estimulação com diferentes citocinas inflamatórias, como o TNF, grande 

maioria das células do organismo podem expressar esta molécula (SMITH, 

2008). Já a ICAM-2 (CD102,) constitutiva em plaquetas e células endoteliais, 

possui 2 domínios extracelular de imunoglobulina , sendo encontrada próxima 

as junções intercelulares. Diferente da ICAM-1, a expressão desta molécula 

não é aumentada por citocinas inflamatórias (SMITH, 2008). Ambas moléculas 

contribuem para a adesão e transmigração da maioria dos leucócitos por meio 

da interação com β2-integrinas (BEVILACQUA, 1993). Assim, animais knockout 

para ICAM-1 apresentaram diminuição do recrutamento de neutrófilos para a 

cavidade peritoneal quando desafiados pela inoculação de Streptococcus 

pneumoniae (BULLARD et. al., 1995).  

 

A VCAM-1 (CD106), que possui 6 ou 7 domínios de imunoglobulinas, é 

expressa em células endoteliais após a exposição a citocinas inflamatórias 

como IL-1, TNF e LPS  e se liga a VLA-4 (CARLOS et. al., 1990). Medeia o 

recrutamento, principalmente, de linfócitos e monócitos para o foco inflamatório 

(COLLINS et. al., 1995). 

 

A PECAM-1 (CD31), composta por 6 domínios de imunoglobulinas, é 

pouco expressa na superfície de leucócitos e plaquetas, mas muito expressa (> 
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106 moléculas/célula) no endotélio (DE LISSER et. al., 1993). Sua localização 

nas junções entre células endoteliais confere seu papel primordial com a 

migração transendotelial. A PECAM-1 é armazenada em estoques que ficam 

concentrados na superfície celular, conectado a invaginações vesiculares nas 

junções de células endoteliais. Assim, essa molécula recicla sobre a membrana 

celular e durante a migração transendotelial e é direcionada às áreas de 

junções celulares. Estas funções da PECAM-1 foram obtidas em ensaios com 

anticorpos monoclonais e animais geneticamente modificados. Muller e 

colaboradores (1993) demonstraram que o uso de anticorpo anti PECAM-1 

bloqueou a transmigração de leucócitos frente a células endoteliais estimuladas 

pelo TNF.  Ainda, animais deficientes de PECAM-1 apresentaram diminuição 

da migração de neutrófilos (SCHENKEL et. al., 2006). Ainda, sabe-se que esta 

molécula esta relacionada com a patogenia de doenças como aterosclerose, 

isquemia/reperfusão e doenças autoimunes (WOODFIN et. al., 2007).    

Na matriz extravascular os leucócitos migram, orientadamente, em 

direção ao foco de lesão, respondendo a um gradiente de moléculas dispersas 

ou ligadas à matriz extravascular, que são denominadas, coletivamente de 

substâncias com atividades quimiotáxicas. Neste sentido, vale ressaltar que a 

migração no interstício é a resposta celular a um gradiente de substâncias 

químicas dispersas ou imobilizadas na matriz extravascular que induzem 

mecanismos intracelulares responsáveis pela motilidade, senso de direção e 

polaridade celular (LI et. al., 2005). A motilidade é conferida pela emissão de 

pseudópodes, gerados pelas ondas espontâneas de filamentos e actina, que 

são propagadas pelo citoesqueleto e o senso se direção é mediado por um 

sistema que detecta variações temporais e espaciais pelo gradiente de 

concentração e que altera a sensibilidade e localização dos receptores de 

membrana, sendo estas modificações responsáveis por alterações 

morfológicas e funcionais para a polaridade celular (SWANEY et. al., 2010). 

Esta polarização esta associada a uma reorganização da membrana 

plasmática, com agrupamento de receptores de membrana, além da alteração 

intracelular do citoesqueleto (ZIGMOND et. al., 1981), que, em conjunto, 

formam pontos de adesão focais, que permitem a adesão e lomoção no 

interstício extravascular. 
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Dentre as substâncias quimiotáxicas para neutrófilos destacam-se o 

fator de agregação plaquetária (PAF), peptídeos formilados constituintes da 

parede bacteriana, como o formil-metionil-leucil-fenilalanina (fMLP), fator C5a 

do sistema complemento e a interleucina-8 (IL-8). Em comum, estes agentes 

ligam-se à receptores de membrana acoplados a proteína G (STILLIE et. al., 

2009). A ativação destes receptores leva a sinalizações intracelulares 

complexas, que desencadeiam não somente a migração orientada, mas 

também a desgranulação, a secreção de mediadores inflamatórios e a ativação 

do burst respiratório (JANETOPOULOS;FIRTEL, 2008).  

A ligação dos fatores quimiotáticos aos seus receptores acoplados a 

proteína G (GPCR) ativa vias sinalizações distintas. De maneira generalizada, 

focando somente a via envolvida na quimiotaxia, a interação do fMLP ao GPCR 

ativa a  fosfolipase C, que por sua vez promove a hidrólise do fosfatidilinositol 

bifosfato, gerando diacilglicerol. Este irá ativar isoformas de fosfoquinases, bem 

como o inositol trifosfato, sendo este o responsável pela liberação de cálcio dos 

estoques intracelulares (NIGLLI, 2003). Sabe-se que o pulso de aumento 

rápido do cálcio intracelular é necessário para fosforilação de proteínas que 

levam à orientação celular, embora a orientação ocorra mesmo que com baixos 

níveis de cálcio intracelular (MALCHOW et. al., 1996).  

Ainda, o aumento dos níveis de cálcio intracelular no endotélio também é 

fundamental, pois este parece ser o responsável pela fosforilação da cadeia 

leve da miosina mediada por quinases dependentes de Ca+2/calmodulina e 

subsequente contração da célula endotelial para transmigração leucocitária 

(HUANG et. al., 1993). Etienne-Manneville e colaboradores (2000) mostraram 

que o uso de quelantes de cálcio ou de inibidores de fosfoquinases diminuiu a 

transmigração leucocitária, enaltecendo, assim, a importância da sinalização 

mediada pelo cálcio.  

A literatura exposta acima, embora que de maneira resumida, mostra 

que os processos de migração leucocitária para o foco de lesão é dependente 

de interações celulares mediadas por ações de membrana, citoplasmática e 

nucleares complexas e que ocorrem de maneira seqüencial no processo 

inflamatório. Modificações nos eventos de migração leucocitária podem ser 
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benéficos quando a reposta inflamatória é exacerbada, mas prejudicial ao 

organismo se o processo é ineficiente. Assim, as funções celulares nas 

diferentes etapas do processo devem responder à característica temporal da 

inflamação e à sua intensidade.  

 

1.4 – Glicocorticóides (GC) e Recrutamento Leucocitário 

Uma vez que a resposta inflamatória deve ser adequada à intensidade 

do estímulo, diferentes células do sistema imune ou de outros tecidos secretam 

substâncias químicas que regulam a resposta do organismo ao trauma e que 

promovam o retorno à homeostasia (CABRAL et. al., 2005).  

Dentre estes agentes químicos, os glicocorticóides endógenos (GE) são 

moduladores importantes do recrutamento leucocitário para o foco de lesão por 

interferirem diretamente sobre as propriedades de adesão e/ou locomoção 

celular ou por inibirem a secreção de mediadores inflamatórios envolvidos no 

processo (PERRETI et. al., 1989; PIPITONE et. al., 2001).  As bases 

moleculares de ação dos GE são as mesmas dos glicocorticóides (GC) 

exógenos empregados na terapia, como um dos mais potentes 

antiinflamatórios conhecidos.  

Os GC exercem a maioria de seus efeitos pela ativação de receptores 

glicocorticóides (GR), localizados no citoplasma de inúmeras células. A 

interação com o agonista faz com que o GR seja liberado da proteína 

pertencente à família das heat-shock proteins (HSP 90) e outras proteínas 

regulatórias, permitindo que este alcance o núcleo. O domínio da região N-

terminal do receptor liga-se a seqüências específicas do DNA (glucocorticoid 

responsive element, GRE), positivas ou negativas, nas regiões promotoras dos 

genes, iniciando ou impedindo a transcrição (ADCOCK, 2000; LU; 

CIDLOWSKI, 2004). Apesar deste clássico mecanismo de ação, tem sido 

sugerido que a ativação do GR atua diretamente sobre fatores de transcrição, 

como o Fator Nuclear kappa B (NF-B) ou sobre a ativação da proteína-1 (AP-

1), inibindo suas ligações ao DNA e impedindo, consequentemente, a 
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transcrição gênica (REICHARDT et. al., 2001; LU; CIDLOWSKI, 2004). 

Adicionalmente, outro mecanismo, não-genômico, tem sido proposto e está 

relacionado, até o momento, a doses elevadas de hormônios empregados na 

terapia. Neste caso, os efeitos antiinflamatórios são muito rápidos e não são 

abolidos pela ação de inibidores da transcrição gênica e de síntese protéica 

(LIU et. al., 2005; LONG et. al., 2005). O mecanismo molecular destas ações 

ainda não é conhecido, mas há evidências da participação de receptor de 

superfície ou da interação dos GC com os fosfolipídios de membrana 

(BARTHOLOME et. al., 2004; STELLATO, 2004; ZANCHI et. al., 2010).  

Os mecanismos de ação dos GC sobre o controle do recrutamento 

leucocitário têm sido bastante estudados e mostram que GC secretados 

controlam, via mecanismo genômico, o comportamento “rolling” em condição 

basal, assim como a adesão e a transmigração na vigência de resposta 

inflamatória (FARSKY et. al., 1995). A literatura mostra que os GC modulam 

negativamente a expressão de moléculas de adesão, embora os resultados 

possam ser controversos, dependentes, na sua maioria, de condições 

experimentais que envolvem diferentes concentrações hormonais, períodos de 

incubação e influência de outras substâncias químicas secretadas em conjunto 

com os GC em situações de estresse (WEBER et. al., 2004; CAVALCANTI et. 

al., 2006, 2007).  

Dentro das ações dos GC sobre as moléculas de adesão, já é bem 

estabelecido o papel dos GE sobre a expressão de L-selectina em neutrófilos. 

Alguns trabalhos relatam que animais com aumento ou redução dos níveis 

circulantes de GC apresentam redução ou aumento de expressão de L-

selectina na membrana celular, respectivamente (FARSKY et. al., 1995; 

PITZALIS et. al., 2002; CAVALCANTI et. al., 2006; KONIG et. al., 2006). 

Adicionalmente, tem sido mostrado que o receptor de GC está envolvido neste 

controle, já que animais tratados com RU 38486 apresentam aumento na 

expressão da molécula (CAVALCANTI et. al., 2007) e ainda, que a anexina-1, 

proteína antiinflamatória secretada pela ação dos GC, participa deste controle 

(PERRETTI; D’ACQUISTO, 2009) 
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Ainda, tem sido bem mostrado que estes GE inibem a clivagem da L-

selectina em neutrófilos e inibem a expressão e expressão gênica de 

imunoglobulinas (FARSKY et. al., 1995; CAVALCANTI et. al., 2006, 2007). 

Apesar destes efeitos serem mediados pelo receptor citoplasmático, os 

mecanismos intracelulares diferem. Tem sido mostrado que os GE inibem a 

translocação nuclear do fator de transcrição NFkappa B na célula endotelial, 

que inibe a expressão gênica de imunoglobulinas (CAVALCANTI et. al., 2007) , 

e que a modulação sobre a L-selectina é dependente da anexina-1 (ANXA1), 

uma proteína antiinflamatória sintetizada pela ação dos GC (CAVALCANTI et. 

al., 2007; PERRETTI;D’ACQUISTO,2009).   

A literatura é controversa quanto aos efeitos dos GC sobre a expressão 

de 2-integrina presente nas células imunes. Filep e colaboradores (1997) 

mostraram que em condições basais, os GC exógenos não alteraram a 

expressão da molécula em neutrófilos humanos, fato corroborado em 

neutrófilos provenientes de ratos adrenalectomizados ou tratados por períodos 

prolongados com RU 38486 (CAVALCANTI et. al., 2006; 2007). 

Diferentemente, Burton e colaboradores (1995) observaram diminuição na 

expressão da molécula em neutrófilos bovinos após tratamento in vivo com GC 

exógenos. 

Além da ação sobre a interação leucócito-endotélio, as ações dos GC 

sobre a migração orientada de leucócitos está bem documentada e, da mesma 

forma, as controvérsias de resultados estão ligados à protocolos de 

experimentação diversos. Sabe-se que os GC podem ativar e liberar 

mediadores de granulócitos. Assim, a literatura tem mostrado a ação dos GC 

sobre a inibição de diversos mediadores como IL-8, fator de necrose tumoral 

(TNF), fator estimulador de colônia de macrófagos e granulócitos (GM-CSF), 

proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1), MCP-3, dentro outras (ZENTAY 

et. al., 1999, DONNELLY et. al., 2010) 

 Já foi mostrado que o tratamento com GC exógenos aumentou a 

expressão do receptor tipo I de leucotrieno em células HL-60, sendo este efeito 

associado a indução da quimiotaxia e mobilização intracelular de cálcio 

(OBINATA et. al., 2003). Os GC exógenos também inibiram a quimiotaxia de 
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eosinófilos induzida por LTB-4 e PAF, mas não foram capazes de alterar a 

produção de superóxido (SUGIMOTO et. al., 2003). Ainda, o tratamento com 

GC foi capaz de diminuir a expressão de receptor de quimiocina presente em 

eosinófilos, mas não em neutrófilos, mostrando uma ação dependente do tipo 

celular (NAGASE et. al., 2000). 

 Também já foi relatado o envolvimento dos GC com níveis de cálcio, 

assim, Gardner e Zhang (1999) mostraram que o tratamento de células B com 

GC diminuiu os níveis basais de cálcio intracelular e mais, o tratamento com o 

bloqueador do receptor de GC, RU 38486, impediu este efeito.  

Ainda, foi observada diminuição na expressão de imunoglobulinas 

presentes em células endoteliais cerebrais após tratamento com altas doses de 

GC, levando a uma diminuição de transmigração de células mononucleares 

(GELATI et. al., 2000).  Tailor e colaboradores (1999) mostraram uma 

diminuição na expressão de ICAM-1 em células endoteliais de mesentério após 

tratamento com CG exógenos. Da mesma forma, também foi observada 

diminuição da expressão desta molécula em linhagem de célula endotelial 

(A549) (WHELLER;PERRETTI, 1997). 

Associados, os dados da literatura são bastante evidentes quanto a ação 

do GC, quer sejam como moduladores endógenos, ou como antiinflamatórios, 

na migração neutrofílica e que as secreções e ações destes hormônios possam 

ser responsáveis pelos mecanismos de antiinflamatórios de compostos 

exógenos ou endógenos.   

1.5 – Relação dos BZD e GC no controle do recrutamento 

leucocitário  

Trabalhos experimentais têm mostrado que os BZD modulam a resposta 

imune-inflamatória. O tratamento de ratos com doses elevadas ou baixas de 

diazepam diminuiu eventos vasculares e celulares da resposta inflamatória 

induzida por carragenina ou outros agentes vasoativos (LAZZARINI et. al., 

2001; 2003; TORRES et. al., 1999; 2000). Estes efeitos parecem ser mediados 

pelos seus receptores periféricos, uma vez que o pré-tratamento in vivo com 
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PK 11195 e Ro5-4864 também foi capaz de diminuir a exsudação pleural 

induzida por carragenina, o recrutamento leucocitário e a secreção de IL-13 e 

IL-6 (TORRES et. al., 2000).  

Adicionalmente, Massoco e Palermo-Neto (1999) mostraram que a 

administração de diazepam diminuiu também a atividade de macrófagos de 

camundongos, como demonstrado pela medida do espraiamento, da fagocitose 

e produção de H2O2.  Mais recentemente este mesmo grupo mostrou que 

tratamento com midazolam diminuiu a produção de TNF- por macrófagos 

peritoneais de eqüinos e a fagocitose por macrófagos e neutrófilos sangüíneos 

(MASSOCO; PALERMO-NETO, 2003). Estes trabalhos são corroborados por 

dados da literatura que mostraram que o diazepam é capaz de diminuir a 

produção de interleucinas por leucócitos (SCHLUMPF et. al., 1990; 

SCHREIBER et. al., 1993). 

 O efeito dos BZD sobre a resposta imune parece ser mantido por 

período de tempo prolongado e durante o desenvolvimento. Macrófagos 

peritoneais de ratos adultos que foram tratados durante o período peri-natal  

com diazepam apresentaram atividade fagocítica reduzida (SILVA; PALERMO-

NETO, 1999).  

A participação dos GC nos efeitos antiinflamatórios dos BZD foi sugerida 

devido ao aumento de corticosterona circulante em animais tratados 

agudamente com diazepam (LAZZARINI et. al., 2003; SILVA et. al., 2003; DE 

LIMA, C. B., 2009). Adicionalmente, foi observado em animais tratados com 

antagonista de receptor de GC ou animais adrenalectomizados e, 

posteriormente, tratados com o diazepam, reversão parcial da inibição do 

recrutamento leucocitário provocado pela carragenina (LAZZARINI et. al., 

2006). É importante ressaltar que a elevação da concentração de GC não é 

observada após o tratamento crônico com o BZD. 

Associados, os dados apresentados permitem inferir a relação da ação 

BZD, via TSPO, e a secreção/ação dos GE, e que esta relação possa estar 

envolvida, pelo menos em parte, na ação moduladora dos BZD sobre os 

sistema imune.    
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  2.0 – OBJETIVOS 

Como já salientado, os ligantes de TSPO modulam o processo 

inflamatório, mas os mecanismos envolvidos nestas ações não estão 

esclarecidos. Desta forma, o presente trabalho visou elucidar o papel de dois 

ligantes de TSPO de classes químicas diferentes sobre os eventos da 

migração neutrofílica, além de estabelecer o papel dos GE sobre as ações dos 

TSPO neste processo.   

 3.0 – MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 – Animais 

Foram utilizados ratos Wistar, machos, pesando entre 180 - 220g, 

provenientes do Biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). 

Todos os animais foram utilizados seguindo as normas e procedimentos éticos 

relativos ao uso de animais de laboratório de acordo com as normas da 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL), tendo 

sido aprovado perante o Comitê de Bioética da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia – USP (n° 1690/2009) e pela Comissão Ética em 

Experimentação Animal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP (n° 

262/2009).  

Antes do início dos experimentos, os animais foram alojados, por um 

período de 5 dias, em caixas de polipropileno (medindo 41 x 34 x 16 cm) para 

adaptação às condições do biotério experimental. Estas caixas foram 

devidamente acondicionadas em salas cuja temperatura ambiente e umidade 

(24 a 26C e 65 a 70%, respectivamente) foram controladas por meio de 

aparelhos de ar condicionado, ventilação e sistema de exaustão; a iluminação 

fornecida foi artificial, obedecendo a um ciclo de claro-escuro de 12 horas, com 

início da fase clara às 7 horas. Água e comida foram fornecidas “ad libitum” aos 

animais durante todo o procedimento experimental. 
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3.2 – Fármacos empregados nos estudos in vitro 

Foram utilizados o Diazepam (Roche), um agonista de receptores 

benzodiazepínicos centrais e periféricos, diluído em etanol a 0,01% e 0,001%, 

assim como o PK 11195 (Sigma) e o Ro5-4864 (Sigma), ligantes de receptores 

benzodiazepínicos periféricos, diluídos em etanol a 0,001%. As concentrações 

de diazepam utilizadas, in vitro, foram de 10 nM, 100 nM e 1000 nM, já a do PK 

11195 e do Ro5-4864 foi de 100 nM.  

3.3 – Tratamento com RU 38486 in vivo 

O RU 38 486 (Sigma, St.Louis, MO, USA), bloqueador de receptores de 

glicocorticóides, foi dissolvido em solução salina, onde para cada 1 mL de 

solução foram adicionados 2 mg de carboximetilcelulose, 40L de etanol e 

Tween 20. Foi utilizada a dose de 10 mg/kg administrada 18 horas e 1 hora 

antes de cada experimento, por via intraperitoneal (i.p.). Animais controles 

receberam igual volume do veículo pela mesma via, durante o mesmo período 

de tempo. 

3.4 – Reagentes 

 Amarelo de tetrazólio – MTT (SIGMA): utilizado para avaliação da 

citotoxicidade; 

 Anexina V conjugada ao fluorocromo FITC (BD): utilizada como 

marcador indicativo de processo de apoptose; 

 Anticorpos conjugados aos marcadores de superfície celular anti-

CD11a, anti-CD18, anti-CD49d, anti-CD62L, anti-CD31, anti-CD54 e 

isotípicos controles (Pharmingen – BD): utilizados para marcação das 

moléculas de adesão; 

 Anticorpo anti-TSPO (Abcam): utilizado para a marcação do TSPO; 

 Azul de Trypan (GIBCO): corante utilizado para contagem celular; 

 DMEM - Dulbecco’s Modified Eagle Médium (GIBCO): meio de cultura 

para células endoteliais; 
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 EDTA (MERCK): anticoagulante para coleta de sangue; 

  fMLP (N-Formyl-Met-Leu-Phe;SIGMA): utilizado para estimular a 

expressão de moléculas de adesão; 

 Fungizone (GIBCO): antifúngico para cultura de leucócitos; 

 Gentamicina (GIBCO): antibiótico para cultura de células endoteliais; 

 Hepes (GIBCO): tampão para meio de cultura de células; 

 Iodeto de propídeo (SIGMA): fluorocromo utilizado como indicativo de 

morte celular (necrose); 

 Isopropanol ácido (0.04M HCl em isopropanol absoluto – LabSynth): 

utilizado para solubilizar os cristais formados pelo amarelo de tetrazólio; 

  LPS – E26:B6 (SIGMA): utilizado para estimular a expressão de moléculas 

de adesão;  

   NaCl 0,2% e 1,6% (SIGMA): soluções utilizadas para romper as hemácias 

presentes nas amostras; 

 RPMI 1640 (GIBCO): meio de cultura para leucócitos; 

 Soro bovino fetal (GIBCO): utilizado como suplemento para enriquecer o 

meio de cultura celular; 

 Fura 3-AM (SIGMA): utilizado para a marcação de cálcio intracelular 

  

 3.5 – Soluções 

 PBS (Phosfate buffered saline): solução estoque 10 x concentrada. 

Na2PO4.7H20 Sigma 26,70g 

Na2PO4.H20 Sigma 4,14g 

NaCl Sigma 82,0g 

H20 deionizada  1000mL 
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 Soluções de lise  

Salina 0.2% 

NaCl Sigma 2g 

H20 deionizada  100mL 

 

Salina 1,6% 

NaCl Sigma 1,6g 

H20 deionizada  100mL  

 

 Solução Salina Balanceada de Hanks (Sol. Estoque, pH 7,4) 

NaCl    Sigma   8,12g 

KCl    Sigma   0,4g 

Na2HPO412H2O   Sigma   0,18g 

KH2PO4    Sigma   0,06g 

NaHCO3    Sigma   0,25g 

Glicose    Sigma   1g 

H20 deionizada      200mL 

 

 Solução de Hanks 

Sol. Estoque      40mL 

CaCl2    Sigma   28,8mg 

MgSO4    Sigma   24,0mg 

H20 deionizada      200mL 

 

 Solução de Krebs-HEPES 

NaCl    Sigma        3,5g    

KCl          Sigma   178,8mg   

KH2PO4      Sigma   81,6mg   

MgSO4        Sigma   72,25mg   

CaCl2    Sigma   72,15mg   

HEPES        Sigma   3g    
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H20 deionizada      500mL    

BSA    Sigma   0,1% 

 

 

 Solução de Ringer 

NaCl    Sigma   1,8g 

KCl     Sigma   84mg 

NaHCO3     Sigma   100mg 

Glicose    Sigma   60mg 

    CaCl2    Sigma   60mg 

    Ac. Ascórbico   Sigma   3,25mg 

    H20 deionizada      200mL 

 

3.6 – Coleta do Lavado Peritoneal 

Após tratamento in vivo dos animais com o RU 38 486 ou veículo, 

conforme método descrito no item 3.3, estes receberam 1 mL de uma solução 

de LPS 250 µg/mL, via i.p. Aguardou-se um período de 4 horas. Em seguida, 

os animais foram anestesiados e eutanasiados e, posteriormente, injetou-se 10 

mL de PBS no peritônio. Essa solução foi coletada, centrifugada (10min, 4ºC, 

1500 rpm) e ressuspensa em 1 mL de PBS. Realizou-se a contagem total de 

leucócitos no lavado peritoneal.  

3.7 – Obtenção de Diferentes Tipos Celulares 

3.7.1 – Obtenção de Leucócitos Circulantes  

Após os animais serem anestesiados com solução de ketamina/xilazina 

(0.2 g/kg:0.02 g/kg), foi realizada a punção da aorta abdominal para obtenção 

dos leucócitos circulantes. 200 µL de sangue foram pipetados e procedeu-se a 

lise hipotônica das hemácias, utilizando-se soluções salinas 0,2% e 1,6%. Logo 

após, foi realizada uma lavagem com PBS, seguida de centrifugação (10min, 

4ºC, 1500rpm).  
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3.7.2 – Obtenção de cultura primária de células endoteliais  

A cultura de células endoteliais foi obtida a partir do músculo cremaster 

dos animais (CHEN et. al., 1995; LOTUFO et. al., 2006). Após anestesia dos 

animais, foi realizada uma incisão cirúrgica na bolsa escrotal para remoção do 

músculo cremaster. Em fluxo laminar, o tecido foi lavado com solução de PBS 

estéril e cortado em pequenos fragmentos. Dois fragmentos de tecido foram 

transferidos para cada poço de placa de cultura (24 poços) e após aderência foi 

adicionado meio de cultura (DMEM) estéril, contendo 20% de SFB (Soro Fetal 

Bovino) e gentamicina. Os fragmentos de tecido foram incubados por 48h em 

estufa de CO2 (5%) em atmosfera úmida. A placa foi mantida em estufa até que 

as células atingissem confluência quantificada em microscópio invertido (Leica 

DMI 4000B), sendo o meio de cultura trocado a cada 48 horas. Após a 

confluência, as células foram repicadas em uma nova placa de (24 wells) para 

realização dos experimentos. 

 3.8 – Citotoxicidade  

 Para avaliar a citotoxicidade, foi utilizado o amarelo de tetrazólio 

(MTT), o qual é reduzido por células metabolicamente ativas, em parte devido à 

ação de enzimas desidrogenases, gerando equivalentes reduzidos como o 

NADH e NADPH. O resultado intracelular, o composto roxo de formazan, é 

solubilizado e quantificado por espectrofotometria. 

 3.8.1 – Leucócitos e células endoteliais 

 Os leucócitos circulantes previamente obtidos foram ajustados para 

1.0x 106 células, e incubados com o diazepam ou seu veículo, nas diferentes 

concentrações, por 1 hora. 

 Em seguida, as células foram lavadas com RPMI, centrifugadas 

(10min, 4ºC, 1200rpm) e ressuspensas em RPMI completo (10% SFB). 

Posteriormente, foram plaqueadas em triplicata em placas de 96 poços, e 

mantidas em estufa a 37º C, 5% de CO2 por 15 horas. Após esse período de 

incubação, adicionou-se 10μL de MTT e as células foram incubadas por mais 3 

horas a 37º C e 5% de CO2. Após esse período, adicionou-se 100μL do 
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isopraponol ácido, permanecendo as células incubadas por 2 horas em 

temperatura ambiente. Em seguida, fez-se a leitura em espectrofotômetro, 

570nm.  

 As células endoteliais confluentes obtidas foram incubadas com o 

diazepam ou seu veículo, nas diferentes concentrações, por 1 hora. Em 

seguida, essas células foram lavadas com tampão PBS e incubadas com meio 

DMEM completo (20% SFB) em estufa a 37ºC, 5% de CO2 por 15 horas. Após 

o período de incubação, as células foram desprendidas da placa utilizando 

tripsina e transferidas para placas de 96 poços, em triplicata. Em seguida, 

adicionou-se 10 μL de MTT e as células foram incubadas por mais 3 horas a 

37º C e 5% de CO2. Após esse período, adicionou-se 100L do isopraponol 

ácido, permanecendo as células incubadas por 2 horas em temperatura 

ambiente. Em seguida, fez-se a leitura em espectrofotômetro, 570nm.  

 3.9 – Citometria de Fluxo 

 Foi utilizado o aparelho Scalibur Becton Dickinson Immunocytometry 

Systems, San José, CA, USA. A transmissão ou a refração da luz pelas células 

foram captadas por meio de quatro detectores: Side Scatter (SSC) – tamanho 

das células; Forward Scatter (FSC) – complexidade celular; e os detectores de 

fluorescência FL1 (verde) e FL2 (vermelha).  Estes sinais ópticos foram 

convertidos em sinais eletrônicos, permitindo sua leitura computadorizada 

(Macintosh Apple, CA, USA). pelo software Cell Quest Pro (Becton Dickinson 

Immunocytometry Systems). Os dados foram coletados por meio da análise de 

gates, sendo os resultados analisados pelo uso do programa FlowJo (Treestar 

– Versão 7.2.5 para Windows). 

 Esta técnica foi utilizada para a avaliação da viabilidade de neutrófilos, 

linfócitos e células endoteliais e para a avaliação da expressão das diferentes 

moléculas de adesão em leucócitos. 

 3.9.1 – Avaliação da Viabilidade Celular 

Para verificar a apoptose e necrose das células, foi adaptado o modelo 

descrito por Navarro (2005). Assim, foram utilizados os fluorocromos PI-PE 
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(iodeto de propídeo conjugado com ficoeritrina), indicador de perda de 

seletividade de membrana e conseqüentemente, células inviáveis (necrose) e 

Anexina V-FITC, marcador específico de fosfatidilserina, proteína 

fisiologicamente expressa na parte intracelular da membrana que se torna 

externalizada quando se inicia o processo apoptótico mediado por caspases 

(BEHBAHANI et al., 2005). 

Devido à dupla marcação celular com os fluorocromos, foram obtidas 

quatro possíveis análises. As células duplo-negativas, ou seja, aquelas que não 

foram marcadas com nenhum dos fluorocromos, foram ditas como células 

viáveis; as células marcadas apenas com PI como células necróticas; as 

células marcadas apenas com Anexina V-FITC como células apoptóticas, e por 

fim, as células duplo-positivas, ou seja, aquelas marcadas tanto com PI quanto 

com Anexina V-FITC foram nomeadas células em apoptose tardia/necrose. 

 3.9.1.1 – Linfócitos, neutrófilos e células endoteliais 

 Os leucócitos circulantes previamente obtidos incubados com o 

diazepam ou seu veículo, nas diferentes concentrações, por 1 hora. Em 

seguida, essas células foram lavadas com RPMI, centrifugadas (10min, 4ºC, 

1200rpm) e ressuspensas em RPMI completo (10% SFB). Em triplicata, essas 

células foram plaqueadas, em placas de 96 poços, e mantidas em estufa a 37º 

C, 5% de CO2 por 18 horas. Após esse período de incubação, as células foram 

lavadas em tampão de ligação e incubadas com 100μL de Anexina (1:500) e 

10μl de PI (50μg/mL) em temperatura ambiente e no escuro por 20 min. As 

células foram, então, lavadas e ressuspensas em tampão de ligação para 

posterior leitura em citômetro de fluxo.  

 Da mesma forma, as células confluentes obtidas foram incubadas com 

o diazepam ou seu veículo, nas diferentes concentrações, por 1 hora. Em 

seguida essas células foram lavadas com tampão PBS e incubadas com meio 

DMEM completo (20% SFB) em estufa a 37ºC, 5% de CO2 por 18 horas. Após 

o período de incubação, essas células foram desprendidas da placa utilizando 

Tripsina e, posteriormente, lavadas com tampão de ligação. Em seguida, as 

células foram incubadas com 100 μl de Anexina (1:500) e 10 μL de PI (50 
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μg/mL) em temperatura ambiente e no escuro por 20 min. As células foram, 

então, lavadas e ressuspensas em tampão de ligação para posterior leitura em 

citômetro de fluxo.  

 3.9.2 – Avaliação da Expressão de Moléculas de Adesão 

Para avaliar a expressão das diferentes moléculas de adesão, foram 

utilizados anticorpos conjugados a fluorocromos. Foram avaliadas as 

expressões de L-selectina, β2-integrina, LFA-1, VLA-4, PECAM-1. 

 3.9.2.1 – Linfócitos e neutrófilos  

 Os leucócitos circulantes provenientes de animais tratados in vivo com 

o RU 38486 ou veículo, conforme item 3.3, foram incubados com o PK11195 

e/ou Ro5-4864, conforme item 3.2, por 1h. Em seguida, essas células foram 

lavadas com solução de Hanks (0,1% BSA), centrifugadas (10min, 4ºC, 

1500rpm) e ressuspensas em Hanks (0,1% BSA). Em seguida, foram 

estimuladas ou não com fMLP (10-8), por 1h, para a avaliação da expressão de 

L-selectina, β2-integrina e PECAM-1, ou estimuladas com LPS(100 ng/mL), por 

um período de 30min, seguido da estimulação com fMLP (10-8), por 10 min, 

para a avaliação da expressão de VLA-4 e LFA-1. Após a estimulação, 

adicionou-se solução de Hanks (0,1% BSA) gelado, seguido de centrifugação 

(10min, 4ºC, 1500rpm). As amostras foram, então, marcadas com os 

anticorpos anti-CD18, anti-CD62L, anti-CD49d, anti-CD11a e anti-CD31, por 20 

min, a 4ºC, no escuro. Em seguida, as amostras foram fixadas com solução de 

paraformaldeído 1% para posterior leitura em citômetro de fluxo.  

   3.9.3 – Avaliação da expressão de TSPO 

 Para avaliar a expressão de TSPO, foram utilizados o anticorpo primário 

policlonal anti-TSPO e o anticorpo secundário FITC-donkey anti-goat IgG 

(Abcam).  
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 3.9.3.1 – Linfócitos, neutrófilos e células endoteliais 

 Os leucócitos circulantes provenientes de animais tratados in vivo com o 

RU 38486 ou veículo, conforme item 3.3, previamente obtidos, foram 

estimulados ou não com fMLP (10-8M), por 1 hora. Após a estimulação, essas 

células foram lavadas com PBS e centrifugadas (10min, 4ºC, 1500rpm). Em 

seguida, foram fixadas com 4% de paraformaldeído por 15 minutos e 

permeabilizadas com 0,5% de Saponina por 10 minutos. Essas células foram, 

então, incubadas com 3% de BSA por 30 minutos para bloquear ligações 

inespecíficas dos anticorpos. Depois de lavadas, as células foram incubadas 

por 60 minutos à temperatura ambiente com o anticorpo anti-TSPO e, em 

seguida, incubadas com o anticorpo FITC anti-IgG. Após serem lavadas com 

PBS, procedeu-se a leitura em citômetro de fluxo.  

  As células endoteliais confluentes provenientes de animais tratados in 

vivo com o RU 38486 ou veículo, conforme item 3.3, previamente obtidos, 

foram estimulados ou não com LPS (1 µg/mL) por 2 horas. Após a estimulação, 

essas células foram lavadas com PBS, tripsinizadas e centrifugadas (10min, 

4ºC, 1500rpm). Em seguida, foram fixadas com 4% de paraformaldeído por 15 

minutos e permeabilizadas com 0,5% de Saponina por 10 minutos. Essas 

células foram, então, incubadas com 3% de BSA por 30 minutos para bloquear 

ligações inespecíficas dos anticorpos. Depois de lavadas, as células foram 

incubadas por 60 minutos a temperatura ambiente com o anticorpo anti-TSPO 

e em seguida, incubadas com o anticorpo FITC anti-IgG. Após serem lavadas 

com PBS, procedeu-se a leitura em citômetro de fluxo.  

3.10 – Avaliação da expressão de moléculas de adesão por 

Microscopia Confocal 

 As células endoteliais confluentes provenientes de animais tratados in 

vivo com o RU 38486 ou veículo, conforme item 3.3, foram incubadas com 

PK11195 e/ou Ro5-4864, conforme item 3.2, por 1h. Essas células foram 

lavadas com solução de PBS e, em seguida, estimuladas ou não com LPS (1 

µg/mL) por 2h, para a avaliação da expressão de PECAM-1 e ICAM-1. Após a 

estimulação, as células foram lavadas com PBS e marcadas com os anticorpos 
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anti-CD31 e anti-CD54, por 20 min, a 4ºC, no escuro. Em seguida, as amostras 

foram fixadas com solução de paraformaldeído 1% para posterior leitura. As 

leituras foram realizadas em microscópio confocal com a objetiva de imersão 

em óleo (40x). 

 

3.11 – Microscopia Intravital 

Para a avaliação da interação entre os leucócitos e o endotélio da 

parede vascular foi utilizada a técnica de microscopia intravital, onde foi 

possível avaliar a dinâmica dos eventos da microcirculação em animais vivos.  

Os animais foram anestesiados com solução de ketamina/xilazina e, em 

seguida, foi feita uma incisão longitudinal na parede abdominal para exposição 

da microcirculação do mesentério que foi, então, transiluminado em 

microscópio. Os animais foram mantidos em placa de acrílico com temperatura 

controlada e o tecido foi mantido úmido pela irrigação com a solução de Ringer. 

As imagens foram obtidas em microscópio óptico (Axioplan II, Carl-Zeiss 

equipado com x 5,0/0,30 Plan-neofluar ou x 10,0/0,25 Achroplan 

objetivas/abertura numérica e x 1,0, 1,25 ou 1,60 optovar) e as imagens foram 

capturadas em câmera de vídeo (ZVS, 3C75DE, Carl-Zeiss) e transmitidas 

simultaneamente ao computador. As imagens obtidas foram analisadas por 

software (AxionVision). 

3.11.1 Quantificação de leucócitos “rollers” e aderidos em vênulas 

pós-capilares 

Vênulas pós-capilares (20 – 30 µm de diâmetro) do mesentério foram 

selecionadas, sendo o número de leucócitos em comportamento rolling 

quantificados no período de 5 minutos e, logo após, fez-se a contagem dos 

aderidos à parede vascular. Os fármacos descritos no item 3.2 foram aplicados 

topicamente (10 µL) na microcirculação exposta, assim como o fMLP (10-8M), 

para induzir uma resposta inflamatória. As quantificações foram realizadas em 

três intervalos consecutivos de 5 minutos.  
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Os leucócitos em movimento na periferia do fluxo sanguíneo, em contato 

com o endotélio, foram considerados em comportamento rolling. Essas células 

foram observadas individualmente e contadas a partir de sua passagem por um 

ponto fixo selecionado na vênula. Foram considerados leucócitos aderidos 

aqueles que permanecerem por mais de 1 minuto fixo à parede vascular 

durante o período de 5 minutos (DAHLEN et. al., 1981; FORTES et. al., 1991; 

FARSKY et. al., 1995; 2004). 

3.12 – Avaliação da quimiotaxia in vitro de neutrófilos 

Para avaliar a quimiotaxia, os animais receberam 10 mL de Solução de 

glicogênio de ostra a 1%, via i.p. e aguardou-se um período de 4h para a coleta 

dos neutrófilos. As células foram coletadas por lavagem da cavidade abdominal 

com 20mL de PBS estéril e centrifugadas. Em seguida, foram incubadas com o 

veículo, PK11195 e/ou Ro5-4864 (100 nM), descritos no item 3.2, por 1 hora 

(37ºC, 5% CO2). Depois de lavadas, as células foram ressuspendidas a uma 

concentração de 6 x 106 cells/mL em RPMI contendo 0.1% de BSA e 25 µL 

foram colocados no poço superior de uma placa de cultura (Neuroprobe 

ChemoTx-101-3™ 96-well). Como agente quimiotáxico 30 µL de fMLP 10-8M foi 

adicionado ao poço inferior e incubado por 2 horas (37ºC, 5% CO2). Os 

neutrófilos migrados foram contados a partir da diluição em Solução de Turk, 

usando câmara de Neubauer.  

3.13 – Avaliação do influxo de cálcio intracelular em neutrófilos por 

microscopia confocal 

O influxo de íons cálcio em neutrófilos de ratos foi analisado por 

microscopia confocal. Os animais receberam 10 mL de solução de glicogênio 

de Ostra a 1%, via i.p. e aguardou-se um período de 4h para a coleta dos 

neutrófilos.  

As células foram coletadas por lavagem da cavidade abdominal com 

20mL de tampão Krebs-Hepes estéril e centrifugadas. Incubou-se 1x107 

células/mL com o indicador de cálcio Fluo-3AM (10 µM) por 45 min, a 

temperatura ambiente. Após o período de incubação, as células foram lavadas 
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e ressuspensas com tampão Krebs-Hepes. Para cada experimento, 90 µL de 

suspensão celular foram adicionados a uma placa de cultura com centro de 

vidro. As células foram analisadas em microscópio confocal usando objetiva de 

63x. Adicionou-se ao disco o veículo (etanol 0.001%) ou os fármacos, PK11195 

e/ou Ro5-4864 (100 nM), descritos no item 3.2 para obtenção das imagens. Em 

seguida, adicionou-se o fMLP (10-8M) ou bradicinina e uma nova aquisição de 

imagens foi realizada. Os valores de 10 a 15 células por grupo experimental 

foram obtidos e a média ± SE da intensidade de fluorescência emitida por 

essas células foram, então, avaliadas por meio do programa LSM 510 (Zeiss). 

A análise foi feita com objetiva de imersão em água (63x), utilizando um laser 

argônio para excitação em 488 nm. 

 4.0 – Análise Estatística 

 Os resultados obtidos foram analisados pelo teste de Bartlet, para 

verificação de homocedasticidade. Os dados paramétricos foram previamente 

submetidos ao teste de Bonferroni e, a seguir, analisados através do teste “t” 

de Student ou através de uma análise de variância (ANOVA) de uma via 

seguida do teste de Tukey-Kramer de comparações múltiplas. Já os resultados 

não paramétricos foram analisados pelo teste U de Mann-Whitney ou pelo teste 

de Kruskal-Wallis. Foram consideradas significantes as análises que 

apresentaram nível de significância p<0,05. Os dados foram expressos como 

média ± erro padrão da média. 

5.0 – RESULTADOS  

5.1 – Efeitos do diazepam sobre a viabilidade de leucócitos 

periféricos e de células endoteliais primárias em cultura 

Com o objetivo inicial de avaliar se a concentração do ligante de TSPO 

pudesse causar toxicidade nas células empregadas, leucócitos circulantes e 

células endoteliais provenientes de cultura primária foram incubados com o 

diazepam, nas concentrações de 10nM, 100nM e 100nM, e avaliados quanto a 

toxicidade e viabilidade, conforme descrito nos itens 3.8 e 3.9.1.   
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Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram que nenhum dos 

tratamentos empregados promoveu toxicidade tanto de leucócitos como de 

células endoteliais.   

Tabela 1: Efeitos do diazepam, in vitro, sobre a toxicidade de leucócitos do sangue e de 
células endoteliais obtidas de cultura primária 

 

 Basal 
 Diazepam  Etanol 

 10nM 100nM 1000nM  0,01% 0,001% 
          

Leucócitos sangue 

periférico (Abs) 

 

0.247 ± 0.02 

 

0.17 ± 0.02 0.19 ± 0,03 0.16 ± 0.02  0.22 ± 0.01 0.20 ± 0.02 

Células endoteliais 

(Abs) 
0.293 ± 0.05 

 
0.46 ± 0.10 0.34 ± 0,03 0.27 ± 0.04  0.19 ± 0.01 0.25± 0.02 

Os valores representam média ± erro padrão da média de 3 animais.  

Como mencionado, fez-se a avaliação da viabilidade celular por citometria 

de fluxo. Assim, a Figura 1 ilustra o citograma ilustrativo dos dados referentes a 

SSC (Side Scatter) e FSC (Forward Scatter) de leucócitos de sangue de ratos. 

Citogramas como este foram utilizados para análise individual das populações 

celulares, que foram previamente separadas pelo método de sorting, utilizado 

pelo FACSCALIBUR. Sendo assim, o citograma ilustrado na Figura 1 

corresponde às populações de leucócitos periféricos e mostra, 

especificamente, a seleção das populações de interesse (neutrófilos e 

linfócitos) usadas nas análises por citometria de fluxo. 

 

Figura 1 – Citograma de leucócitos circulantes de animal 

controle; R1= neutrófilos; R2= linfócitos; R3= monócitos 
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Os resultados apresentados na Tabela 2 e 3 mostram que nenhuma das 

concentrações de diazepam empregadas alterou a viabilidade, apoptose ou 

necrose, dos leucócitos periféricos.  

Tabela 2: Efeitos do diazepam in vitro sobre a viabilidade de neutrófilos do sangue 
periférico 

 

Parâmetro Basal 
 Diazepam  Etanol 

 10nM 100nM 1000nM  0,01% 0,001% 
          

Apoptose (%) 1.50 ± 0.50  2.94 ± 1.04 3.55 ± 1.67 2.90 ± 1.27  2.81 ± 1.27 3.26 ± 1.05 

Necrose (%) 7. 58 ± 2.03 
 

8.08 ± 2.58 8.64 ± 2.47 9.74 ± 3.10  10.41 ± 2.57 10.64 ± 2.31 

Apoptose 

tardia/Necrose (%) 
3.04 ± 0.77 

 
3.60 ± 1.05 5.93 ± 1.95 6.04 ± 3.03  7.02 ± 3.14 5.46 ± 1.62 

Células Viáveis (%) 87.88 ± 1.50  84.67 ± 1.68 81.27 ± 3.25 77.15 ± 3.68  76.53 ± 4.89 79.40 ± 2.33 

Os valores representam média ± erro padrão da média de 6 animais 

 

Tabela 3: Efeitos do diazepam, in vitro, sobre a viabilidade de linfócitos do sangue 
periférico 

 

Parâmetro Basal 
 Diazepam  Etanol 

 10nM 100nM 1000nM  0,01% 0,001% 
          

Apoptose (%) 1.01 ± 0.15  1.40 ± 0.34 1.41 ± 0.32 1.27 ± 0.29  1.78 ± 0.37 1.77 ± 0.42 

Necrose (%) 2.07 ± 0.17  3.16 ± 0.36 3.26 ± 0.60 3.05 ± 0.63  3.36 ± 0.67 3.80 ± 0.79 

Apoptose 

tardia/Necrose (%) 
0.18 ± 0.02 

 
0.37 ± 0.06 0.50 ± 0.12 0.53 ± 0.20  0.66 ± 0.20 0.72 ± 0.17 

Células Viáveis (%) 95.74 ± 0.90  93.19 ± 1.36 93.97 ± 0.43 94.85 ± 0.36  93.78 ± 0.58 91.82 ± 1.95 

Os valores representam média ± erro padrão da média de 6 animais  

 

Com relação às células endoteliais, a Figura 2 ilustra o citograma 

ilustrativo do dado referente à SSC e FSC destas células. Citogramas como 

este foram utilizados para análise individual da população celular, que foi 

previamente separada pelo método de sorting, utilizado pelo FACSCALIBUR. 

Sendo assim, o citograma ilustrado na Figura 2 mostra a seleção da população 

de interesse usada para a realização das análises por citometria de fluxo. 
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A Tabela 4 mostra que os tratamentos in vitro com diazepam nas 

concentrações de 10nM, 100nM ou 1000nM não produziram qualquer tipo de 

alteração na viabilidade das células endoteliais.  

Tabela 4: Efeitos do diazepam, in vitro, sobre a viabilidade de células endoteliais 

 
Parâmetro Basal 

 Diazepam  Etanol 

 10nM 100nM 1000nM  0,01% 0,001% 

          

Apoptose (%) 1.58 ± 0.35  1.76 ± 0.61 1.85 ± 0.32 1.72 ± 0.35  2.08 ± 0.52 1.84 ± 0.22 

Necrose (%) 1.22 ± 0.46  1.52 ± 0.31 1.04 ± 0.48 1.75 ± 0.70  1.50 ± 0.79 1.69± 0.17 

Apoptose 

tardia/Necrose (%) 
3.50 ± 2.00 

 
6.42 ± 2.23 5.42 ± 1.14 6.43 ± 1.92  3.89± 1.63 3.99 ± 2.04 

Células Viáveis (%) 93.45 ± 1.20  83.63 ± 6.64 91.68 ± 1.57 90.10 ± 3.07  92.53± 2.39 89.88 ± 2.49 

Os valores representam média ± erro padrão da média de 6 animais  

 

5.2 – Efeitos da administração in vitro dos ligantes de TSPO, PK 

11195 e Ro5-4864 sobre a interação leucócito-endotélio in vivo  

O número de leucócitos rollers e aderidos em vênulas pós-capilares 

frente à aplicação tópica de PK 11195, Ro5-4864 ou veículo na presença ou 

Figura 2 – Citograma de células endoteliais de animal controle 
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ausência de fMLP foram avaliados no leito mesentérico por microscopia 

intravital, conforme métodos descritos nos itens 3.11 e 3.11.1. 

Os dados obtidos mostraram que a administração in situ dos ligantes de 

TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não foi capaz de alterar o rolling de leucócitos 

desses animais. Ainda, observou-se que nestes animais, o tratamento com 

fMLP reduziu o número de leucócitos rolling nos animais tratados in situ com o 

RPMI, etanol ou  PK 11195, mas não em animais tratados com o Ro5-4864. 

0

50

100

150

Basal fMLP Basal fMLP Basal fMLP Basal fMLP

RPMI Etanol 0,001% PK 11195 Ro 5-4864

*
**

**

L
e
u

c
ó

c
it

o
s
 r

o
ll

in
g

(c
é
ls

/5
m

in
)

 

 

Adicionalmente, a administração in situ dos ligantes de TSPO, PK 11195 

e Ro5-4864, não foi capaz de alterar a adesão de leucócitos em animais 

controles. Ainda, a aplicação do fMLP promoveu o aumento na adesão  nos 

animais tratados in situ com o RPMI, etanol e PK 11195, mas não em animais 

tratados com o Ro5-4864 (Fig. 4). 

Figura 3 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre o comportamento rolling de leucócitos in vivo, 

após a aplicação tópica dos ligantes de TSPO e de fMLP sobre vênulas pós-capilares do leito 
mesentérico de ratos. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 
3 animais em cada grupo.*p<0,05 vs basal; **p<0,01 vs basal  
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5.3 – Efeitos dos tratamentos com os ligantes de TSPO, PK 11195 e 

Ro5-4864, sobre a expressão de moléculas de adesão em neutrófilos e 

linfócitos 

Leucócitos foram coletados do sangue circulante e tratadas in vitro com 

os ligantes de TSPO e estimuladas ou não pelo fMLP para avaliação  da  

expressão da L-selectina em neutrófilos e linfócitos.  

5.3.1 L-selectina 

A administração in vitro dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, 

não foi capaz de alterar a expressão da L-selectina presente nos neutrófilos 

desses animais. Ainda, observou-se que nestas células a aplicação tópica de  

fMLP reduziu a expressão da L-selectina quando estas foram tratadas in vitro 

com o RPMI, etanol ou PK 11195. Entretanto, a administração in vitro do Ro5-

4864 não reduziu a expressão desta molécula. 

Figura 4 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a adesão de leucócitos in vivo após a 
aplicação tópica dos ligantes de TSPO e de fMLP sobre vênulas pós-capilares do leito 
mesentérico de ratos. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média 
de 3 animais. ***p<0.001 vs basal 
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Adicionalmente, a administração in vitro dos ligantes de TSPO, PK 

11195 e Ro5-4864, não alterou a expressão da L-selectina em linfócitos. Ainda, 

observou-se que nestas células, o fMLP induziu clivagem equivalente da L-

selectina após todos os tratamentos in vitro. 
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Figura 5 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de L-selectina em condições 
basais e na vigência de estimulação pelo fMLP em neutrófilos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 horas antes da estimulação pelo fMLP.  Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais e foram obtidos por 
citometria de fluxo. .*p<0,05 vs basal 

Figura 6 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de L-selectina em condições 
basais e na vigência de estimulação pelo fMLP em linfócitos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 horas antes da estimulação pelo fMLP.  Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0.05; **p<0.01 
vs basal 
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5.3.2 – 2-integrina  

Os dados obtidos mostraram que a administração in vitro dos ligantes de 

TSPO, PK 11195 ou Ro5-4864 não alterou a expressão de β2-integrina em 

neutrófilos. Ainda, o tratamento com  fMLP induziu expressão significativa e 

equivalente de β2-integrina  em células submetidas aos tratamentos com meio 

de cultura (RPMI), etanol, Pk11195 ou Ro5-4864  (Fig. 7).  
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Com relação aos linfócitos, a administração in vitro dos ligantes de 

TSPO, PK 11195 ou Ro5-4864, não alterou a expressão desta molécula em 

condições basais (dados não mostrados). É importante ressaltar que o estímulo 

utilizado para expressão desta molécula (fMLP) não foi eficiente em linfócitos, a 

despeito de modificações de concentrações e tempos de incubações (dados 

não mostrados).  

5.3.3 – LFA-1  

Os dados obtidos mostraram que a administração in vitro dos ligantes de 

TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não alterou a expressão de LFA-1 presente nos 

neutrófilos. Ainda, a aplicação do fMLP induziu a expressão da molécula 

Figura 7 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de β2-integrina em condições 
basais e na vigência de estimulação pelo fMLP em neutrófilos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 horas antes da estimulação pelo fMLP.  Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais.*p<0,05; ***p<0,001 
vs basal 
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quando estas foram tratadas in vitro com o RPMI, etanol ou PK11195, porém o 

mesmo não foi observado nos animais tratados in vitro com o Ro5-4864 (Fig 8).  
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Da mesma forma, o tratamento in vitro dos ligantes de TSPO, PK 11195 

e Ro5-4864, não alterou a expressão de LFA-1 em linfócitos (dados não 

mostrados). É importante ressaltar que o estímulo utilizado para expressão 

desta molécula não foi eficiente em linfócitos, a despeito de modificações de 

concentrações e tempos de incubações (dados não mostrados).  

5.3.4 – VLA-4  

Os resultados apresentados na Figura 9 mostram que a administração in 

vitro dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não alterou a expressão de 

VLA-4 em neutrófilos e, ainda, a aplicação de  fMLP induziu a expressão da 

molécula em células submetidas aos tratamentos . 

Figura 8 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de LFA-1 em condições basais 
e na vigência de estimulação pelo fMLP e LPS em neutrófilos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 hora antes da estimulação. Os dados representam os 
valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0.05; **p<0,01 vs basal.
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Em linfócitos, a administração in vitro dos ligantes de TSPO, PK 11195 e 

Ro5-4864, não alterou a expressão de VLA-4 em animais controles (dados não 

mostrados). É importante ressaltar que o estímulo utilizado para expressão 

desta molécula não foi eficiente em linfócitos, a despeito de modificações de 

concentrações e tempos de incubações.  

5.3.5 – PECAM-1  

A análise da ação dos ligantes de TSPO sobre a expressão de PECAM-

1 mostrou que o tratamento in vitro com os ligantes de TSPO, Ro5-4864, 

aumentou a expressão de PECAM-1 em neutrófilos. Ainda, após adição de 

fMLP, os neutrófilos apresentaram aumento significante na expressão de 

PECAM-1 quando tratados, in vitro, com RPMI, etanol ou PK-11195, mas não 

quando tratados in vitro com o Ro5-4864 (Fig. 10).  

Figura 9 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de VLA-4 em condições basais 
e na vigência de estimulação pelo fMLP e LPS em neutrófilos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 hora antes da estimulação. Os dados representam os 
valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0.05; **p<0,01 vs basal.
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Em linfócitos, os dados obtidos mostraram que a administração in vitro 

dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não alterou a expressão de 

PECAM-1. Após adição de fMLP, os linfócitos apresentaram aumento na 

expressão de PECAM-1, exceto quando foram tratados in vitro com o Ro5-

4864 (Fig. 11).  
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Figura 11 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de VLA-4 em condições 
basais e na vigência de estimulação pelo fMLP em linfocitos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 hora antes da estimulação. Os dados representam os 
valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0.05 vs basal  

Figura 10 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de PECAM-1 em condições 
basais e na vigência de estimulação pelo fMLP em neutrófilos de ratos. As células foram 
submetidas aos tratamentos por 1 hora antes da estimulação pelo fMLP.. Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0,05; 
***p<0,001 vs basal; 

##
p<0,01 vs RPMI, etanol e PK 11195 basal 
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5.4 – Efeitos do tratamento simultâneo com os ligantes de TSPO, 

PK 11195 e Ro5-4864, sobre a expressão de L-selectina e PECAM-1 em 

neutrófilos e linfócitos 

 Os dados obtidos mostraram que a co-administração in vitro dos ligantes 

de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não alterou a expressão de L-selectina e de 

PECAM-1 em neutrófilos, em condições basais e nem alterou a redução e o 

aumento das  expressões de L-selectina e PECAM-1, respectivamente,  

provocadas pela ação do  fMLP (Fig. 12 e 13). Vale ressaltar que a co-

administração dos ligantes reverteu os efeitos do tratamento com o Ro5-4864 

sobre a expressão de L-selectina e de PECAM-1 na vigência de estimulação 

pelo fMLP. Como já mostrado nas figuras 5 e 10, o tratamento com Ro5-4864 

inibiu a redução da expressão de L-selectina e o aumento de expressão de 

PECAM-1 na vigência de estimulação pelo fMLP e, na Figura 12 e 13  está 

mostrado que a adição de PK11195 neste sistema reverteu a ação do Ro5-

4864. O mesmo efeito sobre a PECAM-1 foi observado em linfócitos, ou seja a 

co-incubação das células com Ro5-4864 e Pk11195, reverteu o bloqueio 

exercido pelo Ro5-4864 (Figura 11) sobre a expressão de PECAM-1 sob ação 

de fMLP (Figura 13).  
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Figura 12 – Efeitos da co-administração dos ligantes de TSPO sobre a expressão de L-
selectina em neutrófilos. As células obtidas foram incubadas in vitro com etanol 
(0,001%) ou PK 11195 + Ro5-4864 (100nM, cada) por 1 hora e em seguida 
estimuladas pelo fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da 
média de células obtidas de 4 animais e foram obtidos por citometria de fluxo. *p<0,05 
vs respectivo basal  
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5.5 – Expressão de TSPO em neutrófilos e linfócitos  

Os dados apresentados na figura 14 foram obtidos para mostrar a 

densidade intracelular de TSPO em neutrófilos e linfócitos. Os valores 

encontrados mostram que a densidade de receptores em neutrófilos é maior 

que em linfócitos. E, ainda, estes valores aumentam em neutrófilos estimulados 

pelo fMLP.  
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Figura 13 – Efeitos da co-administração dos ligantes de TSPO sobre a expressão de 
PECAM-1 em neutrófilos e linfócitos. As células obtidas foram incubadas in vitro com 
etanol (0,001%) ou PK 11195 + Ro5-4864 (100nM, cada) por 1 hora e em seguida 
estimuladas pelo fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da 
média de células obtidas de 4 animais e foram obtidos por citometria de fluxo. *p<0,05 vs 
respectivo basal  

 

 

Figura 14 – Expressão de TSPO em neutrófilos e linfócitos, em condições basais ou 
estimuladas por fMLP (10

-8
M) por 1 hora. Os dados representam os valores de médias ± 

erro padrão da média de 3 animais e foram obtidos por citometria de fluxo. **p<0,01 vs 
respectivo basal; 

##
p<0,01 vs neutrófilo basal 
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5.6 – Efeitos dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, sobre a 

quimiotaxia de neutrófilos 

A ação dos ligantes de TSPO sobre a quimiotaxia de neutrófilos foi 

avaliada no modelo de câmara de Boyden modificada frente ao fMLP (10-8M).  

Os dados obtidos e apresentados na figura 15 mostram que o tratamento de 

neutrófilos com o Ro5-4864 diminuiu, enquanto que o tratamento com o 

PK11195 aumentou a quimiotaxia destas células frente ao fMLP. Já a 

incubação simultânea com os dois ligantes, Ro5-4864 + PK 11195, aumentou a 

quimiotaxia dos neutrófilos frente ao fMLP, revertendo, assim, os efeitos 

observados com o tratamento com o Ro5-4864. 
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5.7 – Efeitos da administração dos ligantes de TSPO, PK 11195 e 

Ro5-4864, sobre a concentração de cálcio intracelular em neutrófilos 

Considerando os dados obtidos no ensaio de quimiotaxia e, ainda, 

sabendo que esta é dependente de elevações nas concentrações de cálcio 

intracelular (HUANG et. al., 1993; NIGGLI, 2003), tornou-se relevante avaliar a 

ação dos ligantes de TSPO sobre a mobilização de cálcio intracelular. Os 

dados obtidos e apresentados na figura 16 mostram que a administração in 

vitro com os ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não alterou o influxo de 

cálcio em condições basais. No entanto, após a estimulação com fMLP (10-8M), 

 

Figura 15 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a quimiotaxia de neutrófilos estimulados 
por fMLP (10

-8
M). Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 

células coletadas de 5 animais. **p<0,01 vs etanol 0,001%; --- indica valores basais 
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observou-se aumento no influxo de cálcio em células tratadas com etanol. Este 

aumento não foi observado em células tratadas in vitro com Ro5-4864, mas foi 

exacerbado em células tratadas in vitro com PK 11195. O co-tratamento com  

Ro5-4864 + PK 11195 reverteu as alterações observadas com os tratamentos 

isolados e os valores obtidos foram equivalentes ao grupo de células com 

etanol (Fig. 16 e 17) 
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M 

Figura 16 – Efeitos da administração dos ligantes de TSPO sobre os níveis cálcio intracelular 
em condições basais e estimulados por fMLP . As células obtidas foram incubadas com Fluo3-
AM, em seguida incubadas in vitro com etanol (0,001%) ou PK 11195 e/ou Ro5-4864 (100nM, 
cada) e estimuladas ou não com fMLP (10

-8
M).Os dados representam os valores de médias ± 

erro padrão da média de células coletadas de 4 animais e foram obtidas por microscopia 
confocal..   
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A Figura 17 mostra a curva referente à concentração de cálcio após a 

administração in vitro dos ligantes de TSPO, PK 11195 e/ou Ro5-4864. A 

administração in vitro dos ligantes de TSPO não alterou o tempo de resposta 

do fMLP. Vale ressaltar que, como mencionado anteriormente, a administração 

do Ro5-4864 reduziu a concentração de cálcio intracelular na vigência de ação 

do fMLP. A Tabela 5 mostra os resultados obtidos das curvas obtidas. A 

resposta máxima e a AUC foram aumentadas em células tratadas com 

Pk11195 e todos os parâmetros analisados foram reduzidos em células 

tratadas com Ro5-4864.  

.  
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Figura 17 – Efeitos da administração dos ligantes de TSPO sobre os níveis de cálcio 
intracelular em condições basais e estimulados por fMLP. A figura mostra a curva tempo-
resposta e os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de células 
coletadas de 4 animais.  Os dados foram obtidos por microscopia confocal. 



P á g i n a  | 64 

 

Tabela 5: Efeitos da administração dos ligantes de TSPO sobre os níveis de cálcio 
intracelular em neutrófilos após a estimulação in vitro com fMLP 

 

Parâmetro 

    

Etanol PK11195 Ro5-4864 
PK11195 + 

Ro5-4864 
      

Tempo resposta 

(seg) 
134.4 ± 1.64 144.1 ± 11.68 41.20 ± 41.20** 131.7 ± 3.28 

Resposta máx (%) 100 ± 0 248.7 ± 38.71* 2.54 ± 2.50* 110.6 ± 45.35 

AUC (%) 3799.0 ± 335.4 13190.0 ± 4230** 10.05 ± 10.01** 2470.0 ± 957.3 

Decaimento (%) -1.45 ± 0.08 -1.99 ± 1.55 -4109 ± 8.00*** -5.40 ± 2.44 

Os valores representam média ± erro padrão da média de células obtidas de 4 animais.*p<0.05; 
**p<0.001; ***p<0.001 vs demais grupos. AUC= área sob a curva. 

  

Com o intuito de investigar se os efeitos dos ligantes de TSPO alteravam 

a concentração de cálcio intracelular provocada por estímulo distinto do fMLP,  

a mobilização de cálcio foi provocado pela incubação das células com 

bradicinina.  O tratamento in vitro dos ligantes de TSPO, PK11195 e/ou Ro5-

4864, não alteraram a concentração cálcio intracelular em neutrófilos em 

condições basais. Após a estimulação in vitro com bradicinina observou-se 

aumento na concentração de íons em células tratadas com etanol ou com 

PK111195, porém este aumento não foi observado em células tratadas com o 

Ro5-4864. O co-tratamento das células com ambos os ligantes restaurou os 

níveis de cálcio intracelular a valores semelhantes aos observados em células 

tratadas com o etanol.   

 



P á g i n a  | 65 

 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
0

100

200

300

400

500
etanol

PK11195

Ro5-4864

PK11195+Ro5-4864

veículo ou

fármacos Bradicinina

tempo (s)

in
te

n
s
id

a
d

e
 d

e
 f

lu
o

re
s
c
ê
n

c
ia

 (
u

.a
.)

 

 

 

 

A Tabela 6 mostra os resultados referentes aos efeitos dos ligantes de 

TSPO sobre a concentração de cálcio intracelular após estimulação com 

bradicinina. Somente em células tratadas com Ro5-4864 houve redução da 

AUC, resposta máxima e tempo de decaimento. 

Tabela 6: Efeitos da administração dos ligantes de TSPO sobre os níveis de cálcio 
intracelular em neutrófilos após a estimulação in vitro com bradicinina 

 

Parâmetro 

    

Etanol PK11195 Ro5-4864 
PK11195 + 

Ro5-4864 
      

Tempo resposta 

(seg) 
144.0 ± 4.96 137.4 ± 5.44 78.33 ± 45.27 153.5 ± 1.31 

Resposta máx (%) 100 ± 0 74.53 ± 18.75 11.96 ± 6.91* 58.92 ± 25.34 

AUC (%) 2110.0 ± 303.0 916.2 ± 252.0 432.7 ± 250.7* 988.7 ± 554.4 

Decaimento (%) -0.5 ± 0.05 -1.1 ± 0.27 -6.1 ± 2.10* -0.96 ± 0.40 

Os valores representam média ± erro padrão da média de 4 animais.*p<0.05 vs demais grupos. 

 

 

Figura 18 – Efeitos da administração dos ligantes de TSPO sobre os níveis de cálcio 
intracelular em condições basais e estimulado por bradicinina. A figura mostra a curva 
tempo-resposta e os  dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 
células coletadas de 4 animais.  Os dados foram obtidos por microscopia confocal. 
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5.8 – Expressão de TSPO em cultura primária de célula endotelial  

Foram utilizadas células em cultura provenientes da microcirculação do 

músculo cremaster de ratos.  Após atingirem confluência, estas células foram 

estimuladas com LPS (1µg/mL) por 2 horas, sendo posteriormente avaliadas 

quanto à expressão de TSPO por citometria de fluxo.  

Os resultados obtidos mostraram que as células endoteliais expressam 

estes receptores e ainda, estes são super expressos na vigência de 

estimulação pelo LPS (Fig. 19). 
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5.9 – Efeitos do tratamento com os ligantes de TSPO, PK 11195 e 

Ro5-4864, sobre a expressão de PECAM-1 e ICAM-1 em cultura primária 

de célula endotelial 

Após atingirem confluência, as células endoteliais foram tratadas com os 

ligantes de TSPO e estimuladas ou não pelo LPS para avaliação da expressão 

da PECAM-1 e ICAM-1.  

Os dados obtidos mostraram que o tratamento com os ligantes de 

TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, não alterou a expressão de PECAM-1 ou ICAM-

Figura 19 – Expressão de TSPO em cultura primária de célula endotelial de ratos em 
cultura, em condições basais ou estimuladas por LPS (1µg/mL) por 2 horas. Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 6 animais e foram obtidos 
em citometria de fluxo. *p<0,05 vs respectivo basal 
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1 na célula endotelial. Ainda, nestas células o LPS aumentou a expressão de 

PECAM-1 e ICAM-1 quando estas foram tratadas in vitro com o etanol, Ro5-

4864 ou PK11195 (Fig. 20). 

 

0

100

200

300

Basal LPS Basal LPS Basal LPS

Etanol 0,001% PK 11195Ro 5-4864

**

*

PECAM-1

In
te

n
s

id
a

d
e

 d
e

 F
lu

o
re

s
c

ê
n

c
ia

(U
n

id
a
d

e
s
 A

rb
ri

tá
ri

a
s

)

0

100

200

300

400

**
*

Basal LPS Basal LPS Basal LPS

Etanol 0,001% PK 11195Ro 5-4864

ICAM-1

In
te

n
s

id
a

d
e

 d
e

 F
lu

o
re

s
c

ê
n

c
ia

(U
n

id
a
d

e
s
 A

rb
ri

tá
ri

a
s

)

 
 

 

 

A co-administração in vitro dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-

4864, não alterou a expressão destas moléculas de adesão em condições 

basais. Após a estimulação in vitro pelo LPS, houve aumento na expressão 

destas moléculas tanto em células tratadas in vitro com etanol quanto nas 

tratadas in vitro com Ro5-4864 + PK11195 (Fig. 21).  
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Figura 20 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de PECAM-1 e ICAM-1 em cultura 
primária de célula endotelial em condições basais ou estimuladas por LPS (1µg/mL). Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de céluals obtidas de 3 animais e 
foram obtidos por microscopia confocal. *p<0.05; **p<0,01 vs basal.

 
 

Figura 21 – Efeitos da co-administração dos ligantes de TSPO sobre a expressão de 
PECAM-1 e ICAM-1 em célula endotelial em cultura primária. As células obtidas foram 
incubadas in vitro com etanol (0,001%) ou PK 11195 + Ro5-4864 (100nM, cada) por 1 
hora e em seguida estimuladas pelo LPS(1µg/mL) por 2 horas. Os dados representam 
os valores de médias ± erro padrão da média de células obtidas de 3 animais. *p<0,05 
vs respectivo basal  
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A literatura tem sugerido uma interrelação dos TSPO e glicocorticóides 

endógenos, uma vez que o TSPO é responsável pelo transporte de colesterol 

mitocondrial para síntese de hormônios esteroidais (PAPADOPOULOS et. al,, 

2006), e que os efeito modulador do ligante de TSPO do tipo benzodiazepínico 

(diazepam) sobre a resposta inflamatória é dependente, pelo menos em parte, 

da secreção de glicocorticóides (LAZARINI et. al., 2010). Desta forma, o 

trabalho passou a ser conduzido para avaliar a possível existência da uma co-

relação entre os receptores citosólico de GE e TSPO nos parâmetros avaliados 

neste trabalho.  Para esta investigação, os leucócitos circulantes empregados 

foram provenientes de animais tratados com o antagonista de receptor de 

glicocorticóides, o RU 38486.   

 

5.10 – Eficácia do tratamento in vivo com o RU 38 486 no bloqueio 

do receptor citoplasmático. 

Com o intuito inicial de investigar se o tratamento com RU 38486 

delineado neste trabalho estava bloqueando o receptor citoplasmático para GE, 

foi avaliada a migração de neutrófilos para o foco de inflamação. A literatura é 

muito evidente quanto à exacerbação deste efeito na vigência de tratamento 

com RU 38486 (FARSKY et. al., 1995; LEECH et. al., 1998; LIGEIRO DE 

OLIVEIRA et. al., 2004; LAZARINI et. al., 2010).  

 Os animais do grupo RU receberam o RU 38486 10 mg/kg por via i.p. 

18h e 1h antes do experimento, enquanto os animais do grupo controle 

receberam da mesma forma 1 mL/kg do veículo. Os animais do grupo basal 

não receberam nenhum tratamento. Após a última administração do veículo ou 

do RU, os animais receberam 1 mL de solução de LPS (250 µg/mL), via i.p. O 

número de células migradas para cavidade abdominal foi quantificada 4 horas 

mais tarde.  

Os resultados obtidos mostram que o número de leucócitos foi maior em 

animais tratados com RU 38486 em relação aos animais tratados com o veiculo 

do RU 38486 e submetidos à peritonite (Fig. 22).  A análise diferencial destas 
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células mostrou que o tratamento com RU 38486 provocou aumento acentuado 

no número de células polimorfonucleares e redução no número de células 

mononucleares quando comparados com os animais que receberam apenas o 

veiculo do RU 38486.  
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5.11 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a interação leucócito-

endotélio in vivo na vigência de tratamento com RU 38486   

É importante salientar que o bloqueio de receptor de GE in vivo causa 

aumento nas interações leucócito-endotélio, visualizados pelo aumento do 

número de leucócitos rollers e aderidos a vênulas pós-capilares (FARSKY et. 

al., 1995). Os dados obtidos neste estudo corroboraram a literatura, pois  

mostraram que o tratamento com RU elevou significantemente o número de 

Figura 22 – Efeito do tratamento in vivo com o RU 38486 (18 e 2 h antes dos ensaios; 
10mg/kg, via i.p.) sobre o influxo de leucócitos para cavidade peritoneal induzido pela 
injeção local de LPS.  Os dados representam as médias ± erro padrão da média de 
células migradas para o peritoneo de 3 animais 4 horas após a injeção do LPS. .*p<0,05 
vs LPS;    ----  indica os valores basais no peritoneo.  
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leucócitos rollers  (fig. 23) e aderidos (fig. 24) quando estes foram comparados 

com valores obtidos em animais tratados com veículo do RU 38486. 

Os tratamentos com o veículo dos TSPO (etanol) e com PK11195 não 

alteraram este perfil de resposta. No entanto, o tratamento com Ro5-4864 

reduziu os valores de leucócitos “rollers” (fig. 23) e aderidos (fig. 24). O número 

de leucócitos rollers reverteu para valores semelhantes aos animais não 

tratados com RU 38486e o número de leucócitos aderidos foi muito menor que 

o observado em animais controles.  

Na vigência de estimulação pelo fMLP, todos os grupos de animais 

apresentaram diminuição no número de leucócitos rolling quando comparados 

com o basal (Fig. 23). É importante salientar que o grupo de animais tratados 

com Ro5-4864 apresentava valores menores de leucócitos rolling antes da 

aplicação do fMLP.   A estimulação da rede microvascular com fMLP aumentou 

significantemente o número de leucócitos aderidos em todos os grupos de 

animais estudados, exceto no grupo de animais tratados com Ro5-4864 Nestes 

animais, o número de leucócitos aderidos ao endotélio foi similar ao valor 

encontrado antes da aplicação do fMLP (Fig. 24).  
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Figura 23 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a interação leucócito-endotélio na vigência de 
tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram administrados por via i.p, 18 e 1 hora 
antes da aplicação tópica dos ligantes de TSPO e de fMLP sobre vênulas pós-capilares do leito 
mesentérico de ratos. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 
3 animais em cada grupo.*p<0,05 vs basal; **p<0,01 vs basal ou respectivo veículo; ***

 
p<0,01 

vs basal ou respectivo veículo;
 ##

p<0,01 vs RU+RPMI,RU+etanol e RU+PK11195. 
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5.12 – Efeitos dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, sobre a 

expressão de moléculas de adesão em leucócitos na vigência de 

tratamento com RU 38486  

Os leucócitos circulantes foram coletados dos animais tratados com RU 

38486 e estimulados com os ligantes de TSPO para se avaliar a expressão das 

moléculas de adesão em condições de estimulação ou não pelo fMLP 

5.12.1 – L-selectina 

Os dados da literatura mostram que a ausência de GE ou de sua ação 

pelo bloqueio de receptor citosólico eleva a expressão de L-selectina em 

neutrófilos circulantes (CAVALCANTI et. al., 2006; 2007). Este mesmo perfil de 

resposta foi observado neste estudo em animais tratados com os veículos 

RPMI ou etanol (fig. 25). No entanto, em animais tratados com os ligantes de 

TSPO, PK 11195 ou Ro5-4864, não se observou aumento na expressão de L-

selectina. Nestes animais, os valores foram semelhantes aos encontrados em 

animais controles, sem bloqueio da ação dos receptores de GE.   A aplicação 

de fMLP reduziu a expressão de L-selectina presente nos neutrófilos tratados 

com os veículos. Entretanto, esta redução não foi observada em neutrófilos 

tratados in vitro com os ligantes de TSPO (fig. 25).  

Figura 24 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a interação leucócito-endotélio na vigência 
de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram administrados por via i.p, 18 e 
1 hora antes da aplicação tópica dos ligantes de TSPO e de fMLP sobre vênulas pós-
capilares do leito mesentérico de ratos. mesentérico de ratos. Os dados representam os 
valores de médias ± erro padrão da média de 3 animais em cada grupo; *p<0.05; **p<0,01; 
***p<0.001 vs basal ou respectivo veículo; ***

 
p<0,01 vs basal ou respectivo veículo

 #
p<0,05 
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Em linfócitos, o tratamento in vivo com o RU 38486 não alterou a 

expressão da L-selectina após a administração in vitro do RPMI, do etanol ou 

do PK 11195. Porém, após a administração in vitro do Ro5-4864 houve 

diminuição na expressão desta molécula. 

  A estimulação das células com o fMLP provocou redução na  

expressão de L-selectina em células submetidas aos tratamentos com os 

veículos e com os ligantes de TSPO  (Fig 26). 
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Figura 25 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de L-selectina presente em 
neutrófilos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e 
de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 
animais.*p<0,05; **p<0,01 

 

Figura 26 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de L-selectina presente em linfócitos 
na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram administrados por via i.p, 
18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e de fMLP. Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0.05; **p<0.01 vs 
basal ou respectivo veículo;

 #
p<0.05 vs RU+ RPMI, RU + etanol e RU + PK11195. 
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5.12.2 – 2-integrina  

A literatura é controversa quanto a ação dos GE sobre a expressão de 

β2-integrina (BURTON et. al., 1995; FILEP et. al., 1997). Os resultados 

apresentados na figura 27 mostram que o tratamento in vivo com o RU 38486 

diminuiu a expressão de β2-integrina e que este perfil de resposta se manteve 

após os tratamentos com os veículos ou ligantes de TSPO.   Ainda, a adição de  

fMLP induziu expressão significativa da molécula nas células submetidas aos 

tratamentos empregados. 

0

50

100

150

200

* * *
**

In vivo Veículo RU Veículo RU Veículo RU Veículo RU

RPMI Etanol 0,001% PK 11195 Ro 5-4864In vitro

Veículo x RU 38486

In
te

n
s

id
a

d
e

 d
e

 F
lu

o
re

s
c

ê
n

c
ia

(U
n

id
a
d

e
s
 A

rb
ri

tá
ri

a
s

)

0

50

100

150

200

250

*
* *

**

Basal fMLP Basal fMLP Basal fMLP Basal fMLP

RPMI Etanol 0,001% PK 11195 Ro 5-4864

RU 38486

Basal x fMLP

In
te

n
s

id
a

d
e

 d
e

 F
lu

o
re

s
c

ê
n

c
ia

(U
n

id
a

d
e

s
 A

rb
ri

tá
ri

a
s

)

 

 

 

Diferentemente do observado em neutrófilos, linfócitos coletados de 

animais tratados com RU 38486 apresentaram expressão de β2-integrina 

semelhante à observada em células provenientes de animais controles, 

tratados com o veículo do RU 38486. No entanto, o tratamento com Ro5-4864 

reduziu a expressão desta molécula em linfócitos obtidos de animais tratados 

com RU 38486 (Fig. 28). É importante ressaltar que o estímulo utilizado para 

induzir a expressão desta molécula (fMLP) não foi eficiente em linfócitos, a 

despeito de modificações de concentrações e tempos de incubações. Desta 

forma, estão apresentados somente os dados obtidos em condições basais.  

Figura 27 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de β2-integrina presente em 
neutrófilos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e 
de. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 
animais.*p<0,05; **p<0,01 vs basal ou respectivo veículo. 
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5.12.3 – LFA-1  

A administração in vivo de RU 38486 não alterou a expressão de LFA-1 
em neutrófilos. Da mesma forma, o tratamento com os ligantes de TSPO 

também não alterou a expressão da molécula. Ainda, após adição do fMLP, 

estas células apresentaram aumento equivalente na expressão de LFA-1 em 

células submetidas aos tratamentos com veículos ou ligantes ao TSPO (Fig. 

29).  
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Figura 28 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de β2-integrina presente 
em linfócitos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de 
TSPO e de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da 
média de 8 animais. **p<0,01; vs respectivo veículo; 

#
p<0.05 vs RU+RPMI 

Figura 29 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de LFA-1 presente em 
neutrófilos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e 
de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. 
*p<0.05 vs basal.  
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Ainda, linfócitos coletados de animais tratados com o RU 38486 

apresentaram redução na expressão de LFA-1 e ainda, os tratamentos com os 

ligantes de TSPO não alterou este perfil de resposta (Fig. 30). É importante 

ressaltar que o estímulo utilizado para aumentar a expressão desta molécula 

(fMLP) não foi eficiente em linfócitos, a despeito de modificações de 

concentrações e tempos de incubações. Desta forma, estão apresentados 

somente os dados obtidos em condições basais.  
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5.12.4 – VLA-4  

Os dados obtidos mostraram que o tratamento in vivo com o RU 38486 

não alterou a expressão da VLA-4 presente em neutrófilo, e que os tratamentos 

com os ligantes com TSPO não afetou este perfil de resposta. Ainda, a adição 

de fMLP induziu a expressão da molécula nestas células após todos os 

tratamentos in vitro (Fig. 31).  

Figura 30 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de LFA-1 presente em 
linfócitos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de 
TSPO e de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 
8 animais. *p<0.05; **p<0,01 vs respectivo veículo 
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O tratamento in vivo com o RU 38486 não alterou a expressão da VLA-4 

em linfócitos. Da mesma forma, os tratamentos in vitro com os ligantes de 

TSPO também não afetou a expressão desta molécula (Fig. 32). É importante 

ressaltar que o estímulo utilizado para induzir a expressão desta molécula 

(fMLP) não foi eficiente em linfócitos, a despeito de modificações de 

concentrações e tempos de incubações. Desta forma, estão apresentados 

somente os dados obtidos em condições basais. 
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Figura 31 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de VLA-4 presente em neutrófilos 
na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram administrados por via 
i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e de fMLP. Os dados 
representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. *p<0.05; ***p<0.001 
vs basal. 

 

Figura 32 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de VLA-4 presente em 
linfócitos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de 
TSPO e de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da 
média de 8 animais. 
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5.12.5 – PECAM-1  

Os dados obtidos e apresentados na Figura 33 mostraram que o 

tratamento in vivo com o RU 38486 aumentou a expressão da PECAM-1 

presente em neutrófilos, e que os tratamentos com veículo ou com PK11195 

não afetaram este aumento de expressão da molécula. Diferentemente, o 

tratamento com Ro5-4864 inibiu o aumento na expressão da molécula. Após 

adição de fMLP, observou-se aumento na expressão em todos os grupos de 

células, exceto nas tratadas Ro5-4864 (Fig. 33). 
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Diferentemente do observado em neutrófilos, o tratamento in vivo com 

RU 38486 não alterou a expressão de PECAM-1 e, da mesma forma, os 

tratamentos com os veículos ou ligantes de TSPO não modificaram a 

expressão de PECAM-1. Na vigência de estimulação pelo fMLP, detectou-se  

aumento na expressão de PECAM-1 em todos os grupos de células, exceto 

nas tratadas com o Ro5-4864 (Fig. 34).  

 

Figura 33 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de PECAM-1 presente em 
neutrófilos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e 
de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs respectivo basal ou veículo; 

##
p<0,01 vs Veic+RPMI, 

Veic+eta e Veic+PK.  
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5.13 – Efeitos do tratamento com RU 38486 sobre a expressão de 

TSPO em neutrófilos e linfócitos após a estimulação por fMLP 

A figura 35 mostra que o tratamento in vivo com o RU 38486 diminuiu a 

expressão de TSPO presentes em neutrófilos e em linfócitos. Ainda, neutrófilos 

provenientes de animais tratados in vivo com o RU 38486 apresentam maior 

densidade de TSPO quando comparados aos linfócitos.  
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Figura 34 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de PECAM-1 presente em 
linfócitos na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou veículo foram 
administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos ligantes de TSPO e 
de fMLP. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 8 animais. 
*p<0,05 vs respectivo basal  

Figura 35 – Participação do receptor de GC sobre a expressão de TSPO em neutrófilos e 
linfócitos. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da média de 3 
animais. *p<0,01 vs respectivo veículo; 

###
p<0.001 vs neutrófilos+RU 
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5.14 Efeitos do tratamento com RU 38486 sobre a expressão de 

TSPO em célula endotelial em cultura primária  

Os dados obtidos mostraram que a administração in vivo com o RU 

38486 não alterou a densidade de receptores TSPO presentes em células 

endoteliais em cultura primária na vigência de estimulação pelo LPS (Fig. 36).  
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5.15 – Efeitos dos ligantes de TSPO, PK 11195 e Ro5-4864, sobre a 

expressão de moléculas de adesão em células endoteliais após 

tratamento com RU 38486  

A avaliação da ação dos TSPO sobre a expressão das moléculas de 

adesão endotelial na vigência de bloqueio do receptor de GE foi realizada em 

cultura primária de células endoteliais da rede microcirculatória de ratos 

tratados com RU 38486 após estimulação pelo LPS. Neste caso, os ligantes de 

TSPO foram incubados com as culturas celulares por 1 hora e em seguida 

foram estimuladas pelo LPS por 2 horas.   

 

 

Figura 36 – Participação do receptor de GC sobre a expressão de TSPO em cultura 
primária de célula endotelial. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão 
da média de 6 animais.  
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5.15.1 – PECAM-1  

Os dados obtidos mostraram que a administração in vivo de RU 38486 

não alterou a expressão de PECAM-1 presente nas células endoteliais e que 

os ligantes de TSPO não induzem efeito sobre a expressão desta molécula. A 

estimulação com LPS não alterou a expressão de PECAM-1 nestas células e 

os ligantes de TSPO também não afetaram esta expressão (Fig.37). 
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5.15.2 – VCAM-1  

 

Os dados apresentados na Figura 38 mostram que a administração in 

vivo de RU 38486 também não alterou a expressão de ICAM-1 presente em 

células endoteliais e que os ligantes de TSPO não foram capazes de alterar 

esta expressão. Adicionalmente, a estimulação com LPS não alterou a 

expressão da molécula nestas células, que também não foi modificada pela 

ação dos TSPO (Fig.38). 

 

Figura 37 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de PECAM-1 presente em célula 
endotelial em cultura primária na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou 
veículo foram administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos 
ligantes de TSPO e de LPS. Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da 
média de 3 animais. 
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6.0 – DISCUSSÃO 

A relação entre os BZD e a resposta inflamatória tem sido estabelecida 

há longo período de tempo. Mais recentemente, as investigações tornaram-se 

mais aprofundadas com a identificação da expressão dos TSPO em células do 

SNC e periféricas, e seu envolvimento na modulação da resposta inflamatória. 

Assim, a literatura tem mostrado a participação dos TSPO na gênese de 

diversas doenças de origem inflamatória e câncer, sendo que a densidade de 

expressão do receptor está relacionada com o grau de inflamação e 

malignidade tumoral (MAASER et. al., 2005; CHEN;GUILARTE, 2006; 2008; 

PAPADOPOULOS et. al., 2006; VLODAVSKY; SOUSTIEL, 2007; 

SCARF;KASSIOU, 2011; ZHENG et. al., 2011). No entanto, os mecanismos 

envolvidos nestas ações ainda não estão estabelecidos e os dados, embora 

que ainda fragmentários, sugerem a participação dos GE nestes efeitos. 

Abordando este tema, os resultados apresentados neste trabalho mostram a 

seletividade de ações de ligantes de TSPO da classe dos benzodiazepínicos e 

de isoquinolona carboxamida sobre os mecanismos celulares da migração 

leucocitária para o foco de inflamação. Adicionalmente, os dados apresentados 

mostram a correlação entre os TSPO e receptores citosólicos de 

glicocorticóides na modulação da interação leucócito-endotélio.  

Figura 38 – Efeitos dos ligantes de TSPO sobre a expressão de ICAM-1 presente em célula 
endotelial em cultura primária na vigência de tratamento com RU 38486. O RU 38486 ou 
veículo foram administrados por via i.p, 18 e 1 hora antes da administração in vitro dos 
ligantes de TSPO e de LPS.  Os dados representam os valores de médias ± erro padrão da 
média de 3 animais.  



P á g i n a  | 82 

 

Dentre as diversas técnicas estabelecidas para estudar o tráfego de 

leucócitos, a observação direta por microscopia intravital é uma das mais 

empregadas, pois a técnica permite acompanhar o comportamento migratório 

celular in vivo, pela mensuração das interações das células circulantes com a 

parede de vasos da microcirculação e sua migração no interstício, em 

condições basais e de inflamação (HALIN et. al., 2005). O recrutamento de 

leucócitos é um processo dinâmico e a etapa inicial do processo, que envolve a 

interação dos leucócitos circulantes ao endotélio de vênulas pós-capilares, 

mediada pela expressão de moléculas de adesão, deve ser um mecanismo 

efetivo. Assim, prejuízos nestes eventos comprometem a evolução da resposta 

inflamatória e a interferência farmacológica nos mesmos tem sido alvo de 

investigação da indústria farmacêutica para o desenvolvimento de anti-

inflamatórios mais seletivos (GOBBETTI et. al., 2011; KITAGAKI et. al., 2011; 

NI et. al., 2011).       

A literatura cita apenas um único estudo que relata o papel de ligantes 

de TSPO sobre a interação leucócito-endotélio. Em modelo de inflamação 

induzida pela carragenina, o tratamento in vivo com diazepam diminuiu o 

número de leucócitos rolling e o número de células migradas para o tecido 

extravascular no leito mesentério (LAZZARINI et. al., 2010). Os dados 

apresentados no presente trabalho corroboram a modulação dos ligantes 

benzodiazepínicos na interação leucócito-endotélio, uma vez que, a aplicação 

tópica um outro ligante de TSPO da classe dos benzodiazepínicos, o Ro5-

4864, sobre o leito mesentérico  impediu a diminuição do número de leucócitos 

rolling e o consequente aumento de células aderentes à parede vascular 

causados pela estimulação com agente flogístico, que neste caso foi o agonista 

de receptor ligado à proteína G (GPCR), o fMLP. É importante salientar que 

com o desenvolvimento da resposta inflamatória, existe correlação inversa 

entre o número de leucócitos rolling e aderidos, uma vez os leucócitos “rollers” 

aderem à parede vascular com o decorrer do processo (SCHMID-SCHONBEIN 

et. al., 1980; DAHLEN et. al., 1981). 

No processo de migração celular, os leucócitos adquirem diferentes 

fenótipos, sendo que estas alterações estão relacionadas, pelo menos 
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parcialmente, à expressão diferenciada de receptores de superfícies para os 

diferentes mediadores inflamatórios envolvidos no processo, além das 

moléculas de adesão (SCAPINI et. al., 2000).  Com base nos dados obtidos, 

tornou-se evidente estudar as ações dos ligantes de TSPO sobre a expressão 

de diversas moléculas de adesão.  

Ainda, os resultados obtidos neste trabalho mostram que os ligantes de 

TSPO não possuem ações relevantes sobre a expressão basal de moléculas 

de adesão nas membranas celulares, mas que o ligante da classe dos 

benzodiazepínicos, o Ro5-4864, modula seletivamente a expressão de 

moléculas de adesão em leucócitos na vigência de estimulação pelo fMLP. 

Esta conclusão foi baseada nos seguintes resultados: 1) o tratamento de 

leucócitos circulantes com Ro5-4864 inibiu a clivagem da L-selectina induzida 

pelo fMLP em neutrófilos, mas não em linfócitos; não afetou a expressão de β2 

integrina em neutrófilos ou linfócitos; inibiu o aumento de expressão de LFA-1 

induzida pelo fMLP em neutrófilos; induziu aumento basal de PECAM-1 em 

neutrófilos, inibiu o aumento provocado pelo fMLP em neutrófilos e linfócitos; 2) 

nenhum dos tratamentos com os ligantes de TSPO afetaram a expressão de 

moléculas de adesão nas culturas de célula endotelial.  

É importante ressaltar que a ação preferencial dos ligantes de TSPO em 

leucócitos não se deve a ausência destes receptores no endotélio, uma vez 

que neste trabalho suas expressões na cultura primária de célula endotelial 

foram mostradas, embora que em menores proporções que neutrófilos. Ainda, 

vale mencionar que os neutrófilos circulantes parecem ser células alvos dos 

ligantes de TSPO, uma vez que apresentam alta densidade de receptores, 

maiores que linfócitos, e que a ação do fMLP estimula suas expressões. Os 

dados obtidos em neutrófilos corroboram a literatura (CANAT et. al., 1993; DE 

LIMA et. al., 2010), mas o aumento de expressão induzido pelo GPCR em 

neutrófilos está sendo mostrado pela primeira vez neste trabalho.  

Está bem estabelecido pela literatura que a ativação de leucócitos 

circulantes leva a uma downregulation da L-selectina na superfície celular, 

causado pela clivagem da molécula pela ação de metaloproteases de 

membrana (KISHIMOTO et al., 1989), sendo esta  fundamental para que as 
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células cessem o rolamento para subseqüente firme adesão dos leucócitos à 

parede vascular. Assim, a interferência neste processo causado pelo Ro5-4864 

pode ser um dos determinantes das inibições causadas pelo tratamento com 

Ro5-4864 sobre o comportamento rolling e de adesão de leucócitos após 

estimulação pelo fMLP. Seguindo a linha de evidências da literatura, poder-se-

ia esperar que o tratamento com o ligante da classe dos benzodiazepínicos 

pudesse afetar a expressão das 2-integrinas, uma vez que é bastante 

evidente a participação das 2-integrinas na firme adesão de neutrófilos 

(ALBELDA et. al., 1994; LEY et. al., 2007; SMITH 2008). Instigantemente, o 

Ro5-4864 não alterou o aumento de expressão causado pelo fMLP e este dado 

levantou duas hipóteses: 1) que a clivagem da L-selectina não seja importante 

para a expressão das 2-integrinas, contribuindo para elucidar este ponto de 

controvérsia na literatura  e 2) que outra via de ação deste ligante de TSPO 

possa estar envolvida na interferência sobre o processo de adesão. De fato, os 

dados aqui obtidos mostram que o tratamento com Ro5-4864 inibiu o aumento 

das expressões de PECAM-1 em neutrófilos e linfócitos e de LFA-1 em 

neutrófilos induzido pelo fMLP. A PECAM-1 é uma molécula constitutivamente 

expressa em alguns tipos celulares, entre os quais as células endoteliais, onde 

sua expressão é predominante nas junções interendoteliais em plaquetas e em 

alguns tipos de leucócitos, como neutrófilos, linfócitos e monócitos (DE LISSER 

et. al., 1993). Além da importância da PECAM-1 na transmigração leucocitária 

pela ligação homotípica da molécula presente nos leucócitos e no endotélio 

(DE LISSER et. al., 1993; MULLER et. al., 1993; VAPORCIYAN et. al., 1993), 

tem sido mostrado, recentemente, que a PECAM-1 possui funções complexas 

e está envolvida em outras funções biológicas como a angiogênese, apoptose, 

agregação plaquetária e até mesmo exerce funções antiinflamatórias (ILAN; 

MADRI, 2003; NEWMAN; NEWMAN, 2003; SOLOWIEJ et. al., 2003 

PRIVRATSKY et. al., 2010). Assim, a ação do Ro5-4686 sobre a expressão da 

PECAM-1 pode ter implicações biológicas maiores que as descritas neste 

trabalho e que estudos adicionais serão necessários para elucidar estes 

aspectos.  

A exemplo da L-selectina, a PECAM-1 possui expressão constitutiva na 

membrana celular e sua expressão também é dependente de clivagem protéica 
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após estimulação, de re-internalização e recirculação para a membrana celular 

(BEVILACQUA 1993; WOODFIN et. al., 2007).  Com base nos resultados 

apresentados neste trabalho é possível supor que a ativação do TSPO pelo 

Ro5-4864 induza sinalização intracelular que interfira com os mecanismos 

responsáveis pela expressão destas moléculas após a ativação pelo GPCR.  

As vias envolvidas podem ser complexas e estudos complementares, que 

envolvam estratégias farmacológicas, serão necessários para a elucidação dos 

mecanismos envolvidos na modulação exercida pelos TSPO na expressão de 

moléculas de adesão.  

Sabe-se que as células endoteliais são fundamentais na interação 

leucócito-endotélio e que elas são responsáveis por direcionar o trafico de 

leucócitos para o foco inflamatório por meio da regulação da expressão de 

moléculas de adesão como a PECAM-1, ICAM-1 e VCAM-1 (BEVILACQUA et. 

al., 1987). A literatura tem mostrado que animais com menor expressão de 

PECAM-1 apresentaram prejuízo na transmigração neutrofílica (SCHENKEL et. 

al., 2006). Ainda, monócitos e neutrófilos, na presença de anticorpos 

monoclonais anti PECAM-1 apresentaram menores transmigrações in vitro 

(MULLER et. al., 1993). Já a ICAM-1, além de seu papel na transmigração, 

está envolvida na interação entre células apresentadoras de antígenos e 

células T (LAWSON;WOLF, 2009).  

Como já salientado anteriormente, mostramos neste trabalho que as 

células endoteliais expressam TSPO, mas a ativação destes por ligantes da 

classe dos benzodiazepínicos ou isoquinolona carboxamida parecem não 

afetar as expressões das moléculas de adesão envolvidas na interação 

leucócito-endotélio. No entanto, ensaios adicionais deverão ser realizados para 

confirmar esta hipótese, os quais incluem a ativação celular por GPCR.    

A locomoção celular é um processo dependente de fatores como, sítios 

de adesão, polarização da actina presente no citoesqueleto, reorganização dos 

microtúbulos, dentre outros, que associados, permitem a movimentação e 

orientação celular em resposta a um agente quimiotáxico. Assim, a presença 

de receptores de adesão e de agentes quimiotáxicos, bem como os seus 

rearranjos na membrana da célula é crucial para a indução da sinalização 
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intracelular responsável por estes efeitos. Neste contexto, estudos têm 

mostrado a importância de moléculas de adesão, como as integrinas e 

imunoglobulinas neste processo (RIDLEY et. al., 2003; WU et. al., 2005). De 

fato, quando analisamos os efeitos desses ligantes sobre o processo de 

quimiotaxia observamos que o Ro5-4864 inibiu a migração de neutrófilos frente 

ao fMLP, da mesma forma que inibiu a interação leucócito-endotélio e as 

expressões das moléculas de adesão. No entanto, observamos que os 

tratamentos com PK11195 não afetou as propriedades de adesão, mas 

aumentou a locomoção orientada de neutrófilos.  Assim, pode-se sugerir que 

esses ligantes de TSPO modulem de maneira diferente os mecanismos 

intracelulares envolvidos com a migração de leucócitos.  

Os peptídeos N-formilados, entre os quais fMLP, utilizado neste trabalho 

como agente flogístico, ligam-se com alta afinidade aos receptores FPR, em 

especial ao FPR-1 (SHOWELL et. al., 1976; BOULAY et. al., 1990; BAO et. al., 

1992; RABIET et. al., 2007). O FPR-1 está acoplado à proteína G, mais 

especificamente à Gi1, Gi2 Gi3 (WENZEL-SEIFERT et. al., 1999; LEE et. al., 

2002). A ligação do agonista ativa a proteína G, que se dissocia em unidades  

e , ativando a fosfolipase C. Esta, por sua vez, gera o inositol trifosfato, 

aumentando o cálcio intracelular, devido a sua liberação do reticulo 

endoplasmático, e o diacilglicerol, ativando as fosfoquinases (BERRIDGE, 

1993; BOKOCH, 1995). Assim, em células não ativadas, a concentração 

citosólica de cálcio é baixa (100 nM), quando comparada com os níveis 

extracelulares. Entretanto, a concentração citosólica aumenta rapidamente e 

passa a concentrações micromolares após estimulação por quimioatraentes 

(FU et. al., 2006), sendo este fenômeno fundamental para a locomoção 

orientada dos neutrófilos (HUANG et. al., 1993).      

A literatura tem sugerido que a ação dos TSPO é dependente de 

modificações dos níveis intracelulares de cálcio. Observou-se que derivados de 

ligantes endógenos (Diazepam binding inhibitor - DBI) ou sintéticos (Ro5-4864 

e PK11195) são capazes de induzir aumento nos níveis de cálcio intracelular 

(COSENTINO et. al., 2000; MARINO et. al., 2001; OSTUNI et. al., 2007). 

Adicionalmente, é descrito que os BZD afetam funções de células imunes 



P á g i n a  | 87 

 

dependentes de cálcio, como fagocitose, quimiotaxia e produção de ânion 

superóxido (LAGUI-PASINI et. al., 1987; FINNERTY et. al., 1991), e que alguns 

desses efeitos promovidos por BZD são antagonizados pelo uso do bloqueador 

de canal de cálcio voltagem dependente do tipo L (MARINO et. al., 2001; 

SILVA, 2003 – tese). Assim, é possível supor que os efeitos relacionados aos 

ligantes de TSPO observados no presente trabalho possam envolver e/ou 

depender de mudanças nas concentrações intracelulares de cálcio. Com base 

nestas fundamentações, buscou-se avaliar os efeitos destes ligantes sobre o 

influxo de cálcio intracelular e, neste momento, o trabalho foi conduzido em 

neutrófilos estimulados com o fMLP ou com bradicinina, no sentido de elucidar 

a especificidade da ação dos TSPO .  

 Da mesma forma que o FMLP, o receptor para bradicinina está acoplado 

à proteína G (WENZEL-SEIFERT et. al., 1999; LEE et. al., 2002) e sua ativação 

coincide com mecanismos intracelulares similares aos da ativação do fMLP. 

(BERRIDGE, 1993; BOKOCH, 1995). De fato, no presente trabalho foi 

observado, em ensaios de microscopia confocal, aumento nos níveis 

intracelulares de cálcio em neutrófilos após estimulação com fMLP ou com 

bradicinina, em concordância com a literatura (ANDERSON;GOOLAM 

MAHOMED, 1997; BERTRAM et. al., 2007; LIAO et. al., 2008). Diferentemente, 

os ligantes de TSPO, per se, não afetaram o influxo intracelular de cálcio, 

contrastando com dados prévios obtidos por outros autores, mas alteraram o 

aumento dos níveis intracelulares de cálcio causado pela ação do fMLP. 

Consentino e colaboradores (2000) observaram aumento nos níveis de cálcio 

em neutrófilos de humanos após incubação in vitro com ligante endógeno de 

TSPO (Diazepam binding inhibitor – DBI) ou com o Ro5-4864. Adicionalmente, 

foi observado que o tratamento com o PK11195 antagonizou os efeitos 

promovidos pelo Ro5-4864. Da mesma forma, Marino e colaboradores (2000) 

descreveram aumento de cálcio intracelular nestas mesmas células quando 

incubadas com o diazepam ou Ro5-4864. Diferentemente, Ostuni e 

colaboradores (2007) mostraram que o PK11195, considerado por muitos 

autores um antagonista de TSPO, também promoveu um aumento no influxo 

de cálcio em células de linhagem HT-29 (adenocarcinoma humano). Assim, 

pode-se sugerir que os ligantes de TSPO afetam a mobilização de cálcio no 
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interior da célula, apesar dos resultados ainda serem controversos, e que as 

condições experimentais empregadas nos estudos, como concentrações dos 

ligantes, períodos de incubações e tipos celulares empregados podem ter 

contribuído pela divergência dos dados encontrados na literatura. No entanto, 

neste trabalho, pode-se supor que a ação dos TSPO sobre a mobilização de 

cálcio intracelular esteja ligada à modulação sobre a quimiotaxia, já que a 

incubação com o Ro5-4864 inibiu a quimiotaxia e a elevação de cálcio 

intracelular causado pelo fMLP e o tratamento com o PK11195 elevou estes 

parâmetros celulares.  

Os resultados apresentados neste trabalho mostram que os ligantes de 

TSPO comportaram-se de maneira distinta sobre os parâmetros de adesão e 

de locomoção leucocitária, bem como na mobilização de cálcio citoplasmático 

em neutrófilos. Com base em um estudo de entalpia e entropia da interação 

ligante-receptor, pressupõe-se que o Ro5-4864 atuava como um agonista de 

TSPO, enquanto que o PK11195 pode ser considerado um antagonista (LE 

FUR et. al., 1983). Entretanto, essa classificação é duvidosa, tendo em vista 

que sobre certas circunstancias, dependendo do tipo celular e da concentração 

de ligantes utilizada, a ativação dos receptores TSPO por ambos os ligantes 

induzem efeitos semelhantes (SHANY et. al., 1994). Na tentativa de elucidar a 

possível interação alostérica entre os ligantes de TSPO, alguns eventos foram 

estudados após a incubação de concentrações equimolares dos ligantes.  

Nestes casos, verificou-se que o tratamento com PK11195 reverteu as ações 

do tratamento com Ro5-4864 sobre a expressão de L-selectina e PECAM-1, e 

que o Ro5-4864 reverteu o aumento de influxo de cálcio e a quimiotaxia 

induzida pelo PK11195 na vigência de estimulação pelo fMLP .  

Os TSPO foram identificados em diferentes células imunes como 

monócitos, macrófagos, neutrófilos (ZAVALA et. al., 1984; ZAVALA; LENFANT, 

1987; SCHLUMPF et. al., 1990, 1992) e linfócitos (ROCCA et. al., 1993), e 

mais, sabe-se que sua densidade varia dependendo do tipo celular. Nossos 

resultados confirmaram que neutrófilos expressam maiores níveis de TSPO 

quando comparados aos linfócitos, o que pode indicá-los como uma célula 

periférica alvo para as ações dos ligantes de TSPO (CANAT et. al., 1993; DE 
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LIMA et. al., 2010).  Ainda, nossos resultados mostraram que a estimulação por 

fMLP aumentou os níveis de TSPO presentes em neutrófilos, mas não em 

linfócitos, sugerindo que a ativação da vias induzidas por GPCR aumentam a 

especificamente a expressão dos TSPO.  No entanto, o aumento de expressão 

de TSPO parece não ser induzida somente pela ativação de GPCR, uma vez 

que a estimulação pelo LPS aumentou os níveis de TSPO presentes em 

células endoteliais. Embora estes dados tenham sido obtidos em ensaios in 

vitro, podem corroborar o aumento na expressão de TSPO em condições 

inflamatórias in vivo (CHEN:GUILARTE, 2008) e sua indicação recente de 

marcador biológico de inflamação, que vem sendo sugerida em diferentes 

condições de doença (DOORDUIN et. al., 2008; PAPADOPOULOS;LECANU, 

2009).   

Concluindo, os resultados aqui apresentados indicam, pela primeira vez, 

o TSPO como modulador endógeno de mecanismos intracelulares da ativação 

dos GPCR envolvidos na interação leucócito-endotélio e na locomoção de 

neutrófilos, relacionando as ações do TSPO com a resposta inflamatória inata.  

A literatura tem sugerido a existência de uma relação entre os 

receptores TSPO e os GC e que, a modulação exercida pelos 

benzodiazepínicos sobre a resposta imune seja dependente do aumento da 

secreção de GC (PAPADOPOULOS et. al., 1998; LAZZARINI et.al., 2010). 

Neste trabalho avaliamos esta possibilidade nos fenômenos de interação 

leucócito-endotélio, empregando células obtidas de animais previamente 

tratados com o RU 38486, um antagonista de receptor de GC.  

Os dados da literatura são bastante incisivos quanto a farmacocinética e 

farmacodinâmica do RU 38486 (PEERS, et. al., 1993; LIANG-SUO et. al., 2002; 

CAVALCANTI et. al., 2007; JURADO, 2009) e, assim, tem sido observado que 

sua meia-vida é superior a 24 horas e que o tratamento in vivo com RU 38486 

exacerba os eventos da resposta inflamatória (LAUE et. al., 1988; PEERS et. 

al., 1988; FARSKY et al., 1995; PITZALIS et. al., 2002; CAVALCANTI et. al., 

2007; ZHANG et. al., 2009). Neste contexto, a migração de neutrófilos é um 

parâmetro importante na avaliação da dinâmica do antagonista, já que animais 

tratados com RU 38486 apresentam aumento no numero de rolling de 
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leucócitos, bem como no número de células aderidas à parede vascular que, 

conseqüentemente, induz incremento no número de células migradas para o 

tecido inflamado (FARSKY et. al., 1995; TJANDRA et. al., 1996).  

Uma vez que não há indicador biológico circulante que seja marcador da 

eficácia do tratamento com RU 38486, neste trabalho escolhemos investigar o 

efeito do tratamento por nós preconizado no modelo de inflamação peritoneal 

aguda induzida pelo LPS, quantificando a mobilização local de neutrófilos. Os 

resultados obtidos mostraram a eficácia do bloqueio do receptor, pelo aumento 

acentuado no numero de leucócitos para o peritônio inflamado, principalmente, 

de polimorfonucleares. Da mesma forma, animais tratados com RU 38486 

apresentaram aumento nos fenômenos de interação leucócito-endotélio, 

corroborando a literatura (ROVAI et. al., 1998; LEECH et. al., 2000) e 

mostrando que os GE, via receptor citosólico, controlam o comportamento 

rolling e a adesão de leucócitos (FARSKY et al., 1995).  Adicionalmente, este 

trabalho mostra que a relação entre os GE e TSPO, em especial aos ligantes 

da classe dos benzodiazepínicos, no controle da interação leucócito-endotélio, 

uma vez que o tratamento com Ro5-4864 reduziu o número de leucócitos em 

comportamento rolling e adesão em animais com bloqueio do receptor de GE.    

Os GE modulam a interação leucócito-endotélio pelo controle da 

expressão de moléculas de adesão nas membranas dos leucócitos e da célula 

endotelial (FILEP et. al., 1997; PIPITONE et. al., 2001; LEONE et. al., 2004; 

CAVALCANTI et. al., 2006). Neste sentido, os dados aqui obtidos corroboraram 

a literatura, uma vez que os GE modularam a expressão de L-selectina e ainda, 

mostraram que o tratamento com Ro5-4864 alterou a ação do bloqueio do 

receptor de GE. Uma vez que a ação preferencial dos GE ocorre no controle da 

clivagem da L-selectina por controlar a ação de metaloproteases de membrana 

(ZHAO et. al., 2001; SMALLEY;LEY, 2005), é possível supor que a ativação 

dos ligantes de TSPO pelo Ro5-4864 interfira com este sistema enzimático. 

Esta hipótese pode ser reforçada pela observação que nestas células, o 

tratamento com Ro5-4864 inibiu a clivagem induzida pelo fMLP.  No entanto, 

estudos adicionais são necessários para elucidar esta hipótese. 
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Enquanto que a ação dos GC sobre a expressão de L-selectina em 

neutrófilos está bem estabelecida, pouco se sabe a respeito do papel dos GE 

sobre a expressão de L-selectina em linfócitos. Os dados aqui obtidos 

mostraram que os GE não alteraram a expressão de L-selectina presente nos 

linfócitos, corroborando aos dados obtidos por Cavalcanti e colaboradores 

(2006), que também não observaram alteração na expressão desta molécula 

em células mononucleares. Entretanto, após tratamento in vivo com o 

bloqueador de receptor de GC e o tratamento in vitro com Ro5-4864 houve 

alteração na expressão desta molécula, mostrando, mais uma vez, uma 

possível interação entre esses dois receptores. 

Como já salientado na Introdução, a ação dos GE sobre a expressão de 

β2-integrina é controversa (BURTON et. al., 1995; FILEP et. al., 1997; 

CAVALCANTI et. al., 2006). No presente estudo mostramos a ação dos GE 

sobre a expressão desta molécula, já que neutrófilos de animais tratados com 

RU 38486 apresentaram redução na expressão da molécula, porem esta 

diferença não é observada após a estimulação pelo fMLP. Uma explicação 

plausível para redução da expressão em condições basais pode ser a 

expressão exacerbada de L-selectina, visto que uma correlação inversa entre 

as moléculas pode ser observada em algumas condições. No entanto, a 

reversão de efeito após estimulação é instigante e mostra a complexidade das 

ações induzidas pelo bloqueio do receptor de GE e ativação de GPCR. 

Interessantemente, a ativação de TSPO não alterou o perfil de resposta sobre 

a expressão das β2-integrinas, o que corrobora os dados prévios deste 

trabalho e sugere que os TSPO ative vias específicas no controle das 

expressões das moléculas de adesão.  

Neste contexto, os dados obtidos nos ensaios que visaram investigar a 

expressão de PECAM-1 ratificam que, a exemplo da L-selectina, a PECAM-1 é 

alvo de ação dos GE e da ativação dos TSPO em neutrófilos.  Em condições 

basais, os tratamentos com RU 38486 e com Ro5-4864 aumentaram a 

expressão desta molécula, porém na vigência de estimulação pelo fMLP, o 

Ro5-4864 inibiu a elevação na expressão da molécula.  É importante ressaltar 

que a literatura é escassa quanto a estas ações dos GE e dos ligantes de 
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TSPO sobre a expressão de PECAM-1, e, assim não é possível estabelecer 

comparações entre os resultados obtidos. Somente Cavalcanti e colaboradores 

(2007) mostraram aumento de expressão da PECAM-1 em células endoteliais 

obtidas de animais adrenalectomizados ou tratados com RU 38486.    

De fato, dados preliminares de Lazzarini e colaboradores (2006; 2010) 

mostram que o agonista de TSPO reverte, parcialmente, o aumento de 

migração leucocitária e da interação leucócito-endotélio em animais tratados 

com RU 38486. Desta forma, nossos dados podem explicar, pelo menos em 

parte este dado, uma vez que os ligantes de TSPO reverteram o aumento de 

expressão de L-selectina causada pelo RU 38486. Ainda, estes autores 

mostraram que o óxido nítrico (NO) pode também estar envolvido na 

modulação desses ligantes sobre a migração leucocitária, já que o tratamento 

com doador de NO ou inibidor da síntese de NO inibiu ou potencializou, 

respectivamente, a redução da interação leucócito-endotélio (LAZZARINI et. 

al., 2010).  Desta forma, pode-se supor que a ação dos ligantes de TSPO sobre 

a migração leucocitária é complexa e dependente de diferentes vias, entre as 

quais os GC.  

Sabe-se que os glicocorticoides endógenos ou exógenos são capazes 

de modular a expressão das moléculas presentes no endotélio. A literatura tem 

mostrado que o tratamento de HUVEC com dexametasona inibiu a expressão 

destas moléculas induzida por LPS e mais, que o tratamento com o RU38486 

reverteu este efeito (CRONSTEIN et. al., 1992). Em outro trabalho, observou-

se aumento na expressão de PECAM-1, ICAM-1 e VCAM-1 em células 

endoteliais de animais tratados com RU38486 ou adrenalectomizados 

(CAVALCANTI et. al., 2007). Em nosso trabalho, não observamos alteração na 

expressão destas moléculas em células endoteliais de animais com o bloqueio 

do receptor de glicocorticoide. Isto pode ser devido a diferença no tempo de 

tratamento com o RU38486, já que em nosso trabalho os animais foram 

tratados 18h e 1h antes dos experimentos, enquanto que no estudo de 

Cavalcanti e colaboradores (2007) os animais foram tratados por 7 dias. Ainda, 

parece não haver uma relação entre os receptores de glicocorticóides e os 

TSPO no controle da expressão de PECAM-1 e ICAM-1 presente nestas 
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células, já que não observamos alteração após tratamento com o RU 38486 e 

os ligantes de TSPO.  

Uma vez que os dados acima mostraram a possível interação entre os 

receptores de GE e de TSPO na interação leucócito-endotélio, tornou-se 

interessante avaliar o controle dos GE sobre a expressão dos TSPO. De fato, 

os dados obtidos mostraram que na ausência de ação dos GE há diminuição 

da expressão de TSPO em neutrófilos e linfócitos, mas não em células 

endoteliais, sugerindo que nas células circulantes, a ativação de receptores de 

GE favorece a expressão dos TSPO. Esta relação pode ter significado 

importante na modulação da resposta inflamatória, uma vez os níveis de GE 

circulantes elevam-se marcantemente nas etapas iniciais do processo 

inflamatório (LEME; SCHAPOVAL, 1975). Assim, a elevação deste hormônio 

poderia induzir a expressão de TSPO, contribuindo para a modulação do 

processo inflamatório. No entanto, esta afirmação é especulativa e dados 

adicionais serão necessários para elucidar esta hipótese.  

Em conjunto, os dados obtidos neste estudo mostram que os ligantes de 

TSPO modulam diferentemente os eventos da migração leucocitária para o 

sítio de lesão inflamatória que existe uma correlação entre os receptores de 

TSPO e GE neste processo.    

7.0 – CONCLUSÕES  

1. O ligante de TSPO, Ro5-4864, alterou a ação do peptídeo formil-

metionil-leucilfenilalanina (fMLP), um agonista de receptor ligado a proteína G, 

uma vez que inibiu a diminuição do rolling, o aumento de células aderentes, a 

clivagem de L-selectina, o aumento de expressão de PECAM-1, a quimiotaxia  

e o influxo de cálcio em neutrófilos;   

2. O ligante de TSPO, PK 11195 aumentou o influxo de cálcio induzido 

pelo fMLP e a quimiotaxia de neutrófilos;  

3. A co-administração dos ligantes de TSPO, Ro5-4864 e PK 11195, 

reverteu os efeitos do Ro5-4864 sobre a expressão de L-selectina e PECAM-1 , 

o influxo de cálcio e a quimiotaxia de neutrófilos,  
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4. O bloqueio de receptor de glicocorticóide promoveu aumento no 

número de células rolling e células aderentes, aumento na expressão de L-

selectina e PECAM-1 em neutrófilos, diminuição na expressão de 2-integrina 

em neutrófilos e LFA-1 em linfócitos bem como a diminuição na expressão de 

TSPO presente em leucócitos; 

5. A possível inter-relação dos TSPO e GE foi verificada uma vez que o  

Ro5-4864  inibiu o aumento do número de leucócitos rolling e aderidos à 

parede vascular in vivo causado pelo tratamento com RU 38486; inibiu o 

aumento da  expressão de L-selectina em neutrófilos, de 2-integrina em 

linfócitos e  de PECAM-1 em leucócitos; 

6. A expressão de TSPO, presente em neutrófilos, é ampliada após 

estímulo com fMLP; 

7. A célula endotelial obtida da microcirculação do músculo cremaster de 

ratos expressa TSPO, mas sua interação aos ligantes Ro5-4864 ou PK11195 

não alterou a expressão de moléculas de adesão em condições basais ou após 

estimulação pelo LPS. 

Em conjunto, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os 

ligantes de TSPO modulam diferentemente as funções de adesão e mobilidade 

de leucócitos e que uma relação alostérica de agonismo/antagonismo entre 

estes pode ser sugerida. Adicionalmente, os resultados mostram uma possível 

relação entre os TSPO e os receptores de citoplasmáticos de GE no controle 

da interação leucócito-endotélio.  
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