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RESUMO 

 

MOREIRA, T. C. C. Efeitos do ácido clorogênico sobre fenômenos celulares da 

resolução da inflamação 2014. 51 f. Tese (Dissertação de Mestrado). Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  
 

A imunidade inata é um mecanismo ativado rapidamente para permitir a defesa do 

organismo contra injúrias de diferentes origens. No entanto, a exacerbação do 

processo inato é prejudicial ao hospedeiro e pode levar a cronicidade do processo. 

Os neutrófilos são as células importantes na resposta inata, que após exercerem 

suas ações no processo, devem ser eliminadas para o retorno da homeostasia. 

Nesta fase, os neutrófilos entram em apoptose e são fagocitados por macrófagos 

residentes. O ácido clorogênico (ACG) é componente frequente de alimentos, em 

especial em grãos, e apresentam propriedades anticancerígenas, antimutagênicas, 

antipiréticas, antifúngicas, antioxidantes, analgésicas e anti-inflamatórias. Neste 

último contexto, as ações do ACG na instalação do processo têm sido bem 

demonstradas, mas seu potencial de interferir com a resolução da inflamação ainda 

é fragmentária. Desta forma, o presente trabalho visou avaliar os mecanismos de 

ação do ACG na resolução da inflamação, focando nos mecanismos de morte dos 

foram empregados 

camundongos, adultos, machos da linhagem Swiss. Neutrófilos peritoneais foram 

recrutados 4 horas após injeção local de glicogênio de ostra 1% e macrófagos 

peritoneais foram obtidos 96 horas após a injeção local de tioglicolato de sódio a 3%. 

Os resultados obtidos mostraram que o tratamento com ACG por 24 horas, na 

concentração 1, 10, 50 e 100 mM, aumentou a porcentagem de número de 

neutrófilos apoptóticos e não alterou a porcentagem de neutrófilos em necrose; a 



 
 

incubação de ACG por 1 hora, na concentração 1, 10, 50 e 100 mM, com 

macrófagos peritoneais aumentou a capacidade destas células fagocitarem 

neutrófilos apoptóticos; reduziu a secreção do tumor de necrose tumoral (TNF-alfa), 

não alterou a secreção de interleucina-10 e não interferiu com as expressões de 

MHC-II e de CD36. Em conjunto, os dados obtidos sugerem que o ACG pode 

controlar a resolução da inflamação por induzir a apoptose de neutrófilos e a 

fagocitose destes por macrófagos. 

  

 
Palavras-chave: apoptose, fagocitose, resolução da inflamação, ácido clorogênico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MOREIRA, T.C.C. Effects of chlorogenic acid on cellular phenomena of 
resolution of inflammation 2014. 51 f. Thesis (Master thesis). Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2014. 

 

Innate immunity is a rapidly activated mechanism to allow the body's defense against 

injuries from different origins. However, exacerbation of innate process is detrimental 

to the host and can lead to chronic process. Neutrophils are important cells in innate 

response, which after performing their actions in the process, should be eliminated 

for the return of homeostasis. At this stage, the neutrophils undergo to apoptosis and 

are phagocytosed by resident macrophages. The chlorogenic acid (CGA) is a 

frequent component of foods, in particular grain, and it has anticancer, 

antimutagenic, antipyretic, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory and analgesic 

properties. In this latter context, the actions of the ACG in the initial phases of the 

inflammatory process have been well documented, but its potential to interfere with 

the resolution of inflammation is still fragmented. Thus, the present study aimed to 

evaluate the mechanisms of action of ACG in the resolution of inflammation, focusing 

on mechanisms of neutrophil death and phagocytosis of macrophages. Hence, Swiss 

adult, male mice were employed as donor of neutrophils and macrophages. 

Peritoneal neutrophils were recruited 4 hours after local injection of 1% oyster 

glycogen and used for assessment of cell death mechanism, besides being used as 

apoptotic cells to be phagocyted. Peritoneal macrophages recruited 96 hours after 

the injection of 3% thioglycollate medium were used to 1) phagocytosis assay 2) 

Quantification of inflammatory mediators in the supernatant 3) quantification of MHC-

II and CD36. The results showed that treatment with ACG, during 24 hours, at 

concentrations of 1, 10, 50 or 100 mM increased the percentage of apoptotic 

neutrophils and did not induced necrosis; incubation of macrophages during 1 hour 

with 1, 10, 50 or 100 mM increased the capacity of these cells to phagocyte apoptotic 

neutrophils; reduced tumor secretion of tumor necrosis factor (TNF-alpha) and did 

not alter the secretion of interleukin-10, and did not interfere with the expression of 

MHC-II and CD36. Together, these data suggest that the ACG can control the 



 
 

resolution of inflammation, by interfering with events in neutrophils and 

macrophages.  

  

 

Keywords: apoptosis, phagocytosis, resolution of inflammation, chlorogenic acid 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Inflamação 
A inflamação é uma reação complexa a vários agentes, que consiste em 

respostas vasculares e celulares orquestradas pela ação de mediadores químicos, 

os quais são sintetizados e/ou produzidos por diferentes tipos celulares envolvidos 

no processo, bem como derivados da ativação de sistemas plasmáticos. As ações 

dos mediadores químicos podem ou não serem específicas a um único evento do 

processo, mas na maioria das vezes são pleotrópicas, ou seja, atuam em diferentes 

fases do processo inflamatório. Ainda, as ações se sobrepõem e na ausência de um 

mediador, outro pode exercer eficientemente o papel específico no processo 

(ROSEN, 2004; GILROY & LAWRENCE, 2007; GRIFFIN et al., 2012; 

SUBRAMANIAN et al., 2012).   

Os fenômenos da inflamação iniciam-se com alterações hemodinâmicas na 

porção microcirculatória da área lesada, com subsequente migração de leucócitos 

circulantes para o local de lesão. Após exercerem suas funções, alguns tipos 

leucocitários entram em processo de morte, são fagocitados, ou são drenados para 

a circulação linfática, para a finalização do processo (ROSEN, 2004; GILROY & 

LAWRENCE, 2007; GRIFFIN et al., 2012; SUBRAMANIAN et al., 2012). 

Nos estágios iniciais do processo inflamatório, ocorrem modificações na 

reologia da rede microcirculatória, caracterizadas pela constrição e subsequente 

dilatação dos vasos da microcirculação, em especial das vênulas pós-capilares, 

além de aumento de permeabilidade vascular, sendo que este último fenômeno 

ocorre pela contração das células endoteliais. Durante este processo, há aumento 

do fluxo sanguíneo para o local da área inflamada e extravasamento de proteínas 

plasmáticas para o interstício extravascular, ocasionado por diferença de pressão 

osmótica entre os compartimentos. Estes fenômenos provocam calor, eritema e 

edema no local da inflamação, eventos característicos do processo. Estes 

fenômenos são mediados por cininas e fatores ativos do sistema complemento, 

como o fator C3a, além de histamina, serotonina e prostaglandinas liberadas de 

grânulos mastocitários. Adicionalmente, a adesão de neutrófilos circulantes na 

parede de vênulas pós-capilares, mediado em especial pela fração C5a do 

complemento, contribui para a formação do edema. Tanto o aumento de fluxo 

sanguíneo e de permeabilidade vascular acontece para que mediadores 
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inflamatórios plasmáticos alcancem o foco de lesão e contribuam para o 

desenvolvimento do processo inflamatório (LU et al., 2000). 

Logo nas etapas inicias do processo inflamatório, leucócitos da circulação 

passam a interagir com o endotélio que reveste as vénulas pós-capilares da área 

inflamada. Os neutrófilos são as primeiras células da circulação a ligarem-se ao 

endotélio microvascular inflamado e migrarem em direção aos tecidos. Os neutrófilos 

aderem-se fortemente ao endotélio inflamado, para que não sejam arrastados pela 

circulação sanguínea. Os neutrófilos ligados devem, então, ultrapassar a parede 

vascular e migrar para os tecidos subjacentes. O processo de extravasamento dos 

neutrófilos é dividido em quatro etapas sequenciais: (1) rolamento (rolling), (2) 

ativação por estímulos quimiomioatratores, (3) aprisionamento e adesão e (4) 

migração transendotelial (KUBY et al., 2003; ATILLA, 2013; EL KEBIR & FILEP, 

2013). Estes fenômenos são dependentes de adesões celulares de diferentes 

intensidades, mediadas, na maioria das vezes, por receptores expressos nas 

membranas celulares, denominados de moléculas de adesão (KUBY et al., 2003; 

HALBWACHS & LESAVRE, 2012; PADMANABHAN  & GONZALEZ, 2012). 

A expressão e ativação das moléculas de adesão nos leucócitos circulantes e 

no endotélio é regulada pelos mediadores químicos, entre os quais histamina, 

serotonina, fatores do complemento, interleucinas, derivados do ácido araquidônico 

(AA), óxido nítrico (NO), fatores de crescimentos, entre outros (KUBY  et al., 2003; 

SARANGAPANI et al., 2011; FUTOSI et al., 2013).  

A etapa inicial de rolamento é mediado pela expressão de moléculas de 

adesão da família das selectinas, E e P-selectinas endoteliais e L-selectina nos 

leucócitos. As selectinas ligam-se a carboidratos existentes nas membranas 

celulares, como os fucosilados e sialilados. A interação entre os leucócitos e as 

células endoteliais mediada pelas selectinas é fraca que, devido à força do fluxo 

sanguíneo, os leucócitos são arrastados e deslizam sobre a parede vascular (KUBY  

et al., 2003; SARANGAPANI et al., 2011; FUTOSI et al., 2013). 

Ao mesmo tempo em que os leucócitos rolam ao longo do endotélio há, 

também, a ativação do endotélio por diversos quimioatratores. Estes quimioatratores 

podem estar permanentemente na superfície das células endoteliais ou podem ser 

secretados localmente pelas células envolvidas na resposta inflamatória. Entre os 

quimioatratores estão os membros da família das quimiocinas (IL-8 e a proteína 

inflamatória do macrófago MIP- 
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e o C5b67), fatores de ativação de plaquetas (PAF) e vários peptídeos N-formilados, 

produzidos pela degradação de proteínas bacterianas, durante infecções. A ligação 

destes quimioatratores a receptores da membrana dos neutrófilos desencadeia um 

sinal de ativação que induz uma alteração conformacional ou a síntese proteica de 

moléculas de adesão da membrana do leucócito, as integrinas, aumentando a sua 

no endotélio. A interação entre as integrinas e as moléculas de adesão das 

estabiliza a adesão do leucócito à célula endotelial, permitindo que este fique 

aderido firmemente à parede vascular (KUBY  et al., 2003; SARANGAPANI et al., 

2011; FUTOSI et al., 2013). As integrinas compreendem uma grande família de 

moléculas de adesão composta da perfeita interação de uma cadeia e outra . O 

-terminais que, 

juntas, formam uma "cabeça" globular e as porções remanescentes formam duas 

caudas em formato cilíndrico que atravessam a membrana (EL KEBIR & FILEP, 

2013). 

De acordo com a ligação de diferentes cadeias  com um única cadeia  

comum, as integrinas são subdivididas em sub-famílias. Dentre estas, as moléculas 

da sub-família medeiam a adesão 

dos leucócitos ao endotélio vascular  (EL KEBIR  & FILEP,  2013). Existem 3 

consiste de uma única subunidade variável ,  LFA (CD11a), MAC (CD11b) e 

p150,95 (CD11c) e 

(GAHMBERG et al., 2009, EL KEBIR  & FILEP, 2013).  

A superfamília das imunoglobulinas (IgSF) consiste em proteínas da 

superfície celular que contém um ou mais domínio semelhantes às . Cerca de 

40% dos 150 ou mais polipeptídios que têm sido caracterizados na superfície dos 

leucócitos pertencem a esta superfamília. Os membros desta família incluem uma 

variedade de moléculas de adesão celular, incluindo as expressas no endotélio 

vascular, importante na adesão leucócito-endotélio, como a VCAM-1 (vascular cell 

adhesion molecule-1), a PECAM-1 (platelet endotelial cell adhesion molecule-1), 

MadCAM-1 (Mad- cell adhesion molecule)  e as ICAM-1, 2 e 3  (intercelular cell 

adhesion molecule) (LANGER &  CHAVAKIS, 2010). 

Após a adesão dos leucócitos ao endotélio vascular pela interação das 2- 

integrinas e imunoglobulinas, o neutrófilo migra através da parede do vaso para os 
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tecidos (KUBY et al., 2003 SARANGAPANI et al., 2011; FUTOSI et al., 2013). A 

PECAM-1 situa-se nas junções basolaterais das células endoteliais e atuam 

facilitando a transmigração de neutrófilos através da barreira endotelial. Nesta 

migração transendotelial participam várias integrinas e membros da , como a 

ICAM-1, VCAM-1 e a já citada PECAM-1 (LANGER &  CHAVAKIS, 2010; SCHMIDT 

et al., 2013) 

Os leucócitos em geral, neutrófilos, monócitos, eosinófilos e linfócitos, são 

guiados em direção ao tecido inflamado pelo gradiente quimiotático de substâncias 

exógenas, como moléculas derivadas de bactérias, e mediadores endógenos, como 

componentes do sistema complemento, produtos da via de lipoxigenase, como o 

leucotrieno B4, citocinas e quimiocinas, como a IL-8 e o fator quimiotático de 

monócitos (SCHULTE  et al., 2011). Em comum, estes mediadores químicos atuam 

sobre receptores transmembranais com sete domínios associados à proteína G, 

levando à ativação de cascatas de sinalização intracelular que induzem a 

mobilização de cálcio intracelular e a ativação de quinases, que em conjunto, 

modificam a conformação de filamentos de actina e miosina, que levam a adesão 

focal ao substrato, movimentação e direção em resposta a um gradiente de 

concentração (SALLUSTO & MACKAY, 2004; GUERREIRO et al., 2011). No foco de 

inflamação, a fagocitose representa um antigo mecanismo de adaptação celular. Em 

organismos primitivos, é utilizada primariamente para a aquisição de nutrientes, 

enquanto que, em organismos superiores, é desempenhada por células 

especializadas (ex. macrófagos, neutrófilos e células dendríticas), tornando-se 

indispensável na realização de uma grande variedade de eventos de defesa 

especializados (ADEREM, 2003; VERNON & TANG, 2013). 

O contato da célula fagocitária com o microorganismo é acompanhado de 

sinais que ativam processos celulares, tais como rearranjo do citoesqueleto com 

tráfego da membrana citoplasmática, ativação de mecanismos microbicidas, 

produção de citocinas pró e anti-inflamatórias, ativação de apoptose celular e 

mecanismos de apresentação de antígenos para as células do sistema imune 

adaptativo (URHILNDEL & OZINSKY, 2002; VERNON & TANG, 2013).  

Apesar da complexidade de mecanismos de reconhecimento das partículas e 

sinalizações intracelulares, pode-se subdividir o processo de fagocitose em três 

etapas cruciais: (1) reconhecimento e internalização; (2) sinalização intracelular e; 
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(3) acoplamento da atividade fagocitária à resposta inflamatória local e sistêmica 

(UNDERHILL & OZINSKY, 2002; VERNON & TANG, 2013).  

Os processos de reconhecimento e internalização das diferentes partículas 

microbianas ocorrem por uma grande variedade de mecanismos moleculares e 

morfológicos. As partículas invasoras podem ser reconhecidas diretamente pelos 

receptores de membrana dos fagócitos ou pela ligação de opsoninas em sua 

superfície, que então serão reconhecidas pelos receptores localizados na membrana 

das células fagocitárias (UNDERHILL & OZINSKY, 2002; VERNON & TANG, 2013).  

 Após o reconhecimento e ligação das partículas invasoras aos receptores 

das células fagocitárias, sinais que induzem a polimerização de moléculas de actina 

sob a membrana no local de contato são gerados e a membrana citoplasmática 

estende-se em torno da partícula direcionando-a ao centro da célula. O fagossomo 

transforma-se em fagolisossomo por uma série de eventos de fusão de membranas 

e, em seu interior ácido e hidrolítico, o patógeno é morto e digerido em preparação 

para o processo de apresentação de antígenos (ADEREM, 2003; LU &  ZHOU, 

2013).  

A internalização de partículas microbianas pelas células fagocitárias é 

geralmente acompanhada de sinalização inflamatória e ativação de mecanismos 

microbicidas. Alguns receptores, como os da porção Fc das , são capazes de 

ativar diretamente uma resposta pró-inflamatória, mas existe uma série de 

receptores adicionais que não necessariamente participam do processo de 

internalização, mas são capazes de regular a fagocitose, acoplando-a a resposta 

inflamatória (UNDERHILL & OZINSKY, 2002). Dentro dessa categoria de receptores, 

destacam-se os Toll-like receptors (TLRs), que são recrutados para o interior dos 

fagossomos, sendo capazes de analisar seu conteúdo e determinar a natureza do 

patógeno endocitado (ADEREM, 2003; LU &  ZHOU, 2013). 

A destruição de microrganismo após a fagocitose pode ser mediada por dois 

mecanismos: metabolismo oxidativo com produção de metabólitos ativos do oxigênio 

(BABIOR, 1978; MUNDI et al., 1991) ou liberação de enzimas lisossômicas (SEGAL 

& SOOTHILL, 1983). Adicionalmente, os macrófagos são células relevantes para a 

resolução do processo inflamatório, uma vez que são responsáveis pelo clearance 

de células e debris inflamatórios resultantes desses processos (MURRAY & WYNN, 

2012; ORTEGA-GOMEZ et al., 2013). 
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Uma vez que o estímulo lesivo foi exterminado, os neutrófilos bem como os 

debris formados devem ser removidos do sítio de inflamação, para que não haja 

dano ao tecido do hospedeiro, e o retorno a homeostase (ORTEGA-GOMEZ et al., 

2013).  

1.1.2 Resolução da inflamação inata  

A resolução da inflamação já foi considerada um processo passivo e hoje é 

definida como um processo endógeno ativo, que tem por objetivo a proteção do 

hospedeiro, evitando uma resposta inflamatória exacerbada (BANNENBERG et  al., 

2005; SERHAN et  al., 2007). Essa resposta é de suma importância para a 

manutenção da homeostase, sendo a inadequação desse processo a causa de 

muitas doenças, como artrite, câncer, obesidade, doença de Alzheimer, sepse, 

aterosclerose, doença de Crohn, entre outras (HELGADOTTIR et al., 2004; KARP et 

al., 2004; LLODRA et al., 2004, KRISHNAMOORTHY et al., 2006;  FERGUSON, 

2010; FRANK et al., 2013; MELINDA et al., 2013; DEBORAH et al., 2013). 

Como já descrito, em resposta à injúria ou infecções, polimorfonucleares 

(PMNs) migram para os sítios inflamatórios para neutralizar e eliminar estímulos 

potencialmente deletérios. Este é o fator talvez mais óbvio, mas com certeza o mais 

crítico para a resolução da inflamação aguda. Com o fim dos agentes agressores, 

ocorre a diminuição das vias de sinalização pró-inflamatórias, como a síntese dos 

mediadores pró-inflamatórios (eicosanoides, quimiocinas, citocinas, moléculas de 

adesão, etc.) e o início do catabolismo dos mesmos. Em adição a esses eventos, 

ocorre a liberação de fatores que previnem a migração dos neutrófilos e a formação 

de edema e, a esse conjunto constitui o início do processo de resolução da 

inflamação aguda e o retorno a homeostase (SERHAN et al., 2007). 

Neste processo ocorre o clearance celular, tendo como rotas de saída 

disponíveis o retorno dos leucócitos inflamatórios para a circulação sistêmica, ou 

morte local seguida por fagocitose pelos macrófagos teciduais, mesmo que sejam 

recém recrutados. Após a fagocitose estar completa, a maioria dos macrófagos 

abandona o sítio inflamatório pela drenagem linfática e uma pequena população 

morre no local por apoptose. Caso esses passos sejam seguidos, a inflamação 

aguda será resolvida sem causar grandes danos ao tecido e com poucas 

possibilidades de complicações (SERHAN et al., 2007). Um fenômeno celular a ser 

considerado para a resolução e homeostase é o retorno das células do local da 
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inflamação para o fenótipo não-inflamatório, sendo que a falha nessas vias levaria a 

uma inflamação persistente (BUCKLEY et al., 2001; FILER et al., 2006). 

Assim como na fase inflamatória aguda, cada um dos eventos aqui descritos 

para a resolução do processo são altamente coordenados e estão sob rigoroso 

controle de mediadores químicos chamados de pró-resolução, onde há uma troca 

ativa de mediadores predominantes em exsudatos inflamatórios, sendo inicialmente 

gerados mediadores clássicos, como as prostaglandinas e leucotrienos, que ativam 

e amplificam os sinais cardinais da inflamação (dor, calor, rubor, edema). Com o 

decorrer do processo, as prostaglandinas E2 e D2 induzem a produção de enzimas 

que promovem gradualmente a síntese de mediadores que possuem atividade, tanto 

anti-inflamatória quanto pró-resolutiva, tendo entre eles as lipoxinas, resolvinas, 

protectinas, docosatrienos, neuroprotectinas e maresinas (SERHAN et al., 2007, 

SERHAN et al., 2008). 

O AA é o precursor de mediadores lipídicos com características pró-

inflamatórias, como já salientadas, mas também pode gerar mediadores lipídicos 

anti-inflamatórios, pela ação das Lipoxigenases (LOX), em especial pela 15-LOX, 

gerando as lipoxinas, que são compostos endógenos que constituem uma família de 

eicosanoides amplamente envolvidos em eventos celulares relacionados ao sistema 

imune. Possuem receptores próprios conhecidos como receptores ALX, nos quais se 

ligam com alta afinidade a LXA4 e seus derivados estruturais (CHIANG et al., 2003). 

Além do sítio de lipídios, onde se liga a LXA4 e derivados, os receptores ALX 

também possuem um sítio para a interação de peptídeos derivado da anexina A1 

(ANXA1), que é uma proteína induzida por glicocorticoide bastante abundante no 

citoplasma de PMNs, monócitos e macrófagos, compartilhando do mesmo receptor 

FPR2/ALX com as lipoxinas (PERRETI et al., 2002). Em PMNs, os ALX são 

acoplados à proteína G, inibindo a produção do segundo mensageiro inositol-tri-

fosfato (IP3) e consequentemente a mobilização de Ca2+ intracelular induzindo 

diferentes sinais eu influxo para os sítios de inflamação 

(NATHAN, 2002; SERHAN et al., 2004);  já em monócitos, a ativação dos receptores 

ALX pelos LXA4 provoca o acúmulo de Ca2+, gerando 

-flogística, ativa-os como fatores atraentes, mas 

sem estimular os eventos subsequentes como a geração de ânions superóxidos 

(MADDOX & SERHAN, 1996; MADDOX et al., 1997).  
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Adicionalmente, as lipoxinas e seus análogos estáveis são potentes agonistas 

para macrófagos, estimulando a fagocitose de PMNs apoptóticos, um passo chave 

na resolução (McMAHON et al., 2001). Já as resolvinas e os docosatrienos são 

potentes reguladores do infiltrado de PMNs (HONG et al., 2003; SERHAN et al., 

2010; MADERNA & GODSON, 2009).  

As lipoxinas possuem ação dupla por atuarem como anti-inflamatórios e pró-

resolução, exibindo mecanismos de ação variados em modelos animais de doenças 

inflamatórias. No geral, as moléculas de pró-resolução estimulam e aceleram a 

resolução por diversos mecanismos, reduzindo as moléculas de adesão em 

leucócitos e endotélio, impedem a infiltração de neutrófilos e eosinófilos para o local 

da inflamação, reduzem a produção de superóxido e citocinas pelos neutrófilos, 

estimulam o recrutamento não flogístico de monócitos, ativam a fagocitose de 

microorganismos e de células apoptóticas por macrófagos, aumentam a saída de 

fagócitos do local inflamado pelo sistema linfático e estimulam a expressão de 

moléculas antimicrobianas (SERHAN et al., 2010; MADERNA & GODSON, 2009).  

Dentro das vias de pró-resolução, a ativação das vias apoptóticas são de 

suma importância, pois uma vez ativadas, induzem a morte das células infiltradas 

sem liberação do conteúdo catalítico das mesmas. A eficiência do clearance 

realizado pelos macrófagos deve acompanhar o aumento da morte celular por 

apoptose. Caso não haja esse equilíbrio, a consequência pode ser uma necrose 

secundária e dano tecidual (MADERNA et al., 2005). 

Sabe-se que a apoptose é caracterizada morfologicamente pela condensação 

da cromatina e da marginalização, fragmentação do DNA, formação do botão 

citoplasmático, encolhimento celular, e, finalmente, fragmentação celular em corpos 

contendo organelas ligadas à membrana, chamados corpos apoptóticos (WYLLIE  et 

al., 1980).  Bioquimicamente, a apoptose é acompanhada pela externalização de 

fosfatidilserina na membrana plasmática, aumento da permeabilidade da membrana 

mitocondrial, com subsequente liberação de proteínas que residem no espaço 

intermembranar, e a ativação das caspases (WYLLIE, 1985; COMPTON, 1992), 

sendo que este último efeito promove a desmontagem da membrana nuclear, a 

hipercondensação da cromatina e a degradação proteolítica das estruturas 

nucleares e citoplasmáticas (THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998; HENGARTNER, 

2000).   
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Além das caspases, as proteínas da família Bcl-2 apresentam uma importante 

função anti-apoptótica, que é regulada por multi-sítios de fosforilação envolvendo 

interações entre várias proteínas da família (HALDAR et al.,1995; YAMAMOTO et 

al.,1999). Níveis elevados de proteínas dessa família de genes bloqueiam a 

apoptose (Bcl-2 e Bcl-x) e outras promovem-na (Bax, Bad e Bak). Os genes anti-

apoptóticos da família Bcl-2 são promotores da sobrevivência celular por inibirem a 

ocorrência da apoptose (VERMEULEN et al., 2003). A proteína Bcl-2 está localizada 

na membrana mitocondrial externa de diferentes tipos celulares, como epitélios 

capazes de proliferação e morfogênese. Dentre suas atuações está o bloqueio da 

liberação de citocromo c pela mitocôndria após estímulo apoptogênico, impedindo, 

portanto, a ativação de caspases (YAMAMOTO et al., 1999). O reconhecimento 

fagocítico de células que morrem por apoptose envolve um arranjo molecular 

complexo (LAUBER et al., 2004). As células apoptóticas sinalizam que elas estão 

prontas para serem fagocitadas pela exibição de receptores de membrana, tais 

como a exposição de fosfatidilserina, e os fagócitos os reconhecem também pela 

o receptor fosfatidilserina. (BYRNE & REEN, 2002). No entanto, para que haja 

reconhecimento, fagocitose de células apoptóticas, os macrófagos mudam o seu 

fenótipo influenciado pelo microambiente inflamatório. Assim, sabe-se que os 

macrófagos são células plásticas, que mudam de perfil inflamatório, conhecido como 

M1, para o perfil M2, anti-inflamatório mediante a estimulação correta (MANTOVANI  

et al., 2004; OHRI et al., 2006; MA et al., 2010).  

A via de ativação clássica dos macrófagos M1, induzida pelo LPS 

(lipopolissacarídeo de parede bacteriana) e interferon gama (IFN- , induzem a 

polarização para o fenótipo M1, inflamatório (MANTOVANI  et al., 2004; OHRI et al., 

2006; MA et al., 2010). Células M1 exercem atividades anti-proliferativa e citotóxica, 

resultado em parte da sua capacidade de produzir (NO), espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL-1 e IL-6) (GINDERACHTER  et 

al., 2006).  

A via de ativação alternativa de macrófagos ou M2 é caracterizada pela 

ativação/modulação destes por meio das citocinas IL-4 e IL-13 (MANTOVANI et al., 

2004; OHRI et al., 2006). Os macrófagos polarizados em M2 são, geralmente, 

orientados ao remodelamento e reparo tissular, resistência a parasitas, regulação da 
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imunidade e promoção tumoral (MANTOVANI, 2009). As células M2 secretam níveis 

reduzidos de citocinas inflamatórias e secretam grandes quantidades de moléculas 

anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF- . Exercem função imunossupressora seletiva 

e inibem a proliferação das células T2. São, ainda, produtores de fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), o qual é ativador da angiogênese, que 

favorece a cicatrização tecidual (OHRI et al., 2006). Deste modo, um desequilíbrio 

na proporção de macrófagos ativados classicamente ou alternativamente em 

processos inflamatórios pode causar, ou pelo menos alterar a resolução da 

inflamação, o que pode afetar a evolução/resolução da inflamação (GORDON, 

2003).  

A fagocitose de células apoptóticas leva a expressão de moléculas co-

inibidoras; liberação de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF-

mediadores lipídicos de pró-resolução, como as lipoxinas, inibição da expressão da 

NO sintase induzível (iNOS) e estimula a expressão da arginase-1 em macrófagos 

murinos, resultando na supressão do  (NO) (FADOK et al., 1998; MCDONALD et al., 

1999; HUYNH et al., 2005; FREIRE-DE-LIMA et al., 2006; GIRKONTAITE et al., 

2007;  BYSTROM et al., 2008 ; GREGORY & POUND, 2010). 

Além da fagocitose de leucócitos apoptóticos, os macrófagos também 

possuem a função de remover debris celulares, gerados durante a necrose celular 

ou do remodelamento tecidual, as heat shock-proteins (HSPs), histonas, DNA e 

outros nucleotídeos, e componentes da matriz extracelular clivadas por proteases 

celulares (ZHANG & MOSSER, 2008). Os receptores que medeiam estes processos 

de clearence homeostático incluem receptores scavenger, receptores 

fosfatidilserina, receptor de trombospondina, de integrinas e do sistema 

complemento. (TAYLOR et al., 2005).  

Do exposto acima, fica evidente que a reação inflamatória é uma resposta 

complexa, necessária à defesa do organismo, mas deve ser ajustada à intensidade 

do estímulo. A complexidade do processo está ligada à imensa diversidade de 

mediadores químicos que orquestram a plasticidade celular em cada microambiente 

nas diferentes fases do processo. Desequilíbrios nas fases da inflamação, causados 

por uma diversidade de fatores endógenos e exógenos, leva gênese de doenças.  

Desta forma, a compreensão dos mecanismos de controle da inflamação é 

primordial para determinação de alvos estratégicos para a terapêutica.  
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1.2. Ácido clorogênico (ACG) 

Polifenóis são benéficos para a saúde humana, exercendo diversos efeitos 

biológicos, tais como a captura de radicais livres, quelação de metal, modulação da 

atividade enzimática e alteração das vias de transdução de sinal (STOCKER & 

KEANEY, 2004). Estudos epidemiológicos mostram relação entre o consumo de 

alimentos ricos em polifenóis e prevenção de doenças, tais como o cancro, doença 

cardíaca coronária e osteoporose (STEINMETZ & POTTER, 1996). Os polifenóis são 

principalmente classificados em ácidos fenólicos e flavonoides. A principal classe 

dos ácidos fenólicos compreende os ácidos hidroxicinâmicos, sendo o ácido 

clorogênico (ACG) o principal representante dos mesmos (GONTHIER et al., 

2003 ). O ACG é o nome vulgarmente atribuído a uma família de ésteres formados 

entre determinados ácidos transcinâmicos, como os ácidos cafeico,  ferúlico e ácido 

quínico (LEPELLEY et al., 2007).  

O ACG é componente abundante em plantas, frutas e legumes (CLIFFORD, 

1999), sendo o kiwi, a cereja, o mirtilo, a maçã e a ameixa, as frutas que contêm as 

maiores quantidades deste ácido, apresentando de 500mg a 2g por quilo da fruta 

seca (MACHEIX, 1990). Os grãos de café são uma importante fonte de ACG na 

dieta, sendo sua ingestão diária por consumidores de café alcança cerca de 1 g 

(KONISHI et al., 2004). Um litro de café fornece de 500 a 800mg de ACG (OLTHOF 

et al., 2001). Outra fonte muito importante da substância é a erva mate (Ilex 

paraguariensis) utilizada para o tradicional chimarrão, onde uma cuia (500 mL) 

contém em média 226 mg do composto (BASTOS et al., 2005). 

Os estudos in vivo e in vitro indicam que o ACG possui uma variedade de 

funções biológicas, incluindo as atividades antibacterianas, antioxidantes e 

anticancerígenas (ALMEIDA et al., 2006; ASTI et al., 2000; HUANG  et al., 1997; 

KONO  et al., 2008). O mecanismo antioxidante está relacionado à sua atividade 

redutora e scavenger direta, além de sua ação sobre a ativação de enzimas 

antioxidantes e da supressão da ativação de fatores de transcrição induzidas por 

(EROs) (ZHAO et al., 2008; XU et al., 2010). Os possíveis efeitos resultantes da 

ação antioxidante são a redução da oxidação de macromoléculas no organismo, 

como as lipoproteínas de baixa densidade (LDL) (NARDINI et al., 1995; GORDON & 

WISHART, 2010), diminuição de inflamação, mesmo a subclínica (KEMPF et al. , 

2010) e danos oxidativos ao DNA (SCHAEFER et al., 2006; CICHOCKI et al., 2010; 
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HOELZL et al., 2010).  Neste contexto, Kempf e colaboradores (2010) mostraram, a 

elevação da concentração sérica de ACG em humanos após o aumento do consumo 

monitorado de café, e que este aumento foi inversamente proporcional às 

concentrações de indicadores de inflamação e de aterosclerose encontrados no 

plasma. Desta forma, os autores confirmaram que o ACG é absorvido após ingestão 

oral (SPENCER et al., 1999; FARAH et al., 2008; STALMACH et al., 2010; LANG et 

al., 2013), e que este pode trazer benefícios contra o desenvolvimento de doenças 

de origem inflamatória, como alguns tipos de doenças cardiovasculares.  Este dado 

foi ratificado recentemente por estudo com delineamento experimental semelhante, 

que sugere que o consumo de café em seres humanos protege contra oxidação do 

DNA, lipídeos e proteínas associadas a várias doenças, e que a proteção contra o 

estresse oxidativo pelo consumo de café pode ser benéfica (HOELZL  et al ., 2010; 

LANG et al., 2013).  

O efeito hipotensor do ACG tem sido mostrado em estudos experimentais em 

modelos animais e em humanos (WATANABE et al. , 2006; BONITA et al., 2007; 

CHEN, et al., 2009) e que o efeito é dose-resposta, após tratamento oral ou 

intravenoso (SUZUKI et al., 2002).  O mesmo efeito, dose-dependente, foi mostrado 

em humanos (WATANABE et al., 2006; YAMAGUCHI et al., 2008), no entanto houve 

aumento significativo da concentração de homocisteína plasmática, que pode ser um 

fator de risco para doença coronariana (OLTHOF et al., 2001). Os mecanismos 

envolvidos na ação hipotensora do ACG ainda não são totalmente conhecidos. Tem 

sido proposto que sua ação sequestradora de EROs ou a inibição das enzimas que 

geram estas espécies possam estar envolvidas no efeito, favorecendo a 

manutenção da concentração de (NO), um poderoso agente vasodilatador (KIM et 

al., 2004; SUZUKI et al., 2006).  Outra hipótese é que o ACG tenha uma ação 

protetora sobre a óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), já que o efeito hipotensor 

em animais geneticamente hipertensos foi inibido quando tratados com inibidores da 

atividade desta enzima (SUZUKI et al., 2006).  

Além dos efeitos citados acima, alguns estudos têm demonstrado que há uma 

relação inversa entre a ingestão de café, que contém grandes quantidades de ACG 

e o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares (ARION et al., 

1997; HEMMERLEE et al. , 1997; HERLING et al., 1998;  ANDRADE-CETTO & 

WIEDENFELD, 2001; JOHNSTON et al., 2003; SALAZAR-MARTINEZ et al., 2004; 

VAN DAM & HU, 2005; TUNNICLIFFE & SHEARER, 2008; ANDRADE-CETTO & 
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VÁZQUEZ, 2010; MONTAGNANA et al., 2012; KANNO et al., 2013; LANG et al., 

2013). Estudos experimentais têm mostrado que a associação do ACG ao tetra-

hidrocurcumina aumenta efeito antidiabético do fármaco (KARTHIKESAN et al., 

2010a; 2010b; PARI et al., 2010). Estes tratamentos, associados, diminuíram os 

níveis de glicose, de hemoglobina glicosilada, de glicose-6 fosfatase, de frutose 1,6 

bi-fosfatase e aumentaram as concentrações de insulina, peptídeo C, hemoglobina e 

glicogênio em ratos tornados diabéticos pela administração de estreptozocina-

nicotinamida (KARTHIKESAN et al., 2010a; 2010b). O mesmo efeito também tem 

sido mostrado em humanos, uma vez que o consumo de café, está relacionado ao 

efeito antidiabético. Adicionalmente, a administração de 1g de ACG modificou a 

tolerância à glicose, observado pelos níveis menores de glicose e de insulina nos 

pacientes diabéticos (VAN DIJK et al. , 2009). Da mesma forma, que para os demais 

efeitos do ACG, sua potente ação antioxidante é um dos mecanismos envolvidos no 

efeito anti-diabético (KARTHIKESAN et al., 2010a; 2010b; PARI et al., 2010). No 

entanto, dados adicionais mostraram que o ACG induz, de modo irreversível, a 

hidrólise da glicose-6-fosfato translocase, enzima responsável pela regulação e 

síntese de glicose hepática livre, reduzindo, desta forma, a absorção de glicose no 

organismo (HEMMERLEE et al., 1997; HERLING et al., 1998; ANDRADE-CETTO & 

VÁZQUEZ, 2010). Em acréscimo, tem sido proposto que o ACG interfere, também, 

com a absorção da glicose pelas células epiteliais do intestino por alterar 

concentrações hormonais do intestino, como o peptídeo do tipo glucagon-1 (GLP-1), 

liberado em resposta à ingestão de nutrientes. É suposto que o ACG aumente a 

concentração de GLP-1, resultando em redução da velocidade do esvaziamento 

gástrico e em aumento da sensibilidade celular à insulina (JOHNSTON et al., 2003).   

Tem sido demonstrado que o ACG exerce papel preventivo no 

desenvolvimento do câncer de cólon humano (ZHENG et al., 2001) e  inibe a 

proliferação de células tumorais de diferentes linhagens  (JIANG et al., 2000; HSU et 

al., 2006, TIAN et al., 2013; RUOSHI et al., 2013). O mecanismo exato deste efeito 

protetor também não está definido, mas há evidências que a inibição do crescimento 

celular, a desregulação do ciclo celular, bem como a indução de apoptose (TAN et 

al., 2000; CHUNG et al., 2001) sejam dependentes da interferência do ACG sobre o 

potencial redox destas células, devido ao seu potencial antioxidante (GRANADO-

SERRANO et al., 2007). Em conjunto, as ações antioxidantes do ACG afetam a 

regulação de fatores de transcrição e as cascatas de ativação intracelulares, como a 
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proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) (WILLIAMS et al., 2004), que 

culminam na citotoxicidade de células tumorais (GRANADO-SERRANO et al., 2007).      

O ACG é um agente anti-inflamatório em uma diversidade de estudos 

experimentais in vivo (KRAKAUER, 2002; DOS SANTOS et al., 2006; OLMOS et al., 

2007; ZHANG et al., 2010; MARRASSINI et al., 2010) e, como já salientado 

anteriormente, as evidências sugerem este mesmo papel em humanos, mesmo em 

inflamações subclínicas (KEMPF et al., 2010). DOS SANTOS et al. (2006) 

verificaram que o tratamento prévio de ratos com ACG inibe a dor inflamatória 

causada pela formalina, injetada na pata. Este mesmo efeito foi confirmado por 

YONATHAN et al. ( 2006) e MARRASINI et al. ( 2010) em diferentes modelos 

experimentais de inflamação em camundongos e ratos.    

Além do efeito antinociceptivo sobre processos de origem inflamatória, o ACG 

inibe os efeitos vasculares e celulares do processo inflamatório. O tratamento prévio 

com ACG em ratos inibiu o edema de pata induzido pela carragenina (DOS 

SANTOS et al. , 2006) e o tratamento de camundongos com o extrato alcoólico de 

Urtica urens, que contém altas concentrações de ACG, reduziu o edema de pata 

também induzido pela carragenina (MARRASSINI et al., 2010).   

Diferentes modelos experimentais de inflamação mostram que a 

administração de ACG, quer seja prévia ou posteriormente à administração de 

agente flogístico, promove marcada diminuição no influxo leucocitário, em especial 

de neutrófilos, para focos de inflamação (DOS SANTOS et al., 2006; OLMOS et al., 

2007; ZHANG et al., 2010; XU et al., 2010). Os mecanismos envolvidos nestas 

inibições estão relacionados, até o momento, à: 

1) ação antioxidante do ACG, uma vez que uma série de trabalhos in vitro e in 

vivo mostra que o ACG inibe a formação de EROs (ZHAO et al., 2008; CHANG et 

al., 2009; ZHANG et al. , 2010);  

2) ação do ACG sobre a secreção e produção de mediadores inflamatórios.  

Tem sido mostrado em uma diversidade de tipos celulares e em modelos 

experimentais in vivo que o tratamento com ACG inibe a secreção de citocinas e 

derivados do AA, além da produção de NO (KRAKAUER, 2002; ZHAO et al. , 2008; 

ZHANG et al. , 2010; HAN et al., 2010);  

3) ação do ACG sobre a expressão de moléculas de adesão envolvidas nos 

fenômenos de interação leucócito-endotélio, em especial sobre as moléculas 

expressas na célula endotelial. O tratamento in vitro com ACG, nas concentrações 
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de 25 e 50 µM, inibiu a capacidade de adesão de monócitos na célula endotelial 

humana e suprimiu a síntese gênica de IL- -1, ICAM-1 e E-selectina 

(CHANG et al. , 2009);  

4) a redução da transcrição gênica para receptores de LPS e fatores de 

transcrição. Em modelo de injúria hepática em camundongos ocasionada pela 

injeção do lipopolissacarídeo da parede bacteriana (LPS), a administração prévia de 

ACG reduziu a migração de neutrófilos e o número de áreas em necrose, além da 

redução das concentrações plasmáticas das enzimas alanina transaminase (ALT) e 

aspartato transaminase (AST), reconhecidas indicadoras de lesão das células 

hepáticas. A análise molecular das células hepáticas mostrou que o ACG inibiu a 

transcrição dos receptores Toll-like 4 e da fração p65 do fator de transcrição 

transcrição (XU et al., 2010).   

Apesar da demonstrada ação do ACG na inibição da indução da inflamação, 

há poucos relatos da ação deste ácido nos processos de resolução. Não há 

evidência alguma da ação do ACG sobre a apoptose de neutrófilos, nem mesmo 

sobre a atividade fagocítica de macrófagos.   

 
2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 

Como já salientamos, o ACG exibe várias propriedades biológicas 

importantes, entre as quais exerce ações inibitórias sobre a instalação da 

inflamação. No entanto, os dados quanto à ação do ACG na resolução do processo 

inflamatório são escassos. Desta forma, este projeto teve por objetivo investigar o 

efeito do ACG sobre a apoptose de neutrófilos e fagocitose de neutrófilos 

apoptóticos por macrófagos.  

 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos Swiss machos, com peso médio de 30g. Os 

animais foram fornecidos pelo biotério do Instituto de Química e Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e foram mantidos de acordo 

com as normas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de 

Laboratório  SBCAL e da lei nº 11.794, Sérgio Arouca de 2008, tornando as 
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condições compatíveis com os padrões internacionais na produção e 

experimentação de animais de laboratório. 

Os animais foram previamente anestesiados, no procedimento invasivo, na 

proporção 2:1, com ketamina (Ceva Saúde Animal LTDA  Paulínia/SP - Brasil) e 

cloridrato de xilazina, (Ceva Saúde Animal LTDA  Paulínia/SP - Brasil), nas doses 

de 160mg/mL e 2mg/mL, respectivamente. 

O projeto está de acordo com as normas do Conselho Nacional de Controle 

de experimentação Animal (CONCEA), certificado pela comissão de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas  (Protocolo CEUA/FCF/439) e 

teve somente o título alterado como sugestão da banca de qualificação, mantendo 

todas as condições e protocolos idênticos aos aprovados. 

 

3.2 Obtenção de neutrófilos  
 

Para estimular o recrutamento de leucócitos para a cavidade abdominal, os 

animais receberam 5 mL de solução de glicogênio de ostra 1% (Sigma Aldrich), por 

via intraperitoneal (i.p.). Após quatro horas, os animais foram anestesiados e 

exsanguinados por secção da artéria carótida. Em seguida, 3 mL de PBS (Solução 

tamponada de fosfato) foram injetados na cavidade peritoneal, que foi massageada 

suavemente, a fim de se obter as células recrutadas, que foram retiradas com o 

auxílio de pipeta Pasteur. As células obtidas foram submetidas à centrifugação (600 

g, 10 minutos, 4ºC) e o pellet formado foi ressuspendido em 1 mL de PBS. A 

quantificação de neutrófilos foi realizada em câmara de Neubauer, após diluição de 

alíquota da suspensão em líquido de Turk (1:20). 

 

3.3 Viabilidade de neutrófilos  
A citometria de fluxo é uma técnica de análise automatizada pela qual uma 

única partícula pode ser caracterizada física e bioquimicamente, em meio líquido. A 

caracterização inclui o tamanho, granulosidade (ou complexidade interna) e 

intensidade da fluorescência. Todos esses parâmetros podem ser detectados 

simultaneamente, medidos, armazenados e analisados empregando-se programas 

de computação (BRENER, 2000). 

Em nossos experimentos, a citometria de fluxo, para: 1) determinação da 

porcentagem de células em apoptose, pela quantificação da proteína Anexina-V, 
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empregando anticorpo anti Anexina V acoplado ao fluorocromo isotiocianato de 

fluoresceína (FITC; 5 ; marca do anticorpo) diluído em tampão para anexina 

V (1:100) e, 2) para mensuração de células em necrose, pela marcação com iodeto 

de propídio (PI; Sigma Aldrich, USA )  (1:100). Os 

neutrófilos (1 x106/ poço) foram incubados por 24 horas em placas de 24 poços em 

meio de cultura (RPMI 1640, Vitrocell, Campinas, SP, BRA) carenciado (contendo 

soro fetal bovino SFB; Gibco) (1%) ou não (5%), na presença ou não de ACG 

(Sigma, USA; 1, 10, 50 e 100 mM em PBS estéril), a 37ºC, em estufa de CO2 a 5 % 

Findo este período de incubação, os neutrófilos foram considerados senescentes 

(em fase de início de apoptose) e apoptóticos e foram incubados por 15 minutos 

com os anticorpos anti-anexina V e PI, à temperatura ambiente, para posterior leitura 

das amostras. 

Todos os ensaios foram realizados no citômetro de fluxo FACS Canto (Becton 

Dickinson, Mountain View, CA, USA) e analisados usando o software Flow Jo 

(versão 9.1).  

 

3.4 Obtenção de macrófagos 

Os macrófagos foram obtidos após injeção de 5 mL intraperitoneal de solução 

de tioglicolato de sódio 3%. Quatro dias após, os animais foram anestesiados e a 

cavidade peritoneal foi lavada com PBS estéril (5 mL). As células foram 

centrifugadas (600 g, 10 minutos, 4ºC) e ressuspendidas em meio RPMI 1640 

(Vitrocell, Campinas, SP, BR). A suspensão celular (1x106 células/poço) foi incubada 

em placa de 24 poços, sobre lamínula de vidro redonda, por duas horas a 37ºC com 

5 % de CO2, para a aderência dos macrófagos. 

 
3.5 Ensaio de fagocitose 

Após a adesão a lamínula de vidro, os macrófagos foram lavados três vezes 

com PBS estéril, a fim de se retirar as células não aderidas e, em seguida, foram 

tratados com ACG (1, 10, 50 e 100 mM). Após 1 hora do tratamento, 1 x 106 

neutrófilos senescentes foram adicionados sobre as lâminas com os macrófagos e, 

após 2 horas, as lamínulas foram lavadas 1 vez com PBS para retirada do excesso 

de neutrófilos senescentes. As lâminas foram coradas com solução de May 

Grumwald-Giemsa (Sigma Aldrich), modificada (ROSENFELD, 1947). 
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As lamínulas foram coladas inversamente em lâminas de vidro com Bálsamo 

do Canadá (Synth, Diadema, SP, BR) e a leitura das mesmas foi feita em 

microscópio óptico com objetiva de imersão (aumento de 100 vezes). Foram 

quantificadas 100 células por lâminas e o resultado apresentado como % de 

macrófagos que fagocitaram 1 ou 2 neutrófilos. Os sobrenadantes obtidos foram 

armazenados em freezer -80°C para posterior quantificação de mediadores 

inflamatórios. 

 
3.6 Quantificação de mediadores inflamatórios  

As citocinas IL- do 

ensaio de fagocitose (item 3.5) por ensaio imunoenzimático, de acordo as instruções 

do fabricante (catálogo número 555252 e 887324, respectivamente, BD 

Biosciences). 

 

3.7. Expressão de CD36 e MHC classe II 

O CD36 é uma proteína transmembrânica com peso molécula de 53kDa 

contendo um largo domínio hidrofóbico extracelular, o que permite que o seu 

domínio imunodominante aos ácidos graxos, oxLDL e também células apoptóticas 

(SILVERSTEIN & FEBBRAIO, 2009). 

A molécula MHC II (Complexo Principal de Histocompatibilidade) é uma 

glicoproteína de superfície de importância central na indução de respostas de 

linfócitos T, estando envolvida com a função de apresentação de antígeno dos 

macrófagos, além de caracterizar seu estado de ativação (PAINTER & STERN, 

2012).  

A expressão do CD36 e do MHCII foi feita em macrófagos fagocíticos tratados 

ou não com ACG. Para tanto, as células aderidas em placa de 24 poços, tratadas ou 

não, por uma hora, e incubadas com neutrófilos senescentes por duas horas, foram 

marcadas com FITC (CD36) e PE (MHCII) e analisada a expressão da marcação por 

citometria de fluxo. 

 

3.8 Análise estatística  
Os resultados obtidos foram apresentados como média + e.p.m. e foram 

com comparações múltiplas (ANOVA), seguido do teste de Tukey-Kramer, quando 
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necessário. Para tanto, foi utilizado o programa estatístico Graphpad Prisma 5.0. Os 

valores obtidos foram considerados significativos quando P<0,05.  

 

4 RESULTADOS  
4.1. Efeitos do ACG sobre a indução de apoptose em neutrófilos  

 
Os resultados apresentados na Figura 1 mostram que o tratamento com ACG 

aumentou significantemente a porcentagem de neutrófilos em apoptose, quando 

comparado com neutrófilos incubados somente com meios de cultura (basal). A 

apoptose não foi acompanhada por necrose. É interessante salientar que o efeito 

não foi concentração-dependente, sendo que o tratamento com 1mM, menor 

concentração empregada, acarretou apoptose em cerca de 80% das células, 

enquanto as concentrações de 10 ou 50 mM causaram cerca de 60% de morte 

celular por apoptose. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Efeitos do tratamento com ACG sobre a porcentagem de neutrófilos 
apoptóticos e necróticos. Dados são expressos como média ± e.p.m. de 
neutrófilos obtidos de oito animais por grupo. Análise estatística realizada utilizando 
ANOVA seguida dos pós-teste Tukey. *P<0,05 em comparação ao basal (células 
incubadas com veículo). 

 

4.2.  Efeitos do ACG sobre a fagocitose de neutrófilos apoptóticos por 
macrófagos  
 

Os macrófagos incubados com as diferentes concentrações de ACG 

apresentaram aumento significativo na atividade fagocítica de neutrófilos 

apoptóticos, quando comparado a macrófagos incubados somente com meio de 
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cultura (basal). O efeito do ACG não foi concentração dependente. As 

concentrações de 1 a 50 mM de ACG elevaram de maneira equivalente a fagocitose 

de neutrófilos apoptóticos, que foi insignificantemente maior que a observada em 

macrófagos incubados somente com meio de cultura. Diferentemente, o tratamento 

com 100 mM de ACG não elevou a taxa de fagocitose em relação ao observado em 

macrófagos tratados com meio de cultura (Figura 2).  Adicionalmente, a análise mais 

acurada das lâminas de fagocitose mostrou que o tratamento com ACG causou 

também aumento no número de macrófagos que fagocitaram pelo menos 02 

neutrófilos apoptóticos. Ainda, observou-se neutrófilos com morfologia alterada no 

interior do vacúolo fagocítico (Figura 3, 4A=basal, B=1mM, C=10mM, D=50mM, 

E=100mM).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efeitos do tratamento com ACG sobre a fagocitose de neutrófilos 
apoptóticos por macrófagos. Dados são expressos como média ± e.p.m. de 

macrófagos obtidos de oito animais por grupo. Análise estatística realizada utilizando 

ANOVA seguida dos pós-teste Tukey. *P<0,05 em comparação ao basal. 
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Figura 3. Efeito do tratamento com ACG sobre o número de neutrófilos 
fagocitados por macrófagos. Dados são expressos como a média ± e.p.m. de 
macrófagos obtidos oito animais por grupo. Análise estatística realizada utilizando 
ANOVA seguida dos pós-teste Tukey. *P<0,05 em comparação ao basal. 
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Figura 4. Análise quantitativa do efeito do ACG sobre a capacidade de 
macrófagos fagocitarem neutrófilos senescentes. Contagem de 100 células por 

quadrante quarteado da lâmina que foi incubada com meio de cultura (A), 1mM de 

ACG (B), 10mM de ACG (C), 50mM de ACG (D) e 100 mM de ACG (E). Lâmina 

representativa de macrófagos obtidos de oito animais.  
 
4.3. Efeitos do ACG sobre a secreção de mediadores químicos  
 

O sobrenadante de macrófagos incubados com neutrófilos apoptóticos foram 

empregados para quantificação de citocinas com papel pro ou anti-inflamatório.  Os 

resultados obtidos mostraram que o tratamento com ACG inibiu a capacidade de 

macrófagos secretarem TNF-alfa (Figura 5) e não afetou a produção de IL-10 

(Figura 6).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Efeitos do tratamento com ACG sobre a secreção de TNF- por 
macrófagos em condições basais e tratadas com ACG. Dados são expressos 
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como média ± e.p.m. de macrófagos obtidos de oito animais por grupo. Análise 
estatística realizada utilizando ANOVA seguida dos pós-teste Tukey. *P<0,05 em 
comparação ao basal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 6. Efeitos do tratamento com ACG sobre a secreção de IL-10 por 
macrófagos em condições basais e tratadas com ACG. Dados são expressos 
como média ± e.p.m. de macrófagos obtidos de oito animais por grupo. Análise 
estatística realizada utilizando ANOVA seguida dos pós-teste Tukey.  

 

4.4. Efeitos do ACG sobre a expressão de CD36 e MHCII 
A análise de citometria de fluxo mostrou que os tratamentos com ACG não 

alterou a expressão de CD36 e de MHC de classe II em macrófagos em processo de 

fagocitose de neutrófilos apoptóticos (Figuras 7 e 8).  

 
 
 
Figura 7. Efeitos do tratamento com ACG sobre a expressão de CD36 e MHCII 
por macrófagos em fagocitose de neutrófilos apoptóticos. Dados são expressos 
como média ± e.p.m. de macrófagos obtidos quatro animais por grupo que 
fagocitaram os neutrófilos durante o período de 1h. Análise estatística realizada 
utilizando ANOVA de duas vias seguida dos pós-teste Tukey.  
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DISCUSSÃO 

 Os resultados aqui obtidos mostram que o tratamento com ACG é 

capaz de induzir a apoptose de neutrófilos e a fagocitose destes por macrófagos 

peritoneais. Estes resultados são inéditos e mostram que o ACG pode ser indutor 

dos mecanismos de resolução da inflamação. 

-  
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Estudos experimentais prévios mostram que o tratamento com ACG inibe 

funções inflamatórias de neutrófilos envolvidos na secreção e produção de 

mediadores pró-inflamatórios, e nos eventos de adesão e locomoção para o foco de 

lesão (IGNATOWICZ et al, 2003; OLMOS et al., 2007; ZHANG et al., 2010; HEBEDA 

et al., 2011; RUIFENG et al., 2014). Estas ações podem ser responsáveis, pelo 

menos em parte, pela redução de edema e influxo leucocitário, bem como pela 

analgesia, observadas em casos de tratamentos in vivo com o ACG em diferentes 

modelos experimentais de doenças associadas à inflamação (DOS SANTOS et al., 

2006; OLMOS et al., 2007; ZHANG et al., 2010: YUN et al., 2012; LEE et al., 2013; 

BAGDAS et al., 2013; RUIFENG et al., 2014; XU et al., 2014). No presente trabalho 

ampliamos os possíveis mecanismos envolvidos no efeito anti-inflamatório do ACG, 

uma vez que o tratamento com ácido induziu a apoptose de neutrófilos. Como já 

salientado na Introdução, a morte programada de neutrófilos no foco de inflamação é 

um dos mecanismos para a resolução eficiente do processo. Neste contexto, estudo 

simultâneo do nosso grupo de pesquisa corrobora o efeito do ACG na eferocitose in 

vivo, pois tem mostrado que a administração sistêmica de ACG favorece o processo 

de cicatrização da úlcera gástrica provocada pelo ácido acético em camundongos 

(DINIZ et al., 2013).  

A literatura mostra que o ACG induz a apoptose em células diferentes de 

linhagens leucêmicas, como a U937, K562 e HL-60, sendo que o mecanismo 

proposto é a ativação das vias das caspases e mitocondriais (PUANGPRAPHANT et 

al., 2011; YANG et al., 2012; LIU et al., 2013). Diferentemente, mostrou-se que o 

ACG inibe a apoptose de neuroblastoma induzida pela metilglicosilação, que é 

dependente de alteração do potencial de membrana mitocondrial, ativação de 

caspase 3 e  da clivagem da ADP ribose-polimerase (HUANG et al., 2008).  Neste 

mesmo sentido, uma diversidade de trabalhos na literatura mostra que o ACG inibe 

a apoptose de diferentes células não neoplásicas submetidas a estados de estresse. 

Assim, mostrou-se que o ACG reduz a apoptose de células da retina causada por 

hipóxia, por evitar a super-expressão de BaCl e caspase 3 (JANG et al., 2013); inibe 

a apoptose de células PC-12 ou cultura primárias de neurônios causadas pelo 

peróxido de hidrogênio (KIM et al., 2012; PARK, 2013) ou pelo metilmercúrio (LI et 

al., 2008), sendo que em ambos os casos houve redução de ativação de caspases; 
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e também inibiu a apoptose de hepatócitos causada pelo acetaminofen, por inibir as 

vias ativadas pela caspases 3 e 7  (JI et al.,2013).   

Com base nestas informações, pode-se supor que o ACG protege o 

organismo por interferir com diferentes vias sobre a apoptose, pois, tanto indução 

em células neoplásicas, como inibição do processo em células de origem não 

neoplásica submetidas ao estresse tem sido demonstradas. No entanto, não há 

dados na literatura que mostrem o papel do ACG na indução de apoptose de 

neutrófilos, e ensaios futuros são necessários para esclarecer os mecanismos do 

ACG sobre este fenômeno. Este parece ser um desafio importante para ser 

conduzido, já que a apoptose de neutrófilos é dependente da geração de ROS 

(FULLERTON et al., 2013; ORTEGA-GOMEZ et al., 2013; GABELLONI et al., 2013) 

e a maioria dos efeitos anti-apoptótica do ACG parece ser devido à sua ação 

antioxidante (LI et al., 2008; JI et al., 2013; JANG et al., 2013; PARKS et al., 2013). 

Por outro lado, a indução da apoptose em células cancerosas pela ACG é mediado 

pela indução da geração de ROS (RAKSHIT et al., 2010).  

Vale ressaltar que o tratamento com ACG não causou necrose, o que é 

relevante para o possível efeito benéfico do ACG sobre a resolução do processo 

inflamatório. Como já descrito na Introdução, a necrose não é um processo benéfico 

de morte celular para o retorno da homeostasia, uma vez que neutrófilos em necrose 

secretam e liberam uma série de agentes químicos que podem ser lesivos ao tecido 

do hospedeiro (CURTIN et al., 2002; MADERNA et al., 2005).  

Adicionalmente, o ACG induziu a fagocitose dos neutrófilos apoptóticos por 

macrófagos peritoneais. Tem sido demonstrado que o tratamento in vitro com ACG 

inibe a expressão das enzimas COX-2 e iNOS, a  secreção de citocinas pró-

inflamatórias  e adesão de linhagem de macrófagos RAW 264.7, via inibição do fator 

de transcrição  (SHAN et al., 2009; HAN et al., 2010; HWANG et al., 2014). No 

entanto, a ação do ácido sobre a fagocitose de neutrófilos apoptóticos é mostrado 

aqui pela primeira vez.  

Não foi possível, neste trabalho, elucidar o mecanismo de ação do ACG. O 

possível aumento sobre a expressão de CD36 não foi observado em macrófagos 

tratados pelo ACG. O CD36 é uma proteína transmembrânica que pertence à família 

de receptores scavengers e é expressa em uma diversidade de células, entre os 

quais os macrófagos no processo de fagocitose. A interação do CD36 e células 

apoptóticas parece ser mediada por trombospondina-1 e ao receptor de vitronectina 



27 
 

(SAVILL et al., 1992). Ainda, o CD36 parece ser o mecanismo importante na 

fagocitose mediada pelo PPAR (BERRY et al., 2007). O papel fundamental do CD36 

tem sido observado na fagocitose de neutrófilos apoptóticos em condições de 

hipóxia e na reação inflamatória pulmonar (ORTIZ-MASIA et al., 2012; PARKS et al., 

2013).  Da mesma forma, não há relatos da ação do ACG sobre a expressão de 

CD36.  Nossas hipóteses, que conduzirão as etapas seguintes de investigação do 

laboratório, visarão investigar se o ACG estimula a expressão de TIM-4, que 

reconhecidamente é ligante para fosfatidilserina, fazendo ponte importante entre 

neutrófilos apoptóticos e macrófagos (NURTANIO & YANG, 2011; NISHI et al., 

2014); se o ACG induz a expressão dos receptores de PPAR, um receptor nuclear 

que atua como fator de transcrição e possui inúmeros efeitos anti-inflamatórios, 

entre os quais a fagocitose de neutrófilos apoptóticos (PARKS et al., 2013); se o 

ACG induz a expressão de anexina A1, uma proteína induzida por glicocorticoides 

endógenos e que inibe o recrutamento de neutrófilos para o foco de lesão e estimula 

a apoptose de neutrófilos e sua subsequente fagocitose por macrófagos  (ORTEGA-

GOMEZ et al., 2013). As duas últimas hipóteses são reforçadas pelas habilidades 

dos agonistas PPAR e da anexina favorecerem a apoptose de neutrófilos 

(STANDIFORD et al., 2005; ORTEGA-GOMEZ et al., 2013), o que também foi 

observado pelo ACG.  

 Interessantemente, tanto os efeitos do ACG sobre a indução de apoptose de 

neutrófilos e a fagocitose destes pelos macrófagos não foram concentração-

dependente e foram observadas com concentrações de 1 mM. De fato, trabalho 

recente mostra de doses elevadas de ACG in vivo induz a resposta inflamatória, 

enquanto que doses menores reduzem o processo, e que a controvérsia dos efeitos 

é decorrente de o desequilíbrio entre a inibição e indução da geração de ROS pelas 

doses baixas e altas, respectivamente (DU et al., 2013). Desta forma, é nosso 

objetivo futuro quantificar as ROS nos macrófagos e neutrófilos tratados com as 

diferentes concentrações de ACG e investigar se os efeitos são mantidos com 

concentrações menores que 1 mM.  

A análise do perfil de secreção de citocinas é uma estratégia experimental 

relevante para caracterizar o fenótipo de células envolvidas no processo 

inflamatório, e para elucidar o mecanismo de ação de agentes flogísticos e 

terapêuticos. Desta forma, neste trabalho foi avaliada a ação do ACG sobre a 

secreção de TNF-alfa e de IL-10.  



28 
 

O TNF-alfa é um importante mediador da resposta inflamatória aguda, 

recrutando neutrófilos e monócitos para o local da inflamação através de diversos 

mecanismos: induz no endotélio a expressão de moléculas de adesão para 

neutrófilos, monócitos e linfócitos, principalmente selectinas e integrinas; estimula as 

células endoteliais a secretarem quimiocinas que acentuam a afinidade entre as 

integrinas expressas e seus ligantes leucocitários. Concentrações elevadas de TNF-

-6, que por sua vez induz a liberação de proteínas de 

fase aguda de inflamação pelos hepatócitos (MAKIS et al., 2000; ABBAS et al., 

2012; BILATE, 2007). Desta forma, o TNF-  é uma citocina secretada por 

macrófagos com fenótipo M1, e sua secreção é reduzida por macrófagos M2 

(BILATE, 2007). Os dados aqui obtidos corroboram a atividade do ACG em 

aumentar a fagocitose de neutrófilos apoptóticos, e que possam levar a polarização 

de macrófagos para o fenótipo M2. Neste sentido, experimentos futuros investigarão 

se o ACG induz a polarização de macrófagos, pela incubação de monócitos da 

linhagem THP-1 por 4 dias com o ACG e pela subsequente mensuração dos 

receptores de membrana para M1 ou M2 por citometria de fluxo, além da 

quantificação de citocinas.  

O IL-10 é um potente inibidor de macrófagos e células dendríticas e, portanto, 

está envolvida no controle das respostas imunes natural e mediada por células. Sua 

principal função é inibir a síntese de outras citocinas, como o IFN- -2, IL-12 e 

TNF- , ainda, a proliferação e a função de células do perfil Th1, favorecendo, 

então, o desenvolvimento de respostas do perfil Th2 (MAKIS et al., 2000; ABBAS et 

al., 2012; BILATE, 2007). Sabe-se que a IL-10 é antagonista fisiológico de diversas 

citocinas inflamatórias, tais como TNF- -1, IL-6 e IL-8 (MARQUES et al., 2007), e 

além de inibir a produção dessas citocinas, também pode suprimir a inflamação por 

vários outros mecanismos imune-regulatórios, tais como, redução da expressão de 

HLA classe II (Antígenos leucocitários humanos), por reprimir efeitos biológicos do 

(IFN- Natural Killer (NK) e 

atenuar a expressão dos receptores do fator de necrose tumoral na circulação 

sistêmica e inibir a atividade das células apresentadoras de antígenos (KANG & 

ALLEN, 2005). Ademais, a IL-10 é secretada por macrófagos M2 na resolução da 

inflamação. Desta forma, a não alteração dos níveis de IL-10 não corroboram nossa 

hipótese de que o ACG possa levar a polarização de macrófagos para o fenótipo 
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anti-inflamatório. No entanto, os experimentos adicionais, citados acima poderão 

elucidar melhor este resultado.   

Em conjunto, os resultados aqui mostraram que o tratamento com ACG 

aumentou o número de neutrófilos apoptóticos; aumentou a capacidade dos de 

macrófagos fagocitarem neutrófilos apoptóticos; reduziu a secreção do tumor de 

necrose tumoral (TNF- ) e não alterou a secreção de interleucina-10 e não interferiu 

com a expressão de MHC-II e com CD36. Assim, pela primeira vez é mostrado que o 

ACG pode controlar a resolução da inflamação interferindo com eventos do processo 

em neutrófilos e macrófagos. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

As conclusões abaixo descritas foram obtidas em neutrófilos e macrófagos 

peritoneais de camundongos Swiss, machos, adultos tratados in vitro com ACG. 

Assim, concluímos que; 

- o ACG, induz a apoptose de neutrófilos, mas não induz a necrose;  

- o ACG, induz a fagocitose de neutrófilos em apoptose por 

macrófagos; 

- o ACG reduz a secreção de TNF-  por macrófagos em fagocitose;  

- o ACG não altera a secreção de IL-10 por macrófagos em 

fagocitose; 

-  o ACG não altera a expressão de MHC de classe II ou de CD36 por 

macrófagos em fagocitose.  
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