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TRATAMENTO COM PROTEÍNA DE CHOQUE TÉRMICO DE 72 kDa EXÓGENA
ATENUA GRAVIDADE DA SEPSE
RESUMO
A compreensão da relação entre a infecção sistêmica e a resposta imunológica é de
fundamental importância na investigação dos mecanismos fisiopatológicos da sepse.
Considerando o papel imunomodulador da proteína de choque térmico de 72kDa (HSP72),
investigamos se o tratamento com esta proteína diminui a severidade do quadro de sepse.
Foram utilizados 24 camundongos da linhagem C57BL/6 (90 a 150 dias de idade), divididos
nos grupos: Controle (n = 7), Sepse (n = 8, induzida pela administração de solução fecal 1mg/g, i.p.) e Sepse+eHSP72 (n= 9, grupo submetido a sepse e tratado com administração i.v.
de eHSP72 (1,33 ng/g), 12 horas após a indução da sepse. A sepse levou os animais a
hipoglicemia, perda de peso e hipotermia, e elevação dos índices de severidade da doença,
avaliada pelo escore murino de sepse (EMS). Tais alterações estavam correlacionadas, então
propomos neste estudo o escore murino de sepse adaptado (EMSA), que mensura as variáveis
quantitativas de glicemia, temperatura retal e perda de peso corporal relativa, juntamente com
as características observacionais do EMS. Ainda, a sepse gerou plaquetopenia, leucopenia, e
aumento de biomarcadores inflamatórios (aumento da razão linfócito/neutrófilo e
plaqueta/linfócito). Embora a administração de eHSP72 não alterou essas variáveis, foi capaz
de melhorar o quadro avaliado pelo EMS e EMSA. Além disso, o grupo Sepse+eHSP72 não
apresentou aumento na lipoperoxidação e na atividade de enzima antioxidante superóxido
dismutase (SOD) pulmonar, e atenuou a insuficiência respiratória em comparação com o
grupo Sepse. Conclusão: O tratamento com eHSP72 melhorou parâmetros clínicos e
subclínicos na sepse, diminuindo a severidade da doença. Em conjunto, os resultados deste
estudo apresentam a administração de eHSP72 como alternativa terapêutica na sepse, e um
protocolo adapatado para avaliação da severidade de sepse em modelos experimentais.
Palavras-chave: Sepse; HSP70; Tratamento; Insuficiência Respiratória; Hipotermia.

ABSTRACT
The understanding of the relationship between systemic infection and the immune response is
of fundamental importance in investigating the pathophysiological mechanisms of sepsis.
Considering the immunomodulatory role of the 72kDa heat shock protein (HSP72), we
investigated whether treatment with this protein decreases the severity of sepsis. Twenty-four
C57BL / 6 mice (90 to 150 days old) were divided into the following groups: Control (n = 7),
Sepsis (n = 8, induced by administration of fecal solution - 1mg / g, ip) and Sepsis + eHSP72
(n = 9, sepsis treated group and treated with iv administration of eHSP72 (1.33 ng / g), 12
hours after induction of sepsis. Sepsis led to hypoglycemia, weight loss and hypothermia, and
In the present study, we proposed the murine adjusted sepsis score (EMSA), which measures
the quantitative variables of glycemia, rectal temperature and loss of serum levels of the
disease, as assessed by the murine score of sepsis (EMS). and increased inflammatory
biomarkers (increased lymphocyte / neutrophil and platelet / lymphocyte ratio), although the
administration of eHSP72 did not alter these variables , was able to improve the picture
evaluated by EMS and EMSA. In addition, the Sepsis + eHSP72 group showed no increase in
lipoperoxidation and in the activity of antioxidant enzyme pulmonary superoxide dismutase
(SOD), and attenuated respiratory failure compared to the Sepsis group. Conclusion:
Treatment with eHSP72 improved clinical and subclinical parameters in sepsis, reducing the
severity of the disease. Together, the results of this study present the administration of
eHSP72 as a therapeutic alternative in sepsis, and an adapted protocol to evaluate the severity
of sepsis in experimental models.
Keywords: Sepsis; HSP70; Treatment; Respiratory Insufficiency; Hypothermia.
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1. INTRODUÇÃO

A sepse é uma infecção a nível sistêmico, caracterizada por lesão e disfunção em todos
os sistemas de organização funcional do organismo (SINGER et al., 2016), considerada uma
doença de grande impacto nos sistemas de saúde pública e privada. Anualmente a nível
mundial a sepse acomete 30 milhões de pessoas, e resulta em uma mortalidade de 6 milhões
de pacientes (WHO, 2018). No Brasil a sepse acomete anualmente cerca de 12500 pacientes,
com uma letalidade de 21%, que pode chegar a 58% quando ocorre a evolução do quadro para
choque séptico (ILAS, 2018). Quando analisado o custo das internações em um hospital
brasileiro, verifica-se um custo médio por paciente de R$ 38.867,60 (BARRETO et al., 2016).
O estabelecimento do quadro de sepse, e o agravamento do mesmo, possui uma
complexa fisiopatologia, a qual exige estudos para a compreensão dos processos e etapas da
doença. Já está bem estabelecido que a precocidade no diagnóstico e o tratamento da sepse
são as principais ferramentas para promover melhor prognóstico para o paciente e,
consequente, maior taxa de sobrevivência (KUMAR et al., 2006). Em vista disso, a
comunidade científica tem buscado estabelecer novas formas de critério diagnóstico (RAITH
et al., 2017; SINGER et al., 2016), contudo, apesar de muitos avanços, a sepse ainda tem
repercussão no cenário hospitalar, principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva
(BARRETO et al., 2016).
A compreensão da relação entre a infecção sistêmica e a resposta imunológica é de
essencial na investigação dos mecanismos pelos quais o agente invasor promove uma
disfunção generalizada no organismo (WESTERDIJK et al., 2019). Intervenções preventivas
ou medidas de tratamento são frequentemente investigadas na sepse, tanto em casos clínicos,
quanto em modelos experimentais de sepse que, em conjunto, têm contribuído para o sucesso
das estratégias terapêuticas (HUNG et al., 2013; KUSTANOVA et al., 2006; ZIEGLER et al.,
2005). Neste contexto, vem sendo estudado as proteínas de choque térmico (Heat Shock
Proteins - HSPs), em especial a família de 72 kDa (HSP72). A HSP72 possui propriedades
imunomoduladoras, sendo o comportamento desta proteína rapidamente modificado quando o
organismo está exposto ao estímulo infeccioso (GUPTA et al., 2013). No presente estudo,
investigamos se o tratamento com eHSP72 melhora o quadro de sepse nos parâmetros de
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glicemia, temperatura corporal, peso corporal, escore de gravidade de sepse em murinos,
parâmetros hematológicos e estresse celular.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Aspectos gerais da sepse
Independentemente da origem do foco infeccioso, a sepse é marcada por resposta
inflamatória sistêmica. No entanto, o último relatório do estudo realizado em hospitais
brasileiros com dados dos anos de 2005 a 2018, apontou como principais focos infecciosos
dos casos clínicos que desenvolvem sepse, o trato respiratório (47,6%), seguido de infecções
do trato urinário (18,7%) e infecções no trato abdominal (12,4%) (ILAS, 2018).
As bactérias são os principais agentes etiológicos identificados no foco infeccioso
originário dos casos de sepse. Dentre estas, destacam-se as bactérias gram-negativa
Escherichia coli, e o coco gram-positivo Staphylococcus aureus (ILAS, 2017). Para o melhor
entendimento da cascata de eventos que acarreta na lesão e disfunção sistêmica na sepse, é
necessário investigar a interação destes agentes infecciosos com a resposta do sistema
imunológico e diferentes órgãos em modelos animais e casos clínicos da doença (LU; CHAO;
YEH, 2019; REN et al., 2017). Neste sentido, os fatores desencadeantes da resposta
inflamatória, por meio da ativação celular e da cascata de eventos plasmáticos, são os
componentes da parede celular dos micro-organismos, como o ácido lipoteicóico (LTA) e
peptidoglicanos, derivados de bactérias gram-positivas, ou o lipopolissacarídeo (LPS), no
caso de bactérias gram-negativas (OPAL, 2007).
O desequilíbrio entre a inflamação, coagulação e a fibrinólise, resulta em uma
inflamação disseminada, trombose microvascular, lesão endotelial e coagulopatia sistêmica,
levando à diminuição da perfusão tissular e disfunção sistêmica (JUNCAL et al., 2011). E
para evidenciar esta disfunção sistêmica, no ano de 2016 foi estabelecida a nova forma
diagnóstica de sepse, para uma infecção suspeita ou documentada, acompanhada de um
aumento agudo de dois ou mais pontos no escore de avaliação sequencial de falha de órgãos
(do ingles Sequential Organ Failure Assessment - SOFA), considerando as disfunções no
sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, hepático , renal e contagem de plaquetas
sanguíneas (SINGER et al., 2016).
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Na sepse ocorre resposta inflamatória e disfunção imunológica, que evoluem de uma
fase inicial hiperdinâmica, para uma fase hipodinâmica que ocasiona a modificação de outros
parâmetros para além dos observados no escore SOFA. Nesta fase podem ser verificados a
diminuição da contagem de leucócitos totais (leucopenia) (DOI et al., 2009), hipotermia
(TIRUVOIPATI et al., 2010), hipoglicemia (PARK et al., 2012), perda de peso corporal
(AUIWATTANAKUL et al., 2019), entre outros marcadores de disfunção sistêmica (renal,
neurológica, cardiovascular e hematológica), como a elevação de estresse oxidativo, os quais
caracterizam a piora na evolução clínica , e seguinte morte (DOI et al., 2009; SINGER et al.,
2016).
Portanto, a sepse possui uma complexa fisiopatologia, na qual são envolvidos
mecanismos regulatórios que tentam combater a infecção e reestabelecer a funcionalidade
organizada do organismo humano. No entanto, estes mecanismos acabam falhando, o que
acarreta perda da capacidade regulatória, com pior prognóstico para o sujeito acometido pela
doença. Dentre as disfunções geradas pelo quadro de sepse, destacamos a seguir questões
relacionadas à resposta imunológica, metabólica, regulação térmica, disfunções em diferentes
sistemas, além da participação do processo de estresse oxidativo e modificações nas
concentrações de proteínas de estresse celular, especificamente, nas proteínas de choque
térmico da família de 70kDa (HSP70). Em conjunto, a revisão destes aspectos tem como
intuito a fundamentação adequada para a proposição de estratégias terapêuticas com uso de
HSP70.
2.2. Disfunção imunológica
A defesa imunológica caracteriza-se pelo movimento constante e altamente regulado
de seus principais componentes celulares através do sangue, onde os neutrófilos e monócitos
migram para o local/tecido alvo de uma infecção/lesão. O sistema imune inato reconhece
estruturas moleculares que são produzidas pelos patógenos (Padrões Moleculares Associados
ao Patógeno – PAMPs), como o LPS (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015).
Em resposta a uma infecção bacteriana, o organismo aumenta suas taxas de leucócitos
circulantes (leucocitose) (FILHO, 2014), assim como os níveis de citocinas pró e antiinflamatórias, na tentativa de proteger o organismo contra os microrganismos invasores, o que
caracteriza a elevação da resposta inflamatória (ISKANDER et al., 2013). O estímulo
exercido pelo microrganismo infectante leva os leucócitos a liberarem citocinas como o Fator
de Necrose Tumoral alfa (TNF-α, do inglês Tumoral Necrosis Factor), Interleucina (IL)-1,-2,-
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6,-8,-10,-12, Interferon-Gama (IFN-γ) e fator ativador de plaquetas (PAF) (HAMMER;
MCPHEE, 2016). A falha de numerosas intervenções farmacológicas visando combater a
cascata inflamatória sugere que outros fatores, como imunossupressão do hospedeiro,
desempenham um papel essencial na fisiopatologia da doença (HAMMER; MCPHEE, 2016).
Por outro lado, no quadro de sepse pode ocorrer uma queda no número de leucócitos
circulantes (leucopenia) (POSADAS-CALLEJA et al., 2018), e diminuição das mesmas
citocinas que tinham se elevado na resposta inicial, caracterizando uma imunodepressão, que
está relacionada com agravo do quadro clínico, evolução para choque séptico e morte
(ISKANDER et al., 2013).
2.3. Disfunção na regulação da temperatura
As citocinas pró-inflamatórias que são produzidas na fase inicial da infecção, como o
TNF-α, IL-1 e IL-6, por sua ação neuromoduladora no hipotálamo, são responsáveis pela
resposta de febre, com o intuito de combater os microrganismos invasores (ABBAS;
LICHTMAN; PILLAI, 2015).
A resposta febril é característica comum à presença de agentes infecciosos, porém nem
sempre é encontrada como um sinal clínico na sepse. Ao invés do aumento de temperatura,
pode ser observada a diminuição (hipotermia). A ocorrência de hipotermia nas primeiras 24
horas é preditor de mortalidade na sepse (TIRUVOIPATI et al., 2010), sendo também um
preditor do risco de linfopenia (diminuição do número de linfócitos) persistente em pacientes
com sepse, indicando precocemente a imunossupressão induzida pela doença (DREWRY et
al., 2015). Cerca de 20% dos pacientes com sepse chegam à hipotermia, sendo que estes
possuem o dobro da taxa de mortalidade dos que se encontram em estado febril
(KUSHIMOTO et al., 2013).
A disfunção cardiovascular é um dos protagonistas para a evolução do quadro clínico
de sepse para choque séptico. Esta disfunção cardiovascular induz uma perda do controle da
temperatura corporal, ocasionando hipotermia, considerada um preditor de mortalidade de
pacientes com sepse (KUSHIMOTO et al., 2019). Estes efeitos também são observados em
modelo experimental de sepse induzida por peritonite em camundongos da linhagem
C57BL/6 (KOKKINAKI et al., 2019).
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2.4. Distúrbio endócrino e metabólico na sepse
Na sepse, ocorre um incremento na liberação de hormônios contra-insulínicos
(glucagon, cortisol, catecolaminas e hormônio do crescimento), resultando no aumento da
glicogenólise e da gliconeogênese hepática, além do aumento da lipólise e do catabolismo
proteico muscular, intestinal e do tecido conjuntivo, elevando a glicemia (hiperglicemia)
(SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011). Além disso, a adipocitocina chemerin (adipocitocina
envolvida com o metabolismo da glicose) é aumentada no quadro de sepse, o que está
associado com o prejuízo do metabolismo da glicose e resistência à insulina, podendo ser
considerada como um biomarcador para estratificar o risco de mortalidade de pacientes com
hiperglicemia (HORN et al., 2016).
Por outro lado, em alguns casos de sepse pode haver hipoglicemia (valores glicêmicos
menores que 69 mg/dL) chegando até a um mínimo de 40 mg/dL. A hipoglicemia triplica a
taxa de mortalidade de pacientes sépticos, mesmo ocorrendo em apenas um episódio no
transcorrer da doença (PARK et al., 2012).
A resposta do organismo à infecção sistêmica gera alterações metabólicas, com
estabelecimento de um quadro catabólico, levando à redução de massa muscular (SERAFIM;
FARIAS; TRAMONTE, 2004), tornando o paciente refratário ao efeito anabólico do aporte
nutricional, o que reflete na perda de peso corporal, relacionado com o aumento do tempo de
permanência hospitalar (FONTOURA et al., 2006). Estas características também são
encontradas em modelo experimental de sepse (XIANCHU et al., 2016).
2.5. Disfunção neurológica na sepse
A associação entre infecção e o cérebro tem sido descrita a mais de 2.500 anos por
Hipócrates, que descreveu pacientes com febre, abcessos e vermelhidão, com alterações no
nível de consciência. Já em 1892, Willan Osler apontou a sepse como causa de prejuízo na
função cerebral, e em 1903, Kingsmill Jones descreveu o quadro de delírio febril como
“alterações das funções cerebrais superiores decorrente de infecção sistêmica com início de
sintomas durante ou após o período febril” (VIANA, 2013).
A interação entre o patógeno invasor e o sistema neurológico ocasiona uma cascata de
eventos, que leva à lesão no sistema nervoso central, caracterizando a encefalopatia séptica.
Dentre estes eventos está a hipoperfusão tecidual, disfunção mitocondrial, desiquilíbrio
energético, apoptose e uma amplificada resposta inflamatória tecidual (ZHANG et al., 2019).
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O diagnóstico da encefalopatia séptica tem utilizado como ferramentas o exame
clínico da Escala de Coma de Glasgow (ECGL), que verifica o nível de consciência, e o
eletroencefalograma (EEG), que verifica a atividade elétrica cerebral (VIANA, 2013). Com o
mesmo intuito de verificar a função neurológica em modelos experimentais de sepse, já é
realizada a observação da atividade comportamental, resposta a estímulos, e aspecto dos olhos
(SHRUM et al., 2014).
2.6. Disfunção hepática na sepse
O tecido hepático possui papel fundamental na sepse, participando na defesa do
organismo, quanto ao equilíbrio anti-inflamatório/pró-inflamatório, reparação tecidual e
coagulação (YAN; LI; LI, 2014). Em meio ao quadro de hipoperfusão tecidual, juntamente
com desordem inflamatória, o fígado sofre prejuízo funcional, com consequente acúmulo de
lipídios, caracterizando a esteatose no tecido (CHUNG et al., 2017), que pode ser observada
pela modificação de coloração do mesmo quando observado a nível macroscópico (KORISH;
ARAFAH, 2013), juntamente com a elevação das enzimas Transaminase Glutâmica
Oxalacatática (TGO) e Transaminase Glutâmica Pirúvica (TGP), o que está associado ao
aumento da apoptose hepática e mortalidade na doença (OZER et al., 2017).
Esta gravidade da lesão tecidual hepática pode ser verificada em modelo experimental
através da esteatose no respectivo tecido nas primeiras 24 horas após a indução da sepse
(CHUNG et al., 2017).
2.7. Disfunção respiratória na sepse
A lesão pulmonar se dá de forma precoce na sepse. O mesmo ocorre devido ao
estímulo inflamatório feito pelos microrganismos invasores no sistema respiratório,
promovendo lesão do endotélio vascular, juntamente com maior síntese de óxido nítrico (do
inglês (Nitric Oxide - NO) por leucócitos, dano oxidativo, apoptose e inflamação. Esta série
de eventos promove injúria no tecido pulmonar, promovendo edema tecidual e, por fim,
instalando um quadro de insuficiência respiratória (YUAN et al., 2019).
A disfunção na capacidade respiratória é um dos principais eventos responsáveis por
desencadear uma disfunção sistêmica em um quadro infeccioso. A mesma induz a privação de
oxigênio secundária a uma depressão respiratória, responsável pela disfunção e morte celular
local e sistêmica. Esta privação de oxigênio pode afetar o metabolismo celular de glicose,

20

induzindo uma maior produção de lactato tecidual, elevando a sua concentração sanguínea, a
qual caracteriza uma piora do quadro infeccioso (JASSO-CONTRERAS et al., 2015).
O prejuízo respiratório pode ser mensurado em modelos experimentais de sepse
através da diminuição dos movimentos respiratórios, assim como o dano oxidativo pulmonar
(GAUTAM et al., 2015).
2.8. Estresse oxidativo na sepse
Quando ocorre um desequilíbrio na homeostasia do organismo e se instala um quadro
de sepse, ocorre uma superprodução de espécies reativas de oxigênio (ERO). Quando a
produção de ERO é maior que a capacidade antioxidante, ocorre um dano oxidativo
verificado através da lipoperoxidação, lesando os tecidos, e relacionado com a disfunção em
diferentes órgãos no quadro de sepse (BAI et al., 2015; PETRONILHO et al., 2015; PINTO et
al., 2012; VIEIRA et al., 2015). Isso pode ser observado através da lipoperoxidação, com a
formação residual de malondialdeído (MDA) (ANDRADES et al., 2005).
Isto ocorre devido à resposta ao agente infeccioso dada pela primeira linha de defesa
leucocitária formada pelos monócitos, macrófagos e neutrófilos, que fagocitam os patógenos
aumentando o consumo de oxigênio e levando à produção de ERO. O aumento de EROS
ocasionado na sepse exige do organismo um aumento na atividade da enzima antioxidante
superóxido dismutase (SOD) plasmática e tecidual proporcionalmente ao dano oxidativo
(RITTER et al., 2003). O mesmo ocorre na tentativa de neutralizar estas EROS e
atenuar/evitar um quadro de estresse oxidativo, que pode ocasionar a piora clínica e
mortalidade na sepse (RITTER et al., 2003).
O excesso de EROS afeta a função celular, já que pode ocasionar dano oxidativo
mitocondrial. Este dano leva à redução da capacidade respiratória tecidual, devido ao
desacoplamento parcial da fosforilação oxidativa mitocondrial, o que acarreta baixos níveis
de adenosina trifosfato (ATP) intracelular, e aumento dos níveis de lactato (CROUSER,
2004), considerado um preditor de mortalidade na sepse (JASSO-CONTRERAS et al., 2015).
Esta insuficiência energética celular (privação de ATP) está relacionada à liberação de íons
cálcio das reservas intracelulares e à deflagração de apoptose, colaborando para a desordem
funcional dos múltiplos órgãos na sepse (GALLEY, 2011).
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2.9. Proteínas de choque térmico de 70 kDa na sepse
Ainda existem pontos obscuros em relação à fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
prognóstico da sepse. Nessa doença destacam-se os estudos proteômicos, que estão sendo
empregados para a compreensão de diferentes condições infecciosas, com o intuito de
inovações para um melhor prognóstico na sepse (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2012).
Visando alternativas para o estudo com a compreensão da fisiopatologia da sepse e
proposição de tratamento, a comunidade científica tem estudado as proteínas de choque
térmico (do inglês Heat Shock Proteins - HSPs), em especial a família de 70 kDa (HSP70).
A comunidade científica tem avançado no estudo da HSP70 e seu papel na
fisiopatologia da sepse (KANG et al., 2016; TULAPURKAR et al., 2015). As HSP70
dividem-se em proteínas de peso molecular aproximados a 70kDa. Destaque é dado as
isoformas de 72 e 73 kDa, sendo consideradas, respectivamente, como a isoforma induzível
(HSP72) e constitutiva (HSP73 ou HSC70) (LINDQUIST, 1980), que podem ser encontradas
praticamente em todos os compartimentos celulares (KREGEL, 2002).
A resposta ao choque térmico (HSR do inglês Heat Shock Response), capaz de induzir
a síntese de HSP72, é uma dos mais conservados meios de citoproteção conhecidos, realizada
por organismos de simples organização como procariotos (bactérias), até seres organizados
complexamente como o ser humano (MORIMOTO et al., 1997). As HSP70 localizadas no
ambiente intracelular (iHSP70) possuem ação chaperona, corrigindo proteínas danificadas,
sendo capazes de auxiliar no dobramento e desdobramento proteico, modulando a resposta
inflamatória (papel anti-inflamatório), desempenhando um papel importante na resposta ao
estresse celular (GARRIDO et al., 2001).
Em situações de estresse celular como hipóxia (LIN et al., 2011), hipoglicemia,
aumento de temperatura corporal (LUDWIG et al., 2014), exercício físico (HECK et al.,
2017) e estresse oxidativo (BALDISSERA et al., 2018), ocorre modificação da expressão e
exportação de HSP70, no intuito de promover uma resposta para restabelecer a homeostasia
(BITTENCOURT; PORTO, 2015; HECK et al., 2017).
A iHSP70 pode desempenhar um papel de proteção em uma reposta dependente do
tempo de sepse, impedindo a apoptose e inflamação intestinal, pulmonar e leucocitária
(MCCONNELL et al., 2011). Porém, quando esta proteína é observada em células do sistema
imune expostas a LPS, aumenta-se sua taxa de exportação para o ambiente extracelular
(eHSP70).
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Durante a exposição à endotoxinas bacterianas, as células do sistema imune aumentam
a concentração de iHSP70 em microvesículas intracelulares encarregadas de levar o seu
conteúdo para a membrana celular para futura exportação (exossomos) de leucócitos, sendo
esta concentração ainda maior quando a temperatura é elevada (39,5ºC) (TULAPURKAR et
al., 2015), assim como em um quadro clássico de febre após a infecção bacteriana. No mesmo
sentido, a eHSP72 tem seus níveis relacionados proporcionalmente aos níveis plasmáticos de
antígenos LPS (TSAI et al., 2015), o que mostra uma responsividade proporcional do
organismo em expressar e exportar esta proteína específica, quando estimulada por antígeno
bacteriano (TSAI et al., 2015).
Os níveis de eHSP70 na sepse se encontram elevados, principalmente em indivíduos
que vão a óbito, evidenciando que a eHSP70 aumenta conforme a piora clínica do paciente,
associado ao aumento de dano oxidativo plasmático (GELAIN et al., 2011). Observando a
corrrelação entre eHSP70 e dano oxidativo, que demarcam juntos a severidade do quadro e a
mortalidade na sepse, um estudo considerou a hipótese da própria eHSP70 sofrer danos
oxidativos (oxHSP70) (GRUNWALD et al., 2014). Este estudo in vitro demostrou que a
oxHSP70 é capaz de diminuir a produção de TNF-α por marófagos, diminuindo também a
atividade fagocitária e a proliferação, prejudicando a resposta imune, justamente oposto do
que ocorre quando estas células são tratadas com eHSP70. Em conjunto, estes dados sugerem
que a concomitância da resposta celular ao estresse e dano oxidativo sistêmico pode
representar com precisão a severidade da sepse (GRUNWALD et al., 2014).
Por vezes a eHSP70 pode ser somente considerada um biomarcador de gravidade na
sepse (GELAIN et al., 2011; TSAI et al., 2015b), no entanto, já foram observados efeitos
protetores da eHSP70. Quando usada em forma preventiva anterior à indução da sepse, é
capaz de promover a prevenção e diminuição da influência tóxica do LPS, aumentando a
sobrevivência de animais durante o período experimental (OSTROV et al., 2010). Além disso,
quando os animais são previamente tratados com terapia térmica, que leva a uma maior
expressão de iHSP72 e níveis circulantes de eHSP72, apresentam uma maior sobrevida
quando comparados a animais que não elevaram seus níveis de eHSP72 (TSAI et al., 2015).
Ainda, já foi demonstrado que a suplementação parenteral com o imunonutriente glutamina
(Gln) em pacientes com sepse é capaz de aumentar os níveis de eHSP70, com melhora da
função respiratória, com consequente diminuição do tempo de internação hospitalar
(ZIEGLER et al., 2005). Isso permite supor que a eHSP72 desempenha papel citoprotetor na
sepse, o que corrobora com o estudo que demonstrou efeitos positivos do tratamento com
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eHSP72 exógena administrada via subcutânea, quanto ao perfil hepático de animais
imediatamente após a indução da sepse por CLP (TSAI et al., 2015c).
A elevação da eHSP70 como preditor de mortalidade na sepse tem sido bastante
discutida na literatura. A elevação das concentrações plasmáticas de eHSP70 é esperado
primeiras 24 horas em pacientes com sepse, assim como em modelo experimental da doença
em camundongos (C57BL/6J) (ZHANG et al., 2014). No entanto, como os animais não
receberam nenhum tipo de tratamento que atenuasse a gravidade da doença, acabaram
diminuindo os níveis de eHSP70 em um período maior após a indução da sepse (48 horas)
(ZHANG et al., 2014). Além disso, pacientes com sepse que são tratados com hemofiltração
contínua, com o intuito de combater o quadro de insuficiência renal aguda, apresentam
diminuídos os seus níveis circulantes de HSP70, assim como outros mediadores
imunológicos, o que é preditor de mortalidade na sepse (WU et al., 2019).
A eHSP70 pode servir como coapresentadora de antígeno, e também participar da
sinalização e ativação imunológica via receptores altamente conservados como os receptores
tipo Toll (TollLikeReceptors - TLR-2 e 4) (ASEA, 2008). Ainda, a HSP70 contribui para o
tráfico de receptores de manose (identifica patógenos que possuem manose como Escherichia
coli) em macrófagos, potencializando a resposta imune (YANG; VIGERUST; SHEPHERD,
2013).
Após o reconhecimento do antígeno de bactérias principalmente gram-negativas, o
receptor TLR- 4 ativa o seu domínio intracelular, o que culmina na ativação do Fator 88 de
diferenciação mielóide (MyD88), conhecido por atuar como adaptador na via de sinalização
dos TLRs. O MyD88 é reconhecido como um fator importante para a ativação de resposta
imune inata, levando à produção de citocinas pelas células apresentadoras de antígeno
(APCs), além de ter sido associado com as propriedades adjuvantes de algumas vacinas
(HOEBE et al., 2003). Estudo elaborou uma vacina para Neisseria meningitidis,
confeccionada com um complexo bacteriano (HSPC) contendo HSP70 da bactéria de
interesse, isolada em cultura de células. Esta vacina induz a produção de anticorpos para a
respectiva infecção através de um mecanismo independente de MyD88 (HAN et al., 2016),
mostrando assim como a HSP70 é capaz de auxiliar na imunoproteção, até mesmo
independente de mecanismos clássicos.
Algumas diferenças e semelhanças têm sido demonstradas quanto à fisiopatologia da
sepse em modelos experimentais (ratos e camundongos) e o desenvolvimento da doença no
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ser humano (ISKANDER et al., 2013). Mas, apesar destas diferenças, uma revisão sistemática
envolvendo o quadro de sepse e o papel da iHSP72 e eHSP72, mostrou um comportamento
semelhante desta proteína em todas as avaliações, ressaltando efeitos protetores dela tanto em
estudos

realizados

com

pacientes,

quanto

em

modelos

experimentais

de sepse

(BRIASSOULIS et al., 2014).
Portanto, a elevação da eHSP70 não deve ser vista apenas como um alerta do sistema
imunológico, mas sim, como a tentativa do organismo de tentar combater o agente etiológico
que compromete a homeostasia celular.
2.10.

Modelo experimental de sepse

Os modelos experimentais de sepse em camundongos são uma importante ferramenta
para estudar a fisiopatologia e uma intervenção protetiva na doença (CRUZAT et al., 2014). A
utilização de modelos animais murinos (rato e camundongo), é uma importante ferramenta
para o crescimento da pesquisa científica, em relação ao diagnóstico e tratamento da sepse
(REMICK et al., 2018). Para tanto, se faz necessário um escore que demarque a gravidade da
sepse no modelo animal, para verificar os benefícios de uma intervenção com o intuito de
melhorar o quadro de sepse.
Um dos principais focos infeciosos para a gênese da sepse são infecções de origem
abdominal, sendo os agentes etiológicos destas infecções bactérias gram negativas comensais
do trato intestinal (ILAS, 2016). Estas bactérias possuem lipopolissacarídeo (LPS) em sua
membrana externa, sendo o principal agente responsável pela resposta do hospedeiro à
infecção (COELHO; BARETTA; OKAWA, 2007). Para mimetizar tal quadro infeccioso
existem os modelos experimentais para indução da sepse por peritonite, sendo eles a
administração intraperitoneal com LPS ou solução fecal, e ligação e perfuração cecal (do CLP
– do inglês cecal ligation and puncture), que possuem como agente microbiano a bactéria
gram- negativa Escherichia Coli (PARKER; WATKINS, 2001).
O modelo por peritonite através da injeção com LPS utiliza um antígeno exógeno,
portanto não mimetiza a infecção pela flora comensal do trato intestinal. Embora o modelo
através da CLP possa representar uma infecção com as bactérias presentes nas fezes dos
animais (CRUZAT et al., 2014), este modelo exige procedimento cirúrgico, que modificam a
variável de temperatura corporal temporariamente devido ao uso de anestesia, prejudicando a
avaliação do próprio modelo experimental, além de influenciar em outros parâmetros
fisiológicos como cardiorrespiratório, vascular, urinário e neurológico (SOUZA; COSTA,
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2006) que são determinantes no quadro de sepse (SINGER et al., 2016). Assim, um modelo
de peritonite através da administração de solução fecal dos próprios animais envolvidos no
procedimento experimental representa vantagens em termos de mimetizar o quadro infeccioso
com menores interferências metodológicas do que CLP ou LPS (SULZBACHER et al.,
2018).
Como já descrito anteriormente, as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli
são os principais agentes etiológicos identificados na sepse (ILAS, 2017). A Staphylococcus
aureus é comensal do trato gastrointestinal de camundongos, e pode ser encontrado nas fezes
destes animais (HOLTFRETER et al., 2013), da mesma forma que a bactéria Escherichia coli
(STROMBERG et al., 2018). Esta situação é mimetizada por um modelo de sepse por
peritonite através da administração de solução fecal com uma concentração de 20% via
intraperitoneal na dose de 1 mg/g, no qual é possível verificar diminuição da glicemia,
temperatura retal, contagem de leucócitos totais e perda de peso corporal 24 horas após a
indução da sepse (SULZBACHER et al., 2018).
O comportamento dos níveis de eHSP70 em modelo experimental em camundongos
(C57BL/6) submetidos a sepse por peritonite é capaz de mimetizar a elevação da eHSP70 24
horas após o diagnóstico da respectiva doença em pacientes (ZHANG et al., 2014).

3. OBJETIVO
3.1. Objetivo geral

Avaliar se o tratamento com eHSP72 diminui a severidade na sepse.
3.2. Objetivos específicos

A)

Avaliar se o tratamento com eHSP72 traz benefícios quanto ao perfil metabólico,
hematológico, oxidativo e clínico de animais com sepse;

B)

Adaptar o escore murino de sepse para detectar mais precocemente o quadro de
sepse em modelo experimental.
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4. METODOLOGIA
4.1. Animais
Neste estudo foram utilizados 24 camundongos da linhagem C57BL/6 com 90 a 150
dias, provenientes do Biotério do Departamento de Ciências da Vida (DCVida) da
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Foram
respeitados os princípios éticos estabelecidos pela diretriz brasileira para o cuidado e
utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica (DBCA, 2016). Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIJUÍ sob parecer
número 048/2016 (Anexo, página 80).
Os animais foram mantidos em gaiolas, em ambiente com temperatura controlada
(24±2°C), com ciclos de claro/escuro de 12 horas. Todos os grupos experimentais receberam
ração padronizada para animais de laboratório (Nuvilab CR-1) em comedouros localizados
nas tampas das gaiolas e água potável ad libidum.
4.2 Delineamento experimental

As infecções do trato abdominal são uma das principais causadoras de casos clínicos
de sepse (ILAS, 2017). A peritonite é uma alternativa para estabelecer um quadro de infecção
generalizada (BOUGLÉ et al., 2018), e mimetizar um quadro grave de sepse (SHRUM et al.,
2014). Este modelo de sepse pode ser realizado através de solução fecal autógena, na qual
mimetiza uma infecção com as bactérias comensais do sujeito infectado, e submete os
mesmos a um quadro grave de sepse (SHRUM et al., 2014; SULZBACHER et al., 2018).
Os animais foram divididos em três grupos experimentais: Controle (Controle, n = 7),
sepse (Sepse, n = 8) e animais submetidos à sepse tratados com eHSP72 (HSPA1A)
(Sepse+eHSP72 n= 9). Os animais do grupo Sepse receberam solução fecal 20% (200mg/mL)
via intraperitoneal na dose de 1 mg/g, enquanto os animais do grupo Controle receberam
solução fisiológica 0,9% (5μL/g) (SULZBACHER et al., 2018).
Os animais foram avaliados quanto à glicemia, peso, hemograma, temperatura retal e
EMS, antes (Tempo zero) e 4, 12 e 24 horas após a indução da sepse. Também foi avaliada a
frequência respiratória 24 horas após a indução da sepse. A seguir, os animais foram
eutanasiados para a coleta de sangue, pulmão e fígado, para análise de variáveis relacionadas
ao peso relativo (gastrocnêmio), à dosagem de proteínas e ao perfil oxidativo e estresse
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celular. Ainda, a solução fecal a 20% foi preparada com fezes frescas para seguinte avaliação
microbiológica.
4.3 Avaliação microbiológica da solução fecal - Coprocultura
Foi realizado coprocultura da solução fecal de camundongos (C57BL/6) obtidos no
biotério da UNIJUÍ, com a finalidade de analisar o crescimento de colônias bacterianas em
uma solução fecal preparada com fezes frescas em solução fisiológica estéril (100 mg/ml).
Desta solução fecal foram aplicados 50 µL nos meios de cultura Ágar Cled (INTERLAB®),
Ágar MacConkey (HIMEDIA®) e Ágar Sal manitol IO053 (IONLAB®), que ficaram
encubados em estufa a 35ºC (±2) durante 24 horas (Figura 1).

Figura 1. Imagem representativa da coprocultura para crescimento bacteriano. Cultura realizada pelo
período de 24 horas com 50 µL de solução fecal preparada com fezes frescas em solução fisiológica (Nacl
0,9%) obtendo a concentração de 100 mg/ml, administrada nos meios de Ágar Cled (A), MacConkey (B),
Ágar Sal manitol IO053 (C).

Após a incubação, no meio de cultura Ágar Cled foi identificado o crescimento de
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. A contagem das unidades formadoras de colônias
(do inglês Colony Forming Units - CFUs) bacterianas que cresceram nos meios Ágar
MacConkey (HIMEDIA®) para Escherichia Coli e Ágar Sal manitol IO053 (IONLAB®) para
Staphylococcus aureus. Os meios de cultura foram avaliados por dois avaliadores distintos,
que identificaram 216 (± 0,707) colônias de Escherichia coli, e 494 (± 9,192) colônias de
Staphylococcus aureus.
A análise de crescimento bacteriano foi realizada com o volume de 50 µL, o que
representa cinco miligramas (mg) de fezes. Portanto, na solução fecal na dose utilizada no
estudo (1mg / g), consideramos que para cada animal, foram administrados de 43 CFUs/g de
Escherichia coli e 99 CFUs/g de Staphylococcus aureus via intraperitoneal.
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4.4 Administração de HSP70
Os animais do grupo Sepse+eHSP72 receberam 12 horas após a indução da sepse, o
tratamento com HSP72 (HSPA1A) recombinante de camundongos produzida em Escherichia
coli (Enzo, ADI-ESP-502), administrando volume para que estes animais atingissem o valor
de 20 ng/ml de sangue, que corresponde a uma dose de 1,33 ng/g.
Em modelo experimental de sepse por peritonite (CLP), verificou-se que o pico dos
níveis de eHSP70 em camundongos da mesma linhagem do nosso estudo (C57BL/6J), era em
24 horas após a indução da sepse, com os valores em carca de 20 nanogramas por ml (ng/ml).
Esta elevação de eHSP70 se comporta de forma semelhante ao aumento de citocinas próinflamatória como IL-6, e anti-inflamatória como IL-10, sanguíneas em pacientes com sepse
(ZHANG et al., 2014). Porém, os níveis de eHSP70 diminuem em 48 horas, o que também
está relacionado com a diminuição da resposta inflamatória, correlacionada com a mesmas
citocinas (ZHANG et al., 2014). Este pico de eHSP70 relativo ao pico de citocinas demonstra
um evento de maior responsividade do sistema imune para combater a infecção sistêmica, o
que é imprescindível para combater o quadro de sepse.
Um estudo anterior já demonstrou que o modelo de indução da sepse por peritonite em
camundongos pela administração de solução fecal 20% (1 mg/g, i.p.) é capaz de apontar
hipotermia e hipoglicemia 12 horas após a indução da doença (SULZBACHER et al., 2018).
Além de que em protocolo experimental de sepse por peritonite em camundongos (C57BL/6),
o EMS aponta o início de uma fase mais grave da doença 12 horas após a indução da sepse
(SHRUM et al., 2014).
Considerando que os animais tem um volume sanguíneo de dois mililitros (ml) para
cada 30 g de peso corporal (RICHES et al., 1973; VÁCHA, 1975), foi realizado o seguinte
cálculo para a administração de eHSP72 (Figura 2):

Figura 2. Cálculo da dose de eHSP72 administrada endovenosa para atingir 20 ng/ml de sangue em
camundongos.
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4.5 Escore murino de sepse
Para a avaliação de parâmetros observacionais em modelos experimentais de sepse,
tem sido utilizado o escore murino de sepse (EMS). O método consiste na observação e
categorização do nível de consciência, atividade, comportamento, resposta a estímulos,
frequência respiratória e qualidade dos movimentos respiratórios, com a pontuação de 0 a 4
para cada item (Quadro 1). Este procedimento permite mensurar a gravidade e a progressão
do quadro de sepse em modelo experimental murino (SHRUM et al., 2014). O detalhamento
de cada item a ser avaliado se encontra no quadro 1.

Quadro 1.Escore Murino de Sepse (EMS) (SHRUM et al., 2014).
Escore (pontos)
Aparência

Nível de consciência

0
Pelugem
com
aspecto liso

1
Poucos
eretos

pelos

2
Piloereção
na
maior parte das
costas

3
Piloereção pode
ou não estar
presente,
o
animal
com
aparência
de
"inchado"

4
Piloereção pode,
ou não estar
presente,
o
camundongo
parece
emagrecido

Ativo

Ativo, mas evita
ficar de pé

Atividade
visivelmente
mais lenta

Só se move
quando
provocado, os
movimentos têm
um tremor

Permanece sem
resposta quando
provocado, com
possível tremor

Atividade

Quantidade
normal
de
atividade:
comer,
beber,
escalar, correr,
lutar

Atividade
ligeiramente
suprimida. Se
move em volta
do fundo da
gaiola

Atividade
suprimida. Está
parado
com
movimentos de
investigação
ocasionais

Não
atividade

Resposta a
estímulos

Responde
imediatamente
ao
estímulo
auditivo ou ao
toque

Lento
ou
nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
Resposta forte
ao toque (move
para escapar)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta
moderada
ao
toque
(move
alguns passos)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta suave
ao toque (sem
locomoção)

Abertos

Olhos
não
totalmente
abertos,
possivelmente
com secreções

Olhos
pelo
menos
meio
fechados,
possivelmente
com secreções

Olhos
meio
fechados
ou
mais,
possivelmente
com secreções

Nenhuma
atividade.
Apresenta
tremores,
particularmente
nas
pernas
traseiras
Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo. Pouca
ou
nenhuma
resposta
ao
toque. Não pode
se endireitar se
for empurrado
Olhos fechados
ou leitosos

Frequência
respiratória

Respiração
normal

Respiração
ligeiramente
diminuída

Respiração
moderadamente
reduzida (taxa
na faixa superior
de quantificação
por olho)

Respiração
severamente
reduzida (0,5 s
entre
respirações)

Respiração
extremamente
reduzida (> 1 s
entre
respirações)

Qualidade
respiratória

Normal

Breves períodos
de
respiração
trabalhada

Trabalhada, sem
ofego

Trabalhou com
suspiros
intermitentes

Gaspeando

Aspecto dos olhos

há
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A aferição do EMS foi realizada por diferentes avaliadores, sendo um avaliador
cegado e outro não. Posteriormente, a concordância entre as análises foi testada pelo
coeficiente Kappa (κ), através de uma matriz organizacional, com a categorização dos dados
avaliados (FONSECA; SILVA; SILVA, 2007). Esta análise foi baseada em estudo que
verificou o EMS 24 horas após a indução da sepse por peritonite, através de CLP em
camundongos da linhagem C57BL/6 (BOUGLÉ et al., 2018), para categorizar os valores de
EMS aferidos, classificando os animais da seguinte forma:
·

Saudável - entre 0 e 1,3 pontos;

·

Sepse - entre 1,4 e < 14 pontos;

·

Sepse grave - ≥14 pontos.
Baseado nesta categorização foi elaborado uma matriz organizacional (Tabela 1). Em

seguida, foi realizado o cálculo do coeficiente κ com a fórmula matemática através da
frequência:
κ = (Σ fa – Σ fe)/(N – Σ fe)
Tabela 1. Matriz de organização de EMS entre avaliadores 24 horas após a indução da sepse.

Avaliador 2
Avaliador 1

Saudável

Sepse

Sepse grave

Saudável

Total

2

5

0

7

Sepse

0

12

0

12

Sepse grave

0

0

5

5

Total

2

17

5

24

O total de frequências observadas (Σ fa) foi obtido pela soma de todos os valores
contidos nas células diagonais. O total de frequências esperadas (Σ fe) foi obtido através da
soma das multiplicações entre o total da linha pelo total da coluna correspondente, com
posterior divisão deste produto pelo total de observações:

Σ fa = 2+12+5
Σ fa = 19

Σ fe = ([7x2]/24+[12x17]/24+[5X5]/24)
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Σ fe = 0,58 + 8,5 + 1,04
Σ fe = 10,12

Em seguida calculou-se o coeficiente κ:
κ = (19 – 10,12)/(24-10,12)
κ = 8,88/13,88
κ = 0,63
O valor de coeficiente κ obtido foi de 0,63, considerado satisfatório para a
concordância entre as aferições de EMS obtido pelos avaliadores (FONSECA; SILVA;
SILVA, 2007). Portanto, o resultado de EMS foi dado pelo valor médio entre as aferições
dadas pelos avaliadores.
4.6 Aferição de glicemia, temperatura retal, peso corporal e análise hematológica
Nos tempos 0, 4, 12 e 24 horas após a indução da sepse a glicemia foi aferida por
punção na parte distal da cauda (~5µL) utilizando-se glicosímetro OptiumXceed®. A
temperatura retal foi mensurada com termômetro digital, e a medida de peso corporal através
de balança semi-analítica.
Para análise hematológica o sangue foi coletado em cada tempo experimental (0, 4, 12
e 24) através de punção caudal (10 µl), e acondicionado em microcubo. As amostras foram
diluídas 1:3 com solução salina 0,9 %, com 1µl de anticoagulante (EDTA), com as avaliações
realizadas em triplicata. Após, foram realizadas distensões hematológicas em lâmina, para
contagem diferencial de leucócitos (neutrófilos, linfócitos e monócitos), corados com
coloração do tipo panótico (Newprov), que foram analisadas por profissional com experiência
na área, para confirmação dos dados automatizados (BEDELL; BUSH, 1985). Para a
determinação automatizada foi utilizado o analisador hematológico Micros 60 (Horiba),
seguindo as recomendações do fabricante. Através desse equipamento foi obtido o
hematócrito, contagem total de leucócitos, contagem absoluta de leucócitos, além do
plaquetócrito, contagem de plaquetas e volume plaquetário médio (Horiba- Manual do
usuário).
4.7 Aferição da frequência respiratória
Para a aferição da frequência respiratória (ciclos respiratórios por minuto), os animais
foram posicionados individualmente dentro de um frasco transparente, forrado com
maravalha, por 10 minutos, para ambientação. A seguir, os animais foram filmados por 5
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minutos com câmera digital, posicionada superiormente à 30 cm do frasco, para obter
imagens dos movimentos torácicos dos animais (Figura 3). As imagens foram assistidas
desaceleradas (reprodução em 0,13 vezes - 192 quadros/segundo) por um avaliador cegado,
que realizou a contagem dos movimentos torácicos durante um minuto por duas vezes de cada
animal, com registro em contador manual, para a obtenção do valor médio das aferições.

Figura 3. Imagem representativa da filmagem dos camundongos para aferição dos movimentos torácicos e
registro da frequência respiratória.

4.8 Aferição do peso relativo do gastrocnêmio
O músculo gastrocnêmio foi coletado ao final do experimento, e posteriormente
pesado em balança analítica, para posterior cálculo do peso relativo ao peso corporal do
respectivo animal no final do experimento. Para tanto, primeiramente transformou-se o peso
do animal (em gramas - g) em 24 horas, para um valor na unidade de quilogramas (kg), onde
bastou dividir o valor mensurado por 1000. Em seguida foi realizado o cálculo da razão do
peso do tecido gastrocnêmio (g) pelo peso corporal do animal (kg), para enfim obter o valor
relativo de gastrocnêmio (g/kg) (Figura 4).

Figura 4. Cálculo do peso relativo do tecido muscular gastrocnêmio.
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4.9 Preparação do tecido pulmonar e hepático para as análises de estresse oxidativo
Para a mensuração dos parâmetros de estresse oxidativo, o pulmão e o fígado foram
homogeneizados em tampão fosfato de potássio (KPi - pH 7,4) na proporção de cinco ml para
cada grama de tecido pulmonar, ou nove ml para cada grama de tecido hepático, com 1 µL de
inibidor de protease fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) por cada amostra, para análises da
atividade enzimática da SOD (MARKLUND; MARKLUND, 1974), e para a avaliação dos
níveis de lipoperoxidação (TBARS) (BUEGE; AUST, 1978).
4.10

Teste das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)

Para a determinação da lipoperoxidação foi realizada a técnica de substâncias reativas
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Para tanto, as proteínas dos homogenatos foram
precipitadas com ácido tricloroacético (TCA) à 10%, centrifugados a 3000 RPM por 10
minutos em centrífuga hematológica, e incubados com ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,67%
(1:1) (Sigma, Chem. Co.) por 15 minutos à 100 °C. Em seguida, as amostras tiveram o valor
de MDA mensurados através de leitura com leitor de microplacas, utilizando-se a curva
padrão de MDA a 505 nm (Figura 5) (BUEGE; AUST, 1978).

Figura 5. Curva de MDA mensurada na leitora de microplacas em um comprimento de onda de 505 nm.

Para a realização do cálculo do valor de MDA de cada amostra, primeiramente foi
necessário ter conhecimento do valor de MDA relativo ao volume de tecido (MDA/volume de
tecido). Para tanto, multiplicou-se o volume de tampão KPI utilizado para homogeneizar o
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tecido (ml), pelo valor da medida de MDA pela equação da reta, e em seguida dividiu-se este
valor pelo volume de homogeneizado utilizado para a mistura com TCA 10%. Conhecendo o
valor de MDA/volume de tecido, dividiu-se o mesmo pelo peso (g) do respectivo tecido
utilizado para a homogeneização, obtendo-se então, o valor de MDA relativo ao peso de
tecido (mmol de MDA/g). Por fim realizou-se o cálculo relativo ao percentual de água do
tecido que possui um percentual relativo a 78%, multiplicando-se o valor de mmol de MDA/g
por 0,78 (Figura 6) (PETERS; BOYD, 1966).

Figura 6. Equação para o cálculo da concentração de MDA relativo ao peso dos tecidos pulmonar e
hepático.

4.11

Determinação da atividade da enzima Superóxido Dismutase (SOD)

A atividade da Superóxido Dismutase (SOD) foi avaliada por espectofotometria a 420
nm (MARKLUND; MARKLUND, 1974). A reação consiste na inibição da auto-oxidação do
pirogalol pela atividade da enzima SOD, e foi acompanhada durante dois minutos, com o
intervalo de tempo de 20 segundos entre as leituras. Primeiramente foi realizada a aferição do
branco (tampão TRIS base EDTA 50 mM, catalase e pirogalol) e na sequência as amostras
(tampão TRIS base EDTA 50 mM, catalase, pirogalol e amostra) (AEBI, 1984). Em seguida
foi calculado o valor da equação da reta individual da leitura sequencial do branco e as
amostras (tempo 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120 segundos) realizado através de gráfico de
dispersão, com posterior adição de linha de tendência e inibição da equação do gráfico. Nesta
equação do gráfico podemos observar o valor de inclinação, que é o número que acompanha a
letra “x”.
Para verificar a atividade de SOD, primeiramente se calculou o valor relativo de autooxidação do pirogalol, que foi realizado através da multiplicação do valor de inclinação da
amostra aferido pela equação da reta por 100, que posteriormente se divide pelo valor de
inclinação do branco. Em seguida calculou-se o valor relativo de inibição da auto-oxidação
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em relação ao branco, através da diminuição do valor de auto-oxidação de 100, obtendo-se o
valor relativo da atividade da SOD (Figura 7).

Figura 7. Equação para o cálculo da atividade da SOD através da inibição da auto-oxidação em relação ao
branco.

4.12

Expressão de iHSP70

A análise da expressão de iHSP70 no tecido pulmonar e hepático foram verificados
por imunodetecção (Westernblot), através da separação por eletroforese desnaturante de
quantidades idênticas de proteínas carregadas em gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de
sódio (SDS-PAGE). Os tecidos pulmonar e hepático foram homogeneizados com SDS 0,1% e
inibidor de protease (PMSF). De cada homogeneizado foi realizada a dosagem de proteína
pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) e homogeneizadas novamente a uma razão
mínima para possuírem a mesma quantidade proteica (1µg/µL) com tampão para eletroforese
(50 mM Tris pH 6,8, SDS 105 (w/v), glicerol 10% (v/v), β-mercaptoetanol 10% (v/v) e 2
mg/ml de axul de bromofenol) e fervidas por 5 minutos para a desnaturação completa das
proteínas. Quantidades iguais de proteína (~40 µg por poço) foram aplicadas no gel de
poliacrilamida para separação durante cerca de quatro horas utilizando corrente elétrica
constante a 15 mA. Foi utilizado o sistema vertical Slab Gel BIO-RAD Mini – Protean
TetraCell (BIO-RAD Laboratories, Richmond, CA, USA) preenchido com tampão contendo
Tris 25 mM e SDS a 1% (m/v), pH 8,3.
Foi utilizado gel de entrada (empilhamento) a 4% e gel de separação a 10% (em
termos de monômero de acrilamida). Foi usado como marcador de peso molecular Precicion
Plus Protein All Blue Prestained Protein Standard (Nº de catálogo: 1610373, BIO-RAD®). A
escolha por este padrão de peso molecular deve-se a presença de marcação em 75 kDa
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(próximo a proteína de interesse, HSP70. Com ~70 kDa), além da marcação em 37 e 50 kDa
(peso aproximado da proteína normalizadora β-actina com 43 kDa).
Depois da separação pela eletroforese em gel de poliacrilamida, a porção referente ao
gel de entrada foi descartada e a porção referente ao gel de separação foi submetida à
eletrotransferência. Neste procedimento foi utilizado o sistema refrigerado BIO-RAD Blot
Cell à 100 V constantes por uma hora, para promover a transferência das proteínas e padrões
coloridos do gel para uma membrana de nitrocelulose (GE Health Care Amersham). A
confirmação do sucesso dos procedimentos descritos acima foi confirmada pela coloração da
membrana de nitrocelulose com Vermelho Ponceau S (Red Ponceau S, sal de sódio 0,3%,
Sigma, em solução de ácido triclocoacético 3%). Após este procedimento, as membranas
foram descoradas com solução TEN (Tri-EDTA-NaCl a respectivamente 50, 5 e 150 mM) –
Tween 0,1% (v/v).
As proteínas fixadas na membrana de nitrocelulose foram submetidas ao procedimento
de imunoblotting (Western blot) para a imunodetecção. Para tanto, as membranas de
nitrocelulose foram incubadas com solução de bloqueio de bloto 5% (Tween 0,1% em leite
em pó desnatado –w/v) por 30 minutos, com seguinte incubação overnight (12 horas) com o
primeiro anticorpo (H5147, 1:1000, em bloto 5% em ambiente a 4 ºC em oscilador (oscilando
lentamente). Em seguida esta membrana foi lavada por três vezes de dez minutos cada com
TBS Tween 0,1%, e incubada com o segundo anticorpo (A9044, 1:15000 anti-camundongo,
em bloto 5%), mantido oscilando lentamente por uma hora em temperatura ambiente. Em
seguida esta membrana foi novamente lavada por três vezes de dez minutos com TBS Tween
0,1%. Para o procedimento de revelação, a membrana foi lavada por três vezes de dez
minutos com TBS Tween 0,1%, e em seguida em sala escura (somente com iluminação de luz
vermelha), a expressão de HSP70 foi revelada por quimiluminescência em filme fotográfico
(Amersham Hyperfilm ECL; GE, Health Care) após incubação da membrana em solução ECL
(Immobilon Forte Western HRP substrate, MILLIPORE®).
Para a revelação da proteína utilizada como controle/normalizadora (β-actina), as
membranas de nitrocelulose foram incubadas com solução de bloqueio de bloto 5% por 30
minutos, com seguinte incubação com o anticorpo específico (A3854 Sigma®1:50000) em
bloto 5%. Em seguida esta membrana foi novamente lavada por três vezes de dez minutos
com TBS Tween 0,1%, e na sequência reveladas para β-actina, da mesma forma como HSP70
(descrito anteriormente). As imagens referentes à expressão de iHSP70 e β-actina foram
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quantificadas a partir da intensidade da imagem com o software de computador ImageJ, sendo
os resultados expressos pela razão da intensidade da imagem da HSP70 pela de actina, sendo
dada em unidades arbitrárias de HSP70/β-actina.
4.13

Dosagem de proteínas

Para as análises do nosso estudo foram realizado a dosagem de proteínas totais
plasmáticas, e do tecido hepático e pulmonar. Para a obtenção do plasma, o sangue do tronco
dos animais foi coletado com EDTA, centrifugado a 3000 rpm por 5 min, com posterior
separação em alíquotas e adição de PMSF (1µL/amostra) e congelamento. Para análise da
dosagem de proteínas as amostras foram diluídas em água destilada (1:100). A dosagem de
proteínas do tecido hepático e pulmonar foi realizado com as amostras homogeneizadas como
descrito anteriormente (ítem 4.9). As dosagens de proteína foram mensuradas em leitor de
microplacas a 578 nm pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976).
4.14

Análise estatística

A verificação da distribuição dos dados foi realizada como teste de KolmogorovSmirnov, sendo os resultados apresentados como média ± desvio padrão (DP). Os resultados
em que a avaliação da variável foi ao longo do tempo foi realizado teste ANOVA de duas vias
(tempo X tratamento) seguido de pós teste de Bonferroni. Os dados de frequência respiratória,
TBARS, SOD e HSP70 pulmonares e hepáticas, e peso relativo muscular gastrocnêmio foram
avaliados por ANOVA de uma via, seguido teste post hoc de Tukey. Para a análise da
correlação entre EMS e glicemia, temperatura, e entre EMSA e linfócitos, leucócitos totais e
VPM/plaquetas foi realizada teste de correlação de Spearman, e para correlação entre EMS e
a perda de peso, EMSA e plaquetas, RNL e RPL o teste de correlação de Pearson, sendo que,
os tipos de testes foram feitos com análise bicaudal, e o consumo alimentar foi analisado por
teste de Mann Whitney.
Neste estudo foi proposto um EMS adaptado (EMSA). A análise do potencial
diagnóstico do EMSA no período de quatro horas após a indução da sepse foi testado através
da curva de característica de operação do receptor (do inglês receiver operating characteristic
– ROC). O ponto de corte para diagnóstico do EMSA foi determinado por meio da
observação do equilíbrio mais adequado entre sensibilidade e especificidade verificados na
curva ROC, assim como estudo anterior (ALMEIDA; ALMEIDA; ARAÚJO, 2009). Para
todas as análises do estudo foi considerado um nível de significância de 5% (P<0,05).
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5

RESULTADOS

Os animais submetidos à sepse (grupos Sepse e Sepse+eHSP72) apresentaram
elevação do EMS em 12 e 24 horas. O tratamento com eHSP72 atenuou a gravidade do
Quadro, no período de 24 horas após a indução da doença (12 horas após a administração da
proteína) (Figura 8A). Os animais com sepse apresentaram diminuição na glicemia no período
de 4, 12 e 24 horas após a indução da doença, sem influência do tratamento com HSP70
(Figura 8B). Os animais do grupo Sepse apresentaram diminuição da temperatura (no tempo
de 24 h), efeito atenuado pelo tratamento com eHSP72 (Figura 8C). Os grupos com sepse
apresentaram diminuição do peso corporal, em relação ao peso inicial de cada animal antes da
indução da sepse (Figura 8D), apesar de não ter sido evidenciado atrofia do tecido muscular
através do peso relativo do gastrocnêmio (Figura 8E).
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Figura 8. Efeito do tratamento com eHSP72 no escore murino de sepse (EMS) (A), glicemia (B),
temperatura retal (C), perda de peso corporal (D) e peso relativo do gastrocnêmio (E) 24 horas após a
indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística dos parâmetros ao longo do período
experimental foi realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni, e o peso
relativo do gastrocnêmio com ANOVA de uma via seguido de pós teste de Tukey (p< 0,05,* Controle vs
todos os grupos, # Sepse vs Controle, & Sepse+eHSP72 vs Sepse).

Embora o tratamento com eHSP72 não tenha promovido melhora na aparência, nível
de consciência e atividade dos animais com sepse (Figuras 9A-C), a melhora do quadro dos
animais com o tratamento com eHSP72 no EMS (Figura 8A) pode ser observada
detalhadamente pela melhora dos parâmetros resposta a estímulos, aspecto dos olhos,
frequência respiratória e qualidade dos movimentos respiratórios (Figura 9D, E, F, G,
respectivamente).
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Figura 9. Efeito do tratamento com eHSP72 nos componentes individualizados do EMS (A-G), em 24
horas após indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de
ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (p< 0,05 * Controle vs todos os grupos, # Sepse vs
Controle, & Sepse+eHSP72 vs Sepse).

Todas as variáveis avaliadas já descritas anteriormente demonstraram a gravidade do
quadro de sepse. Além disso, observamos correlação entre o aumento do EMS e a diminuição
da glicemia (r = -0,85), da temperatura (r = -0,65), e ainda do peso corporal (r = -0,42) 24 horas
após a indução da sepse (P < 0,0001, P = 0,0006 e P = 0,039, respectivamente) (Figura 10AC). Em vista disso, propomos o escore murino de sepse adaptado (EMSA) (Figura 10D), que
contempla as observações do EMS juntamente com a glicemia, temperatura e perda de peso
corporal relativa.
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Figura 10. Correlação entre EMS e glicemia (A), temperatura (B) e perda de peso corporal (C) no tempo
24 horas, EMSA ao longo de todo o período experimento (D) e curva ROC EMSA (E) no tempo 4 horas.
Análise realizada por ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (p< 0,05* Controle vs todos
os grupos, # Sepse vs Controle, & Sepse+eHSP72 vs Sepse).

O EMSA usado permite encontrar diferenças entre animais com sepse e saudáveis, já
em quatro horas após a indução da doença (Figura 10D), enquanto que o EMS somente a
partir de 12 horas (Figura 8A) . Quando avaliado o EMSA a partir da curva ROC, verificou-se
que pode ser utilizado como diagnóstico (Figura 10E), a partir de um valor de EMSA de 3,5
pontos, em quatro horas após a indução da sepse em modelo experimental, com uma
sensibilidade de 87,5% e especificidade de 100% (P < 0,0001).
Ao longo da interação entre os microorganismos presentes na solução fecal, e a
resposta imune do hospedeiro, é dectável a disfunção na resposta imunológica, já que a
contagem de leucócitos totais diminuiu ao final do experimento nos grupos Sepse e
Sepse+eHSP72 (Figura 11A). Em resposta à infecção, estes grupos apresentaram elevação
dos neutrófilos tipo bastonete (Figura 11B), em quatro horas (Sepse+eHSP72) ou em 12 horas
(grupo Sepse). O grupo Sepse teve aumentada a contagem de neutrófilos segmentados no
tempo 12 horas (Figura 11C), o que refletiu no aumento da contagem de neutrófilos totais
neste grupo (Figura 11D). Porém, ao longo do tempo foi observada a diminuição da contagem
de linfócitos e monócitos nos grupos com sepse, sem efeito do tratamento com eHSP72
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(Figura 11E,F respectivamente), o que culminou na diminuição da contagem de leucócitos
totais em 24 horas (Figura 11A).

Figura 11. Efeito do tratamento com eHSP72 na contagem total (A), e diferencial (B-F) de leucócitos
sanguíneos em 24 horas após a indução da sepse por solução fecal 20% (1mg/g) . A análise estatística foi
realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (p< 0,05,* Controle vs todos
os grupos, # Sepse vs Controle, & Sepse vs Sepse+eHSP72, @ Sepse+eHSP72 vs Controle).

A sepse foi capaz de ocasionar diminuição na contagem absoluta e relativa de
plaquetas, e elevação na razão entre o volume plaquetário médio (VPM) e contagem de
plaquetas (VPM/Plaquetas) (Figura 12A, B, D), o que sugere fragilidade na hemostasia, que
não obteve melhora após o tratamento proposto. Ainda o quadro agudo de sepse não
modificou o VPM e o hematócrito (Figura 12C, E).
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Figura 12. Efeito do tratamento com eHSP72 na contagem absoluta de plaquetas sanguínea (A), contagem
relativa de plaquetas (B), VPM (C), VPM/plaquetas (D) e hematócrito (E), em 24 horas após a indução da
sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas vias
seguido de pós teste de Bonferroni, p< 0,05 (*Controle vs todos os grupos e @ Sepse+eHSP72 vs Controle).

O desenvolvimento de um agravamento imunoinflamatório fica evidente nos tempos
12 e 24 horas pelo aumento na razão entre neutrófilos e linfócitos (RNL) e a razão entre
plaquetas e linfócitos (RPL) na sepse, o que não foi evitado com o tratamento com HSP70
(Figura 13A,B). No entanto, a sepse não foi capaz de promover aumento na razão entre
monócitos e linfócitos (RML) (Figura 13C).
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Figura 13. Efeito do tratamento com eHSP72 na RNL (A), RPL (B), e RML (C), em 24 horas após indução
da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas
vias seguido de pós teste de Bonferroni, p< 0,05 (*Controle vs todos os grupos).

O EMSA mensurado quatro horas após a indução da sepse apresentou uma correlação
negativa com os parâmetros marcadores de gravidade na sepse experimental: diminuição na
contagem de linfócitos (r = -0,53 e P = 0,0099), leucócitos totais (r = -0,57 e P = 0,0044), e
plaquetas (r = -0,59 e P = 0,0033) (Figura 14A-C) . Ainda uma correlação positiva com o
aumento na RNL ( r = 0,69 P = 0,002), RPL ( r = 0,30 e P = 0,16) e VPM/Plaquetas ( r = 0,47
e P = 0,02) (Figura 14D, F). No entanto, não apresentou correlação com a RPL (r = 0,30 e P =
0,16) (Figura 14E).

45

Figura 14. Correlação entre EMSA quatro horas após a indução e contagem de linfócito (A), leucócitos
totais (B), plaquetas (C), e razão entre neutrófilo e linfócitos (RNL) (D), plaquetas e linfócitos (RPL) (E) e
volume plaquetário médio e contagem de plaquetas e VPM/plaquetas no tempo 24 horas após a indução
da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g).

No período de 24 horas após a indução da sepse foram observados diminuição da
frequência respiratória no grupo Sepse (Figura 15A). Ainda, este grupo apresentou também
aumento da lipoperoxidação, juntamente com aumento da atividade da SOD no tecido
pulmonar (Figura 15B, C). O tratamento com eHSP72 atenuou o dano oxidativo e o aumento
da atividade antioxidante da SOD gerado pela sepse, e diminui a expressão de HSP70
pulmonar (Figura 15D).
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Figura 15. Efeito do tratamento com eHSP72 na frequência respiratória (A), lipoperoxidação (B),
atividade da SOD (C) e expressão de HSP70 pulmonar (D), 24 horas após indução de sepse com solução
fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de uma via, seguido de pós teste
de Tukey (p< 0,05 *vs Controle, & vs Sepse).

Outro órgão afetado pela sepse foi o fígado, um importante órgão responsável por
parte da resposta inflamatória, e pela cascata de coagulação na sepse. A invasão bacteriana
prejudicou o metabolismo no respectivo tecido, ocasionando aparente esteatose hepática, que
pode ser percebida a nível macroscópico em nosso estudo, não apresentando melhora quando
tratado com eHSP72 (Figura 16A). As alterações no estresse oxidativo hepático podem ser
percebidas na sepse, sendo que o aumento da lipoperoxidação e diminuição de defesa
antioxidante são observados em 40 horas após a indução da sepse (OZER et al., 2017). No
entanto, ainda não foi possível observar aumento de lipoperoxidação, ou na atividade da
enzima SOD no tecido hepático 24 horas após a indução da sepse no modelo experimental
utilizado (Figura 16B, C). Por outro lado, na tentativa de corrigir a disfunção
hepática/esteatose, ocorreu aumento da expressão de iHSP70 hepática no grupo Sepse (Figura
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16D). O estresse celular hepático ainda não repercutiu no nível de proteínas plasmáticas totais
(Figura 16E).

Figura 16. Efeito do tratamento com eHSP72 no aspecto macroscópico (A), TBARS (B) atividade da SOD
(C), iHSP70 (D) do tecido hepático, e aferição das proteínas totais plasmáticas (E) 24 horas após indução
de sepse com injeção intraperitoneal de solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada
através de ANOVA de uma via, seguido de pós teste de Tukey (#p< 0,05 vs Controle).
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6

DISCUSSÃO

O tratamento com eHSP72 atenuou a gravidade do quadro de sepse, devido aos efeitos
positivos promovidos na resposta neurológica e respiratória aparentes verificadas no EMS
(Figura 9D, F, G). A melhora da função respiratória foi percebida pela atenuação da
diminuição da frequência respiratória e atenuação da lipoperoxidação pulmonar (Figura 15A,
B). Ao evitar o dano oxidativo pulmonar, o tecido não necessitou aumentar a atividade da
SOD, como ocorreu na sepse sem o tratamento com eHSP72 (Figura 15C). A administração
de eHSP72 favoreceu a manutenção da temperatura corporal (Figura 8C), apesar de não evitar
a diminuição da glicemia e peso corporal (Figura 8B, D). No entanto, atenuou a gravidade do
quadro de sepse, mensurada pelo escore de sepse murina adaptado (EMSA) pelo estudo
(Figura 10D), que é capaz de diagnosticar precocemente e de forma mais complexa a sepse
experimental (Figura 10). O modelo experimental de sepse promoveu disfunção imunológica
(Figura 11A, E, F, e 13A, B) e plaquetária (Figura 12A, B, D) que ainda não puderam ser
tratados com a posologia implementada no estudo.
6.2 Efeito da eHSP72 na glicemia na sepse
A disfunção neuro-hipofisiária, juntamente com a insuficiência adrenal na sepse,
promovem diminuição dos hormônios adrenocorticais promotores da gliconeogênese hepática
e glicogenólise hepática e muscular, levando à perda da homeostasia glicêmica, acarretando
diminuição da glicemia (hipoglicemia) (FREITAS PIZARRO; TROSTER, 2007). Ainda, a
endotoxemia por bactérias gram-negativas (LPS), é capaz de diminuir a atividade da enzima
hepática e renal promotora de gliconeogênese, a fosfoenolpiruvato carboxoquinase (PEPCK),
promovendo hipoglicemia na sepse (CATON et al., 2009), o que foi verificado em nosso
estudo, e não foi atenuado pelo tratamento com eHSP72 (Figura 8B).
O LPS é capaz de inibir a autofagia hepática, ocasionando diminuição do metabolismo
lipídio, ocasionando esteatose hepática, promovendo disfunção local (CHUNG et al., 2017).
A nível microscópico observa-se pequenas gotículas lipídicas 24 horas após a indução da
sepse (OHHIRA et al., 2007). A esteatose hepática em murinos também pode ser observada
de forma macroscópica pelo aspecto do órgão (KORISH; ARAFAH, 2013), o que pode ser
percebido nos animais submetidos a sepse em nosso estudo (Figura 16A).
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A intervenção preventiva com a isoforma constitutiva de HSP70 (HSC70 ou HSP73),
administrado via endovenosa dez minutos antes da indução da sepse, é capaz de reprimir a via
das proteínas quinases ativadas por mitógenos (do inglês mitogen-activated protein kinases MAPK) no fígado, o que melhora a função deste órgão e evita a hipoglicemia (HSU et al.,
2014). Efeito protetor nos hepatócitos também pode ser exercido pela isoforma induzível da
HSP70 (HSP72), já que o aumento desta proteína no tecido hepático promove melhora na
função mitocondrial, aumento da oxidação lipídica, com consequente diminuição da esteatose
hepática (ARCHER et al., 2018). Em nosso estudo, esta atenuação não foi observada
macroscopicamente no tecido hepático dos animais tratados com eHSP72 (Figura 16A), o que
indica a permanência de disfunção hepática, relacionada com a hipoglicemia (Figura 8B).
Ainda, ocorreu elevação da iHSP70 no fígado dos animais do grupo Sepse (Figura 16D), o
que está relacionado ao aumento de síntese de HSP70 por células expostas ao estímulo
infeccioso, como mecanismo de defesa (GUPTA et al., 2013), sugerindo que o tecido
permanecia sob condições de estresse celular agudo. Não podemos perceber benefício
hepático no período experimental desenvolvido pelo estudo. A administração de eHSP72
promoveu mecanismos intracelulares que impediram o aumento de iHSP70 (DUBEY et al.,
2015). Portanto, os efeitos do tratamento com eHSP72 quanto ao estresse celular e função
hepática, e possíveis repercussões na glicemia, precisam ser avaliadas em um período maior
de sepse.
6.3 Efeito da eHSP72 na temperatura na sepse
Em nosso estudo a sepse levou a hipotermia, enquanto a administração de eHSP72,
atenuou esta diminuição da temperatura em cerca de 50% (0,5ºC) 12 horas após o tratamento
(Figura 8C). A sepse é capaz de ocasionar prejuízo da regulação neuroendócrina através de
disfunção neuronal, atingindo a regulação no eixo hipotálamo-hipófise, prejudicando a
secreção

de

hormônios

vasopressores

(NASCIMENTO

et

al.,

2017),

além

da

dessensibilização dos receptores aos glicocorticoides promotores de vasoconstrição
(VELASCO, 2007). Ainda o LPS bacteriano e/ou citocinas sintetizadas em resposta ao
mesmo, induzem a síntese da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), elevando a
produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos, neutrófilos e monócitos (VELASCO, 2007).
O NO tem papel fundamental na instalação das alterações hemodinâmicas, aumentando o
tônus e permeabilidade vascular, promovendo a hipotensão arterial (VELASCO, 2007). A
disfunção e consequente diminuição do débito cardíaco (HUI et al., 2017), além da
diminuição da resposta de vasoconstrição arterial (MATSATHIT et al., 2016), somados à
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vasodilatação, levam à hipotensão, com prejuízo na circulação sanguínea, o que converge em
perda da manutenção da temperatura corporal, acarretando hipotermia e agravando o quadro
de sepse (MAI et al., 2018; PEREIRA; BATALHÃO; CÁRNIO, 2014).
Na sepse ocorre diminuição da capacidade de resposta leucocitária ao antígeno
bacteriano, diminuindo a síntese de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α)
(SALOMAO et al., 2012), o que é preditor de piora do quadro e consequente mortalidade na
sepse (ISKANDER et al., 2013). Estas citocinas, quando chegam a nível hipotalâmico,
ocasionam a resposta de elevação de temperatura corporal pelo sistema nervoso central, o que
caracteriza a resposta clássica de febre (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). A eHSP72
quando reconhecida por leucócitos através de TLR-4 e TLR-2, é capaz de estimular a síntese
de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α) (ASEA, 2008). Além disso a eHSP72
pode participar da sinalização entre o sistema imune e o sistema nervoso central, via
hipotalâmica (HECK; SCHÖLER; DE BITTENCOURT, 2011).
Além de melhorar a função cardíaca, a HSP70 exógena promove diminuição da
síntese de NO por leucócitos em um quadro de infecção (ROZHKOVA et al., 2010), o que
pode contribuir para a atenuação da hipotensão e consequentemente a hipotermia na sepse. A
HSP70 atua na medula ventrolateral rostral (RVLM) cerebral (região responsável pelo
controle simpático cardiovascular), induz a redução da disfunção cardiovascular durante a
endotoxemia (CHANG et al., 2006), o que reforça o efeito protetor cardiovascular, através da
contribuição para a regulação neurológica autonômica, evitando a hipotermia na sepse
experimental (Figura 8C).
A peritonite, que compromete o tecido altamente vascularizado peritoneal, ocasiona
fragilidade vascular no mesmo, promovendo hipovolemia à medida que o volume plasmático
extravasa do espaço intravascular (FERES; PARRA, 2008). No entanto, esta suposta
modificação intravascular ainda não pode ser observada através da medida de hematócrito 24
horas após indução de sepse por peritonite (HEMDAN et al., 2016), como verificado em
nosso estudo (Figura 12E).
A diminuição da função cardíaca e a manutenção da pressão arterial podem ser
observadas em modelo experimental de sepse por peritonite, ocasionando diminuição da
pressão arterial e consequente hipotermia (MAI et al., 2018; PINTO et al., 2012). Um dos
fatores que condicionam esta disfunção cardíaca é a maior ativação de NF-κβ neste tecido, o
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que já foi verificado 24 horas após a indução da sepse em modelo experimental (HUI et al.,
2017). A HSP72 inibe a ativação do NF-κβ (ABBOUD et al., 2008) e sua maior expressão
está associada a uma menor atividade deste no tecido cardíaco (HUI et al., 2017). A
administração endovenosa de HSP70 é capaz de melhorar a função cardiovascular, diminuir a
mortalidade em modelo experimental de sepse (KUSTANOVA et al., 2006).
O tratamento da sepse é dirigido à restauração da perfusão tecidual, com medidas que
visam restabelecer e manter o estado hemodinâmico, a oxigenação e a função orgânica
(HENKIN et al., 2009). As implicações dos esforços intensificados na busca de abordagens
inovadoras bem-sucedidas para o tratamento da disfunção miocárdica na sepse podem ser
consideráveis no que diz respeito ao melhor atendimento ao paciente, que resulta em menor
mortalidade (MERX; WEBER, 2007). Para tanto, o tratamento proposto pelo nosso estudo
pode ter melhorado a função cardíaca na medida em que evitou a hipotermia ocasionada pelo
quadro grave de sepse 24 horas após a indução da doença (Figura 8C).
6.4 Efeito da eHSP72 na disfunção neurológica na sepse
A administração de eHSP72 atenuou a falta de resposta a estímulos, diminuindo a
gravidade neurológica (SURESH et al., 2016), de acordo com EMS (SHRUM et al., 2014), e
EMSA. Estes resultados são similares aos observados quando realizada intervenção
preventiva com choque térmico 24 horas antes da indução da sepse, com a promoção de
aumento na expressão de HSP72 no tecido cerebral de ratos, o que incide em diminuição da
disfunção cerebral mensurada por eletroencefalograma (EEG) (LIN et al., 2009).
A infusão intra-hipocampal de eHSP72 modula a via de sinalização das MAPK,
aumentando a atividade da quinase regulada pela sinalização extracelular (do inglês
extracellular signal-regulated kinases -ERK), e diminuindo a atividade da proteína quinase
38 (p38) e c-Jun N- terminal quinase (do inglês c-Jun amino-terminal kinases - JNK) o que
contribui para sinalização sináptica (PORTO et al., 2018). Tais modulações que podem ser
promovidas pela administração exógena de HSP72 nas células neurológicas, somados aos
benefícios cardiovasculares citados anteriormente, que podem ter levado a melhor perfusão
cerebral, promoveram melhora neurológica atenuando a falta de responsividade a estímulos
observada no grupo Sepse+eHSP72 (Figura 9D).
O cérebro sempre foi considerado um órgão primordial, devido à amplitude de suas
funções, onde alterações de seu funcionamento podem desencadear repercussões
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extremamente deletérias e fatais (VELASCO, 2007). Pacientes com sepse podem apresentar
sintomas neurológicos, que vão desde delírio, confusão até coma (GOFTON; YOUNG,
2012), estando à disfunção neurológica associada com maior mortalidade quando não
precocemente identificada na sepse (VIANA, 2013).
A disfunção no sistema nervoso central (SNC) é caracterizada principalmente pela
encefalopatia séptica seguida de insuficiência autonômica (VIANA, 2013). Assim, a
encefalopatia séptica é definida como alterações do estado neurológico, atribuídas as
alterações de neurotransmissores, resposta inflamatória, disfunção mitocondrial, morte
celular, alterações estruturais na barreira hemato-encefálica e alterações no fluxo sanguíneo e
pressão de perfusão cerebral (VIANA, 2013), que em nosso estudo refletem nas alterações do
nível de consciência e atividade dos grupos Sepse e Sepse+eHSP72 (Figura 9B,C). Os
sintomas neurológicos podem ser identificados nas primeiras horas de sepse em modelo
animal através do EMS (MAI et al., 2018), e aprimoramos ainda pelo uso do EMSA.
6.5 Efeito da eHSP72 na perda de peso na sepse
O desequilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo, com a elevação exacerbada do
primeiro, é bem evidente na sepse, levando à perda de peso corporal independente do
tratamento com eHSP72 (Figura 8D). A infecção sistêmica gera alterações metabólicas, com
estabelecimento de um quadro catabólico, que leva à redução de massa muscular
(LANGHANS et al., 2014), acarretando perda de peso corporal, o que torna o paciente
refratário ao efeito anabólico do aporte nutricional, relacionado com o aumento do tempo de
permanência hospitalar, e mortalidade (AUIWATTANAKUL et al., 2019), sendo também
verificado em modelo experimental de sepse (SULZBACHER et al., 2018; XIANCHU et al.,
2016).
A avaliação da atrofia em modelo experimental de sepse, costumeiramente é realizada
através da pesagem do músculo gastrocnêmio (AL-NASSAN; FUJINO, 2018). No entanto, o
período de 24 horas não é suficiente para observar atrofia neste músculo (Figura 8E), como já
foi demonstrado em estudo que realizou a extração do gastrocnêmio em diferentes períodos
após a indução da sepse em camundongos, e pode verificar a perda de peso apenas no quarto
dia após a indução da doença (MOREL et al., 2017).
Em resposta à infecção bacteriana os leucócitos liberam IL-1β, que ocasiona efeito
direto sobre a inibição do apetite e ingesta alimentar, o que reflete na perda de peso corporal
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(MCCARTHY; KLUGER; VANDER, 1985). Esta inibição do apetite já foi verificada em
experimento anterior realizado pelo nosso grupo de pesquisa com o mesmo modelo
experimental de indução da sepse, o que pode estar relacionado com a diminuição do peso
corporal relativo ao anterior à indução da sepse, além de diminuição da glicemia (Figura 8D,
B respectivamente).
6.6 Escore murino de sepse adaptado
A utilização de modelos de sepse em ratos e camundongos é uma importante
ferramenta para o crescimento da pesquisa científica, em relação ao diagnóstico, tratamento e
prognóstico da doença (REMICK et al., 2018). Para tanto, é importante a utilização de escores
que mensurem diferentes aspectos para realizar o acompanhamento da intervenção ou
parâmetro de interesse a ser pesquisado.
Em vista disso, tem sido utilizado o escore murino de sepse (EMS) que avalia
parâmetros subclínicos, pela observação do nível de consciência, atividade, comportamento,
resposta a estímulos, frequência respiratória, qualidade dos movimentos respiratórios, com a
pontuação de 0 a 4 para cada item, o que permite mensurar a gravidade e a progressão do
quadro de sepse em modelo experimental de sepse (SHRUM et al., 2014). Este escore foi
capaz de evidenciar a sepse a partir de 12 horas em nosso estudo (Figura 8A).
Como o diagnóstico precoce é a melhor ferramenta para o sucesso no tratamento da
sepse (MARTISCHANG et al., 2018), em vista do mesmo, adaptamos o EMS (EMSA) para
identificar a sepse mais precocemente em modelo experimental.
As adaptações foram baseadas em estudos anteriores. Um estudo realizado com
camundongos da linhagem C57BL/6, com modelo de sepse por peritonite com administração
intraperitoneal de LPS, verificou o escore de avaliação clínica de rato para sepse (do inglês
Mouse Clinical Assessment Score for sepsis - M-CASS), que observava as mesmas
características do EMS juntamente com a perda de peso corporal (HUET et al., 2013). Outro
estudo sugeriu a avaliação da temperatura corporal, já que este é o principal preditor de
mortalidade em 24 horas na sepse (MAI et al., 2018), assim como outros estudos sugerem
avaliar em modelos experimentais, juntamente com a glicemia (HSU et al., 2014;
SULZBACHER et al., 2018). Portanto, baseado em estudo piloto quanto à faixa de
normalidade de temperatura retal e glicemia de camundongos C57BL/6 provenientes do
mesmo biotério dos animais deste estudo, juntamente com os valores do escore M-CASS para
perda de peso corporal relativa, além de somar as variáveis avaliadas pelo EMS, foi elaborado
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o novo escore de gravidade da sepse em modelo murino, originando o escore murino de sepse
adaptado - EMSA (Quadro 2):

Quadro 2. Escore murino de sepse adaptado (EMSA)
Escore (pontos)
Aparência

Nível de consciência

0
Pelugem
com
aspecto liso

1
Poucos
eretos

pelos

2
Piloereção
na
maior parte das
costas

3
Piloereção pode
ou não estar
presente,
o
animal
com
aparência
de
"inchado"

4
Piloereção pode,
ou não estar
presente,
o
camundongo
parece
emagrecido

Ativo

Ativo, mas evita
ficar de pé

Atividade
visivelmente mais
lenta

Só
se
move
quando
provocado,
os
movimentos têm
um tremor

Permanece sem
resposta quando
provocado, com
possível tremor

Atividade

Quantidade
normal
de
atividade: comer,
beber,
escalar,
correr, lutar

Atividade
ligeiramente
suprimida.
Se
move em volta do
fundo da gaiola

Atividade
suprimida. Está
parado
com
movimentos de
investigação
ocasionais

Não há atividade

Resposta a
estímulos

Responde
imediatamente
ao
estímulo
auditivo ou ao
toque

Lento
ou
nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
Resposta forte ao
toque (move para
escapar)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta
moderada
ao
toque
(move
alguns passos)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta suave ao
toque
(sem
locomoção)

Abertos

Olhos
não
totalmente
abertos,
possivelmente
com secreções

Olhos pelo menos
meio
fechados,
possivelmente
com secreções

Olhos
meio
fechados
ou
mais,
possivelmente
com secreções

Nenhuma
atividade.
Apresenta
tremores,
particularmente
nas
pernas
traseiras
Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo. Pouca
ou
nenhuma
resposta
ao
toque. Não pode
se endireitar se
for empurrado
Olhos fechados
ou leitosos

Frequência
respiratória

Respiração
normal

Respiração
ligeiramente
diminuída

Respiração
moderadamente
reduzida (taxa na
faixa superior de
quantificação por
olho)

Respiração
severamente
reduzida (0,5 s
entre
respirações)

Respiração
extremamente
reduzida (> 1 s
entre
respirações)

Qualidade
respiratória

Normal

Breves períodos
de
respiração
trabalhada

Trabalhada, sem
ofego

Trabalhou com
suspiros
intermitentes

Gaspeando

Temperatura
corporal (ºC)
Glicemia casual
(mg/dL)

36 - 38

> 38

< 36 - ≥ 35

< 35 - ≥ 34

< 34

≥148

≤148 - ≥122

<122 - ≥58

<58 - >40

≤ 40

Perda de peso
corporal relativa
(%)

0% - 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 20%

> 20%

Aspecto dos olhos
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A sepse é uma doença complexa, que exige uma ampla avaliação funcional do
organismo para a realização de seu diagnóstico com sucesso (RAITH et al., 2017). O EMSA
agregou parâmetros quantitativos às medidas observacionais do EMS, o que permitiu uma
avaliação indireta dos sistemas cardiovascular (temperatura retal) e metabólico (glicemia e
peso corporal), que são imprescindíveis para o prognóstico da sepse em modelos
experimentais murinos, com rápida mensuração, permitindo a imediata avaliação exigida pela
sepse, possibilitando evidenciar o quadro de sepse a partir de quatro horas em modelo
experimental (Figura 10E).
O quadro de disfunção imune e plaquetária está presente na sepse (DJORDJEVIC et
al., 2018), e pode ser observado em nosso estudo com a linfocitopenia, leucopenia e
plaquetopenia (Figura 11E, A, 12A), além da elevação da RNL, RPL e VPM/plaquetas
(Figura 13A, B, 12D). O EMSA já permitiu o diagnóstico da sepse em modelo experimental a
partir de quatro horas após a infecção e mostrou-se um eficaz preditor de gravidade na
doença, na medida em que os valores do escore observados em quatro horas após a indução da
sepse correlacionaram-se com os valores dos biomacadores na gravidade da doença ao final
do experimento (no tempo 24 horas).
6.7 Efeitos da eHSP72 no perfil imunológico na sepse
A resposta imune inata à infecção por bactérias gram-negativas se dá pelo
reconhecimento do agente agressor pelos macrófagos, monócitos e neutrófilos, através dos
TLR-4, com consequente liberação de eHSP70 e citocinas pró-inflamatórias (GUPTA et al.,
2013). A HSP72 pode ser reconhecida pelos mesmos receptores (TLR-4) leucocitários e
estimular a síntese de HSP70, citocinas anti-inflamatórias (JOHNSON; FLESHNER, 2006) e
pró-inflamatórias, potencializando a resposta imunológica contra o agente infeccioso
(GUPTA et al., 2013).
A eHSP72 pode estimular leucócitos a sintetizar IL-1β, IL-6, TNF-α (ASEA, 2008),
que podem promover estímulo à medula óssea para a produção de novos leucócitos (ABBAS;
LICHTMAN; PILLAI, 2015), podendo então ser uma alternativa para tratar a leucopenia
ocasionada pelo quadro grave da sepse. No entanto, com a posologia implementada ainda não
observamos tal benefício no respectivo tempo de estudo (Figura 11A,E,F), já que a medula
óssea exige um tempo maior que 12 horas para a produção de novos leucócitos
(HOFFBRAND, 2013).
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A medula óssea possui um reservatório de neutrófilos bastonetes que são liberados
para a circulação para combater o estímulo infeccioso (Figura 11B), primeiramente na
cavidade peritoneal (MACHADO, 1997). Os neutrófilos são células imunológicas da primeira
linha de defesa contra a infecção bacteriana, que podem sofrer exacerbada apoptose no quadro
grave de sepse, o que diminui seus valores circulantes (DJORDJEVIC et al., 2018). Portanto a
taxa de neutrófilos bastonetes, segmentados e totais circulantes, apresentaram aumento nas
primeiras horas de sepse, e retornaram aos níveis normais ao final do experimento (Figura
11B, C, D).
Contudo, a resposta imunológica não combateu a infecção local, o que permitiu sua
ampliação a nível sistêmico, que somado à apoptose de monócitos e linfócitos, caracterizou
um quadro de imunossupressão da sepse, diminuindo os níveis circulantes de monócitos e da
principal célula de defesa de camundongos, os linfócitos (Figura 11E, F).
Enquanto os neutrófilos são responsáveis pela resposta imune inata, os linfócitos pela
adaptativa. Quando ocorre uma infecção bacteriana, a resposta imune inata se eleva em
relação a adaptativa, o que sugere a aplicação da RNL como um biomarcador inflamatório
(DJORDJEVIC et al., 2018). A elevação da RNL é marcador prognóstico da letalidade de
pacientes com peritonite por bactérias gram-negativas que desenvolvem sepse (DJORDJEVIC
et al., 2018), assim como em modelo animal de sepse por peritonite (BROOKS et al., 2007)
(Figura 13A). Existe uma relação entre a resposta imunológica e a coagulação na sepse, que
pode ser mensurada através da razão entre a contagem de plaquetas e linfócitos (RPL), que se
mostra como um biomarcador inflamatório (DJORDJEVIC et al., 2018), como verificado em
nosso estudo (Figura 13B).
A RML é um indicador de gravidade na sepse em pacientes, pois em resposta imediata
à infecção bacteriana, ocorre uma elevação de monócitos componentes da resposta inata, em
relação aos linfócitos responsáveis pela resposta imune adaptativa (DJORDJEVIC et al.,
2018). Porém, ainda não há estudos que mostrem esta razão como um biomarcador em
modelo murino de sepse. Em nosso estudo o quadro de sepse parece ter ocasionado apoptose,
fator relacionado com a diminuição de ambas aferições (Figura 11E, F), o que impossibilitou
o aumento da RML (Figura 13C).
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Apesar da eHSP72 ser um estimulador da resposta imunológica (ASEA, 2008;
GUPTA et al., 2013; TULAPURKAR et al., 2015), com a posologia implementada no estudo,
e no tempo experimental avaliado, ainda não foi possível verificar modificações.
6.8 Efeito da eHSP72 na disfunção plaquetária na sepse
Os distúrbios da função plaquetária possuem papel chave na fisiopatologia da sepse,
portanto acurácia prognóstica (BEDET et al., 2017). A endotoxinemia por LPS e citocinas
(TNF-α, IL-8, IL-15) estimulam o endotélio, monócitos, neutrófilos e basófilos a secretar o
fator ativador de plaquetas (do inglês platelet activating fator - PAF) (BEDET et al., 2017).
O PAF desencadeia a agregação plaquetária, com a formação de microtrombos, que
juntamente com a hemofagocitose ocasionada por leucócitos (FRANÇOIS et al., 1997),
podem acarretar diminuição da contagem total de plaquetas (trombocitopenia) e sua taxa
relativa (THIOLLIERE et al., 2013) (Figura 12A,B).
As plaquetas expressam receptores TLRs que reconhecem os padrões moleculares de
microorganismos (DJORDJEVIC et al., 2018). Após este reconhecimento as plaquetas
aumentam a quantidade de grânulos que possuem para manter a homeostasia do sistema
vascular (LANCÉ et al., 2012), o que aumenta a reatividade e a superfície discoide desta
célula, levando ao aumento do VPM (GUCLU; DURMAZ; KARABAY, 2013).
No entanto, o período de 24 horas é insuficiente para o aumento do VPM apontar a
gravidade em pacientes com sepse (SADAKA et al., 2014), como também foi verificado em
nosso estudo (Figura 12C), já que tal variável aponta gravidade na doença a partir de 72 horas
(KIM et al., 2015). Além disso, a avaliação somente do VPM é insuficiente para a predição do
agravamento de um quadro de sepse por peritonite com bactérias gram-negativas
(DJORDJEVIC et al., 2018).
A disfunção na contagem plaquetária ainda pode ser observada através das razões
entre o VPM e contagem de plaquetas (VPM/CP), que aponta a formação de micro trombos
(OH et al., 2017). Esta razão no plaquetograma é preditora do agravamento da sepse,
especificamente quando acusa a infecção sistêmica com bactérias gram-negativas
(DJORDJEVIC et al., 2018), e pode ser observada em nosso estudo (Figura 12D).
A eHSP72 pode promover aumento da agregação plaquetária e elevar a formação de
micro trombos, diminuindo a contagem plaquetária (SUZUKI et al., 2017). No entanto, tais
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efeitos que poderiam piorar o quadro de sepse não foram observados em nosso estudo (Figura
12A-C), o que indica que o tratamento proposto não apresenta papel nocivo.
6.9 Efeito da eHSP72 na disfunção respiratória na sepse
Em nosso estudo foram observadas alterações no padrão respiratório dos animais com
sepse, como dano oxidativo, aumento de atividade enzimática antioxidante e diminuição da
expressão de iHSP70 pulmonar. No entanto, além de fatores locais (pulmonares), há fatores
sistêmicos que levam à disfunção respiratória. Como a sepse é caracterizada por disfunção em
múltiplos órgãos (SEYMOUR et al., 2016), tanto no organismo humano, como no de
camundongos, a resposta à sepse é complexa, existindo uma interação entre os diferentes
órgãos, o que leva a uma necessidade que os mesmos funcionem de forma correta para manter
a homeostasia (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002; GUYTON; HALL, 2010).
Logo, o prejuízo na função hepática ocasionado pela esteatose (Figura 16A), pode
levar a diminuição na produção de albumina pelo respectivo tecido, que somado à alteração
da expressão gênica local em resposta ao estímulo de IL-6, promove a elevação na síntese de
Proteína C Reativa (PCR), juntamente com a supressão da síntese de albumina (HENKIN et
al., 2009). Esta supressão leva à diminuição dos valores circulantes de albumina
(hipoalbuminemia), que incide no decréscimo da pressão oncótica nos vasos sanguíneos
(AUIWATTANAKUL et al., 2019), que somado à trombocitopenia, e aumento da
permeabilidade vascular (LI et al., 2018), mediado pela vasodilatação ocasionada por uma
maior expressão de NO pulmonar (WANG et al., 2016), podem levar ao extravasamento
destes na região altamente vascularizada pulmonar, que causa acúmulo de líquido neste
tecido, e ocasiona disfunção respiratória no quadro de sepse (CROCHEMORE et al., 2018).
No entanto, não foi possível evidenciar esta diminuição de albumina circulante ao
mensurarmos as proteínas totais plasmáticas (Figura 16E), já que especificamente ela
representa apenas 50% das proteínas séricas (DOS SANTOS et al., 2004).
Como já foi visto anteriormente em modelo experimental de sepse por peritonite com
solução fecal a 10% com uma dose inferior a do nosso estudo (6 ml/Kg ou 600 ng/g), onde
foi percebido hemorragia no tecido pulmonar em 48 horas após a indução da doença
(MASCENA et al., 2014), podendo ocasionar edema e disfunção respiratória (CAO et al.,
2018). O dano do tecido pulmonar, juntamente com edema que acometeu os animais
submetidos à sepse, ocasiona a insuficiência respiratória, apresentando diminuição da
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qualidade dos movimentos e frequência respiratória de camundongos submetidos à peritonite
(GAUTAM et al., 2015; SHRUM et al., 2014).
A frequência respiratória diminuiu nos animais submetidos à sepse, no entanto, o
tratamento com HSP70 conseguiu melhorar a velocidade e aparência dos movimentos
torácicos (9F, G) quando observados através do EMS, e atenuou a depressão respiratória,
evitando a diminuição dos movimentos respiratórios (Figura 15A). A HSP70 é capaz de
diminuir a permeabilidade vascular no tecido pulmonar infectado (LI et al., 2018), diminuindo
o extravasamento sanguíneo e edema pulmonar (CAO et al., 2018), o que reflete em
atenuação da diminuição da frequência respiratória.
No quadro de sepse está presente uma maior produção de EROS e consequente dano
oxidativo (lipoperoxidação) evidenciado pelo aumento de MDA, que por sua vez está
relacionado com a insuficiência respiratória na doença (REGUEIRA et al., 2008). Na infecção
sistêmica o antígeno bacteriano chega a nível pulmonar, o que requer uma infiltração
leucocitária, em especial de neutrófilos para combater estes micro-organismos no respectivo
tecido (ZHAO et al., 2016). Estes neutrófilos aumentam a atividade da enzima
mieloperoxidase (MPO) e, por meio de dano oxidativo, combatem o agente invasor.
Ao mesmo tempo, a maior atividade neutrofílica gera um aumento na produção de
EROS (VINOKUROV et al., 2012), com destaque para o ânion superóxido (GALVÃO et al.,
2016), que ocasiona dano oxidativo pulmonar 24 horas após a indução da sepse em modelo
experimental (ZHAO et al., 2016), como observado no grupo Sepse em nosso estudo (Figura
15B). Este aumento de EROS leva ao aumento da ativação de NF-κB (MORGAN; LIU,
2011), como já foi verificado no tecido pulmonar 24 horas após a indução da sepse, através do
aumento da atividade da p-38 MAPK, JNK e NF-κB, o que leva a maior apoptose e injúria
neste tecido (ZHAO et al., 2016). Esta maior injúria tecidual e dano oxidativo pulmonar estão
relacionados com uma diminuição da frequência respiratória (GAUTAM et al., 2015).
As EROS, além de ocasionar dano oxidativo direto ao tecido pulmonar, ainda podem
oxidar a HSP70 (oxHSP70), que ocasiona diminuição da resposta imunológica à infecção
(GRUNWALD et al., 2014), o que pode estar relacionado à maior injúria do tecido pulmonar
(Figura 15). Em resposta à maior produção de EROS, o organismo tenta responder de forma
compensatória imediata, elevando as defesas antioxidantes endógenas (BARREIROS;
DAVID, 2006). Resposta esta que já foi visto em modelo experimental de sepse através do

60

aumento da atividade da SOD em tecido pulmonar (CONSTANTINO et al., 2014), assim
como o nosso estudo no grupo Sepse (Figura 15C).
A SOD é uma enzima encontrada na mitocôndria e citosol celular, e ainda no meio
extracelular, sendo capaz de catalisar a dismutação do ânion superóxido em oxigênio, assim
como a oxidação do mesmo em peróxido de hidrogênio (H2O2), que posteriormente deve ser
reduzido a oxigênio (O2) e água (H2O) através das enzimas antioxidates catalase (CAT) e
glutationa peroxidase (GSH-Px) (RADI, 2018).
Quando ocorre aumento na atividade da SOD, e esta elevação não for acompanhada
pela atividade da enzimática da CAT, haverá um acúmulo de H2O2, que é extremamente
deletério para a célula, podendo acarretar dano oxidativo (RADI, 2018). No quadro de sepse
ocorre diminuição na atividade da CAT pulmonar (BARADARAN RAHIMI et al., 2019), que
somada ao aumento da atividade da SOD, pode acarretar aumento na razão entre SOD e CAT
(SOD/CAT), com consequente aumento de H2O2, levando a dano oxidativo pulmonar
(ANDRADES et al., 2011), o que também pode ter ocorrido no grupo Sepse em nosso estudo
(Figura 15B,C).
O tratamento com eHSP72 promove diminuição da produção de EROS por neutrófilos
e monócitos expostos ao antígeno bacteriano (VINOKUROV et al., 2012). Esta diminuição de
EROS induzida pela administração de eHSP72 pode ter atenuado o dano oxidativo no tecido
pulmonar dos animais Sepse+ eHSP72, o que diminuiu a necessidade de um aumento na
atividade da enzima SOD, atenuando a depressão respiratória na sepse (Figura 15A).
As células pulmonares quando expostas a agente microbiano elevam a expressão de
HSP70 (EDELMAN et al., 2007), sendo que este fato é possível de ser observado nas
primeiras seis horas após a indução da sepse por peritonite (MATSATHIT et al., 2016). Esta
resposta de elevação de HSP70 está relacionada com sua função citoprotetora, que é capaz de
melhorar a capacidade respiratória na sepse, atenuando disfunção celular e diminuindo o dano
oxidativo no tecido pulmonar (LI et al., 2018). Isto ocorre porque a célula sob condições de
estresse promove a resposta através da transcrição de genes que promovem a síntese HSP70
(DUBEY et al., 2015).
Esta diminuição da síntese de HSP70 foi verificada no grupo Sepse no período de 24
horas após a indução da sepse (Figura 15D), assim como já foi observado por outro estudo
(LYONS et al., 2015). A síntese de HSP70 é transitória, já sendo verificado aumento de sua
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expressão em tecido pulmonar seis horas após a indução da sepse por peritonite, porém já não
havendo uma maior expressão de HSF-1, o que sugere uma atenuação no aumento da
expressão desta proteína em um período maior (MATSATHIT et al., 2016).
A transcrição do gene para HSP70 é mediada através da interação entre o fator de
choque térmico (do inglês Heat Shock Factor - HSF) e o elemento de choque térmico (do
inglês Heat Shock Elements – HSEs). Em situações de homeostasia, o HSF-1 está presente no
citoplasma celular de forma latente (DUBEY et al., 2015). A ativação ras é um passo
essencial na sinalização em resposta a uma variedade de sinais extracelulares, através da ação
de fatores específicos do núcleo celular (STEWART et al., 1999). Sob situações de estresse
celular o HSF-1 é hiperfosforilado em um monômero ras-dependente por membros da
subfamília das MAPK (DUBEY et al., 2015). O HSF-1 é então convertido em trímeros
fosforilados com a capacidade de se ligar ao DNA, e translocar-se do citoplasma para o
núcleo e estimular a síntese de HSP70 (PRATT; TOFT, 2003).
Outra possibilidade é que houve inibição da síntese de iHSP70 pulmonar pela própria
eHSP72 administrada. Em nosso estudo o grupo experimental Sepse+eHSP72 recebeu dois
estímulos para a elevação da HSP70 no tecido pulmonar, sendo a indução da sepse e a
administração de HSP70 de forma endovenosa. No entanto, a expressão de iHSP70 pulmonar
diminuiu no respectivo grupo (Figura 15D). Esta diminuição de iHSP70 pode estar vinculada
a uma tolerância celular desenvolvida ao estímulo estressor, que acontece quando ocorrem
dois episódios que possam elevar a HSP70 de forma abrupta, dentro de um período de 24
horas (ILIEVSKA; DINEVSKA-KJOVKAROVSKA; MIOVA, 2018). Ainda a atividade dos
trímeros de HSF-1 é regulada negativamente pela presença de HSP70 (DE THONEL; LE
MOUËL; MEZGER, 2012). Portanto, a administração de eHSP72, com a sua potencial
absorção, ocasiona diminuição de HSF-1, o que leva à diminuição da expressão de iHSP72
(ABRAVAYA et al., 1992 apud HOEKSTRA et al., 2019), como já foi observado em
monócitos exposto a eHSP72 (HOEKSTRA et al., 2019), e possivelmente está vinculado com
a diminuição da expressão de iHSP70 pulmonar no grupo Sepse+eHSP72 (Figura 15D).
A HSP70 administrada por via endovenosa dez minutos antes da indução da sepse leva
cerca de 20 minutos para atingir seu pico de concentração sanguínea, retornando aos valores
basais por volta de 180 minutos após a indução da doença (KUSTANOVA et al., 2006). O
que sugere um consumo desta proteína pelos tecidos que estão sendo comprometidos na
doença, dentre eles o tecido pulmonar.
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Em modelo animal de sepse com a administração endovenosa de LPS (30 mg/kg),
ocorre diminuição da iHSP70 pulmonar, o que está relacionado com a diminuição das defesas
antioxidantes, maior dano oxidativo e maior produção de NO no respectivo tecido (WANG et
al., 2016). Portanto, é necessário investigar esta intervenção em um período maior após a
indução da doença com modelo experimental de sepse. As diferenças entre este estudo e os
anteriores podem ser devido a diferentes modelos de indução de sepse, diferentes posologias
de eHSP72, ou diferentes períodos de avaliação.

CONCLUSÕES

O tratamento com HSP70 promoveu melhora na resposta a estímulos, atenuou o
descontrole da temperatura corporal (evitou hipotermia), melhorou a qualidade e frequência
respiratória e o dano oxidativo pulmonar (Figura 17). Os resultados do protocolo de sepse
utilizado indicam a ocorrência de hipoglicemia, hipotermia, perda de peso corporal, esteatose
hepática e elevação do EMS, o que nos levou à elaboração de escore murino de sepse
adaptado (EMSA). O EMSA permitiu evidenciar de forma mais precoce a gravidade da sepse
em modelo experimental. O quadro grave de sepse ainda pode ser observado pela disfunção
plaquetária, imunossupressão juntamente com aumento de biomarcadores inflamatórios.
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Figura 17. Resumo dos eventos ocorridos 24 horas após a indução da sepse por peritonite através da
injeção intraperitoneal de solução fecal 20% (1mg/g), e tratados com eHSP72 12 horas após a indução da
doença.

PERSPECTIVAS

Este estudo trouxe a administração de eHSP72 como alternativa terapêutica na sepse,
porém, ainda deixa questões em aberto, orientando estudos futuros com o mesmo modelo e
ampliação do tempo experimental e posologia da eHSP72. Dentre estas questões está a
verificação dos efeitos em outros órgãos, como coração, cérebro e rins, e mecanismos como a
ativação do HSF-1 dos respectivos tecidos. Ainda uma avaliação mais completa e funcional
do sistema respiratório, além de mensurar o edema (peso úmido/peso seco) e as características
do lavado broncoaveolar para verificação da resposta imune neste tecido. Ainda, é possível
ampliar a avaliação do EMSA, incluindo o débito urinário dos animais no período
experimental, o que inclui o indicativo de disfunção no sistema urinário.
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RESUMO
A sepse é uma infecção generalizada, que promove alta taxa de mortalidade e custos em
saúde. É uma doença com complexo processo fisiopatológico, o qual dificulta o diagnóstico
precoce da doença. O diagnóstico precoce é considerado um fator importante para promover o
tratamento de forma adequada com o melhor prognóstico. A HSP70 é uma proteína altamente
responsiva ao estímulo estressor da sepse, na qual exerce efeito protetor quando localizada no
ambiente intracelular (iHSP70), enquanto pode ser considerada um biomarcador de
mortalidade na doença quando localizada no ambiente extracelular (eHSP70). A diminuição
do conteúdo intracelular de HSP70 nos diferentes órgãos e sistemas, juntamente com o
estresse oxidativo, são biomarcadores de gravidade na sepse. Além disso, terapias que
aumentam a iHSP70, ou o próprio tratamento com HSP70, promovem a melhora do quadro de
sepse. Portanto, a avaliação e a terapêutica com HSP70 podem ser uma alternativa para tratar
o quadro de sepse.
Palavras-chave: Sepse; HSP70; Estresse oxidativo; Diagnóstico precoce; Tratamento.
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INTRODUÇÃO

A sepse é uma infecção a nível sistêmico, caracterizada por lesão e disfunção
sistêmica (SINGER et al., 2016), considerada uma doença de grande impacto no cenário da
saúde. Anualmente, a sepse acomete 30 milhões de casos, resultando em uma mortalidade de
6 milhões de pacientes (WHO, 2018). Quando analisado o custo das internações em um
hospital brasileiro, verificou-se um custo médio por paciente de R$ 38.867,60, sendo que 59%
deste valor total foram investidos em pacientes que evoluíram a óbito (BARRETO et al.,
2016).
O estabelecimento do quadro de sepse, e o agravamento do mesmo, possui certa
complexidade, a qual exige estudos para a compreensão da sua fisiopatologia. Já está bem
estabelecido que a precocidade no tratamento da sepse é a principal ferramenta para obter
uma maior taxa de sobrevivência. Em vista disso, a comunidade científica tem buscado
estabelecer novas formas de diagnóstico e intervenções terapêuticas (RAITH et al., 2017a;
SINGER et al., 2016). Apesar de tal, ainda não verificou-se melhor prognóstico na doença
(VINCENT et al., 2016), o que torna essencial a implementação de mais estudos.
A sepse possui uma complexa fisiopatologia, na qual são envolvidos e prejudicados
mecanismos regulatórios que tentam combater a infecção e reestabelecer a funcionalidade
organizada do organismo humano. No entanto, os referidos mecanismos acabam falhando, o
que acarreta perda da capacidade regulatória, com pior prognóstico para o sujeito acometido
pela doença (SINGER et al., 2016). Tais disfunções serão abordadas com maiores detalhes
nos itens a seguir, na tentativa de investigar uma alternativa para o tratamento da sepse.
A investigação da relação entre a infecção sistêmica, a resposta imunológica e a
disfunção em diferentes órgãos, é importante na compreensão dos mecanismos pelos quais o
agente invasor promove uma disfunção generalizada no organismo (WESTERDIJK et al.,
2019). Intervenções preventivas, ou medidas de tratamento, são frequentemente investigadas
na sepse, tanto em quadros clínicos de pacientes, quanto em modelos experimentais, nos quais
tem sido obtido sucesso em terapias, principalmente no último (HUNG et al., 2013;
MCCONNELL et al., 2011). Neste sentido, tem sido estudado o papel do estresse oxidativo e
da resposta ao estresse celular na sepse, principalmente a expressão de proteínas de choque
térmico de 70 kDa (HSP70) (GELAIN et al., 2011; GRUNWALD et al., 2014).
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Portanto, esta revisão tem como objetivo descrever as principais disfunções que
ocorrem nos diferentes órgãos e sistemas na sepse e o papel do estresse oxidativo e da HSP70
nesse processo fisiopatológico. Para tanto, foi realizado uma revisão narrativa, por meio de
pesquisa nas bases de dados Scielo e PubMed com os termos “Sepsis”, “Sepsis and Heat
Shock Protein 70” e “Sepsis and oxidative stress” da Medical Subject Headings (MeSH), a
partir do ano de 2009 até abril de 2019, abordando o assunto sepse e estresse oxidativo, e
sepse e HSP70.
Sepse: Aspectos gerais e a relação com estresse oxidativo e HSP70
Na sepse o desequilíbrio entre a inflamação, coagulação e a fibrinólise resultam em
uma inflamação disseminada, trombose microvascular, lesão endotelial e coagulopatia
sistêmica, levando à diminuição da perfusão tissular e disfunção generalizada (JUNCAL et
al., 2011). E para evidenciar esta disfunção sistêmica, no ano de 2016 foi estabelecida a nova
forma diagnóstica de sepse, para uma infecção suspeita ou documentada, acompanhada de um
aumento agudo de dois ou mais pontos no escore de avaliação sequencial de falha de órgãos
(do ingles Sequential Organ Failure Assessment - SOFA), considerando as disfunções no
sistema respiratório, cardiovascular, contagem de plaquetas, neurológico, hepático , renal e
contagem de plaquetas sanguíneas (SINGER et al., 2016).
A resposta inflamatória e disfunção imunológica na sepse evoluem de uma fase inicial
hiperdinâmica, para uma fase hipodinâmica, que ocasiona a modificação de outros parâmetros
para além dos observados no escore SOFA. Nesta fase pode ser observada a elevação do
estresse oxidativo, que caracteriza a evolução clínica para o choque séptico e maior
mortalidade (DOI et al., 2009; SINGER et al., 2016), além da modificação da HSP70, tanto
da sua expressão (iHSP70), quanto dos níveis extracelulares (eHSP70) (VARDAS et al.,
2014).
Quando ocorre um desequilíbrio na homeostasia do organismo e a instalação de um
quadro de sepse, ocorre uma superprodução de espécies reativas de oxigênio (EROS). O
aumento de EROS ocasionado na sepse exige do organismo um aumento na atividade das
enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa perorixidase
(GPx) plasmáticas e teciduais, na tentativa de combater o dano oxidativo. No entanto, estas
defesas antioxidantes não conseguem neutralizar a demasiada quantidade de EROS produzida
no quadro de sepse, além de estarem diminuídas ao longo do agravo promovido pela
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patologia. Este desbalanço estabelece um quadro de estresse oxidativo, que pode ocasionar
dano oxidativo tecidual, observado através do dano celular aos seus componentes lipídicos
(lipoperoxidação), proteínas (carbonilação proteica) ou dano ao DNA (PETRONILHO et al.,
2015), que possuem papel primordial no processo patológico que leva à disfunção nos
diferentes órgãos acometidos na sepse (BAI et al., 2015; PETRONILHO et al., 2015; PINTO
et al., 2012).
Além disso, o estresse oxidativo pode ocasionar dano oxidativo mitocondrial. Este
dano leva à redução da capacidade respiratória tecidual, devido ao desacoplamento parcial da
fosforilação oxidativa mitocondrial, o que acarreta baixos níveis de adenosina trifosfato
(ATP) intracelular, e aumento dos níveis de lactato (CROUSER, 2004), considerado um
preditor de mortalidade na sepse (JASSO-CONTRERAS et al., 2015). Esta insuficiência
energética celular (privação de ATP) está relacionada à liberação de íons cálcio das reservas
intracelulares e à deflagração de apoptose, colaborando para a desordem funcional dos
múltiplos órgãos na sepse (GALLEY, 2011).
A infecção e o estresse oxidativo são capazes de desencadear a resposta celular ao
estresse em diferentes células e órgãos, alterando a expressão de proteínas específicas
relacionadas à proteção do organismo. Neste sentido, destacam-se os estudos proteômicos,
que estão sendo empregados para a compreensão de diferentes condições infecciosas
(SIQUEIRA-BATISTA et al., 2012). Tem sido estudado na sepse o papel das proteínas de
choque térmico (do onglês Heat Shock Proteins - HSPs), em especial a família das HSP70
(KANG et al., 2016). Destaque é dado às isoformas de 72 e 73 kDa, sendo consideradas,
respectivamente, como a isoforma induzível (HSP72) e constitutiva (HSP73 ou HSC70)
(KAMPINGA et al., 2009).
A resposta ao choque térmico (inglês Heat Shock Response - HSR), capaz de induzir a
síntese de HSP70, é um dos mais conservados meios de citoproteção conhecidos, realizada
por organismos de simples organização como bactérias, até seres organizados complexamente
como o ser humano (KAMPINGA et al., 2009). A HSP70 localizada no ambiente intracelular
(iHSP70) possui ação chaperona, corrigindo proteínas danificadas, sendo capaz de auxiliar no
dobramento e desdobramento proteico, modulando a resposta inflamatória, assim
desempenhando um papel importante na resposta ao estresse celular (HECK; SCHÖLER; DE
BITTENCOURT, 2011).
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A iHSP70 pode desempenhar um papel de proteção em uma reposta dependente do
tempo de sepse, impedindo a apoptose e inflamação intestinal, pulmonar e leucocitária
(MCCONNELL et al., 2011). Porém, quando esta proteína é observada em células do sistema
imune expostas a endotoxinas bacterianas (lipopolissacarídeo – LPS), verifica-se aumento na
taxa de exportação de iHSP70 para o ambiente extracelular (eHSP70) (TULAPURKAR et al.,
2015).
A eHSP70 tem seus níveis relacionados proporcionalmente aos níveis plasmáticos de
antígenos LPS (TSAI et al., 2015). Isso mostra uma responsividade proporcional do
organismo ao expressar iHSP72 e exportá-la, quando estimulada por antígeno bacteriano
(TSAI et al., 2015). Durante a exposição à LPS, células do sistema imune aumentam a
concentração de HSP70 em microvesículas encarregadas de levar o seu conteúdo para a
membrana celular para futura exportação (exossomos), sendo esta concentração ainda maior
quando a temperatura é elevada (39,5ºC) (TULAPURKAR et al., 2015), assim como em um
quadro clássico de febre após a infecção bacteriana.
Os níveis de eHSP70 na sepse se encontram elevados, principalmente em indivíduos
que vão a óbito, evidenciando que a eHSP70 aumenta conforme a piora clínica do paciente,
associado ao aumento de dano oxidativo plasmático (GELAIN et al., 2011). Observando a
corrrelação entre eHSP70 e dano oxidativo, considera-se que a própria eHSP70 pode sofrer
dano oxidativo (oxHSP70) (GRUNWALD et al, 2014). Este estudo in vitro demostrou que a
oxHSP70 é capaz de diminuir a produção de TNF-α por marófagos, diminuindo também a
atividade fagocitária e a proliferação, prejudicando a resposta imune, justamente oposto do
que ocorre quando estas células são tratadas com eHSP70. Em conjunto, estes dados sugerem
que a concomitância da resposta celular ao estresse e dano oxidativo sistêmico pode
representar com precisão a severidade da sepse (GRUNWALD et al., 2014).
HSP70, estresse oxidativo e disfunção cardiovascular na sepse
A disfunção cardiovascular na sepse é a principal causa para o agravamento do
quadro, e consequente morte (KUSHIMOTO et al., 2019). A exposição de cardiomiócitos a
LPS promove estresse oxidativo, o que leva a maior expressão de caspases, com consequente
apoptose celular, juntamente com a piora do status inflamatório (XIANCHU et al., 2016).
A citocina pró-inflamatória IL-1β, sintetizada em resposta ao reconhecimento
bacteriano por leucócitos, induz a síntese da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS),
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elevando a produção de óxido nítrico (NO). O NO tem papel fundamental na instalação das
alterações hemodinâmicas, aumentando o tônus e permeabilidade vascular, estando associado
à diminuição da pressão arterial na sepse (KANG et al., 2016). Ainda, a sepse ocasiona
diminuição da capacidade contrátil arterial a estímulo noradrenérgico, o que acarreta prejuízo
na homeostasia vascular, relacionada com hipotensão e choque séptico (OZER et al., 2017).
O tratamento da sepse é dirigido à restauração da perfusão tecidual, com medidas que
visam restabelecer e manter o estado hemodinâmico, a oxigenação e a função orgânica. As
implicações dos esforços intensificados na busca de abordagens inovadoras bem-sucedidas
para o tratamento da disfunção miocárdica na sepse podem ser consideráveis no que diz
respeito ao melhor atendimento ao paciente, que resulta em menor mortalidade
(KUSHIMOTO et al., 2019).
A suplementação com o imunonutriente glutamina eleva os níveis do fator de
transcrição de HSP70 (Heat Shock Factor - HSF-1), aumentando os níveis de HSP70 em
cardiomiócitos, promovendo diminuição de um marcador de lesão muscular (Lactato
Desidrogenase - LDH) e concedendo proteção cardíaca na sepse (GONG; JING, 2011). O
aumento da expressão de HSP70 cardíaca suprime a expressão do fator pró-inflamatório e
pró-apoptótico, Fator Nuclear Kappa B (NF-κB), e a atividade da iNOS, aumentando a
pressão arterial média (PAM) e contribuindo para a homeostase vascular na sepse. Além
disso,

atenua a lesão do músculo cardíaco, observada pela diminuição dos níveis de

Creatinina Fosfoquinase (CPK),de LDH séricos e diminuição de morte celular cardíaca
(KANG et al., 2016).
A HSP70 relaciona-se também com o aumento dos níveis da enzima antioxidante
glutationa redutase (GSH), e com a diminuição dos níveis de oxidantes no tecido cardíaco
(ânion superóxido). Esta proteína promove ainda o aumento da enzima hemeoxigenase (HO1), envolvida com a angiogênse dos tecidos hepático e pulmonar, além de atenuar o risco de
trombose intravascular, diminuindo o Inibidor do ativador do plasminogênio-1 (PAI-1) e,
consequentemente, aumentando a sobrevivência em modelo experimental de sepse (WANG et
al., 2016).
HSP70, estresse oxidativo e disfunção neurológica na sepse
O cérebro sempre foi considerado um órgão primordial, devido à amplitude de suas
funções, onde alterações em seu funcionamento podem desencadear repercussões deletérias e
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fatais. Como resultado da doença, pacientes sépticos podem apresentar sintomas neurológicos,
que vão desde delírio, confusão até coma (GOFTON; YOUNG, 2012).
A interação entre o patógeno invasor e o sistema neurológico ocasiona uma cascata de
eventos, que leva à lesão no sistema nervoso central (SNC), caracterizando a encefalopatia
séptica. Dentre estes eventos está a hipoperfusão tecidual, disfunção mitocondrial,
desiquilíbrio energético, apoptose e uma amplificada resposta inflamatória (ZHANG et al.,
2019).
O diagnóstico da encefalopatia séptica tem utilizado como ferramentas o exame
clínico da Escala de Coma de Glasgow (ECGL), que verifica o nível de consciência, e o
eletroencefalograma (EEG), que verifica a atividade elétrica cerebral (ROSENBLATT et al.,
2019). O estresse oxidativo merece destaque na fisiopatologia da disfunção neurológica na
sepse, já que está associado à inflamação cerebral aguda, déficit cognitivo e
neurodegeneração a longo prazo em ratos sobreviventes à sepse (SCHWALM et al., 2014).
Ainda, o estresse oxidativo está associado a um desbalanço bioenergético, que acarreta
disfunção mitocondrial, levando à morte celular e prejuízo do tecido cerebral na sepse
(BOZZA et al., 2013).
No quadro de sepse pode ser observada a diminuição do conteúdo intracelular de
HSP70 (GASPAROTTO et al., 2017). Por outro lado, terapia preventiva à sepse que induz
maior síntese de iHSP70 promove diminuição da disfunção cerebral, mensurada por
eletroencefalograma, atenuando a encefalopatia associada à sepse em modelo experimental
(LIN et al., 2009).
HSP70, estresse oxidativo e disfunção respiratória na sepse
A lesão pulmonar se dá de forma precoce na sepse. O mesmo ocorre devido ao
estímulo inflamatório feito pelos microrganismos invasores no sistema respiratório,
promovendo lesão do endotélio vascular, juntamente com maior síntese de NO por leucócitos,
apoptose e inflamação. Somado a estes eventos, ainda ocorre o estresse oxidativo no tecido
pulmonar (YUAN et al., 2019), promovendo lesão tecidual e acarretando depressão
respiratória (LI et al., 2018).
A disfunção na capacidade respiratória é um dos principais eventos responsáveis por
acarretar uma disfunção sistêmica em um quadro infeccioso. O mesmo induz a privação de
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oxigênio secundária a uma depressão respiratória, responsável pela disfunção e morte celular.
Esta privação de oxigênio pode afetar o metabolismo celular de glicose, induzindo uma maior
produção de lactato, o qual caracteriza a piora do quadro infeccioso quando elevado na
circulação sanguínea (JASSO-CONTRERAS et al., 2015), enquanto ainda pode ser observada
a diminuição de iHSP70 no tecido pulmonar (HUNG et al., 2013).
A HSP70 é capaz de diminuir a expressão de NO, diminuindo a permeabilidade
vascular no tecido pulmonar infectado, reduzindo o extravasamento sanguíneo e edema
pulmonar. Além disso, a função citoprotetora da HSP70 indica que é capaz de melhorar a
capacidade respiratória na sepse por atenuar a disfunção celular e diminuir o dano oxidativo
no tecido pulmonar, levando à menor injúria pulmonar na sepse (LI et al., 2018).
HSP70, estresse oxidativo e disfunção hepática na sepse
O tecido hepático possui papel fundamental na sepse, participando da defesa do
organismo, no equilíbrio anti-inflamatório/pró-inflamatório, reparação tecidual e coagulação
(YAN; LI; LI, 2014). Neste quadro, o tecido hepático é acometido pelo estresse oxidativo,
que leva à lesão tecidual, que ocasiona ativação de NF-κB, induzindo uma maior síntese e
liberação de citocinas pró-inflamatórias e apoptose celular, levando à injúria tecidual e
disfunção hepática (WANG et al., 2016).
A disfunção hepática na sepse está relacionada com a diminuição da citoproteção
exercida pela iHSP70 no respectivo tecido, na medida em que a diminuição da expressão
hepática desta proteína corrobora a disfunção deste tecido (WANG et al., 2016). O tratamento
com HSP70 subcutânea imediatamente após a indução da sepse em modelo experimental
produz diminuição dos níveis de marcadores de lesão e apoptose hepática na doença (TSAI et
al., 2015).
HSP70, estresse oxidativo e disfunção urinária/renal na sepse
Na sepse também ocorre lesão renal aguda (LRA), que está associada com a redução
súbita da filtração glomerular (FG), evidenciada pelo aumento dos níveis de creatinina sérica,
critério este que é pouco preciso e tardio (PINTO et al., 2012). Na sepse ocorre uma resposta
inflamatória e disfunção imunológica que evoluem de um estado hiperdinâmico, para uma
fase hipodinâmica (DOI et al., 2009). Nesta fase, a redução do fluxo sanguíneo renal e
hipoperfusão resultam em baixas demandas de oxigênio que de forma prolongada, induzem a
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lesão das células do epitélio tubular, a apoptose e necrose tubular aguda (BONVENTRE;
YANG, 2011).
O estresse oxidativo está presente na fisiopatologia da lesão renal na sepse, o que está
relacionado com a mortalidade na doença em modelos experimentais (OZER et al., 2017).
Esta lesão renal na sepse ocasiona aumento de resíduos de dano oxidativo tecidual na urina
(PINTO et al., 2012). Ainda, a lesão tecidual nos rins permite o extravasamento exacerbado
de proteínas, como a eHSP70 (uHSP70), juntamente com diminuição da função renal (PINTO
et al., 2012; YILMAZ et al., 2016).

CONCLUSÃO
A sepse é caracterizada por uma desordem sistêmica, na qual promove estresse
oxidativo e diminuição da iHSP70 nos diferentes tecidos, da mesma forma que aumenta a
eHSP70. A HSP70 exerce atividade protetora nos diferentes órgãos, nos quais está
relacionada com melhora funcional, podendo ser considerada como alternativa para o
tratamento da disfunção sistêmica da sepse.
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RESUMO
Objetivo: A sepse é uma doença com grande impacto no cenário da saúde, o que torna
necessário o estudo de sua fisiopatologia para promover inovações terapêuticas. Modelos
experimentais murinos são uma alternativa para a triagem da sepse, sendo a gravidade da
doença avaliada com os parâmetros observacionais do Escore Murino de Sepse (EMS). A
medida de glicemia, temperatura corporal e perda de peso, são preditores de gravidade na
doença. Portanto propomos a adaptação do EMS somado a parâmetros quantitativos para
desenvolver um escore que acuse a sepse precocemente emmodelo experimental. Métodos:
Quinze camundongos da linhagem C57BL / 6 (90 a 150 dias de idade), divididos nos grupos:
Controle (n = 7), e Sepse (n = 8), induzida pela administração de solução fecal - 1mg / g, i.p.
Os animais foram monitorados quanto à EMS, glicemia, temperatura retal, peso corporal e
hemograma nos períodos: antes da indução da sepse e 4, 12 e 24 horas após. Resultados:
Sepse levou à hipoglicemia, perda de peso e hipotermia, e elevou EMS a partir de 12 horas.
Essas mudanças foram correlacionadas, por isso produzimos o escore murino de sepse
adaptado (EMSA). O EMSA foi capaz de evidenciar e diagnosticar a sepse em 4 horas, e
correlacionar com os biomarcadores de gravidade na sepse verificados no hemograma no
tempo de 24 horas. Conclusão: O EMSA permite uma medida mais complexa e o diagnóstico
precoce da sepse em camundongos, e pode ser uma ferramenta importante para a avaliação da
disfunção da sepse sistêmica em modelos experimentais murinos.
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INTRODUÇÃO
A sepse é uma infecção a nível sistêmico, caracterizada por disfunção múltipla dos
órgãos, responsável por altas taxas de mortalidade. Com o intuito de melhorar a compreensão
da fisiopatologia e promover inovações terapêuticas para a doença, é necessária a pesquisa
científica na área (MEURER; HÖCHERL, 2019; SKIRECKI; CAVAILLON, 2019). Neste
sentido a utilização de modelos experimentais com camundongo é uma importante ferramenta
para o crescimento da pesquisa científica na sepse (REMICK et al., 2018).
Para mimetizar o quadro infeccioso sistêmico existem os modelos experimentais com
roedores que utilizam bactérias gram-positivas (Staphylococcus aureus) e gram-negativas
(Escherichia coli) (HOLTFRETER et al., 2013; PARKER; WATKINS, 2001), que são
consideradas os principais agentes etiológicos identificados na sepse (ILAS, 2017). Bactérias
gram-negativas apresentam lipopolissacarídeo (LPS), e gram-positivas possuem ácido
lipoteicóico (LTA) em sua membrana externa (COELHO; BARETTA; OKAWA, 2007).
Um dos principais focos infeciosos para a gênese da sepse são infecções de origem
abdominal. A Staphylococcus aureus é comensal do trato gastrointestinal de camundongos, e
pode ser encontrado nas fezes destes animais (HOLTFRETER et al., 2013), da mesma forma
que a bactéria Escherichia coli (STROMBERG et al., 2018). Assim, um modelo
experimental de sepse é a peritonite induzida pela administração de solução fecal autógena
com uma concentração de 20% via intraperitoneal na dose de 1 mg/g, no qual é possível
verificar diminuição da glicemia, da temperatura, da contagem de leucócitos totais e perda de
peso corporal 24 horas após a indução da sepse (SULZBACHER et al., 2018).
A avaliação da gravidade da sepse em modelos experimentais é essencial para
verificar a repercussão de estratégias para diagnóstico, tratamento e prognóstico da doença.
Para tanto, o uso do escore murino de sepse (EMS) é utilizado na avaliação da gravidade da
sepse em camundongos (SHRUM et al., 2014). O método consiste na observação e
categorização do nível de consciência, atividade, comportamento, resposta a estímulos,
frequência respiratória e qualidade dos movimentos respiratórios, com a pontuação de 0 a 4
para cada item (Quadro 1) (SHRUM et al., 2014).
No entanto, outras variáveis destacam-se como marcadores de gravidade e mortalidade
nos casos de sepse. Tanto em pacientes, quanto em modelo experimentais, estão a hipotermia
(MAI et al., 2018; TIRUVOIPATI et al., 2010), hipoglicemia (PARK et al., 2012;
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SULZBACHER et al., 2018) e perda de peso corporal (AUIWATTANAKUL et al., 2019),
além de variáveis hematológicas que demonstram disfunção imunológica e plaquetária
(DJORDJEVIC et al., 2018). Porém, independentemente do agente etiológico, é de suma
importância a precocidade da identificação da sepse, para possibilitar sucesso no tratamento
da doença (KUMAR et al., 2006). Portanto, o objetivo do estudo é agregar as medidas
quantitativas de glicemia, temperatura corporal e perda relativa de peso corporal ao EMS para
identificação precoce da doença em modelo experimental de sepse.

METODOLOGIA
Animais
Neste estudo foram utilizados 15 camundongos da linhagem C57BL/6 com 90 a 150
dias, provenientes do Biotério do Departamento de Ciências da Vida (DCVida) da
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Foram
respeitados os princípios éticos estabelecidos pelas Normas Internacionais de Proteção aos
Animais (HOFF, 1980), Código Brasileiro de Experimentação Animal - 1988, bem como pelo
Guia de Cuidados e Utilização de Animais de Laboratório do National Institutes of Health
(NIH). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIJUÍ
sob parecer número 048/2016.

Delineamento Experimental
Os animais foram divididos em dois grupos experimentais: Controle (n = 7), e
submetido à sepse por peritonite (Sepse, n = 8). Para o protocolo de peritonite foi utilizada
solução fecal 20% (200mg/mL) preparada com fezes frescas em cloreto de sódio (NaCl)
0,9%, e administrada via intraperitoneal na dose de 5μL/g (1 mg/g), enquanto os animais do
grupo Controle receberam NaCl 0,9% (5μL/g) (SULZBACHER et al., 2018).
Os animais foram monitorados quanto à glicemia, hemograma, temperatura retal e
EMS, antes (Tempo zero) e 4, 12 e 24 horas após a indução da sepse. Com esses dados em
conjunto se avaliou o EMSA, além do hemograma em cada tempo.
Coprocultura
Foi realizado coprocultura da solução fecal de camundongos (C57BL/6) obtidos no
biotério da UNIJUÍ, com a finalidade de analisar o crescimento de colônias bacterianas em
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uma solução fecal preparada com fezes frescas em solução fisiológica estéril (100 mg/ml).
Desta solução fecal foram aplicados 50 µL nos meios de cultura Ágar Cled (INTERLAB®),
Ágar MacConkey (HIMEDIA®) e Ágar Sal manitol IO053 (IONLAB®) que ficaram
incubados em estufa a 35ºC (±2) durante 24 horas.
Após a incubação verificou-se o crescimento bacteriano. No meio de cultura Ágar
Cled foi identificado o crescimento de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Em seguida,
foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônias (do inglês Colony Forming
Units - CFUs) bacterianas que cresceram nos meios Ágar MacConkey (HIMEDIA ®) para
Escherichia Coli e Ágar Sal manitol IO053 (IONLAB®) para Staphylococcus aureus (Tabela
1).

Tabela 1. Contagem das CFUs bacterianas da solução fecal

Avaliador 1
Avaliador 2
Média

Ágar MacConkey
(Escherichia coli)
216,5
215,5
216 (± 0,707)

Ágar Sal manitol
(Staphylococcus
aureus)
487
500
494 (± 9,192)

A análise de crescimento bacteriano foi realizada com o volume de 50 µL, o que
representa cinco mg de fezes. Para tanto, com a dose utilizada no estudo (1mg/g), pode-se
afirmar que para cada animal, foram administrados cerca de 43 CFUs/g de Escherichia coli e
99 CFUs/g de Staphylococcus aureus via intraperitoneal.

Escore murino de sepse
O MSS consiste na observação e categorização do nível de consciência, atividade,
comportamento, resposta a estímulos, frequência respiratória e qualidade dos movimentos
respiratórios, com a pontuação de 0 a 4 para cada ítem (Quadro 1). Este procedimento permite
mensurar a gravidade e a progressão do quadro de sepse em modelo experimental murino
(SHRUM et al., 2014). O detalhamento de cada item a ser avaliado se encontra no Quadro 1.
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Quadro 1. Escore Murino de Sepse (EMS).
Escore (pontos)
Aparência

Nível de consciência

0
Pelugem
com
aspecto liso

1
Poucos
eretos

pelos

2
Piloereção
na
maior parte das
costas

3
Piloereção pode
ou não estar
presente,
o
animal
com
aparência
de
"inchado"

4
Piloereção pode,
ou não estar
presente,
o
camundongo
parece
emagrecido

Ativo

Ativo, mas evita
ficar de pé

Atividade
visivelmente
mais lenta

Só se move
quando
provocado, os
movimentos têm
um tremor

Permanece sem
resposta quando
provocado, com
possível tremor

Atividade

Quantidade
normal
de
atividade:
comer,
beber,
escalar, correr,
lutar

Atividade
ligeiramente
suprimida. Se
move em volta
do fundo da
gaiola

Atividade
suprimida. Está
parado
com
movimentos de
investigação
ocasionais

Não
atividade

Resposta a
estímulos

Responde
imediatamente
ao
estímulo
auditivo ou ao
toque

Lento
ou
nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
Resposta forte
ao toque (move
para escapar)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta
moderada
ao
toque
(move
alguns passos)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta suave
ao toque (sem
locomoção)

Abertos

Olhos
não
totalmente
abertos,
possivelmente
com secreções

Olhos
pelo
menos
meio
fechados,
possivelmente
com secreções

Olhos
meio
fechados
ou
mais,
possivelmente
com secreções

Nenhuma
atividade.
Apresenta
tremores,
particularmente
nas
pernas
traseiras
Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo. Pouca
ou
nenhuma
resposta
ao
toque. Não pode
se endireitar se
for empurrado
Olhos fechados
ou leitosos

Frequência
respiratória

Respiração
normal

Respiração
ligeiramente
diminuída

Respiração
moderadamente
reduzida (taxa
na faixa superior
de quantificação
por olho)

Respiração
severamente
reduzida (0,5 s
entre
respirações)

Respiração
extremamente
reduzida (> 1 s
entre
respirações)

Qualidade
respiratória

Normal

Breves períodos
de
respiração
trabalhada

Trabalhada, sem
ofego

Trabalhou com
suspiros
intermitentes

Gaspeando

Aspecto dos olhos

há

A aferição do MSS foi realizada por diferentes avaliadores com experiência em
experimentação animak, sendo um avaliador cegado e outro não. Posteriormente, a
concordância entre as análises foi testada pelo coeficiente Kappa (κ), através de uma matriz
organizacional, com a categorização dos dados avaliados (FONSECA; SILVA; SILVA,
2007). Para tanto, se baseou em estudo que verificou o MSS 24 horas após a indução da sepse
por peritonite através de CLP em camundongos da linhagem C57BL/6 (BOUGLÉ et al.,
2018), para categorizar os valores de MSS aferidos, classificando os animais da seguinte
forma:
·

Saudável - entre 0 e 1,3;

·

Sepse - entre 1,4 e < 14;

·

Sepse grave - ≥14.
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Com base nesta categorização foi elaborada uma matriz organizacional (Tabela 2). Em
seguida, foi realizado o cálculo do coeficiente κ com a fórmula matemática através da
frequência:
κ = (Σ fa – Σ fe)/(N – Σ fe)

Tabela 2. Matriz de organização de MSS entre avaliadores 24 horas após a indução da
sepse
Avaliador 2
Avaliador 1

Saudável

Sepse

Sepse grave

Saudável

2

5

0

7

Sepse

0

12

0

12

Sepse grave

0

0

5

5

Total

2

17

5

Total

24

O total de frequências observadas (Σ fa) foi obtido pela soma de todos os valores
contidos nas células diagonais. O total de frequências esperadas (Σ fe) foi obtido através da
soma das multiplicações entre o total da linha pelo total da coluna correspondente, com
posterior divisão deste produto pelo total de observações:
Σ fa = 2+12+5
Σ fa = 19
Σ fe = ([7x2]/24+[12x17]/24+[5X5]/24)
Σ fe = 0,58 + 8,5 + 1,04
Σ fe = 10,12
Em seguida, calculou-se o coeficiente κ:
κ = (19 – 10,12)/(24-10,12)
κ = 8,88/13,88
κ = 0,63

O valor de coeficiente κ obtido foi de 0,63, considerado satisfatório para a
concordância entre as aferições de MSS obtido pelos avaliadores (FONSECA; SILVA;
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SILVA, 2007). Portanto, o resultado de MSS foi dado pelo valor médio entre as aferições
dadas pelos avaliadores.
Aferição de glicemia, temperatura retal, peso corporal e análise hematológica
A glicemia foi aferida por punção na parte distal da cauda (~5µL) utilizando-se
glicosímetro OptiumXceed®. A temperatura retal foi mensurada com termômetro digital, e a
medida de peso corporal através de balança semi-analítica.
Para análise hematológica, o sangue foi coletado em cada tempo experimental (0, 4, 12
e 24) através de punção caudal (10 µl), e acondicionado em microcubo. As amostras foram
diluídas 1:3 com solução salina 0,9 %, com 1µl de anticoagulante (EDTA), com as avaliações
realizadas em triplicata. Após, foram realizadas distensões hematológicas em lâmina, para
contagem diferencial de leucócitos (neutrófilos, linfócitos e monócitos), corados com
coloração do tipo panótico (Newprov), que foram analisadas por profissional com experiência
na área, para confirmação dos dados automatizados (BEDELL; BUSH, 1985). Para a
determinação automatizada foi utilizado o analisador hematológico Micros 60 (Horiba),
seguindo as recomendações do fabricante. Através desse equipamento foi obtida a contagem
total de leucócitos, além do plaquetócrito, contagem de plaquetas e volume plaquetário médio
(Horiba- Manual do usuário).
Análise estatística
A verificação da distribuição dos dados foi realizada com o teste de KolmogorovSmirnov. Os resultados em que a avaliação se deu ao longo do tempo foram verificados
através de ANOVA de duas vias (tempo X tratamento) seguido de pós teste de Bonferroni.
Para a análise da correlação entre EMS e glicemia, EMS e temperatura foi realizada
correlação de Spearman e, para correlação com a perda de peso, o teste de correlação de
Pearson, sendo os dois tipos de teste com análise bicaudal. O potencial diagnóstico do EMSA
no período de quatro horas após a indução da sepse foi testado através da curva de
característica de operacão do receptor (do inglês receiver operating characteristic – ROC). O
ponto de corte para diagnóstico do EMSA foi determinado por meio da observação do
equilíbrio mais adequado entre sensibilidade e especificidade verificados na curva ROC,
assim como estudo anterior (ALMEIDA; ALMEIDA; ARAÚJO, 2009). Para todas as análises
do estudo foi considerado um nível de significância de 5% (P<0,05).
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RESULTADOS
Os animais submetidos à sepse apresentaram elevação do EMS nos tempos 12 e 24
(Figura 1A). Os animais com sepse apresentaram diminuição na glicemia no período de 4, 12
e 24 horas após a indução da doença (Figura 1B), e ainda diminuição da temperatura e peso
corporal 24 horas após a indução da sepse (Figura 1C,D).

Figura 18. Aferição de escore murino de sepse (EMS) (A), glicemia (B), temperatura retal (C), perda de peso corporal
(D) em 24 horas após a indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de
ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (*p< 0,05).

Quando avaliado o EMS de forma estratificada, foi possível verificar no grupo Sepse
alterações observacionais na aparência (tempo 12 e 24h), nível de consciência (tempo 4, 12 e
24), atividade (tempo 4, 12 e 24), resposta a estímulos (tempo 24), aspecto dos olhos (período
12 e 24), frequência e qualidade respiratória (período 24) (Figura 2).
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Figura 19. Componentes individualizados do EMS (A-G), em 24 horas após indução da sepse com solução fecal 20%
(1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (*p<
0,05).

A sepse foi capaz de ocasionar diminuição na contagem absoluta e relativa de
plaquetas (Figura 3A,B), elevação no volume plaquetário médio (VPM) e na razão entre o
VPM e contagem de plaquetas (VPM/Plaquetas) (Figura 3C,D), o que sugere fragilidade na
hemostasia.
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Figura 3. Contagem absoluta de plaquetas sanguíneas (A), contagem relativa de plaquetas (B), volume plaquetário
médio (VPM) e razão entre VPM e contagem de plaquetas (VPM/Plaquetas) (D), em 24 horas após indução da sepse
com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós
teste de Bonferroni (*p< 0,05).

Ao longo da interação entre os microorganismos presentes na solução fecal e a
resposta imune do hospedeiro, observou-se a elevação da contagem neutrofílica após total 12
horas, retornando à normalidade 24 horas após a indução da sepse (Figura 4A). Neste último
tempo experimental ainda pode ser observado a diminuição da contagem de linfócitos,
monócitos e leucócitos totais (Figura 4B,C,D respectivamente). Esta disfunção tanto das
células imunológicas, quanto das plaquetas, pode ser utilizada, e observada como
biomarcador inflamatório através do aumento da razão entre neutrófilos e linfócitos (RNL)
em 12 horas (Figura 4E), juntamente com a razão entre plaquetas e linfócitos (RPL) totais
(Figura 4F), mensuradas no último período experimental (24 horas).
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Figura 4. Contagem diferencial (A-C) e total (D) de leucócitos sanguíneos, e razão entre a contagem de neutrófiloslinfócitos (RNL) (D), e plaquetas-linfócitos (RPL) (E), em 24 horas após a indução da sepse por solução fecal 20%
(1mg/g) . A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (*p<
0,05).

Foi observada uma forte correlação negativa entre o aumento do EMS e a diminuição
da glicemia (r = -0,79), e ainda uma moderada correlação de EMS com a diminuição da
temperatura corporal (r = -0,60) e a perda de peso corporal (r = -0,52), no período de 24 horas
após a indução da doença (P = 0,0004, P = 0,0167 e P = 0,045 respectivamente) (Figura 5AC). Em vista disso, foi elaborado o escore murino de sepse adaptado (EMSA), que contempla
as observações do EMS juntamente com as variáveis quantitativas glicemia, temperatura e
perda de peso corporal relativa (Quadro 2).
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Figura 5. Correlação entre EMS e glicemia (A), temperatura (B) e perda de peso relativa (C) 24 horas após a indução
da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g)..

O EMSA foi capaz de acusar sepse já em quatro horas após a indução da doença
(Figura 6A). Quando avaliado este escore a partir da curva ROC neste período, verificou-se
que a mesma pode ser utilizada como padrão de diagnóstico (Figura 6B), a partir de um valor
de EMSA de 3,5, obtendo uma sensibilidade de 87,5% e especificidade de 100% (P<0,0001).

Figura 6. Aferição do EMSA ao longo de todo o período experimento (A) e curva ROC (B) no tempo 4 horas após a
indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g).

O EMSA mensurado quatro horas após a indução da sepse apresentou uma forte
correlação negativa com os parâmetros marcadores de gravidade na sepse experimental:
diminuição na contagem de linfócitos ( r = -0,79 e P = 0,0012), leucócitos totais ( r = -0,82 e P
= 0,0003) e plaquetas ( r = -0,77 e P = 0,002) (Figura 7A-C). Ainda uma moderada correlação
positiva com o aumento na RNL (r = 0,74 P = 0,002), RPL ( r = 0,53 e P = 0,057) e
VPM/Plaquetas ( r = 0,55 e P = 0,051) (Figura 7D-F).
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Figura 7. Correlação entre EMSA quatro horas após a indução e: contagem de linfócitos (A), leucócitos
totais (B), plaquetas (C); e nas razões entre neutrófilos e linfócitos (RNL) (D), plaquetas e linfócitos (RPL)
(E), e volume plaquetário médio e contagem de plaquetas (VPM/plaquetas) (F) no tempo 24 horas após a
indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g).

DISCUSSÃO
Escore murino de sepse adaptado
O acompanhamento da gravidade do quadro de sepse no modelo animal se faz
importante para verificar o potencial benefício de inovações terapêuticas que possam ser
transloucadas para os casos clínicos de sepse. Com o intuito de observar o aspecto da doença,
existem pesquisas que tentam aprimorar um escore para avaliação da lesão sistêmica
ocasionada pela sepse em modelos experimentais murinos.

Estudo realizado com
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camundongos da mesma linhagem que o nosso, através de modelo de sepse por peritonite
com injeção intraperitoneal de LPS, verificou o escore de avaliação clínica de rato para sepse
(do inglês Mouse Clinical Assessment Score for sepsis - M-CASS), que observava as mesmas
características do EMS juntamente com a perda de peso corporal (HUET et al., 2013).
Buscando um aprimoramento dos escores para a avaliação da sepse em modelo experimental,
estudo sugeriu a avaliação da temperatura corporal, já que este é o principal preditor de
mortalidade em 24 horas na sepse (MAI et al., 2018), assim como a glicemia e a perda de
peso corporal relativa apontam a gravidade da doença em modelos experimentais no
respectivo período (HSU et al., 2014; SULZBACHER et al., 2018).
A soma destes achados, juntamente com o EMS, permitiu a elaboração de um novo
escore para a avaliação da sepse em modelo experimental, o escore de sepse murina adaptado
(EMSA) (Quadro 2):
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Quadro 2. Escore murino de sepse adaptado (EMSA)
Escore (pontos)
Aparência

Nível de consciência

0
Pelugem
com
aspecto liso

1
Poucos
eretos

pelos

2
Piloereção
na
maior parte das
costas

3
Piloereção pode
ou não estar
presente,
o
animal
com
aparência
de
"inchado"

4
Piloereção pode,
ou não estar
presente,
o
camundongo
parece
emagrecido

Ativo

Ativo, mas evita
ficar de pé

Atividade
visivelmente mais
lenta

Só
se
move
quando
provocado,
os
movimentos têm
um tremor

Permanece sem
resposta quando
provocado, com
possível tremor

Atividade

Quantidade
normal
de
atividade: comer,
beber,
escalar,
correr, lutar

Atividade
ligeiramente
suprimida.
Se
move em volta do
fundo da gaiola

Atividade
suprimida. Está
parado
com
movimentos de
investigação
ocasionais

Não há atividade

Resposta a
estímulos

Responde
imediatamente
ao
estímulo
auditivo ou ao
toque

Lento
ou
nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
Resposta forte ao
toque (move para
escapar)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta
moderada
ao
toque
(move
alguns passos)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta suave ao
toque
(sem
locomoção)

Abertos

Olhos
não
totalmente
abertos,
possivelmente
com secreções

Olhos pelo menos
meio
fechados,
possivelmente
com secreções

Olhos
meio
fechados
ou
mais,
possivelmente
com secreções

Nenhuma
atividade.
Apresenta
tremores,
particularmente
nas
pernas
traseiras
Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo. Pouca
ou
nenhuma
resposta
ao
toque. Não pode
se endireitar se
for empurrado
Olhos fechados
ou leitosos

Frequência
respiratória

Respiração
normal

Respiração
ligeiramente
diminuída

Respiração
moderadamente
reduzida (taxa na
faixa superior de
quantificação por
olho)

Respiração
severamente
reduzida (0,5 s
entre
respirações)

Respiração
extremamente
reduzida (> 1 s
entre
respirações)

Qualidade
respiratória

Normal

Breves períodos
de
respiração
trabalhada

Trabalhada, sem
ofego

Trabalhou com
suspiros
intermitentes

Gaspeando

Temperatura
corporal (ºC)
Glicemia casual
(mg/dL)

36 - 38

> 38

< 36 - ≥ 35

< 35 - ≥ 34

< 34

≥148

≤148 - ≥122

<122 - ≥58

<58 - >40

≤ 40

Perda de peso
corporal relativa
(%)

0% - 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 20%

> 20%

Aspecto dos olhos

A sepse é uma doença complexa, que exige uma forma complexa para a realização de
seu diagnóstico com sucesso (RAITH et al., 2017b). O EMSA agregou parâmetros
quantitativos às medidas observacionais do EMS, o que permitiu uma avaliação indireta dos
sistemas cardiovascular (temperatura retal) e metabólico (glicemia e peso corporal), que são
imprescindíveis para o prognóstico da sepse em modelos experimentais murinos, assim como
em humanos. Com a rápida mensuração, é permitida a imediata avaliação exigida em casos de
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sepse, possibilitando evidenciar o quadro de sepse já em quatro horas em modelo
experimental (Figura 6). O diagnóstico de sepse é realizado através de medidas de disfunção
neurológica, cardiovascular, respiratória, renal, hepática e plaqutária, através do escore SOFA
(Sequential Organ Failure Assessment) (SINGER et al., 2016). O modelo experimental
utilizado neste estudo se aproxima das variáveis clínicas avaliadas para o diagnóstico precoce
de sepse e estão descritas a seguir.

Disfunção neurológica na sepse
A disfunção no sistema nervoso central (SNC) é caracterizada principalmente pela
encefalopatia séptica seguida de insuficiência autonômica (VIANA, 2013). Assim, a
encefalopatia séptica é definida como alterações do estado neurológico, atribuídas às
alterações de neurotransmissores, resposta inflamatória, disfunção mitocondrial, morte
celular, alterações estruturais na barreira hemato-encefálica e alterações no fluxo sanguíneo e
pressão de perfusão cerebral (VIANA, 2013). Estas disfunções acarretam dano tecidual e
prejuízo na função cerebral (GASPAROTTO et al., 2017), que em nosso estudo refletiram nas
alterações do nível de consciência e atividade no grupo Sepse (Figura 2B,C). Os sintomas
neurológicos podem ser identificados nas primeiras horas de sepse em modelo animal através
do EMS (MAI et al., 2018), e aprimoramos ainda pelo uso do EMSA. O EMSA permitiu
ainda a avaliação da possível insuficiência autonômica relacionada com disfunção
cardiovascular e prejuízo na manutenção da temperatura corporal (Figura 1C).

Hipoglicemia na sepse
A disfunção neuro-hipofisiária, juntamente com a insuficiência adrenal na sepse,
promovem diminuição dos hormônios adrenocorticais promotores da gliconeogênese hepática
e glicogenólise hepática e muscular, levando à perda da homeostasia glicêmica e acarretando
diminuição deste parâmetro (FREITAS PIZARRO; TROSTER, 2007). Ainda a endotoxemia
por bactérias gram-negativas (LPS), é capaz de diminuir a atividade da enzima hepática e
renal promotora de gliconeogênese, a fosfoenolpiruvato carboxoquinase (PEPCK),
promovendo hipoglicemia na sepse (CATON et al., 2009), o que foi verificado em nosso
estudo (Figura 1B).
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Hipotermia na sepse
Em nosso estudo, a sepse levou à hipotermia 24 horas após a indução da doença
(Figura 1C). A sepse é capaz de ocasionar prejuízo da regulação neuroendócrina através de
disfunção neuronal, atingindo a regulação no eixo hipotálamo-hipófise, prejudicando a
secreção

de

hormônios

vasopressores

(NASCIMENTO

et

al.,

2017),

além

da

dessensibilização dos receptores aos glicocorticoides promotores de vasoconstrição
(VELASCO, 2007). Ainda o LPS bacteriano e/ou citocinas sintetizadas em resposta ao
mesmo, induzem a síntese da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), elevando a
produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos, neutrófilos e monócitos (VELASCO, 2007).
O NO tem papel fundamental na instalação das alterações hemodinâmicas,
aumentando o tônus e permeabilidade vascular, promovendo a hipotensão arterial
(VELASCO, 2007). A disfunção e consequente diminuição do débito cardíaco (HUI et al.,
2017), além da diminuição da resposta de vasoconstrição arterial (MATSATHIT et al., 2016),
somados à vasodilação, levam à hipotensão, com prejuízo na circulação sanguínea, o que
converge em perda da manutenção da temperatura corporal, acarretando hipotermia e
agravando o quadro de sepse (MAI et al., 2018; PEREIRA; BATALHÃO; CÁRNIO, 2014).
A peritonite, que compromete o tecido altamente vascularizado peritoneal, ocasiona
fragilidade vascular, promovendo hipovolemia à medida que o volume plasmático extravasa
do espaço intravascular ocasionando disfunção cardiovascular (FERES; PARRA, 2008). A
diminuição da função cardíaca e manutenção da pressão arterial podem ser observadas em
modelo experimental de sepse por peritonite, ocasionando diminuição da pressão arterial e
consequente hipotermia (MAI et al., 2018; PINTO et al., 2012).
Perda de peso na sepse
O desbalanço entre o catabolismo e o anabolismo, com a elevação exacerbada do
primeiro, é bem evidente na sepse, levando à perda de peso corporal (Figura 1D). A infecção
sistêmica gera alterações metabólicas, com estabelecimento de um quadro catabólico, que
leva à redução de massa muscular (LANGHANS et al., 2014), acarretando perda de peso
corporal, o que torna o paciente refratário ao efeito anabólico do aporte nutricional,
relacionado com o aumento do tempo de permanência hospitalar, e mortalidade
(AUIWATTANAKUL et al., 2019), sendo também verificado em modelo experimental de
sepse (SULZBACHER et al., 2018; XIANCHU et al., 2016). Em nosso estudo (Figura 1D), a
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perda de peso observada pode estar associada à atrofia muscular e ao catabolismo lipídico
(AL-NASSAN; FUJINO, 2018).
Em resposta à infecção bacteriana, os leucócitos liberam IL-1β, que ocasiona efeito
direto sobre a inibição do apetite e ingesta alimentar, o que reflete na perda de peso corporal
(MCCARTHY; KLUGER; VANDER, 1985). Esta inibição do apetite já foi verificada em
experimento anterior realizado pelo nosso grupo com o mesmo modelo experimental de
indução da sepse, no qual verificou-se que no período de 24 horas os animais submetidos à
sepse consomem 0,4 gramas de ração padrão, enquanto um camundongo saudável consome
cerca de 3 gramas, o que pode estar relacionado com a diminuição do peso relativo corporal,
além de diminuição da glicemia (Figura 1B).
Disfunção plaquetária na sepse
Os distúrbios da função plaquetária possuem papel chave na fisiopatologia da sepse,
portanto acurácia prognóstica (BEDET et al., 2017). A endotoxinemia por LPS e citocinas
(TNF-α, IL-8, IL-15) estimula o endotélio, monócitos, neutrófilos e basófilos a secretar o
fator ativador de plaquetas (do inglês platelet activating fator - PAF) (BEDET et al., 2017).
O PAF desencadeia a agregação plaquetária, com a formação de microtrombos, que
juntamente com a hemofagocitose ocasionada por leucócitos (FRANÇOIS et al., 1997),
podem acarretar diminuição da contagem total de plaquetas (trombocitopenia) e sua taxa
relativa (THIOLLIERE et al., 2013).
As plaquetas expressam receptores TLRs que reconhecem os padrões moleculares de
microorganismos (DJORDJEVIC et al., 2018). Após este reconhecimento, as plaquetas
aumentam a quantidade de grânulos que possuem, para manter a homeostasia do sistema
vascular (LANCÉ et al., 2012). Isso leva ao aumento da reatividade e da superfície discoide
desta célula, ocasionando aumento do VPM (GUCLU; DURMAZ; KARABAY, 2013), como
verificado em nosso estudo.
A diminuição da contagem plaquetária somada à elevação do VPM, é capaz de
evidenciar disfunção na coagulação sanguínea através da razão VPM/plaquetas, que aponta a
formação de microtrombos (OH et al., 2017). Ainda, a VPM/plaquetas é preditora do
agravamento da sepse, sendo capaz de acusar a infecção sistêmica com bactérias gramnegativas (DJORDJEVIC et al., 2018), podendo ser observada em nosso estudo.
Disfunção imunológica na sepse
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A medula óssea possui um reservatório de neutrófilos que são liberados na circulação
para combater o estímulo infeccioso na cavidade peritoneal, como verificado 12 horas após a
submissão da sepse (MACHADO, 1997). Os neutrófilos são células imunológicas da primeira
linha de defesa contra a infecção bacteriana, que podem sofrer exacerbada apoptose no quadro
grave de sepse, o que diminui seus valores circulantes (DJORDJEVIC et al., 2018). Portanto,
a taxa de neutrófilos circulantes dos animais submetidos à sepse se assemelhou aos animais
saudáveis ao final do experimento.
A resposta imunológica não combateu a infecção local, o que permitiu sua ampliação a
nível sistêmico, que somado à apoptose de monócitos e linfócitos, caracterizou um quadro de
imunossupressão da sepse, diminuindo os níveis circulantes da principal célula de defesa de
camundongos (linfócitos), assim como os monócitos, acarretando a diminuição de leucócitos
totais (Figura 4B,C,D).
Enquanto os neutrófilos são responsáveis pela imunidade inata, os linfócitos são pela
adaptativa. Em uma resposta aguda a uma infecção bacteriana, a primeira se eleva e a segunda
diminui, o que sugere a aplicação da RNL como um biomarcador inflamatório, assim como o
RPL (DJORDJEVIC et al., 2018). A elevação da RNL e RPL é marcador prognóstico da
letalidade de pacientes com peritonite por bactérias gram-negativas que desenvolvem sepse
(DJORDJEVIC et al., 2018), assim como em modelo animal de sepse por peritonite
(BROOKS et al., 2007), como verificado em nosso estudo (Figura 4E,F).
Os biomarcadores de disfunção plaquetária e imunológica apresentados até então
podem indicar a doença e seu possível agente etiológico com precocidade (DJORDJEVIC et
al., 2018), sendo que estes alertaram para um quadro infecioso grave a partir de 12 (RNL,
linfócitos) e 24 horas (linfócitos, monócitos, leucócitos totais, plaquetas, RNL, RPL, VPM,
VPM/plaquetas). No entanto, o escore murino elaborado em nosso estudo foi capaz de indicar
a gravidade da sepse em modelo experimental a partir de quatro horas, estando neste período
correlacionado com os valores de 24 horas dos biomarcadores anteriormente citados (Figura
4A-F).

CONCLUSÃO
O EMSA é um escore capaz de diagnosticar precocemente a sepse, e permite o estudo
de intervenções terapêuticas com uma avaliação mais complexa da disfunção sistêmica da
respectiva doença em modelo experimental murino.
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RESUMO
A compreensão da relação entre a infecção sistêmica e a resposta imunológica e a disfunção
de múltiplos órgãos na sepse é necessária para investigação de novas estratégias terapêuticas.
Considerando o papel imunomodulador da proteína de choque térmico de 72kDa extracelular
(eHSP72), investigamos se o tratamento com esta proteína diminui a severidade da sepse.
Foram utilizados 24 camundongos da linhagem C57BL/6 adultos, divididos nos grupos
Controle (n = 7), Sepse (n = 8, induzida pela adm. solução fecal, 1mg/g, i.p.) e
Sepse+eHSP72 (n = 9, grupo sepse tratado com adm. i.v. de eHSP72,1,33 ng/g, 12 horas após
a indução da sepse). A sepse levou os animais a hipoglicemia, perda de peso e hipotermia, e
elevação dos índices de severidade da doença, avaliada pelo escore murino de sepse (EMS).
Ainda, a sepse causou plaquetopenia, leucopenia, e aumento de biomarcadores inflamatórios
(razão linfócito/neutrófilo e plaqueta/linfócito). A administração de eHSP72 foi capaz de
diminuir a severidade da sepse avaliada pelo EMS e atenuou a insuficiência respiratória e os
efeitos oxidativos no pulmão (aumento de lipoperoxidação e da atividade de enzima
antioxidante superóxido dismutase) em comparação com o grupo Sepse, sem alterar a
parâmetros hematológicos. O tratamento com eHSP72 melhorou parâmetros clínicos e
subclínicos na sepse, diminuindo a severidade da doença. Em conjunto, os resultados deste
estudo apresentam a administração de eHSP72 como alternativa terapêutica na sepse.
Palavras-chave: Sepse; HSP70; Tratamento; Insuficiência Respiratória; Hipotermia.

INTRODUÇÃO

A sepse é uma infecção a nível sistêmico, caracterizada por lesão e disfunção em todos
os sistemas de organização funcional do organismo (SINGER et al., 2016), considerada uma
doença de impacto nos sistemas de saúde. Uma meta-análise estimou que anualmente, a sepse
acomete 30 milhões de pessoas no mundo, resultando em uma mortalidade de 6 milhões de
pacientes (WHO, 2018). Para o melhor entendimento da cascata de eventos que acarreta lesão
e disfunção sistêmica na sepse, é necessário investigar a interação destes agentes infecciosos
com a resposta do sistema imunológico e diferentes órgãos em modelos animais e casos
clínicos da doença (LU; CHAO; YEH, 2019; REN et al., 2017).
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A disfunção na capacidade respiratória é um dos principais eventos responsáveis por
desencadear uma disfunção sistêmica em um quadro infeccioso. A mesma induz a privação de
oxigênio secundária a uma depressão respiratória, responsável pela disfunção e morte celular
local e sistêmica. O prejuízo respiratório pode ser mensurado em modelos experimentais de
sepse por meio da diminuição dos movimentos respiratórios, assim como o dano oxidativo
pulmonar (GAUTAM et al., 2015) e estes efeitos podem estar relacionados com a
insuficiência e disfunção nas células imunológicas e plaquetas (DJORDJEVIC et al., 2018),
juntamente com a hipoglicemia (SULZBACHER et al., 2018), hipotermia (MAI et al., 2018)
e perda de peso corporal (XIANCHU et al., 2016).
A gravidade da sepse em modelo experimental pode ser mensurada com o escore
murino de sepse (EMS), no qual se avalia, através da observação, o nível de consciência,
atividade, comportamento, resposta a estímulos, frequência respiratória e qualidade dos
movimentos respiratórios (SHRUM et al., 2014). Neste sentido, intervenções preventivas ou
medidas de tratamento são frequentemente investigadas na sepse em modelos experimentais,
que, em conjunto, têm contribuído para o sucesso das estratégias terapêuticas (HUNG et al.,
2013; KUSTANOVA et al., 2006; ZIEGLER et al., 2005).
Dentre as estratégias terapêuticas em investigação na sepse, têm sido estudadas as
proteínas de choque térmico (Heat Shock Proteins - HSPs), em especial a família de 70 kDa
(HSP70)

e

sua

isoforma

induzível

(HSP72).

A

HSP72

possui

propriedades

imunomoduladoras, sendo o comportamento desta proteína rapidamente modificado quando o
organismo está exposto ao estímulo infeccioso (GUPTA et al., 2013). A HSP72 pode ser
encontrada no ambiente intracelular (iHSP72) e extracelular (eHSP72), sendo que em ambos
desempenha papel imunomodulador (HECK et al., 2017). Quando animais são previamente
tratados com terapia térmica, que leva a uma maior expressão de iHSP72 e níveis circulantes
de eHSP72, e então são submetidos à sepse, estes animais apresentam uma maior sobrevida
quando comparados a animais que não elevaram seus níveis de eHSP72 (TSAI et al., 2015).
Além disso, pacientes com sepse que são tratados com hemofiltração contínua, com o intuito
de combater o quadro de insuficiência renal aguda, apresentam diminuídos os seus níveis
circulantes de eHSP72, assim como outros mediadores imunológicos, o que é preditor de
mortalidade na sepse (WU et al., 2019). Além disso, o tratamento com eHSP72 exógena
administrada via subcutânea mostrou benefícios quanto à disfunção hepática de animais com
sepse (TSAI et al., 2015c). Portanto, o nosso estudo buscou avaliar se o tratamento com
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eHSP72 diminui a severidade da sepse em modelo experimental e se os efeitos são
relacionados com alterações em parâmetros oxidativos pulmonar.

METODOLOGIA
Animais
Neste estudo foram utilizados 24 camundongos da linhagem C57BL/6 com 90 a 150
dias, provenientes do Biotério do Departamento de Ciências da Vida (DCVida) da
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Foram
respeitados os princípios éticos estabelecidos pela diretriz brasileira para o cuidado e
utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica (DBCA, 2016). Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIJUÍ sob parecer
número 048/2016. Os animais foram mantidos em gaiolas semi-metabólicas, em ambiente
com temperatura controlada (24±2°C), com ciclos de claro/escuro de 12 horas. Todos os
grupos experimentais receberam ração padronizada para animais de laboratório (Nuvilab CR1) em comedouros localizados nas tampas das gaiolas e água potável ad libidum.
Delineamento experimental
Os animais foram divididos em três grupos experimentais: Controle (Controle, n =
7), sepse (Sepse, n = 8) e animais submetidos a sepse tratados com eHSP72 (HSPA1A)
(Sepse+eHSP72 n= 9). Os animais do grupo Sepse receberam solução fecal 20% (200
mg/mL) via intraperitoneal na dose de 1 mg/g, enquanto os animais do grupo Controle
receberam solução fisiológica 0,9% (5μL/g) (SULZBACHER et al., 2018).
Os animais foram avaliados quanto à glicemia, hemograma, temperatura retal e
EMS, antes (Tempo zero) e 4, 12 e 24 horas após a indução da sepse. Também foi avaliada a
frequência respiratória 24 horas após a indução da sepse. A seguir, os animais foram
eutanasiados para a coleta de sangue, pulmão e fígado, para análise de variáveis relacionadas
à dosagem de proteínas e ao perfil oxidativo e estresse celular. Ainda, a solução fecal a 20%
foi preparada com fezes frescas para seguinte avaliação microbiológica.
Avaliação microbiológica da solução fecal - Coprocultura As bactérias são os
principais agentes etiológicos identificados no foco infeccioso originário dos casos de sepse.
Dentre estas, destacam-se as bactérias gram-negativas Escherichia coli, que apresentam
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lipopolissacarídeo (LPS), e o coco gram-positivo Staphylococcus aureus (ILAS, 2017). Para
analisar o perfil microbiológico utilizado para a indução da sepse em nosso estudo, foi
realizado coprocultura da solução fecal de camundongos (C57BL/6) obtidos do biotério da
UNIJUÍ. O crescimento de colônias bacterianas foi analisado em uma solução fecal preparada
com fezes frescas em solução fisiológica estéril (100 mg/ml). Desta solução fecal foram
aplicados 50 µL nos meios de cultura Ágar Cled (INTERLAB®), Ágar MacConkey
(HIMEDIA®) e Ágar Sal manitol IO053 (IONLAB®), que ficaram encubados em estufa a
35ºC (±2) durante 24 horas.
Após a incubação, no meio de cultura Ágar Cled foi identificado o crescimento de
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Foi realizado a contagem das unidades formadoras
de colônias (do inglês Colony Forming Units - CFUs) bacterianas que cresceram nos meios
Ágar MacConkey (HIMEDIA®) para Escherichia Coli e Ágar Sal manitol IO053 (IONLAB®)
para Staphylococcus aureus. Os meios de cultura foram avaliados por dois avaliadores
distintos, que identificaram 216 (± 0,707) colônias de Escherichia coli, e 494 (± 9,192)
colônias de Staphylococcus aureus.
A análise de crescimento bacteriano foi realizada com o volume de 50 µL, o que
representa cinco miligramas (mg) de fezes. Portanto, na solução fecal na dose utilizada no
estudo (1mg / g), consideramos que para cada animal, foram administrados de 43 CFUs/g de
Escherichia coli e 99 CFUs/g de Staphylococcus aureus via intraperitoneal.

Administração de eHSP72
Os animais do grupo Sepse+eHSP72 receberam, 12 horas após a indução da sepse, o
tratamento com eHSP72 (HSPA1A) recombinante de camundongos, produzida em
Escherichia coli (Enzo, ADI-ESP-502), administrando volume para que estes animais
atingissem o valor de 20 ng/ml de sangue (1,33 ng/g).
Em modelo experimental de sepse por peritonite (Cecal Ligation Puncture - CLP),
verificou-se que o pico dos níveis de eHSP72 em camundongos da mesma linhagem do nosso
estudo (C57BL/6J), era em 24 horas após a indução da sepse, com os valores em carca de 20
nanogramas por ml (ng/ml). Esta elevação de eHSP70 se comporta de forma semelhante ao
aumento de citocinas sanguíneas pró-inflamatórias, como IL-6, e anti-inflamatórias, como IL10, em pacientes com sepse (ZHANG et al., 2014). Porém, os níveis de eHSP70 diminuem
em 48 horas, o que também está relacionado com a diminuição da resposta inflamatória,
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correlacionada com as mesmas citocinas (ZHANG et al., 2014). Este pico de eHSP70 relativo
ao pico de citocinas demonstra um evento de maior responsividade do sistema imune para
combater a infecção sistêmica, o que é imprescindível para combater o Quadro de sepse.
Estudo anterior já demonstrou que o modelo de indução da sepse por peritonite em
camundongos, através de solução fecal 20% (1 mg/g), é capaz de apontar uma fase grave da
doença por hipotermia e hipoglicemia, 12 horas após a indução da sepse (SULZBACHER et
al., 2018). Além disso, em protocolo experimental de sepse por peritonite em camundongos
(C57BL/6), o EMS aponta o início de uma fase mais grave da doença 12 horas após a indução
da sepse (SHRUM et al., 2014).
Considerando que os animais tem um volume sanguíneo de dois mililitros (ml) para
cada 30 g de peso corporal (RICHES et al., 1973; VÁCHA, 1975), foi realizado o cálculo
relativo para que a administração de eHSP72 atingisse aproximadamente 20 ng/ml,
administrando 1,33 ng de eHSP72 por g de peso corporal de cada animal.
Glicemia, temperatura retal, peso corporal e análise hematológica
Nos tempos 0, 4, 12 e 24 horas após a indução da sepse, a glicemia foi aferida por
punção na parte distal da cauda (~5µL) utilizando-se glicosímetro OptiumXceed®. A
temperatura retal foi mensurada com termômetro digital, e a medida de peso corporal através
de balança semi-analítica.
Para análise hematológica ,o sangue foi coletado em cada tempo experimental (0, 4,
12 e 24) através de punção caudal (10 µl), e acondicionado em microcubo. As amostras foram
diluídas 1:3 com solução salina 0,9 %, com 1µl de anticoagulante (EDTA), com as avaliações
realizadas em triplicata. Após, foram realizadas distensões hematológicas em lâmina, para
contagem diferencial de leucócitos (neutrófilos, linfócitos e monócitos), corados com
coloração do tipo panótico (Newprov), que foram analisadas por profissional com experiência
na área, para confirmação dos dados automatizados (BEDELL; BUSH, 1985). Para a
determinação automatizada foi utilizado o analisador hematológico Micros 60 (Horiba),
seguindo as recomendações do fabricante. Através desse equipamento foi obtido o
hematócrito, contagem total de leucócitos, contagem absoluta de leucócitos, além do
plaquetócrito, contagem de plaquetas e volume plaquetário médio (Horiba- Manual do
usuário).
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Escore murino de sepse
Para a avaliação de parâmetros observacionais em modelos experimentais de sepse,
tem sido utilizado o escore murino de sepse (EMS). O método consiste na observação e
categorização do nível de consciência, atividade, comportamento, resposta a estímulos,
frequência respiratória e qualidade dos movimentos respiratórios, com a pontuação de 0 a 4
para cada item (Quadro 1). Este procedimento permite mensurar a gravidade e a progressão
do Quadro de sepse em modelo experimental murino (SHRUM et al., 2014). O detalhamento
de cada item a ser avaliado se encontra no Quadro 1.

Quadro 3.Escore Murino de Sepse (EMS) (SHRUM et al., 2014).
Escore (pontos)
Aparência

Nível de consciência

0
Pelugem
com
aspecto liso

1
Poucos
eretos

pelos

2
Piloereção
na
maior parte das
costas

3
Piloereção pode
ou não estar
presente,
o
animal
com
aparência
de
"inchado"

4
Piloereção pode,
ou não estar
presente,
o
camundongo
parece
emagrecido

Ativo

Ativo, mas evita
ficar de pé

Atividade
visivelmente
mais lenta

Só se move
quando
provocado, os
movimentos têm
um tremor

Permanece sem
resposta quando
provocado, com
possível tremor

Atividade

Quantidade
normal
de
atividade:
comer,
beber,
escalar, correr,
lutar

Atividade
ligeiramente
suprimida. Se
move em volta
do fundo da
gaiola

Atividade
suprimida. Está
parado
com
movimentos de
investigação
ocasionais

Não
atividade

Resposta a
estímulos

Responde
imediatamente
ao
estímulo
auditivo ou ao
toque

Lento
ou
nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
Resposta forte
ao toque (move
para escapar)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta
moderada
ao
toque
(move
alguns passos)

Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo;
resposta suave
ao toque (sem
locomoção)

Abertos

Olhos
não
totalmente
abertos,
possivelmente
com secreções

Olhos
pelo
menos
meio
fechados,
possivelmente
com secreções

Olhos
meio
fechados
ou
mais,
possivelmente
com secreções

Nenhuma
atividade.
Apresenta
tremores,
particularmente
nas
pernas
traseiras
Nenhuma
resposta
ao
estímulo
auditivo. Pouca
ou
nenhuma
resposta
ao
toque. Não pode
se endireitar se
for empurrado
Olhos fechados
ou leitosos

Frequência
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A aferição do EMS foi realizada por diferentes avaliadores com experiência em
experimentação animal, sendo um avaliador cegado e outro não. Posteriormente, a
concordância entre as análises foi testada pelo coeficiente Kappa (κ), através de uma matriz
organizacional, com a categorização dos dados avaliados (FONSECA; SILVA; SILVA,
2007). Esta análise foi baseada em estudo que verificou o EMS 24 horas após a indução da
sepse por peritonite, através de CLP (Cecal Ligation Puncture) em camundongos da linhagem
C57BL/6 (BOUGLÉ et al., 2018), para categorizar os valores de EMS aferidos, classificando
os animais. O valor de coeficiente κ obtido foi de 0,63, considerado satisfatório para a
concordância entre as aferições de EMS obtido pelos avaliadores (FONSECA; SILVA;
SILVA, 2007). Portanto, o resultado de EMS foi dado pelo valor médio entre as aferições
realizadas pelos avaliadores.
Aferição da frequência respiratória
Para a aferição da frequência respiratória (ciclos respiratórios por minuto), os
animais foram posicionados individualmente dentro de um frasco transparente, forrado com
maravalha, por 10 minutos, para ambientação. A seguir, os animais foram filmados por 5
minutos com câmera digital, posicionada superiormente à 30 cm do frasco, para obter
imagens dos movimentos torácicos dos animais (Figura 3). As imagens foram assistidas
desaceleradas (reprodução em 0,13 vezes - 192 Quadros/segundo) por um avaliador cegado,
que realizou a contagem dos movimentos torácicos durante um minuto por duas vezes de cada
animal, com registro em contador manual, para a obtenção do valor médio das aferições.
Aferição do peso relativo do gastrocnêmio
O músculo gastrocnêmio foi coletado ao final do experimento, e posteriormente
pesado em balança analítica, para posterior cálculo do peso relativo ao peso corporal do
respectivo animal no final do experimento. Para tanto, primeiramente transformou-se o peso
do animal (em gramas - g) em 24 horas, para um valor na unidade de quilogramas (kg), onde
bastou dividir o valor mensurado por 1000. Em seguida foi realizado o cálculo da razão do
peso do tecido gastrocnêmio (g) pelo peso corporal do animal (kg), para enfim obter-se o
valor relativo de gastrocnêmio (g/kg).
Estresse oxidativo
Para a mensuração dos parâmetros de estresse oxidativo, o pulmão e o fígado foram
homogeneizados em tampão fosfato de potássio (KPi - pH 7,4) na proporção de cinco ml para
cada grama de tecido pulmonar, ou nove ml para cada grama de tecido hepático, com 1 µL de
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inibidor de protease fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) para cada amostra. Foram
analisados a atividade enzimática da SOD (MARKLUND; MARKLUND, 1974) e os níveis
de lipoperoxidação (TBARS) (BUEGE; AUST, 1978).
A atividade da Superóxido Dismutase (SOD) foi avaliada por espectofotometria a
420 nm (MARKLUND; MARKLUND, 1974). A reação consiste na inibição da autooxidação do pirogalol pela atividade da enzima SOD presente em cada amostra, e foi
acompanhada durante dois minutos, com o intervalo de tempo de 20 segundos entre as leituras
(AEBI, 1984).
A determinação da lipoperoxidação foi realizada pela técnica de substâncias reativas
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Para tanto, as proteína dos homogenatos foram precipitadas
com ácido tricloroacético (TCA) à 10%. Em seguida, os homogenatos foram centrifugados a
3000 RPM por 10 minutos em centrífuga hematológica e incubados com ácido tiobarbitúrico
(TBA) 0,67% (1:1) (Sigma, Chem. Co.) por 15 minutos à 100 °C. Posteriormente, as amostras
tiveram o valor de MDA mensurados através de leitura com leitor de microplacas, utilizandose a curva padrão de MDA a 535 nm (BUEGE; AUST, 1978). Os dados foram expressos em
nmol de MDA/g de tecido. (PETERS; BOYD, 1966).
Expressão de iHSP70 pulmonar e hepática
A expressão de iHSP70 nos tecidos pulmonar e hepático foi verificada por
imunodetecção (Westernblot), através da separação por eletroforese desnaturante de
quantidades idênticas de proteínas carregadas em gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de
sódio (SDS-PAGE). Os tecidos pulmonar e hepático foram homogeneizados com SDS 0,1% e
inibidor de protease (PMSF). De cada homogeneizado foi realizada a dosagem de proteína
pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) e homogeneizadas novamente a uma razão
mínima para possuírem a mesma quantidade proteica (1µg/µL) com tampão para eletroforese
(50 mM Tris pH 6,8, SDS 105 (w/v), glicerol 10% (v/v), β-mercaptoetanol 10% (v/v) e 2
mg/ml de azul de bromofenol) e fervidas por 5 minutos para a desnaturação completa das
proteínas. Quantidades iguais de proteína (~40 µg por poço) foram aplicadas no gel de
poliacrilamida para separação durante cerca de quatro horas utilizando corrente elétrica
constante a 15 mA. Foi utilizado o sistema vertical Slab Gel BIO-RAD Mini – Protean
TetraCell (BIO-RAD Laboratories, Richmond, CA, USA) preenchido com tampão contendo
Tris 25 mM e SDS a 1% (m/v), pH 8,3.
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Foi utilizado gel de entrada (empilhamento) a 4% e gel de separação a 10% (em
termos de monômero de acrilamida). Depois da separação pela eletroforese em gel de
poliacrilamida, a porção referente ao gel de entrada foi descartada e a porção referente ao gel
de separação foi submetida a eletrotransferência para uma membrana de nitrocelulose (GE
Health Care Amersham). Neste procedimento foi utilizado o sistema refrigerado BIO-RAD
Blot Cell à 100 V constantes por uma hora.
As proteínas fixadas na membrana de nitrocelulose foram submetidas ao
procedimento de imunoblotting (Western blot) para a imunodetecção. Para tanto, as
membranas de nitrocelulose foram incubadas com solução de bloqueio de bloto 5% (Tween
0,1% em leite em pó desnatado –w/v) por 30 minutos, com seguinte incubação overnight (12
horas) com o primeiro anticorpo (H5147, 1:1000, em bloto 5% em ambiente a 4 ºC em
oscilador (oscilando lentamente). Em seguida, esta membrana foi lavada por três vezes de dez
minutos cada com TBS Tween 0,1%, e incubada com o segundo anticorpo (A9044, 1:15000
anti-camundongo, em bloto 5%), mantido oscilando lentamente por uma hora em temperatura
ambiente. Na sequência, esta membrana foi novamente lavada por três vezes de dez minutos
com TBS Tween 0,1%. Para o procedimento de revelação, a membrana foi lavada por três
vezes de dez minutos com TBS Tween 0,1% e, em seguida, em sala escura (somente com
iluminação de luz vermelha), a expressão de HSP70 foi revelada por quimiluminescência em
filme fotográfico (Amersham Hyperfilm ECL; GE, Health Care) após incubação da
membrana em solução ECL (Immobilon Forte Western HRP substrate, MILLIPORE®).
Para a revelação da proteína utilizada como controle/normalizadora (β-actina), as
membranas de nitrocelulose foram incubadas com solução de bloqueio de bloto 5% por 30
minutos, com seguinte incubação com o anticorpo específico (A3854 Sigma®1:50000) em
bloto 5%. Em seguida, esta membrana foi novamente lavada por três vezes de dez minutos
com TBS Tween 0,1% e, na sequência, revelada para β-actina, da mesma forma como HSP70
(descrito anteriormente). As imagens referentes à expressão de iHSP70 e β-actina foram
quantificadas a partir da intensidade da imagem com o software de computador ImageJ, sendo
os resultados expressos pela razão da intensidade da imagem da HSP70 pela de actina, em
unidades arbitrárias de HSP70/β-actina.
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Dosagem de proteínas plasmática
Para a obtenção do plasma, o sangue do tronco dos animais foi coletado com EDTA,
centrifugado a 3000 rpm por 5 min, com posterior separação em alíquotas e adição de PMSF
(1µL/amostra) e congelamento. Para análise da dosagem de proteínas, as amostras foram
diluídas em água destilada (1:100) e mensuradas em leitor de microplacas a 578 nm pelo
método de Bradford (BRADFORD, 1976).
Análise estatística
A verificação da distribuição dos dados foi realizada com o teste de KolmogorovSmirnov, sendo os resultados apresentados como média ± desvio padrão (DP). Os resultados
em que a avaliação da variável foi ao longo do tempo foram verificados pelo teste ANOVA
de duas vias (tempo X tratamento) seguido de pós teste de Bonferroni. Os dados de frequência
respiratória, TBARS, SOD e HSP70 pulmonares e hepáticos, assim como o peso relativo
muscular gastrocnêmio foram avaliados por ANOVA de uma via, seguido teste post hoc de
Tukey. Para a análise da correlação entre EMS e glicemia, EMS e temperatura, foi realizado
teste de correlação de Spearmane, para correlação entre EMS e perda de peso, o teste de
correlação de Pearson, sendo que ambos os tipos de teste foram feitos com análise bicaudal.
O consumo alimentar foi analisado por teste de Mann Whitney. Para todas as análises do
estudo foi considerado um nível de significância de 5% (P<0,05).

RESULTADOS
Os animais submetidos à sepse (grupos Sepse e Sepse+eHSP72) apresentaram
elevação do EMS em 12 e 24 horas. O tratamento com eHSP72 atenuou a gravidade do
Quadro, no período de 24 horas após a indução da doença (12 horas após a administração da
proteína) (Figura 1A). Os animais com sepse apresentaram diminuição na glicemia no período
de 4, 12 e 24 horas após a indução da doença, sem influência do tratamento com HSP70
(Figura 1B). Os animais do grupo Sepse apresentaram diminuição da temperatura (no tempo
de 24 h), efeito atenuado pelo tratamento com eHSP72 (Figura 1C). Os grupos com sepse
apresentaram diminuição do peso corporal, em relação ao peso inicial de cada animal antes da
indução da sepse (Figura 1D), apesar de não ter sido evidenciada atrofia do tecido muscular
através do peso relativo do gastrocnêmio (Figura 1E).
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Figura 1. Efeito do tratamento com eHSP72 no escore murino de sepse (EMS) (A), glicemia (B),
temperatura retal (C), perda de peso corporal (D) e peso relativo do gastrocnêmio (E) em 24 horas após a
indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística dos parâmetros ao longo do período
experimental foi realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni, e o peso
relativo do gastrocnêmio com ANOVA de uma via seguido de pós teste de Tukey (p< 0,05,* Controle vs
todos os grupos, # Sepse vs Controle, & Sepse+eHSP72 vs Sepse).

Embora o tratamento com eHSP72 não tenha promovido melhora na aparência, nível
de consciência e atividade dos animais com sepse (Figuras 2A-C), a melhora do Quadro dos
animais com o tratamento com eHSP72 no EMS (Figura 1A) pode ser observada
detalhadamente pela melhora dos parâmetros resposta a estímulos, aspecto dos olhos,
frequência respiratória e qualidade dos movimentos respiratórios (Figura 2D, E, F, G,).
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Figura 2. Efeito do tratamento com eHSP72 nos componentes individualizados do EMS (A-G), em 24
horas após indução da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de
ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (p< 0,05* Controle vs todos os grupos, # Sepse vs
Controle, & Sepse+eHSP72 vs Sepse).

Ao longo da interação entre os microorganismos presentes na solução fecal e a
resposta imune do hospedeiro, é dectável a disfunção na resposta imunológica, já que a
contagem de leucócitos totais diminuiu ao final do experimento nos grupos Sepse e
Sepse+eHSP72 (Figura 3A). Em resposta à infecção, estes grupos apresentaram elevação dos
neutrófilos tipo bastonete (Figura 3B), em quatro horas (Sepse+eHSP72) ou em 12 horas
(grupo Sepse). O grupo Sepse teve aumentada a contagem de neutrófilos segmentados no
tempo 12 horas (Figura 3C), o que refletiu no aumento da contagem de neutrófilo totais neste
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grupo (Figura 3D). Porém, ao longo do tempo foi observada a diminuição da contagem de
linfócitos e monócitos nos grupos com sepse, sem efeito do tratamento com eHSP72 (Figura
3E,F respectivamente), o que culminou na diminuição da contagem de leucócitos totais em 24
horas (Figura 3A).

Figura 3. Efeito do tratamento com eHSP72 na contagem total (A), e diferencial (B-F) de leucócitos
sanguíneos em 24 horas após a indução da sepse por solução fecal 20% (1mg/g) . A análise estatística foi
realizada através de ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni (p< 0,05,* Controle vs todos
os grupos, # Sepse vs Controle, & Sepse+eHSP72 vs Sepse, @ Sepse+eHSP72 vs Controle).

A sepse foi capaz de levar à diminuição na contagem absoluta e relativa de plaquetas,
e elevação na razão entre o volume plaquetário médio (VPM) e contagem de plaquetas
(VPM/Plaquetas) (Figura 4A,B,D), o que sugere fragilidade na hemostasia, que não obteve
melhora após o tratamento proposto. Ainda o Quadro agudo de sepse não modificou o VPM e
o hematócrito (Figura 4C,E).
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Figura 4. Efeito do tratamento com eHSP72 na contagem absoluta de plaquetas sanguíneas (A), contagem
relativa de plaquetas (B), VPM (C), VPM/plaquetas (D) e hematócrito (E), em 24 horas após indução da
sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas vias
seguido de pós teste de Bonferroni, p< 0,05 (*Controle vs todos os grupos e @ Sepse+eHSP72 vs Controle).

O desenvolvimento de um agravamento imunoinflamatório fica evidente nos tempos
12 e 24 horas pelo aumento na razão entre neutrófilos e linfócitos (RNL) e a razão entre
plaquetas e linfócitos (RPL) na sepse, o que não foi evitado com o tratamento com HSP70
(Figura 5A,B). No entanto, a sepse não foi capaz de promover aumento na razão entre
monócitos e linfócitos (RML) (Figura 5C).
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Figura 5. Efeito do tratamento com eHSP72 na RNL (A), RPL (B), e RML (C), em 24 horas após indução
da sepse com solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de duas
vias seguido de pós teste de Bonferroni, p< 0,05 (*Controle vs todos os grupos).

No período de 24 horas após a indução da sepse foi observada diminuição da
frequência respiratória no grupo Sepse (Figura 6A). Ainda, este grupo apresentou também
aumento da lipoperoxidação, juntamente com aumento da atividade da SOD no tecido
pulmonar (Figura 6B, C). O tratamento com eHSP72 atenuou o dano oxidativo e o aumento
da atividade antioxidante da SOD gerado pela sepse, e diminuiu a expressão de iHSP70
pulmonar (Figura 6D).
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Figura 6. Efeito do tratamento com eHSP72 na frequência respiratória (A), lipoperoxidação (B), atividade
da SOD (C) e expressão de HSP70 pulmonar (D), 24 horas após indução da sepse com solução fecal 20%
(1 mg/g). A análise estatística foi realizada através de ANOVA de uma via, seguido de pós teste de Tukey
(p< 0,05 *vs Controle, & vs Sepse).

Outro órgão afetado pela sepse foi o fígado, um importante órgão responsável por
parte da resposta inflamatória, e pela cascata de coagulação na sepse. A invasão bacteriana
prejudicou o metabolismo no respectivo tecido, ocasionando esteatose hepática, que pode ser
percebida a nível macroscópico em nosso estudo, não apresentando melhora quando tratado
com eHSP72 (Figura 7A). As alterações no estresse oxidativo hepático podem ser percebidas
na sepse, sendo que o aumento da lipoperoxidação e diminuição de defesa antioxidante são
observados em 40 horas após a indução da sepse (OZER et al., 2017). No entanto, ainda não
foi possível observar aumento de lipoperoxidação, ou na atividade da enzima SOD no tecido
hepático 24 horas após a indução da sepse no modelo experimental utilizado (Figura 7B, C).
Por outro lado, na tentativa de corrigir a disfunção hepática/esteatose, ocorreu aumento da
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expressão de iHSP70 hepática no grupo Sepse (Figura 7D). O estresse celular hepático ainda
não repercutiu no nível de proteínas plasmáticas totais (Figura 7E).

Figura 7. Efeito do tratamento com eHSP72 no aspecto macroscópico (A), TBARS (B) atividade da SOD
(C), iHSP70 (D) do tecido hepático, e aferição das proteínas totais plasmáticas (E), 24 horas após indução
da sepse com injeção intraperitoneal de solução fecal 20% (1 mg/g). A análise estatística foi realizada
através de ANOVA de uma via, seguido de pós teste de Tukey (#p< 0,05 vs Controle).

DISCUSSÃO
Em nosso estudo, demonstramos pela primeira vez que o tratamento com eHSP72
pode atenuar a gravidade do Quadro de sepse, destacando efeitos sobre variáveis clínicas e
subclínicas. Foram observados efeitos positivos quanto à resposta neurológica e respiratória
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associadas à atenuação de prejuízos funcionais e oxidativos pulmonares. Ainda, embora a
posologia aqui testada não tenha sido suficiente para modificar os efeitos da sepse sobre a
glicemia e parâmetros hematológicos, nenhum parâmetro avaliado foi prejudicado pelo
tratamento com eHSP72, o que abre perspectivas para estudos com esta proteína devido aos
seu papel imunomodulador.
A administração de eHSP72 atenuou a gravidade neurológica da sepse de acordo
com o EMS. Estes resultados são similares aos observados quando realizada intervenção
preventiva com choque térmico 24 horas antes da indução da sepse, com a promoção de
aumento na expressão de HSP72 no tecido cerebral de ratos, o que incide na diminuição da
disfunção cerebral mensurada por eletroencefalograma (EEG) (LIN et al., 2009). Além disso,
a infusão intra-hipocampal de eHSP72 modula a via de sinalização das proteínas quinases
ativadas por mitógenos (do inglês mitogen-activated protein kinases - MAPK), aumentando a
atividade da quinase regulada pela sinalização extracelular (do inglês extracellular signalregulated kinases -ERK), e diminuindo a atividade da proteína quinase 38 (p38) e c-Jun Nterminal quinase (do inglês c-Jun amino-terminal kinases - JNK) o que contribui para
sinalização sináptica (PORTO et al., 2018). Tais modulações que podem ser promovidas pela
administração exógena de eHSP72 nas células neurológicas, somadas aos benefícios
cardiovasculares (KUSTANOVA et al., 2006), que podem ter levado à melhor perfusão
cerebral, promoveram melhora neurológica atenuando a falta de responsividade a estímulos
observada em animais com sepse. Assim, considerando que a disfunção no sistema nervoso
central é caracterizada principalmente pela encefalopatia séptica seguida de insuficiência
autonômica (VIANA, 2013), a melhora nos sintomas neurológicos identificados já nas
primeiras horas de sepse pelo EMS, quanto ao nível de consciência e atividade, indicam os
efeitos benéficos do tratamento com eHSP72 (MAI et al., 2018)
Em nosso estudo foram observadas alterações no padrão respiratório dos animais
com sepse, como dano oxidativo, aumento de atividade enzimática antioxidante e diminuição
da expressão de iHSP70 pulmonar, e o tratamento com eHSP72 foi capaz de atenuar, ao
menos em parte, estes efeitos. Em modelo experimental de sepse por peritonite com solução
fecal a 10%, dose inferior à deste estudo, foi percebido hemorragia no tecido pulmonar em 48
horas após a indução da doença (MASCENA et al., 2014), o que pode ocasionar edema e
disfunção respiratória (CAO et al., 2018). O dano do tecido pulmonar, juntamente com edema
que acometeu os animais submetidos à sepse, ocasiona a insuficiência respiratória,
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apresentando diminuição da qualidade dos movimentos e frequência respiratória de
camundongos submetidos à peritonite (GAUTAM et al., 2015; SHRUM et al., 2014). Como a
eHSP72 é capaz de diminuir a permeabilidade vascular no tecido pulmonar infectado (LI et
al., 2018), diminuindo o extravasamento sanguíneo e edema pulmonar (CAO et al., 2018),
este pode ser o mecanismo que reflete em atenuação da diminuição da frequência respiratória.
No Quadro de sepse está presente uma maior produção de espécies reativas de
oxigênio (EROS) e consequente dano oxidativo (lipoperoxidação) evidenciado pelo aumento
de MDA, que por sua vez está relacionado com a insuficiência respiratória na doença
(REGUEIRA et al., 2008). Na infecção sistêmica, o antígeno bacteriano chega a nível
pulmonar, o que requer uma infiltração leucocitária, em especial de neutrófilos, para combater
estes micro-organismos no respectivo tecido (ZHAO et al., 2016). Ao mesmo tempo, a maior
atividade neutrofílica gera um aumento na produção de EROS (VINOKUROV et al., 2012),
com destaque para o ânion superóxido (GALVÃO et al., 2016), que ocasiona dano oxidativo
pulmonar 24 horas após a indução da sepse em modelo experimental (ZHAO et al., 2016),
como observado no grupo Sepse em nosso estudo (Figura 6B). Este aumento de EROS leva
ao aumento da ativação de NF-κB (MORGAN; LIU, 2011), como já verificado no tecido
pulmonar 24 horas após a indução da sepse, através do aumento da atividade da p-38 MAPK,
JNK e NF-κB, levando à maior apoptose e injúria neste tecido (ZHAO et al., 2016). Esta
maior injúria tecidual e dano oxidativo pulmonar estão relacionados com uma diminuição da
frequência respiratória (GAUTAM et al., 2015). O tratamento com eHSP72 promove
diminuição da produção de EROS por neutrófilos e monócitos expostos ao antígeno
bacteriano (VINOKUROV et al., 2012). Esta diminuição de EROS induzida pela
administração de eHSP72 pode ter atenuado o dano oxidativo no tecido pulmonar dos animais
Sepse+eHSP72, o que diminuiu a necessidade de um aumento na atividade da enzima SOD,
atenuando a depressão respiratória na sepse (Figura 6A).
As células pulmonares, quando expostas a agente microbiano, elevam a expressão de
HSP70 (EDELMAN et al., 2007), o que é possível de ser observado nas primeiras seis horas
após a indução da sepse por peritonite (MATSATHIT et al., 2016). Esta resposta de elevação
de HSP70 está relacionada com sua função citoprotetora, que é capaz de melhorar a
capacidade respiratória na sepse, atenuando disfunção celular e diminuindo o dano oxidativo
no tecido pulmonar (LI et al., 2018). Isto ocorre porque a célula sob condições de estresse
promove a resposta através da transcrição de genes que promovem a síntese de HSP70
(DUBEY et al., 2015).
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Esta diminuição da síntese de HSP70 foi verificada no grupo Sepse no período de 24
horas após a indução da sepse (Figura 6D), assim como já foi observado por outro estudo
(LYONS et al., 2015). A síntese de HSP70 é transitória, já sendo verificado aumento de sua
expressão em tecido pulmonar seis horas após a indução da sepse por peritonite, porém não
havendo uma maior expressão de HSF-1, o que sugere uma atenuação no aumento da
expressão desta proteína em um período maior (MATSATHIT et al., 2016).
Outra possibilidade é que houve inibição da síntese de iHSP70 pulmonar pela própria
eHSP72 administrada. Em nosso estudo, o grupo experimental Sepse+eHSP72 recebeu dois
estímulos para a elevação da HSP70 no tecido pulmonar, sendo a indução da sepse e a
administração de HSP70 de forma endovenosa. No entanto, a expressão de iHSP70 pulmonar
diminuiu no respectivo grupo (Figura 6D). Esta diminuição de iHSP70 pode estar vinculada a
uma tolerância celular desenvolvida ao estímulo estressor, que acontece quando ocorrem dois
episódios que possam elevar a HSP70 de forma abrupta, dentro de um período de 24 horas
(ILIEVSKA; DINEVSKA-KJOVKAROVSKA; MIOVA, 2018).
A atividade dos trímeros de HSF-1 é regulada negativamente pela presença de
HSP70 (DE THONEL; LE MOUËL; MEZGER, 2012). Portanto, a administração de eHSP72,
com a sua potencial absorção, ocasiona diminuição de HSF-1, o que leva à diminuição da
expressão de iHSP72 (ABRAVAYA et al., 1992 apud HOEKSTRA et al., 2019), como já foi
observado em monócitos expostos a eHSP72 (HOEKSTRA et al., 2019), e possivelmente está
vinculado com a diminuição da expressão de iHSP70 pulmonar no grupo Sepse+eHSP72
(Figura 6D). Além disso, a HSP70 administrada via endovenosa dez minutos antes da indução
da sepse leva cerca de 20 minutos para atingir seu pico de concentração sanguínea, retornando
aos valores basais por volta de 180 minutos após a indução da doença (KUSTANOVA et al.,
2006). Isso sugere um consumo desta proteína pelos tecidos que estão sendo comprometidos
na doença, dentre eles o tecido pulmonar.
Apesar da eHSP72 ser um modulador da resposta imunológica (ASEA, 2008;
GUPTA et al., 2013; TULAPURKAR et al., 2015), com a posologia implementada no estudo,
e o tempo experimental avaliado, não foi possível verificar modificações na contagem de
células imunológicas dos animais. As EROS, além de ocasionar dano oxidativo direto ao
tecido pulmonar, ainda podem oxidar a HSP70 (oxHSP70), que ocasiona diminuição da
resposta imunológica induzida por esta proteína (GRUNWALD et al., 2014).
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A resposta imune inata à infecção por bactérias gram-negativas se dá pelo
reconhecimento do agente agressor pelos macrófagos, monócitos e neutrófilos, através dos
TLR-4, com consequente liberação de eHSP72 e citocinas pró-inflamatórias (GUPTA et al.,
2013). A eHSP72 pode ser reconhecida pelos mesmos receptores (TLR-4) leucocitários e
estimular a síntese de HSP70, citocinas anti-inflamatórias (JOHNSON; FLESHNER, 2006) e
pró-inflamatórias, potencializando a resposta imunológica contra o agente infeccioso
(GUPTA et al., 2013). Este processo pode ser mediado pela ação estimuladora da eHSP72 em
leucócitos, induzindo a sintetize de IL-1β, IL-6 e TNF-α (ASEA, 2008), que podem promover
estímulo à medula óssea para a produção de novos leucócitos (ABBAS; LICHTMAN;
PILLAI, 2015), podendo então ser uma alternativa para tratar a leucopenia ocasionada pelo
Quadro grave da sepse. No entanto, com a posologia implementada não observamos tal
benefício no respectivo tempo de estudo (Figura 3A, E, F), possivelmente pelo fato de que
seja necessário um tempo maior do que 12 h para que sejam observadas modificações na
medula óssea quanto à produção de novos leucócitos (HOFFBRAND, 2013). Assim, a
resposta imunológica dos animais não combateu a infecção local, o que permitiu sua
ampliação a nível sistêmico, que somado à apoptose de monócitos e linfócitos, caracterizou
um Quadro de imunossupressão da sepse, diminuindo os níveis circulantes de monócitos e da
principal célula de defesa de camundongos, os linfócitos (Figura 3E, F), sem influência do
tratamento com eHSP72.
Em nosso estudo a sepse levou à hipotermia, enquanto a administração de eHSP72,
atenuou esta diminuição da temperatura em cerca de 50% (0,5ºC) 12 horas após o tratamento
(Figura 1C). Isso pode ter ocorrido devido à ação de sinalização da eHSP72 entre o sistema
imunológico e o SNC, via hipotalâmica (HECK; SCHÖLER; DE BITTENCOURT, 2011). A
sepse é capaz de ocasionar prejuízo da regulação neuroendócrina através de disfunção
neuronal, atingindo a regulação no eixo hipotálamo-hipófise, prejudicando a secreção de
hormônios vasopressores (NASCIMENTO et al., 2017), além da dessensibilização dos
receptores aos glicocorticoides promotores de vasoconstrição (VELASCO, 2007). Ainda o
LPS bacteriano e/ou citocinas sintetizadas em resposta ao mesmo, induzem a síntese da
enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), elevando a produção de óxido nítrico (NO) por
macrófagos, neutrófilos e monócitos (VELASCO, 2007).
O NO promove aumento do tônus e permeabilidade vascular, promovendo a
hipotensão arterial (VELASCO, 2007). A disfunção e consequente diminuição do débito
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cardíaco (HUI et al., 2017), além da diminuição da resposta de vasoconstrição arterial
(MATSATHIT et al., 2016), somados à vasodilatação, levam à hipotensão, com prejuízo na
circulação sanguínea, que converge em perda da manutenção da temperatura corporal,
acarretando hipotermia e agravando o Quadro de sepse (MAI et al., 2018; PEREIRA;
BATALHÃO; CÁRNIO, 2014). Além disso, na sepse ocorre diminuição da capacidade de
resposta leucocitária ao antígeno bacteriano, diminuindo a síntese de citocinas próinflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α) (SALOMAO et al., 2012), o que é preditor de piora do
Quadro e consequente mortalidade na sepse (ISKANDER et al., 2013). Estas citocinas,
quando chegam a nível hipotalâmico, ocasionam a resposta de elevação de temperatura
corporal pelo sistema nervoso central, o que caracteriza a resposta clássica de febre (ABBAS;
LICHTMAN; PILLAI, 2015). A eHSP72, quando reconhecida por leucócitos através de TLR4 e TLR-2, é capaz de estimular a síntese de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α)
(ASEA, 2008) atenuando assim a diminuição da temperatura dos animais com sepse.
Além disso, a administração endovenosa de HSP70 é capaz de melhorar a função
cardiovascular e diminuir a mortalidade em modelo experimental de sepse (KUSTANOVA et
al., 2006). A eHSP72 promove diminuição da síntese de NO por leucócitos em um Quadro de
infecção (ROZHKOVA et al., 2010), o que pode contribuir para a atenuação da hipotensão e
consequentemente a hipotermia na sepse. A eHSP70 atua na medula ventrolateral rostral
(RVLM) cerebral (região responsável pelo controle simpático cardiovascular), induz a
redução da disfunção cardiovascular durante a endotoxemia (CHANG et al., 2006), o que
reforça o efeito protetor cardiovascular, através da contribuição para a regulação neurológica
autonômica, evitando a hipotermia na sepse experimental (Figura 1C).
A intervenção preventiva com a isoforma constitutiva de HSP70 (HSC70 ou HSP73),
administrada via endovenosa dez minutos antes da indução da sepse, é capaz de reprimir a via
da MAPK no fígado, o que melhora a função deste órgão e evita a hipoglicemia (HSU et al.,
2014). Efeito protetor nos hepatócitos também pode ser exercido pela isoforma induzível da
HSP70 (HSP72), já que o aumento desta proteína no tecido hepático promove melhora na
função mitocondrial, aumento da oxidação lipídica, com consequente diminuição da esteatose
hepática (ARCHER et al., 2018). Em nosso estudo, esta atenuação não foi observada
macroscopicamente no tecido hepático dos animais tratados com eHSP72 (Figura 7A), o que
indica a permanência de disfunção hepática, relacionada com a hipoglicemia (Figura 1B).
Ainda, ocorreu elevação da iHSP70 no fígado dos animais do grupo Sepse (Figura 7D), o que
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está relacionado ao aumento de síntese de HSP70 por células expostas ao estímulo infeccioso,
como mecanismo de defesa (GUPTA et al., 2013), sugerindo que o tecido permanecia sob
condições de estresse celular agudo. Portanto, os efeitos do tratamento com eHSP72 quanto
ao estresse celular e função hepática, e possíveis repercussões na glicemia, precisam ser
avaliadas em um período maior de sepse e tratamento com a respectiva proteína.

CONCLUSÃO
O tratamento com eHSP72 promoveu melhora na resposta a estímulos, atenuou o
descontrole da temperatura corporal (evitou hipotermia), melhorou a qualidade e frequência
respiratória e o dano oxidativo pulmonar. Em conjunto, nossos dados sugerem que o
tratamento com administração endovenosa de eHSP72 pode atenuar a gravidade do quadro de
sepse, com efeitos sobre variáveis clínicas e subclínicas abrindo perspectivas para estudos
com esta proteína devido aos seu papel imunomodulador na sepse.
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