
 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

ANÍSIA TORQUILHO PRAXEDES 

 

 

ANÁLISE DO SURTO RESPIRATÓRIO E DA ATIVIDADE 
FAGOCÍTICA DE NEUTRÓFILOS HUMANOS EM SANGUE TOTAL: 
APLICAÇÃO AO ESTUDO DE PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2010 



 
 
 

  

 

ANÍSIA TORQUILHO PRAXEDES 

 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISE DO SURTO RESPIRATÓRIO E DA ATIVIDADE 
FAGOCÍTICA DE NEUTRÓFILOS HUMANOS EM SANGUE 
TOTAL: APLICAÇÃO AO ESTUDO DE PACIENTES COM 

FIBROSE CÍSTICA 
 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Patologia da Universidade
Federal Fluminense, como requisito parcial
para a obtenção do Grau de Mestre. Área de
concentração: Patologia Investigativa 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Paulo Xavier Elsas 

Co-orientador: Prof. Dr. Zilton Farias Meira de Vasconcelos  
 
 
 
 

Niterói 
2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Praxedes, Anísia Torquilho  
Análise do surto respiratório e da atividade fagocítica de 

neutrófilos humanos em sangue total: aplicação ao estudo de 
pacientes com Fibrose Cística. / Anísia Torquilho Praxedes. – 
Niterói, 2010. 

 
107 f. 
Dissertação de Mestrado (Patologia Investigativa – Programa 

de Pós-Graduação em Patologia) –  
Universidade Federal Fluminense 
Orientador: Pedro Paulo Xavier Elsas 
Co-orientador: Zilton Farias M. de Vasconcelos 

Bibliografia: f. 91 – 100 
  
1. NEUTRÓFILOS. 2. CITOMETRIA. 3. FAGOCITOSE. 4. 
SURTO RESPIRATÓRIO.  5. FIBROSE CÍSTICA. 
Universidade Federal Fluminense.           II. Título. 

       CDD 
 
 
 



ANISIA TORQUILHO PRAXEDES 
 
 
 
 

ANÁLISE DO SURTO RESPIRATÓRIO E DA ATIVIDADE FAGOCÍTICA DE 
NEUTRÓFILOS HUMANOS EM SANGUE TOTAL: APLICAÇÃO AO ESTUDO DE 

PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Patologia da
Universidade Federal Fluminense, como
requisito parcial para a obtenção do Grau
de Mestre. Área de concentração:
Patologia Investigativa.  

 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em 22 de Dezembro de 2010. 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Eliane Pedra Dias (examinadora prévia) 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

Prof. Dr. Neio Lucio Fernandes Boechat 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 

Prof. Dr. José Marcos Telles Cunha 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos pacientes com fibrose cística, 
O meu respeito aos pacientes e seus familiares, 
Por sua enorme capacidade de acreditar e lutar 
Por possibilitarem a realização deste estudo 
Agradeço 
E dedico. 



AGRADECIMENTOS 
 
 
Aos meus orientadores, Dr. Pedro Paulo Xavier Elsas e Dr. Zilton Farias Meira de 
Vasconcelos, por me acolherem, acreditando e apoiando minhas idéias. 
 
À Dr.ª Maria Ignez Capella Gaspar Elsas, em nome do Laboratório de Fisiopatologia 
Humana, pela disponibilidade dos recursos físicos e financeiros que tornaram 
possível a concretização desta Dissertação. 
 
A todos que fazem a Universidade Federal Fluminense, em especial aos do Curso 
de Pós-Graduação em Patologia da Faculdade de Medicina pela particular atenção, 
e também àqueles que estão na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação pelo fornecimento dos reagentes para o meu trabalho. 
 
À professora Eliane Pedra Dias coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Patologia desta Universidade pela leitura crítica de meu trabalho, por sua atenção e 
compreensão. 
 
Aos professores do curso de Mestrado da Universidade Federal Fluminense pelos 
ensinamentos e à Thereza Christina Fontana, da Secretaria Acadêmica, por sua 
ajuda e presteza. 
 
A todo pessoal do Instituto Fernandes Figueiras em especial ao pessoal do 
Ambulatório de Nutrição, do Ambulatório de Pneumologia e do Serviço de Patologia 
Clínica que pacientemente atenderam a todas as solicitações e auxiliaram na 
realização de várias etapas deste trabalho e principalmente aos colegas do 
Laboratório de Fisiopatologia Humana. 
 
Às pessoas do Departamento de Microbiologia do Instituto de Microbiologia 
Professor Paulo de Góes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em especial as 
do Laboratório de Citocinas pela disponibilidade dos recursos físicos. 
 
À Dr.ª Ana Beatriz Furlanetto Pacheco do Laboratório de Fisiologia Celular do 
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e à Dr.ª Adriana Bonomo do Instituto Nacional do Câncer pelo fornecimento de 
bactérias para este trabalho. 
 
À Dr.ª Giselda Kalil de Cabello do Laboratório de Genética Humana do Instituto 
Oswaldo Cruz por fornecer a identificação genética dos pacientes. 
 
Ao Dr. Renato Abelha, aos funcionários da Associação Carioca de Assistência à 
Mucoviscidose (ACAM) e ao pessoal da Policlínica Piquet Carneiro pelo prestimoso 
auxílio. 
 
Aos colegas do Curso de Mestrado pelo companheirismo ao longo desta jornada. 
 
Aos meus amigos, que procuro cultivar a cada dia e que estão sempre presentes em 
todos os momentos. 



Ao Pedro Botelho, namorado, companheiro e grande amigo, assim como a sua 
família pela atenção e compreensão. 
 
Em especial, agradeço a toda minha família, os Torquilho e os Praxedes, em 
especial aos meus pais, pelo exemplo de formação, pelo estímulo constante, pelo 
apoio incondicional, por todo amor e por tudo de maravilhoso que representam para 
mim. 
 
Enfim, a todos que me incentivaram e apoiaram nesta trajetória, muitíssimo 
obrigada. 



SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO.................................................................... 15 

1.1 FIBROSE CÍSTICA.......................................................................... 15 
1.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS........................................................ 17 
1.3 OS NEUTRÓFILOS......................................................................... 18 

2 REVISÃO DE LITERATURA.............................................. 24 

2.1 AS MUTAÇÕES QUE CAUSAM A FIBROSE CÍSTICA................. 24 
2.2 A PROTEÍNA CFTR........................................................................ 26 
2.3 A COLONIZAÇÃO NOS PULMÕES............................................... 29 
2.4 A FAGOCITOSE............................................................................. 31 
2.5 O SISTEMA NADPH OXIDASE...................................................... 34 
2.6 EVIDÊNCIAS DE REGULAÇÃO DA IMUNIDADE INATA.............. 36 

3 OBJETIVOS....................................................................... 42 

3.1 OBJETIVO GERAL.......................................................................... 42 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................... 42 

4 MATERIAL E MÉTODOS................................................... 44 

4.1 PACIENTES E CONTROLES......................................................... 44 
4.2 METODOLOGIA............................................................................. 46 
4.3 COLETA DE SANGUE.................................................................... 49 
4.4 ENSAIO PARA SURTO OXIDATIVO.............................................. 49 
4.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FAGOCÍTICA................................... 50 
4.5.1 Cultivo de bactérias.................................................................... 50 
4.5.2 Quantificação das bactérias....................................................... 51 
4.5.3 Ensaio de fagocitose.................................................................. 51 
4.6 CITOMETRIA DE FLUXO............................................................... 52 
4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS.......................................... 53 

5 RESULTADOS.................................................................. 54 

5.1 PERFIL DA AMOSTRA................................................................... 54 

5.2 PERFIL DOS CONTROLES............................................................ 57 

5.3 PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO DO SURTO RESPIRATÓRIO....... 57 
5.3.1 Titulação dos reagentes.............................................................. 58 
5.3.2 Utilização da catalase................................................................. 62 
5.3.3 Conservação das amostras........................................................ 63 
5.4 PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO DA ATIVIDADE FAGOCÍTICA 65 



5.5 ANÁLISE DO SURTO RESPIRATÓRIO EM PACIENTES E 
CONTROLES................................................................................. 

 
68 

5.6 ANÁLISE DA ATIVIDADE FAGOCÍTICA EM PACIENTES E 
CONTROLES................................................................................ 

 
72 

6 DISCUSSÃO...................................................................... 76 

7 CONCLUSÕES................................................................... 89 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................. 91 

9 ANEXO – Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido........................................................................

 

101

10 APÊNDICE I – Reagentes utilizados............................... 104

11 APÊNDICE II – Artigos para publicação......................... 107

 



LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 – Classificação das classes de mutações do gene CFTR........ 27 

Tabela 2 – Dados demográficos dos pacientes........................................ 56 

Tabela 3 – Frequência das principais mutações do gene CFTR no 

grupo de pacientes.................................................................. 

 

57 

Tabela 4 – Caracterização das amostras de controles............................. 58 

 
 

 



LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 – Estrutura do gene CFTR, da proteína e sua posição na 

membrana apical celular (adaptado de WELSH et al., 
2001)....................................................................................... 

 
 
28 

Figura 2 – Estrutura e ativação do complexo enzimático NADPH 
oxidase (adaptado de ASSARI, 2006).................................... 

 
35 

Figura 3 – Esquema da produção de radicais oxidativos pelos 
neutrófilos (adaptado de HAMPTON et al., 1998).................. 

 
37 

Figura 4 – Fluxograma referente aos processos deste estudo............... 48 

Figura 5 – Detecção da ativação do surto respiratório pela oxidação da 
DHR........................................................................................ 

 
61 

Figura 6 – Detecção da atividade fagocítica de bactérias fluorescentes 
por citometria de fluxo............................................................. 

 
68 



LISTA DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1 – Dependência do índice de estimulação em relação à 

concentração de DHR e PMA................................................. 
 
62 

Gráfico 2 – Dependência do percentual de células estimuladas em 
relação à concentração de DHR e PMA................................. 

 
63 

Gráfico 3 – Efeito da catalase sobre o surto respiratório........................... 65 

Gráfico 4 – Efeito das condições de armazenamento e transporte........... 66 

Gráfico 5 – Comparação da atividade fagocítica dos neutrófilos na 
ausência e na presença de citocalasina B.............................. 

 
69 

Gráfico 6 – Surto respiratório em neutrófilos de pacientes fibrocísticos e 
indivíduos saudáveis do grupo controle.................................. 

 
70 

Gráfico 7 – Surto respiratório em neutrófilos de pacientes fibrocísticos 
de diferentes faixas etárias e controles................................... 

 
71 

Gráfico 8 – Comparação do surto respiratório entre pacientes 
fibrocísticos e controles saudáveis em função do sexo e da 
faixa etária............................................................................... 

 
 
72 

Gráfico 9 – Surto respiratório em pacientes fibrocísticos pela presença 
ou ausência de ΔF508 e em controles................................... 

 
73 

Gráfico 10 – Atividade fagocítica em neutrófilos de pacientes fibrocísticos 
e de controles.......................................................................... 

 
74 

Gráfico 11 – Atividade fagocítica em neutrófilos de pacientes de 
diferentes faixas etárias e de controles................................... 

 
75 

Gráfico 12 – Índice de fagocitose em pacientes fibrocísticos classificados 
pela presença ou ausência de ΔF508 e em controles........... 

 
76 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
 
CFTR – Regulador de Condutância Transmembrana da Fibrose Cística 

(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) 

DHR – Dihidrorodamina 123  

DO – Densidade óptica 

EPM – Erro padrão da média 

FC – Fibrose cística 

FL1 – Primeiro canal de fluorescência 

GFP – Proteína fluorescente verde (Green fluorescent protein) 

IE – índice de estimulação  

IF – Índice de Fagocitose 

IFF – Instituto Fernandes Figueira 

MFI – intensidade média de fluorescência  

NADPH – Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido 

O2
- – ânion superóxido 

OPM – Órbita por minuto 

PBS – Solução Tampão Fosfato 

PMA – forbol-12-miristato-13-acetato 

Rodamina –  Rodamina 123 

ROS – espécies reativas de oxigênio 

RPM – rotações por minuto 

SOD – superóxido dismutase 

UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

g – Aceleração da gravidade terrestre 

%E – percentual de células estimuladas 

%F – Percentual de células fagocíticas fluorescentes 

 



RESUMO 
 
A Fibrose Cística (FC) é uma doença autossômica recessiva, caracterizada pela 
disfunção de uma proteína, codificada pelo gene CFTR (Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator), responsável pela regulação do fluxo de 
diversos íons, em especial dos íons Cl-. Indivíduos fibrocísticos apresentam 
alterações de composição e viscosidade das secreções exócrinas e da interface 
fluida que reveste as vias aéreas. Estas alterações são decisivas para que estes 
fluidos não sejam eliminados de forma adequada, o que propicia tanto a obstrução 
de ductos glandulares como o estabelecimento de infecções pulmonares com 
suscetibilidade aumentada para Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e 
bactérias do complexo Burkholderia. Nestes pacientes, infecção e inflamação são 
fatores interdependentes e concomitantes, porém distintos, que contribuem para a 
deterioração da função pulmonar. Num contexto imunológico, os mecanismos de 
imunidade são incapazes de erradicar a infecção. Considerando que as mutações 
do gene CFTR podem afetar, direta ou indiretamente, a função dos neutrófilos por 
gerarem um defeito seletivo da atividade microbicida, e que este defeito prejudica a 
interação dos neutrófilos com os patógenos, este trabalho teve como objetivo 
avaliar, em citometria de fluxo, a atividade funcional de neutrófilos humanos em 
pacientes fibrocísticos. Para isto, buscou-se definir diferenças quantitativas na 
atividade fagocítica e na ativação do surto respiratório entre pacientes e controles 
saudáveis. Foram avaliadas 43 amostras de pacientes, diagnosticados com Fibrose 
Cística (FC), atendidos no Instituto Fernandes Figueira, instituição pública de 
referência do Estado do Rio de Janeiro, e 89 amostras de controles saudáveis. Os 
experimentos foram realizados, utilizando amostras de sangue periférico, coletadas 
com anticoagulante. A avaliação do surto respiratório foi realizada a partir da 
oxidação de dihidrorodamina em rodamina, utilizando forbol-12-miristrato-13-acetato 
como ativador celular. Para avaliação da fagocitose, foram utilizadas bactérias 
geneticamente modificadas, que superexpressam a proteína fluorescente verde. No 
estudo, a mutação no gene CFTR mais comum é a ΔF508, presente tanto em 
homozigose (12%) como em associação com outras mutações de CFTR (58%).  Nos 
fibrocísticos, tanto o surto respiratório como a atividade fagocítica parecem estar 
afetados, e há uma tendência ao decréscimo de resposta com o aumento da idade 
em ambos os parâmetros. Porém, observa-se diferença da atividade oxidativa entre 
os pacientes, relacionadas à idade e ao sexo. Esses resultados reforçam a idéia de 
que os neutrófilos desses pacientes têm a capacidade funcional diminuída com o 
avanço da idade, mesmo quando não foram colhidos de sítios inflamados. Estas 
observações sugerem que um defeito adquirido na imunidade inata, expresso na 
população neutrofílica, se desenvolve após vários anos de doença nos pacientes 
sem necessidade de exposição do neutrófilo a um microambiente inflamado. 

 



ABSTRACT 
 
Cystic Fibrosis (CF) is an autosomal recessive disease characterized by the 
dysfunction of a protein encoded by the gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator), responsible for regulating the flow of various ions, 
especially CI-. CF patients present changes in composition and viscosity of exocrine 
secretions and in the fluid interface lining the airways. These changes interfere with 
proper elimination of these fluids, thereby increasing the risk of glandular duct 
obstruction, and favouring subsequent colonization of the lungs with pathogens such 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and the bacteria of the 
Burkholderia complex. In these patients, infection and inflammation are 
interdependent and concomitant factors, however distinct, that contribute to the long-
term deterioration of pulmonary function. From an immunological standpoint, the 
mechanisms of immunity are unable to eradicate these infections. Considering that 
the mutations in the CFTR gene may directly or indirectly affect the function of the 
neutrophils by a selective defect of their microbicidal activity and that this defect 
affects the interaction of neutrophils with pathogens, this study aimed to evaluate, 
through flow cytometric analyses, the functional activity of human neutrophils, and to 
further define quantitative differences in the phagocytic activity and in the activation 
of the respiratory burst between CF patients and healthy individuals. This study 
included 43 samples from FC patients who were treated in reference center at public 
institution of the Rio de Janeiro State, as well as 89 samples from healthy individuals. 
The experiments were conducted using peripheral blood samples collected with 
anticoagulant. The evaluation of the respiratory burst was made from the oxidation of 
dihydrorhodamine 123 in rhodamine 123, using phorbol-12-myristate-13-acetate as a 
cell activator. For the evaluation of phagocytosis, genetically altered bacteria 
overexpressing green fluorescent protein were used. The most common CFTR 
mutation found in this study was ΔF508, both in homozygosis (12%) and in 
association with other CFTR mutations (58%). In the FC patients, both the respiratory 
burst and phagocytic activity were affected, showing a decreasing trend with 
increasing age. These results support the view that neutrophils from CF patients 
have a diminished functional capacity as they grow older, even when neutrophils 
were not collected from inflammatory sites. These observations suggest that an 
acquired defect in innate immunity, expressed in circulating neutrophils, develops 
after several years of disease activity, independently of exposure to the 
microenvironment of inflammatory.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Fibrose Cística 

 

A Fibrose Cística (FC) ou mucoviscidose é uma doença genética 

autossômica recessiva (KEREM et al., 1989; RIORDAN et al., 1989; ROMMENS et 

al., 1989), complexa e multissistêmica progressiva que afeta vários órgãos (VOTER 

& REN, 2008; FLUME et al., 2010). Frente aos dados da Fundação de Fibrose 

Cística (Cystic Fibrosis Foundation, CFF), afeta cerca de 30.000 pessoas nos 

Estados Unidos e cerca de 70.000 indivíduos no mundo todo.  

 

É considerada como a mais frequente das desordens genéticas presente 

na população caucasiana (CLUNES & BOUCHER, 2007) com incidência de um 

para cada 3.000 nascidos vivos (KAYNAR & SHAPIRO, 2010), sendo responsável 

por elevadas taxas de morbidade e mortalidade (WATT et al., 2005; AMIN & 

RATJEN, 2008), em decorrência de infecções pulmonares (ocasionam 85% das 
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mortes), desnutrição, mineralização deficiente dos ossos, diabetes, dentre outras 

manifestações da doença (ACCURSO, 2008; BISMUTH et al., 2008; FLUME et al., 

2010).  

 

Ocorre devido a uma mutação no gene responsável pela codificação de 

uma proteína transmembrana reguladora do transporte de íons, em especial sódio 

e cloreto, e outras pequenas moléculas, conhecida por regulador de condutância 

transmembranar da fibrose cística (cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator, CFTR), que é um canal de cloreto regulado por monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPc). Atualmente, sabe-se que o CFTR se expressa em 

muitas células epiteliais, principalmente na superfície das glândulas exócrinas, em 

especial nas produtoras de muco que passam a produzir um muco mais espesso 

(DAVIS, 2006; VOTER & REN, 2008; KAYNAR & SHAPIRO, 2010; LOMAS & 

FOWLER, 2010). 

 

A FC, geralmente, pode ser diagnosticada nos primeiros seis meses de 

vida (VOTER & REN, 2008), uma vez que os sintomas da FC clássica se 

apresentam cedo na infância (BRENNAN, 2008; DOWNEY et al., 2009).   Para o 

diagnóstico clássico de FC é válida a seguinte tríade: a) alteração do resultado do 

teste do suor (exame de referência, considerado padrão ouro no diagnóstico de 

FC) em que as concentrações dos íons de sódio (Na+) e de cloreto (Cl-) encontram-

se elevadas, em dosagens superiores a 60 mEq/L; b) ocorrência de manifestações 

clínicas de doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada pela colonização 

bacteriana persistente dos pulmões e dos distúrbios no trato digestivo, tais como: 

presença de íleo meconial e de insuficiência pancreática; c) associação do histórico 
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familiar, se possível, correlacionado a identificação da mutação do gene CFTR 

(STERN, 1997; ROSENSTEIN & CUTTING, 1998; DAVIS, 2006; VOTER & REN, 

2008; TAYLOR et al., 2009; LOMAS & FOWLER, 2010). 

 

Alguns pacientes, considerados fibrocísticos atípicos, apresentam 

quadro clínico sugestivo para FC, mas não preenchem todos os critérios para o 

diagnóstico clássico; o teste do suor, por exemplo, pode ser normal, e, por isto, o 

diagnóstico pode ser dificultado, sendo conclusivo somente de forma tardia na 

infância ou até na idade adulta (STERN, 1997; DAVIS, 2006; VOTER & REN, 

2008). Porém, com os avanços dos estudos genéticos, mais de 1.800 mutações do 

gene CFTR já foram descritas, as quais estão associadas a variações na 

expressão fenotípica da doença (CFMDB, 2010) o que facilita a confirmação do 

diagnóstico (VOTER & REN, 2008). 

 

 

1.2 Manifestações Clínicas 

 

A FC é uma doença que afeta vários órgãos, mas as manifestações 

mais comuns são observadas nos pulmões, nos quais alterações de viscosidade do 

muco podem ter como consequências a susceptibilidade aumentada às 

persistentes infecções bacterianas, a presença de infiltrados neutrofílicos 

proeminentes com acentuada resposta inflamatória, a formação de 

bronquiectasias, situação que pode progredir para um quadro de obstrução das 

vias aéreas, insuficiência e posterior falência respiratória (DAVIS, 2006; PAINTER 

et al., 2006; ACCURSO, 2008; FLUME et al., 2010). 
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Também são comuns alterações do sistema digestivo, que podem levar 

à insuficiência pancreática, distúrbios de digestão e absorção, obstrução intestinal 

e cirrose biliar (DAVIS, 2006; KAYNAR & SHAPIRO, 2010). Em alguns casos, 

observam-se danos ao sistema reprodutor, que podem causar esterilidade 

principalmente em homens pela ausência congênita dos vasos deferentes (STERN, 

1997; BROCKBANK et al., 2005; DAVIS, 2006). Nas glândulas exócrinas não 

produtoras de muco, como as glândulas salivares e sudoríparas, as secreções têm 

a composição alterada, apresentando níveis de sódio e cloreto anormalmente 

elevados. No entanto, estas glândulas não se tornam obstruídas com o 

agravamento da doença, nem apresentam alterações patológicas graves (KAYNAR 

& SHAPIRO, 2010; LOMAS & FOWLER, 2010; ROWE et al., 2005).  

 

 

1.3 Os neutrófilos 

 

Os neutrófilos, fagócitos profissionais do sangue, constituem importante 

componente da defesa imune imediata e não específica (RABINOVITCH, 1995). 

Assim como os outros leucócitos, são derivados dos progenitores pluripotentes na 

medula óssea (stem cells). De modo geral, os neutrófilos circulam na corrente 

sanguínea, em condições normais, em estado quiescente e têm meia vida curta, 

cerca de 24 horas. Entretanto, podem ser rapidamente recrutados aos sítios de 

infecção, através de agentes quimiotáticos, produzidos pelos tecidos (interleucina-8 

e leucotrieno B4) envolvidos e/ou por micróbios (como o peptídeo bacteriano formil-

metionil-leucil-fenilalanina) e nesta situação podem ter a meia-vida estendida. A 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=N-Formil-Metionil-Leucil-Fenilalanina
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=N-Formil-Metionil-Leucil-Fenilalanina
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presença de estímulo lesivo ou as alterações do sítio inflamatório, incluindo hipóxia, 

produtos microbianos, citocinas e outros mediadores da inflamação podem 

provocar e mobilizar a medula óssea, onde há uma grande reserva de neutrófilos 

(BABIOR, 1992; BOCHNER, 2000; AKGUL et al., 2001; CHIN & PARKOS, 2006).  

 

Os fagócitos foram descritos pela primeira vez por Élie Metchnikoff, em 

1886, que defendeu avidamente a teoria de que os fagócitos eram os principais 

se não as únicas células de defesa contra microorganismos. Seus exaustivos 

estudos o levaram, mais tarde, a propor o conceito da imunidade celular, que lhe 

rendeu o título de Pai da Imunologia Moderna (RABINOVITCH, 1995). Nesta 

mesma época, por técnicas de fixação e coloração, Paul Ehrlich pode identificar a 

presença de grânulos citoplasmáticos e dos núcleos lobulados, e, com base nesta 

característica, nomeou estes leucócitos de polimorfonucleares granulocíticos 

(BORREGAARD & COWLAND, 1997). Os grânulos citoplasmáticos são ricos em 

proteases (enzimas que degradam proteínas, por exemplo: elastase e catepsina G) 

e contribuem para atividade bactericida (SAMPSON, 2000; WITKO-SARSAT et al. 

2000; CHRISTOPHER & LINK, 2007). Ehrlich também foi responsável pela 

identificação dos três tipos de granulócitos, de acordo com a afinidade aos 

corantes, em eosinófilos (ácido), basófilos (básico) e neutrófilos (neutro) 

(BORREGAARD & COWLAND, 1997). 

 

Durante a resposta inflamatória, os neutrófilos são prontamente 

recrutados aos sítios, onde fagocitam patógenos e restos celulares, e produz uma 

variedade de radicais tóxicos de oxigênio decorrente da ativação do sistema 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, assim como enzimas 
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proteolíticas, que num indivíduo saudável destroem o material fagocitado. Na FC, o 

persistente infiltrado neutrofílico sugere a existência de uma resposta imune 

aberrante, com aumento na quantidade de neutrófilos e citocinas pró-inflamatórias, 

o que é consistente com a infecção bacteriana persistente (CORVOL et al., 2003; 

PAINTER et al., 2006; MACKERNESS et al., 2008; DOWNEY et al., 2009; 

KAYNAR & SHAPIRO, 2010).  

 

Esta observação poderia ser explicada por um defeito na função 

microbicida destes leucócitos, visto que sua produção e migração para o local da 

infecção parecem se passar normalmente. Fato evidenciado pelo aumento de 

interleucina 8 (IL-8), potente quimiocina específica para neutrófilos, nos lavados 

broncoalveolares (BAL) de pacientes com FC (SCHMITT-GROHÉ et al., 2005; 

BRENNAN, 2008; MACKERNESS et al., 2008; DOWNEY et al., 2009), sugerindo, 

então que este defeito pode ser generalizado, sem relação com a espécie de 

bactéria patogênica, ou, pelo contrário, ser seletivo, detectável na presença de 

determinadas bactérias e não em outras. 

 

No presente estudo, a interação entre neutrófilos humanos e bactérias 

em pacientes com FC foi avaliada, independentemente dos fatores 

microambientais próprios do pulmão afetado. Pacientes com FC e indivíduos 

saudáveis foram avaliados quanto à interação entre neutrófilos humanos e 

bactérias não-específicas para FC, no caso a Escherichia coli, num sistema que se 

presta a análises quantitativas e cinéticas, utilizando citometria de fluxo. 
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O surto respiratório foi avaliado por um método quantitativo do 

metabolismo oxidativo dos neutrófilos que se baseia na reação de oxidação 

intracelular da dihidrorodamina 123 (DHR), na presença de peróxido de hidrogênio 

(H2O2), em rodamina 123 (rodamina) – derivado fluorescente verde – após ativação 

celular dos neutrófilos pelo forbol-12-miristato-13-acetato (PMA). O PMA é uma 

molécula lipossolúvel, permeável à membrana celular, estruturalmente, é um 

análogo do diacilglicerol (DAG), segundo mensageiro intracelular envolvido em 

diversas vias de ativação e proliferação celular através da ativação da proteína 

quinase C (RICHARDSON et al., 1998). 

 

Usualmente, este ensaio tem sido utilizado como exame padrão ouro no 

diagnóstico da Doença Granulmatosa Crônica que é caracterizada por um defeito 

no metabolismo dos fagócitos (RICHARDSON et al., 1998). No entanto, este 

também tem sido empregado em estudos de doenças inflamatórias, de doenças 

causadas por ativação descontrolada de neutrófilos (DELEO & QUINN, 1996; 

THANNICKAL & FANBURG, 2000), assim como no estudo do efeito de alguns 

fármacos, em especial antibióticos, sobre a atividade dos neutrófilos (BROCKBANK 

et al., 2005), como ferramenta de acompanhamento de  tratamentos (terapia 

gênica, transplante de medula óssea em animais) e, principalmente, em estudos 

sobre os mecanismos fisiopatogênicos de doenças em que o dano tecidual está 

relacionado à produção de radicais livres. 

 

A avaliação da atividade fagocítica foi realizada utilizando E. coli  como 

alvo a fim de que fosse possível analisar a atividade intrínseca da fagocitose de 

patógenos em neutrófilos de fibrocísticos.  
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A questão científica que originou este estudo partiu do interesse pela 

investigação da interação entre neutrófilos e bactérias, principalmente quanto à 

interação entre neutrófilos deficientes em CFTR e bactérias. Abordados de forma 

quantitativa num sistema experimental que permitisse a comparação da atividade 

do surto respiratório entre neutrófilos normais e deficientes em CFTR e da atividade 

fagocítica entre estes frente à exposição de patógenos, assim como, da avaliação 

das diferentes etapas destas interações e os mecanismos envolvidos. Diferenças 

estas que poderiam ser detectadas além do microambiente particular (vias aéreas), 

e, por isto, foram estudadas a partir da interação de bactérias e neutrófilos num 

sistema in vitro utilizando sangue periférico. 

 

Uma das aplicações potenciais deste estudo é a definição de 

biomarcadores relevantes para a fisiopatologia da FC. Este é, na realidade, um dos 

temas de pesquisa mais intensamente abordados, tendo em vista que muitos 

tratamentos já foram propostos, mas existe uma carência de parâmetros 

laboratoriais objetivos e não-invasivos pelos quais se possa monitorar o perfil 

imunológico dos pacientes sobre uma intervenção qualquer.  

 

Esta pesquisa fornece informações acerca dos efeitos de um patógeno 

sobre a capacidade microbicida dos neutrófilos a partir de estudos realizados por 

citometria de fluxo utilizando sangue total. Tem como vantagens a objetividade, 

sensibilidade, especificidade e seu caráter pouco invasivo.  
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Muitos estudos atuais sobre FC se dão por tentativas de modificar o 

curso da doença através de modificações das moléculas afetadas como CFTR e 

elastase. Os efeitos de tais intervenções sobre as defesas antibacterianas podem 

ser convenientemente avaliados do ponto de vista dos mecanismos celulares neste 

modelo experimental. 
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2 Revisão da literatura 

 

 

2.1 As mutações que causam a fibrose cística 

 

LOWE et al. (1949 apaud ROWE et al., 2005), postularam que  a fibrose 

cística poderia ser causada por um defeito em um único gene e, portanto, afetando 

a estrutura e a função de uma única proteína, com padrão de transmissão genético 

característico de uma doença de herança autossômica recessiva. Entretanto, a 

caracterização molecular deste gene só ocorreu no final da década de 80 (DAVIS, 

2006; AMIM & RATJEN, 2008), após a descoberta do transporte anormal de 

cloreto, associado à mutação, ainda mesmo sem qualquer conhecimento prévio da 

estrutura da proteína da FC (ROWE et al., 2005). 

 

O gene foi localizado no braço longo do cromossomo 7, na região q31, 

abrangendo aproximadamente 230 kb de ácido desoxirribonucléico (DNA) 

genômico e está dividido em 27 éxons. Este gene é transcrito e o transcrito é 
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processado em ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) maduro de 6,5 kb, o qual é 

traduzido em CFTR, sendo a proteína madura composta por 1.480 aminoácidos 

(KEREM et al., 1989; RIORDAN et al., 1989; ROMMENS et al., 1989).  

 

CFTR localiza-se na membrana apical das células epiteliais, em especial 

do revestimento das vias aéreas e é expressa por diversos tipos celulares (AMIN & 

RATJEN, 2008). Um defeito genético na codificação do gene responsável pelas 

mutações da FC afeta a função da proteína CFTR, produzindo o fenótipo 

característico da doença (ACCURSO, 2008; DOWNEY et al., 2009; KAYNAR & 

SHAPIRO, 2010). Embora a identificação de muitas diferentes mutações neste 

gene tenha sido feita na última década, o entendimento da fisiopatologia da FC 

ainda é incipiente, notadamente no que diz respeito às manifestações da doença 

principalmente no pulmão (WITKO-SARSAT et al., 1999; BOUCHER, 2004; 

CLUNES & BOUCHER, 2007; DOWNEY et al., 2009).  

 

Das diversas mutações conhecidas, associadas à FC, a mais frequente 

é caracterizada pela deleção de três pares de bases, que acarreta na perda de um 

aminoácido, a fenilalanina, na posição 508, mutação esta conhecida por ΔF508 

(VOTER & REN, 2008), presente em 70% dos doentes (ROWNTREE & HARRIS, 

2003; JACQUOT et al., 2008; PROESMANS et al., 2008).  

 

No Brasil, a frequência da mutação ΔF508 varia de acordo com a região 

analisada, sendo maior em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo e Minas Gerais, em que a frequência desta mutação está 

presente em 50% + 5% dos pacientes, e menor nos estados do Rio de Janeiro, 
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28%, e do Pará, 23%. Esta diferença pode ser facilmente explicada em virtude da 

grande heterogeneidade étnica, e, consequentemente, genética do país (CABELLO 

et al., 1999; CABELLO et al., 2006; RASKIN et al., 2008; FAUCZ et al., 2010). 

Outras, como por exemplo: G542X, N1303K, G551D e W1282X são muito raras e 

ocorrem em torno de 1% dos pacientes e ainda há outras que são exclusivas de 

um determinado grupo de indivíduos, encontradas escassamente pelo mundo 

(ROWNTREE & HARRIS, 2003).  

 

A presença de dois alelos mutantes pode provocar alteração de 

estrutura, função ou produção de CFTR. Frente à variedade de mutações 

conhecidas e aos diferentes mecanismos pelos quais interrompem as funções de 

CFTR, foram divididas em classes, conforme Tabela 1. Tais classes podem ser 

agrupadas de maneira que I, II, III e VI conferem as formas clínicas mais graves e 

as classes IV e V as mais leves (WELSH & SMITH, 1993; HAARDT et al., 1999; 

ROWNTREE & HARRIS, 2003; VOTER & REN, 2008). 

  

 

2.2  A proteína CFTR 

 

A proteína codificada pelo gene CFTR é uma glicoproteína 

transmembrana, localizada na membrana apical de células epiteliais das glândulas 

exócrinas, das vias aéreas, dos intestinos e dos tecidos reprodutivos. Atua como 

reguladora do transporte de íons e de outras pequenas moléculas, e é integrante 

da família de transportadores de membrana acoplados a ATP (ATP-binding 



cassette ou ABC) (ROWE et al., 2005; DAVIS, 2006; VOTER & REN, 2008; 

KAYNAR & SHAPIRO, 2010; LOMAS & FOWLER, 2010). 

 

Tabela 1 – Classificação das classes de mutações do gene CFTR 

Classe das 
mutações Efeito das mutações sobre a proteína Exemplos 

I 
CFTR não é sintetizada. Incluem as mutações 
de alelos nulos ou que codificam proteínas 
truncadas. Mutações sem sentido. Geração dos 
fenótipos mais graves. 

G542X; 
W1282X; 
444delA 

II 
CFTR é sintetizada incorretamente. CFTR não 
sofre maturação, nem migração até a 
membrana e a proteína degrada-se 
prematuramente. 

ΔF508 

III 

CFTR é mal regulada, não responde à 
estimulação pelo AMPc, tem afinidade de 
ligação à trifosfato de adenosina (ATP) 
diminuída, consequentemente, a regulação do 
canal iônico está alterada e sua atividade 
diminuída. Mutações de falso sentido. 

G551D; 4455E; 
G85E; N1303K 

IV 
CFTR é produzida, mas as mutações provocam 
alterações de condutividade e de seletividade 
iônica. O fluxo dos eletrólitos é reduzido. 
Mutações de falso sentido. 

R117H; R334W;
R347P; S1251N

V 
CFTR é normal, porém sua produção é 
reduzida o que implica na redução do número 
de canais de cloro. 

A455E; 
3849+10kbC→T

VI 

CFTR é normal, porém a molécula é instável e 
degrada-se rapidamente. Caracterizada pela 
perda de resíduos da região C terminal ou por 
deleções de resíduos de aminoácidos (alguns 
resíduos podem não ser essenciais, mas 
ocasionam redução drástica na estabilidade da 
proteína). 

Q1412X 

Resumo das características das classes de mutações de CFTR em relação aos mecanismos 
pelos quais a função de CFTR é interrompida. Informações baseadas em: WELSH & SMITH, 
1993; HAARDT et al., 1999; ROWNTREE & HARRIS, 2003; VOTER & REN, 2008.   
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Estruturalmente, a CFTR é composta por dois domínios transmembrana 

hidrofóbicos (membrane-spanning domain, MSD), dois domínios de ligação a 

nucleotídeos (nucleotide-binding domain, NBD), e um domínio citoplasmático 

regulatório (Figura 1). Cada MSD é formado por 6 subunidades que são 

importantes na formação dos poros dos canais de cloreto. Os domínios NBD são 

responsáveis pelo fornecimento de energia ao canal, pois participam da ligação e 

hidrólise do ATP. O domínio regulatório citoplasmático contém múltiplos sítios-alvo 

para fosforilação por proteína-cinases, que atuam na modulação da atividade do 

CFTR. As caudas amino- (-NH2) e carboxi- (-COOH) terminais são orientadas para 

o citoplasma, e têm função mediadora entre a CFTR e uma ampla variedade de 

proteínas (WELSH et al., 2001; ROWE et al., 2005; GUGGINO & STANTON, 

2006). 

 

Figura 1 – Estrutura do gene CFTR, da proteína e sua posição na membrana apical celular. A: 
Traçado do gene CFTR composto por 27 éxons; B: Estrutura da proteína CFTR; C: Proteína CFTR 
inserida na membrana apical celular; MSD: domínios transmembrânicos hidrofóbicos; NSD: domínios 
de ligação a nucleotídeos (adaptado de WELSH et al., 2001).  
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CFTR pode ter função de regulação de canal de Cl-, de regulador de 

condutância (canais iônicos de Na+ e K+), de produção de óxido nítrico, de 

regulação da secreção de bicarbonato, dentre outras. A atividade de CFTR pode 

ser modulada por diferentes mecanismos, sendo o mais comum por fosforilação, 

em que o domínio regulatório pode ser fosforilado por uma proteína-cinase 

dependente de AMPc (PKA), seguida da ligação do ATP intracelular ao primeiro 

NBD, o que ocasiona a abertura do canal e os canais de Cl- são transportados. A 

hidrólise do ATP ao segundo NBD provoca o fechamento do canal. (AKABAS, 

2000; OSTEDGAARD et al., 2001; GUGGINO & STANTON, 2006). 

  

 

2.3 A colonização nos pulmões 

 

É consenso que as alterações de composição e, consequentemente, de 

viscosidade das secreções e da interface fluida que reveste as vias aéreas são 

decisivas para que estes fluidos não sejam eliminados de forma adequada, o que 

contribui tanto para a obstrução dos ductos glandulares como torna as vias aéreas 

um local propício à ocorrência de infecções pulmonares persistentes e recorrentes 

(BOUCHER, 2004; RATJEN, 2006; ACCURSO, 2008). 

 

Nos pulmões, desde a infância, é comum a colonização bacteriana por 

um perfil típico de bactérias patogênicas (AMIN & RATJEN, 2008), que inclui 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e microorganismos do complexo 

Burkholderia (JONES et al., 2004; DAY et al., 2004; TERHEGGEN-LAGRO et al., 

2005; RATJEN, 2006; GLIKMAN et al., 2008; PROESMANS et al., 2008). Estas 
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bactérias, ao se instalarem, desencadeiam uma resposta imune inata. Porém, esta 

não é resolutiva, sendo incapaz de eliminar os microorganismos de forma 

satisfatória, o que implica na perpetuação da colonização bacteriana e progressão 

de um estado inflamatório destrutivo, que se agrava com o passar da idade, 

podendo levar à lesão do tecido pulmonar, formando bronquiectasia e fibrose na 

fase adulta (ARMSTRONG et al., 2005; PAINTER et al., 2006; VOGLIS et al., 

2009).  

 

Mesmo com o desenvolvimento subsequente de uma resposta imune 

adquirida, a eliminação destes patógenos não é efetiva e, apenas em alguns casos, 

associados a longos tratamentos com antibióticos coligados a presença de diversos 

efeitos colaterais, torna-se possível erradicá-los (GIBSON et al., 2003; ACCURSO, 

2008). Vários estudos sugerem que a resposta inata na FC é insuficiente e a piora 

clínica dos pacientes reflete o avanço desta colonização nos pulmões. No entanto, 

ainda não foi esclarecido se a eliminação da infecção seria capaz de restaurar a 

função pulmonar a níveis encontrados como antes da colonização (WATT et al., 

2005; RATJEN, 2006; KOZLOWSKA et al., 2008).  

 

Na maioria dos pacientes com FC, são comuns infecções crônicas por P. 

aeruginosa, que uma vez adquiridas colonizam os pacientes por toda a vida (DAY 

et al., 2004). A piora da função pulmonar é progressiva, podendo levar, num 

período de 10 a 25 anos, a mortalidade prematura entre a terceira e quarta década 

de vida (KOWALSKI et al., 2007).  E assim, infecção e inflamação nos pulmões são 

fatores interdependentes e concomitantes, mas distintos, que contribuem para a 
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deterioração da função pulmonar e, consequentemente, para a grande redução na 

expectativa de vida (ROWNTREE & HARRIS, 2003; MORAES et al., 2006). 

 

A busca de biomarcadores de atividade para a doença apontou para a 

presença de grande infiltrado neutrofílico e de elastase, liberada por esses 

neutrófilos, no fluido de revestimento das vias aéreas, como os indicadores mais 

apropriados para o monitoramento em ensaios clínicos (ROWE et al., 2007; 

MAYER-HAMBLETT et al., 2007).  

 

A inflamação na FC envolve majoritariamente os neutrófilos, que são as 

células responsáveis pela resposta imunológica inata contra agentes invasores e 

constituem as células fagocíticas do sistema imune, especializadas na resposta 

imunológica imediata inespecífica.  

 

 

2.4 A fagocitose 

 

Os leucócitos são capazes de ingerir e digerir complexos imunes, restos 

celulares, agentes infecciosos, células senescentes e corpos estranhos num 

processo denominado de fagocitose que envolve os seguintes passos principais: a) 

migração e quimiotaxia; b) reconhecimento e adesão ao agente lesivo; c) 

englobamento; d) degranulação e e) degradação do patógeno. Este processo é 

realizado basicamente por vários tipos celulares tais como macrófagos, neutrófilos 

e células dendríticas, habitualmente denominados fagócitos profissionais. Nos 
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neutrófilos, esta função está intimamente relacionada aos mecanismos de defesa 

imune (RABINOVITCH, 1995).  

 

O reconhecimento de um processo infeccioso pelo organismo 

desencadeia ativação de populações celulares distintas. Neutrófilos e monócitos 

são comumente recrutados de forma ativa, do sangue para os locais de infecção, e 

dependente de ligação às moléculas de adesão nas células endoteliais e de 

estímulos quimiotáticos expressos em resposta à infecção. Num sítio inflamado, o 

acúmulo dos fagócitos, principalmente de neutrófilos, é uma das características 

morfológicas mais importantes (ABBAS & LICHMAN, 2005).  

 

São várias as substâncias de ação quimiotática sobre os neutrófilos, 

dentre as quais: produtos derivados de bactérias (toxinas); componentes do 

sistema complemento; produtos originados de células ou tecidos necrosados; 

proteínas estranhas; produtos de degradação da fibrina, calicreína, e fator ativador 

de plasminogênio. O resultado deste processo é que os leucócitos, primeiro os 

neutrófilos e depois os monócitos, rapidamente se acumulam ao redor dos 

microorganismos infecciosos, sendo esta reação o componente central da 

inflamação. Após o recrutamento dos fagócitos, é preciso que ocorra a aderência e 

reconhecimento da partícula à membrana do fagócito. Os fagócitos têm muitos 

tipos de receptores de membrana em sua superfície que podem ser inespecíficos e 

específicos. São inespecíficos os receptores de remoção (scavenger receptors), 

receptores com atividade de lectina, integrinas e receptores toll-like; e específicos 

os receptores para Fc de IgG (FγR) e para componentes do complemento, 
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especialmente o C3b (RABINOVITCH, 1995; ALLEN & ADEREM, 1996; HAMPTON 

et al., 1998; ABBAS & LICHMAN, 2005).  

 

A maioria dos microorganismos é ingerida de forma mais eficiente após 

a opsonização. Depois de opsonizadas, as partículas se aderem aos grupos de 

receptores correspondentes na superfície de neutrófilos e macrófagos (ABBAS & 

LICHMAN, 2005). O passo seguinte, à ingestão das partículas, é totalmente 

dependente da interação entre receptor-partícula e da atividade das proteínas 

contráteis, actina e miosina, importantes na emissão dos pseudópodes. A emissão 

dos pseudópodes possibilita que a partícula seja englobada, formando um vacúolo 

fagocítico, o fagossomo, que é formado pela invaginação da membrana 

citoplasmática do fagócito. Dentro do fagócito, o vacúolo fagocítico, então, funde-se 

com o lisossomo, formando o fagolissosoma (ABBAS & LICHTMAN, 2005). 

 

Após a formação do fagossoma, a atividade microbicida propriamente 

dita se inicia, uma vez que ocorre a degranulação do fagossomo à fagolissossoma, 

liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS), de óxido nítrico (NOS) e de 

proteínas microbicidas dos grânulos dos polimorfonucleares, que representam o 

ponto-chave da atividade microbicida do fagócito (ABBAS & LICHTMAN, 2005; 

KOBAYASHI & De LEO, 2009). 

 

É, indiscutível, por tanto, a importância da fagocitose na proteção do 

organismo contra microorganismos e, por isto, julga-se importante a mensuração 

da atividade fagocítica dos neutrófilos. A introdução de técnicas de análise em 

citometria de fluxo, no estudo da fagocitose, contribui frente à possibilidade de se 
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trabalhar com bactérias vivas fluorescentes, de forma que a quantidade de 

informações geradas por este tipo de ensaio pode ser muito superior aos 

protocolos que utilizam apenas partículas inertes. 

 

 

2.5 O sistema NADPH oxidase 

 

O sistema NADPH oxidase é um sistema enzimático presente em 

neutrófilos, eosinófilos e fagócitos mononucleares (DECOURSEY & LIGETI, 2005). 

Estruturalmente, é composto de seis subunidades. Destas, quatro são proteínas 

citosólicas (p67 phox, p47 phox, p40 phox e Rac) e duas ligadas à membrana (GP 

91 phox e p22 phox). Estas subunidades associam-se mediante um estímulo 

adequado e formam um complexo enzimático ativo que produz O2
- (BABIOR et al., 

2002, ROOS et al., 2003)   

 

Esta atividade é restrita aos fagossomos e é regulada de forma rigorosa 

por dois mecanismos: separação das subunidades da oxidase em compartimentos 

subcelulares distintos durante o estado de repouso e modulação das interações 

protéicas reversíveis entre as subunidades (Figura 2). A ativação de 

polimorfonucleares conduz a translocação de GTP, Rac, p40 phox, p47 phox e p67 

phox para a membrana plasmática. A ligação é possibilitada através da fosforilação 

da p47 phox e de seu domínio SH3, que recruta p22 phox. Rac é uma pequena 

proteína e interage diretamente com NADPH oxidase, possibilitando a interação 

entre p67 phox, através de seu domínio de ligação, e o citocromo b558. Esta 

ligação é requerida para ativação da oxidase e possibilita a transferência de 



elétrons do NADPH para o oxigênio (BABIOR et al., 2002; ROOS et al., 2003; 

ASSARI, 2006). 

 

 

Figura 2 – Estrutura e ativação do complexo enzimático NADPH oxidase. Estrutura da enzima 
NADPH oxidase não ativada e ativada. Em fagócitos não ativados as subunidades citosólicas (p67 
phox, p47 phox, p40 phox e Rac) das subunidades ligadas à membrana (GP 91 phox e p22 phox). 
Após ativação, o complexo citosólico liga-se a subunidades ligadas à membrana ativando o surto 
respiratório e a liberação de ROS (Adaptado de ASSARI, 2006). 

 

Com ativação da NADPH oxidase, os grânulos intracelulares dos 

fagócitos se fundem com a membrana plasmática ou membrana fagossômica para 

liberar uma grande variedade de moléculas ativas, incluindo proteases e 

peroxidases, durante o surto respiratório. A ativação desta enzima tem a função de 

transferir elétrons ao oxigênio molecular (O2), produzindo grandes quantidades de 

ânions superóxidos (O2
-), os quais são metabolizados, pela superóxido dismutase 

(SOD), em H2O2 (Figura 3) e que são potencialmente tóxicos e tem livre passagem 

por membranas plasmáticas. O peróxido é degradado, pela mieloperoxidase 

(MPO), principal constituinte dos grânulos azurofílicos dos neutrófilos. A MPO está 

relacionada à produção de diversas espécies oxidantes, inclusive do ácido 
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hipocloroso (HClO), potente agente bactericida dos neutrófilos, formado pela 

oxidação de haletos. É indiscutível a função destas espécies na atividade 

microbicida, todavia, a capacidade que as ROS têm em causar danos aos tecidos 

também é muito grande, uma vez que, devido sua alta reatividade, podem destruir 

lipídeos, ácidos nucléicos, proteínas e carboidratos (HAMPTON et al., 1998; 

BABIOR et al., 2002; DECOURSEY & LIGETI, 2005). 

 

 

2.6 Evidências de regulação da imunidade inata 

 

A imunidade inata corresponde à primeira linha de defesa do organismo 

contra patógenos. Basicamente, é constituída das barreiras físicas (epitélio) e 

químicas (substâncias antibacterianas presentes nas superfícies epiteliais); células 

fagocíticas (neutrófilos e macrófagos); células NK (natural killers); células 

dendríticas; proteínas do sangue (incluindo frações do sistema complemento e 

outros mediadores da inflamação) e proteínas denominadas citocinas que regulam 

e coordenam várias atividades das células da imunidade inata. Estes componentes 

interagem entre si, de modo que o epitélio é capaz de formar uma barreira física e 

produzir fatores antimicrobianos, microorganismos que conseguem ultrapassá-la, 

deparando-se com macrófagos e outras células que expressam receptores de 

superfície, capazes de reconhecer inúmeros microorganismos, fazendo com que 

estes se tornem ávidos por fagocitar e ativar macrófagos, o que certamente 

implicaria na destruição do agente infeccioso, com indução de resposta inflamatória 

que recrutaria outros tipos celulares para o local, incluindo os neutrófilos (ABBAS & 

LICHMAN, 2005). 



 

 

Figura 3 - Produção de radicais oxidativos pelos neutrófilos. A ativação do complexo enzimático 
nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) leva ao consumo de oxigênio molecular (O2), 
que é reduzida a ânion superóxido (O2-). Em seguida a enzima superóxido dismutase converte o 
superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2), que, junto com a enzima mieloperoxidase (MPO), é 
responsável pela formação das espécies oxidantes (adaptado de HAMPTON et al., 1998). 

 

Estudos recentes tendem a explicar a ineficiência da resistência 

mediada por neutrófilos como resultante das condições do microambiente onde 

estes se defrontam com a infecção (CHMIEL & DAVIS, 2003; BOUCHER, 2004; 

CLUNES & BOUCHER, 2007). Nesta ótica, o problema primário seria o colapso do 

sistema de clearance mecânico das partículas inaladas, que incluem bactérias e 

outros microorganismos, patogênicos ou não.  
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Esta falência se explicaria pela redução progressiva do volume líquido 

periciliar, resultante da desregulação do transporte de íons e de água, para o qual o 

CFTR faz contribuições essenciais. A alteração de viscosidade deste líquido 

periciliar terminaria impedindo o movimento ciliar normal e facilitaria o 

estabelecimento de aderências entre a camada mucosa e o glicocálice, que 

terminaria por imobilizar setores da camada mucosa. Tal condição, no seio da 

massa mucosa, criaria nichos propícios à invasão por bactérias como 

Pseudomonas, que ativamente podem penetrar a camada mucosa e se adaptar 

metabolicamente ao crescimento como biofilme, capaz de perpetuar a infecção 

localmente. Atraídos para o local pela presença de produtos microbianos e 

citocinas inflamatórias, os neutrófilos tentariam, mas não conseguiriam eliminar a 

infecção já implantada, contribuindo para o dano inflamatório de diversas formas 

(BROCKBANK et al., 2005; TERHEGGEN-LARGO et al., 2005; BRENNAN, 2008; 

JACQUOT et al., 2008). 

 

Na FC os neutrófilos parecem apresentar, simultaneamente, uma 

redução da capacidade microbicida e uma exacerbação na capacidade de causar 

dano aos tecidos (WITKO-SARSAT et al., 1999; BROCKBANK et al., 2005; 

BRENNAN, 2008). A proteólise contribui para a acumulação de neutrófilos na FC 

por mais de um mecanismo, pois estudos recentes indicam a geração de fatores 

quimiotáticos a partir da matriz extracelular por proteases presentes em sítios 

inflamados nesta doença (GAGGAR et al., 2008).  

 

Não fica claro, contudo, o porquê da desregulação nas defesas inatas 

ocorrerem nestas situações e não em outras. A ligação do fenômeno observado 
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com um defeito em CFTR também não foi estabelecida, visto que este foi 

igualmente observado em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que 

não tem mutações para o gene CFTR. Tampouco está claro como um defeito na 

sinalização de IL-8, induzido pela elastase, resultaria numa tendência seletiva à 

colonização por Pseudomonas, e não numa falência generalizada da resistência às 

bactérias piogênicas. 

 

Um defeito associado à FC, reduzindo a capacidade dos neutrófilos 

eliminarem este subgrupo extremamente específico de patógenos, como sugerido 

pelas observações de HARTL et al. (2007), poderia explicar a seletividade das 

infecções encontradas. Por outro lado, isso significaria que P. aeruginosa e S. 

aureus não deveriam ser capazes de suprimir a atividade microbicida de neutrófilos 

sadios, apenas a de neutrófilos de pacientes com FC. Como o defeito evidenciado 

por Hartl e colaboradores se manifesta apenas nas vias aéreas, os efeitos dos 

patógenos seriam dependentes do sítio estudado, e, portanto detectáveis apenas 

em neutrófilos coletados de sítios de infecção de pacientes fibrocísticos. 

 

Alternativamente, poderia haver um defeito mais amplo na atividade 

microbicida do neutrófilo dos fibrocísticos, mas que, devido à redundância dos 

mecanismos de defesa, só ganhasse relevância clínica frente à patógenos 

especialmente virulentos, como os citados, e, possivelmente, apenas em 

microambientes desfavoráveis, como a interface mucociliar, depletada de água e 

oxigênio. Neste caso, o defeito poderia ser evidenciado em células coletadas de 

sítios não infectados, inclusive no sangue. 
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Esta possibilidade é consistente com a observação de que CFTR é 

expresso por neutrófilos, e pode, portanto, ter um papel na atividade microbicida 

e/ou na indução de apoptose, essencial para a regulação das populações celulares 

adultas (CLARKE & CLARKE, 1996), pelo surto oxidativo, duas funções essenciais 

ao papel de defesa do neutrófilo. Resultados de estudos recentes (BLOHMKE et 

al., 2008) indicam que, de fato, leucócitos mononucleares de sangue periférico 

isolados de pacientes com FC diferem dos de controles sadios nas suas respostas 

a P. aeruginosa e a Burkholderia cepacia, o que reforça esta possibilidade. 

 

CFTR desempenha, segundo vários estudos em modelos experimentais 

da doença, um papel na imunidade inata contra P. aeruginosa em células epiteliais 

das vias aéreas (KOWALSKI & PIER, 2004; MORAES et al., 2006; KOWALSKI et 

al., 2007). Estas defesas, na superfície epitelial, envolvem mecanismos oxidativos 

que são deficientes na FC (ACCURSO, 2008; MOSKWA et al., 2007). CFTR é 

considerado um elemento importante nas defesas pulmonares contra o estresse 

oxidativo (MORAES et al., 2006; BONCOEUR et al., 2008). É de interesse, 

portanto, verificar se um defeito semelhante de defesas oxidativas não estaria 

presente nos neutrófilos, que constituem um dos principais mecanismos 

microbicidas, seja em decorrência da mutação em CFTR ou da associação entre 

esta mutação e a presença de um patógeno específico.  

 

Um aspecto importante, que precisa ser explorado em relação à 

patogênese da infecção pulmonar, é o fato de que esta não se estabelece desde o 

nascimento, mesmo com a exposição a um ambiente naturalmente contaminado, 

mas se desenvolve ao longo de vários anos (BOUCHER, 2004). De fato, a resposta 
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imune adquirida, e especialmente a produção de anticorpos, se desenvolve 

tardiamente, sugerindo que a invasão a partir de uma superfície já colonizada 

promove a resposta humoral (RATJEN, 2006). Isto significa que a interação entre 

patógeno e neutrófilo, no caso da FC, pode diferir em aspectos importantes quando 

existe anticorpo circulante, no contexto de uma infecção crônica, em relação às 

fases iniciais, em que a doença pulmonar ainda não evoluiu significativamente, e 

nas quais a intervenção terapêutica tem maior sucesso.  

 

A dimensão progressiva da infecção específica é um fator difícil de 

conciliar com a hipótese do microambiente pulmonar delineada acima. Como os 

pacientes são deficientes em CFTR desde o nascimento e como os fluxos iônicos 

mencionados se alteram numa escala de tempo muito curta, seria de se esperar 

que os eventos descritos ocorressem muito precocemente e em muitos locais da 

árvore respiratória. Como o ar que se respira pode conter com frequência P. 

aeruginosa, seria de se esperar que a colonização se passasse numa escala de 

algumas semanas ou meses e não de anos como a maioria dos estudos sugere.  

 

A partir do exposto, estabeleceu-se como hipótese deste trabalho é que 

existe uma deficiência na interação entre os neutrófilos humanos de indivíduos 

portadores de FC e patógenos, e os efeitos desta interação são diferentes quando 

se comparam pacientes e indivíduos saudáveis. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Definir a existência de diferenças quantitativas na atividade fagocítica e 

na ativação do surto respiratório entre os neutrófilos de pacientes com Fibrose 

Cística e de indivíduos saudáveis através da avaliação funcional destes neutrófilos 

por citometria de fluxo.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Padronizar ensaio em citometria de fluxo, utilizando sangue humano 

total, para monitorar e quantificar o surto respiratório e a interação entre neutrófilos 

e bactérias, utilizando como alvos bactérias Escherichia coli geneticamente 

modificadas para expressar a proteína fluorescente verde (GFP). 
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 Estabelecer protocolos de quantificação das bactérias ingeridas e de 

ativação do surto respiratório. 

 
 
 Comparar o comportamento de neutrófilos de portadores de FC com os 

de doadores sadios. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Pacientes e controles 

 

Neste estudo, foram incluídos pacientes pediátricos, com faixa etária 

compreendida entre cinco e 24 anos de idade, diagnosticados com Fibrose Cística 

(FC), atendidos no Ambulatório de Nutrição do Instituto Fernandes Figueira (IFF) 

da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), instituição pública de referência do Estado 

do Rio de Janeiro. Participaram do estudo, como grupo controle, doadores 

voluntários, de ambos os sexos, com faixa etária entre 19 e 57 anos de idade, 

saudáveis, captados no Laboratório de Fisiopatologia Humana do IFF / FIOCRUZ.  

 

Os pacientes (ou os responsáveis, no caso de indivíduos menores de 18 

anos de idade) e os controles, todos maiores de idade, assinaram Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE; ANEXO I) quanto à participação no 

estudo. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFF, 

licença nº 0049.0.008.000-08 em 19 de Fevereiro de 2009 e é parte integrante de 
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um projeto maior, multicêntrico, intitulado “Desenvolvimento e Avaliação de 

Tecnologias de Diagnóstico Clínico e Molecular da Fibrose Cística”, aprovado pelo 

CEP/FIOCRUZ sob o número de registro 435/08 e coordenado pelo Dr. Pedro 

Hernan Cabello Acero. O mesmo projeto permitiu as identificações de mutações 

em CFTR que foram realizadas pelo Laboratório de Genética Humana do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC) / FIOCRUZ, sob a responsabilidade da Dr.ª Giselda Kalil de 

Cabello, que cobrem as 17 mutações mais comuns, por métodos de análise do 

polimorfismo de comprimento dos fragmentos de restrição (restriction fragment 

lenght polymorphism, RFLP), ou por reação em cadeia pela polimerase de alelo 

específico (polymerase chain reaction, PCR). 

 

Portanto, os indivíduos estudados foram agrupados como se segue: 

 

 1º. Pacientes com diagnóstico de FC (quadro clínico compatível, teste de 

suor positivo e análise genética); 

 

 2º. Doadores voluntários adultos em boas condições de saúde, com idade 

entre 18 e 65 anos e com peso superior a 50 kg.  

 

Foram excluídos do estudo indivíduos que, no momento da entrevista 

para assinatura do termo de consentimento, declararam ter alguma infecção ou ser 

portadores de alguma doença crônica, mulheres grávidas e lactantes, assim como 

portadores de doença hematológica, cardíaca, renal, pulmonar, hepática, auto-

imune, com diabetes tipo I ou tipo II, lesão vascular, hipertireoidismo, hanseníase, 
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tuberculose, câncer, sangramento anormal, convulsão após os dois anos de idade, 

epilepsia ou que informaram outras doenças. Foram também excluídos indivíduos 

que tinham feito uso de ácido acetilsalicílico (aspirina) nos três dias que 

antecederam a coleta do sangue. 

 

 

4.2 Metodologia 

 

Estipulados os critérios que estabeleciam a seleção dos pacientes e 

controles, foi instituído, com finalidade de nortear a realização dos ensaios, um 

fluxograma da metodologia aplicada neste estudo, representada a seguir (Figura 

4). 
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Figura 4 – Fluxograma de trabalho. 
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4.3 Coleta de sangue 

 

Para o ensaio foi utilizado sangue venoso periférico anticoagulado. 

Aproximadamente 4 mL foram coletados em tubo vacutainer (Becton Dickinson, 

Rutherford, NJ), contendo heparina lítica como anticoagulante. As amostras de 

sangue foram mantidas à temperatura ambiente até o momento do processamento, 

por um período não superior a 24 horas após a coleta. 

 

 

4.4 Ensaio para surto oxidativo 

 

Este ensaio foi baseado na padronização feita por RICHARDSON et al. 

(1998). As amostras de 50 μL de sangue total receberam 12 μL de PMA 8,3 μM, 

obtendo-se uma concentração final de 1,6 μM. Após serem misturadas no agitador 

mecânico, as amostras foram incubadas em banho-maria, sem agitação, por 15 

minutos a 37 ºC. Em seguida, foram adicionados 12 μL de DHR 8,25 μg/mL 

(concentração final 1,5 μg/mL) por tubo. As amostras foram misturadas no agitador 

mecânico e incubadas por mais 15 minutos a 37 °C, sem agitação.  

 

As hemácias foram lisadas, com 1 mL da solução de lise em incubações 

de 10 minutos, à temperatura ambiente, com as amostras protegidas da luz,  por 

papel alumínio. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 500 xg por 7 

minutos, e lavadas com 1 mL de PBS 1X. Depois de centrifugadas a 500 xg por 

mais 7 minutos, as amostras foram ressuspendidas em 500 μL de PBS 1X. Para 
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cada amostra ativada, foram preparados, de forma semelhante ao descrito para o 

tubo ativado, um tubo branco, que só continha células (sem PMA e sem DHR) e um 

tubo controle que continha células e DHR (sem PMA). 

 

As amostras foram conservadas em ambiente refrigerado, entre 2 e 8 

ºC, e protegidas da luz,  até o momento da aquisição em Citômetro de Fluxo, por 

um tempo não superior a 2 horas após o término do processamento. 

 

 

4.5 Avaliação da atividade fagocítica 

 

Para essa avaliação, foram utilizadas bactérias Escherichia coli, cepa 

DH5α, transformadas geneticamente para expressar a proteína fluorescente verde 

(Green fluorescent protein, GFP; originalmente modificadas pela Dr.ª Ana Beatriz 

Furlanetto Pacheco da Universidade Federal do Rio de Janeiro e gentilmente 

cedidas pela Dr.ª Adriana Bonomo do Instituto Nacional do Câncer, em cujo 

laboratório vinham sendo rotineiramente utilizadas) como estímulo e indicador de 

fagocitose. Estas foram detectadas por citometria de fluxo, com leitura no primeiro 

canal, FL1, que corresponde ao comprimento de onda de aproximadamente 523 

nm.  

 

4.5.1 Cultivo de bactérias 

 

As bactérias, previamente criopreservadas, em caldo de crescimento 

BactoTM Todd Hewitt Broth (THB; Becton Dickinson Diagnostics, Sparks, Maryland) 
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com 20% de glicerol, na concentração aproximada de 1 x 107 UFC, a – 80 ºC, 

foram inoculadas, no momento do descongelamento, em meio de cultura Luria-

Bertani (LB) (pH 7,0) estéril (composto por triptona 1%, extrato de levedura 0,5% e 

cloreto de sódio 1%). Os inóculos foram preparados na proporção de 100 μL da 

cultura estoque para cada 1 mL de meio LB, com incubação overnight  a 37 ºC em 

estufa com agitação a 200 OPM. 

 

O cultivo bacteriano foi transferido para tubo Eppendorf de 1,5 ml e 

centrifugado a 13.400 rpm por 5 minutos, sendo  o depósito ressuspendido em PBS 

para  adição a cada amostra de sangue numa quantidade de 2,4 x 108 bactérias 

por tubo. 

 

4.5.2 Quantificação das bactérias 

 

As leituras foram realizadas em espectrofotômetro UV-Visível BioMate 

3S (Thermo Scientific) no comprimento de onda de 600 nm, considerando-se que 1 

D.O. corresponde a 8,0 x 108 bactérias por mL de meio (LIN et al., 2010). 

 

4.5.3 Ensaio de Fagocitose 

 

As bactérias, ressuspendidas em 12 μL de PBS 1X, foram adicionadas a 

50 μL de sangue periférico numa concentração estimada para oferecer 400 

bactérias para cada neutrófilo. Após adição das bactérias, as amostras foram 

incubadas por 30 minutos à temperatura de 37 ºC. Em seguida, as hemácias foram 

lisadas e seus restos eliminados por lavagem de suspensão celular, conforme 
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descrito anteriormente no ensaio do surto oxidativo. Como controle de fagocitose 

para este ensaio, foi preparado um tubo branco com sangue e 12 mL de 

citocalasina 10 μM (sem bactérias) e um tubo controle com sangue, bactérias e 

citocalasina em concentrações e preparo similares ao anteriormente descrito. 

 

Finalizada a técnica, as amostras foram mantidas sob refrigeração, entre 

2 e 8 ºC, protegidas da luz,  até o momento da aquisição em citômetro de fluxo por 

um período inferior a 2 horas após o término do ensaio. 

 

 

4.6 Citometria de Fluxo 

 

As aquisições foram realizadas em citômetro de fluxo FACS Calibur® 

(Becton Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA) que utiliza o 

programa Cell Quest (Becton Dickinson) para a aquisição dos dados. 

 

Os neutrófilos foram identificados e sua região demarcada de acordo 

com o perfil característico de tamanho contra granulosidade. A fluorescência da 

rodamina-123 foi medida no primeiro canal do citômetro, FL1, utilizando a faixa de 

detecção correspondente ao comprimento de onda de 523 nm, fluorescência de 

coloração próxima à cor verde.  

 

Para cada análise, foram adquiridos, pelo menos, 5000 eventos dentro 

da região correspondente aos granulócitos / neutrófilos. Após adquiridos, os dados 

foram analisados no Programa Summit versão 4.3 (Dako Cytomation, UK). 
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4.7 Análise estatística dos dados 

 

Inicialmente os dados obtidos foram analisados no programa Graph Pad 

Prisma, versão 5.0. De acordo com os critérios de distribuição de normalidade, 

utilizando o teste de Shapiro-Wilk (BUSSAB & MORETTIN, 2002), a normalidade 

foi verificada e as análises estatísticas foram realizadas segundo os seguintes 

critérios: 

 

 Para as populações com distribuição normal foram utilizados testes 

paramétricos, ou seja, teste t (two-tailed) para comparações entre dois 

grupos, 

 

 Quando não foi possível confirmar que os grupos a serem comparados eram 

compatíveis com uma população normalmente distribuída, foram utilizados 

testes não-paramétricos. Neste caso, para comparações entre dois grupos, 

foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Para comparações entre mais de dois 

grupos foi utilizado o teste de KrusKal-Wallis.  

 

O nível de significância foi definido como p < 0,05. Estes critérios de 

análise foram realizados segundo BUSSAB & MORETTIN (2002). 
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5 RESULTADOS 

 

Durante o período compreendido entre Julho de 2009 e Setembro de 

2010, foram coletadas 127 amostras de sangue periférico humano. Deste total, 43 

vieram provenientes de pacientes fibrocísticos do IFF/FIOCRUZ; as outras 84 

amostras vieram de doadores adultos, voluntários e saudáveis utilizados como 

grupo controle, conforme descrito no Capítulo 4.  

 

 

5.1 Perfil da amostra 

 

A amostra, constituída de 43 pacientes fibrocísticos de ambos os sexos, 

com faixa etária compreendida entre 05 e 24 anos, está representada na Tabela 2. 

Estes pacientes foram diagnosticados, pela equipe médica, segundo critérios pré-

estabelecidos: teste do suor positivo, aspectos clínicos – comprometimento 

pulmonar e distúrbios gastro-intestinais – e avaliação do histórico familiar, além das 

identificações das mutações do gene CFTR, sempre que possível. 
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Tabela 2 – Dados demográficos dos pacientes 

Características Número Percentual (%) 

Total de indivíduos 43 100 

Gênero   

Masculino 20 47 

Feminino 23 53 

Cor da Pele   

Brancos 19 44 

Não brancos 24 56 

Idade (anos)   

Média + desvio padrão 10,53 + 3,60  

Mediana 11  

Os dados resumem as características gênero, idade e cor da pele de pacientes com diagnóstico confirmado 
para Fibrose Cística atendidos no ambulatório de Nutrição do Instituto Fernandes Figueira. 
* Esta classificação foi baseada na avaliação de profissionais de saúde, sendo obtidos por consulta aos 
prontuários dos pacientes. 

 

A amostra tem uma maioria de fibrocísticos pediátricos devido à 

especialidade do instituto materno-infantil. Na amostra houve um ligeiro predomínio 

do sexo feminino. Quanto à cor da pele, a proporção de pacientes classificados em 

brancos e não brancos é compatível. A classificação dos pacientes, quanto ao 

genótipo das mutações do gene CFTR (identificadas por meio de um painel de 17 

mutações), é mostrada na Tabela 3. 

 

Conforme observado a mutação do gene CFTR mais comum é a 

mutação ΔF508, apresenta-se elevada tanto em homozigose (ΔF508 / ΔF508) 

como em hetrozigose. Dentre as combinações heterozigóticas, aquelas envolvendo 

o ΔF508 foram as mais frequentes (58%). Combinações entre ΔF508 e outras 
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mutações conhecidas somam 16% do total; Combinações entre ΔF508 e outras 

mutações (não incluídas no painel pesquisado) representam 42%. Assim, o alelo 

ΔF508 é o mais frequente dentro da amostra estudada, de forma consistente com 

os dados da literatura. 

 
Tabela 3 – Frequência das principais mutações do gene CFTR no grupo de 
pacientes. 

Mutação Número Percentual (%) 

ΔF508/ΔF508 5 11,63 

ΔF508/G542X 3 6,98 

ΔF508/3120G A 2 4,65 

ΔF508/Y1092X 2 4,65 

ΔF508/N 18 41,86 

G542X/G542X 1 2,33 

G542X/N 2 4,65 

G85E/N 1 2,33 

3120G A/N 1 2,33 

N/N 5 11,63 

Não realizado 3 6,98 

Dados da identificação das mutações do gene CFTR dos pacientes fibrocísticos atendidos no Ambulatório de 
Nutrição do Instituto Fernandes Figueira, obtidos pela Dr.ª Giselda Kalil Cabello (IOC/FIOCRUZ) 
* N: mutação ainda não identificada (não incluídas no painel de 17 mutações utilizadas). 

 

Por outro lado, 12% dos fibrocísticos permanecem sem a identificação 

das mutações. Verifica-se também que em 7% dos fibrocísticos ainda não foi feita a 

busca sistemática de mutações. Estes pacientes são, no entanto, classificados 

como fibrocísticos com base em outros critérios clínicos e laboratoriais. 
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5.2 Perfil dos controles 

 
Do grupo controle foram coletadas 89 amostras de sangue, das quais, 

19 foram utilizadas na fase de padronização das técnicas. As demais somam 70 e 

fazem parte do conjunto de resultados apresentados a seguir (Tabela 4). Este 

grupo de controles é formado por indivíduos de ambos os sexos, e faixa etária 

compreendida entre 19 e 57 anos de idade. 

 

Tabela 4 – Caracterização das amostras de controles. 
 

Características Número Percentual (%) 

Total de amostras 89* 100 

Gênero   

Masculino 48 54 

Feminino 41 46 

Idade (anos)   

Média + desvio padrão 30,68 + 8,70  

Mediana 31  

Os dados resumem características das amostras de indivíduos controle utilizados neste estudo. 
* Este número corresponde ao número de amostras de sangue coletadas de indivíduos controle. Algumas 
vezes um mesmo indivíduo pode ter doado sangue mais de uma vez. 
 

 

5.3 Padronização do ensaio do surto respiratório 

 

Como dito anteriormente, os experimentos iniciais tiveram como objetivo 

definir protocolos e estabelecer as condições mais apropriadas para desenvolver o 

estudo. Inicialmente, o objetivo foi estabelecer um protocolo para este ensaio em 
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neutrófilos, empregando técnicas de citometria de fluxo, uma vez que não existe 

consenso padrão para esta técnica. Assim a partir de amostras de sangue total, 

utilizando PMA como ativador celular e DHR, como sonda indicadora de oxidação, 

montou-se um sistema de avaliação do surto respiratório dos neutrófilos, partindo-

se do princípio que a DHR, ao ser oxidada, transforma-se em rodamina 123, que é 

florescente e pode ser captada pelo primeiro canal do citômetro (FL1). 

 

5.3.1 Titulação dos reagentes 
 

A primeira etapa dos ensaios de padronização visou estabelecer as 

concentrações de trabalho dos reagentes (APÊNDICE I). Para isto, DHR e PMA 

foram testados nas faixas de concentração de 0,5 a 3,0 μg/mL, e de 0,4 a 2,0 μM, 

respectivamente. 

 

Os experimentos iniciais tiveram como objetivo definir as condições mais 

apropriadas para desenvolver o estudo, estabelecendo protocolos operacionais 

padrão em amostras de sangue total, utilizando PMA como ativador celular e DHR, 

como sonda indicadora do surto oxidativo, montou-se um sistema de avaliação do 

surto respiratório dos neutrófilos, com base na oxidação da DHR em rodamina 123, 

que emite fluorescência captada pelo primeiro canal do citômetro (FL1). 

 

Para análise dos dados obtidos, quatro parâmetros celulares foram 

considerados: número, tamanho, complexidade (ou granulosidade) e fluorescência. 

A combinação destes parâmetros permitiu separar os tipos celulares, avaliar a 
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fluorescência emitida por estes e calcular o índice de estimulação (IE) e o 

percentual de células estimuladas (%E). 

 

Rotineiramente, num primeiro gráfico, foram combinados os parâmetros 

de tamanho e granulosidade, permitindo a diferenciação entre os principais tipos de 

leucócitos. A região de interesse (neutrófilos) está indicada na Figura 5, painel 

esquerdo, como região R. 

 

Na etapa seguinte, a partir das células em R, foi construído um 

histograma, combinando os parâmetros número de células e fluorescência, o que 

permite avaliar a intensidade de fluorescência das células individuais e o padrão de 

fluorescência da região selecionada (Figura 5, à direita). Desta forma, então, foi 

possível determinar a intensidade média de fluorescência (MFI) da região (R1, R2, 

R3) de interesse. As regiões R1, R2 e R3 correspondem à mesma região R, de 

uma mesma amostra de sangue submetida a diferentes tratamentos: R1 

corresponde à amostra não tratada, R2 corresponde à amostra tratada com DHR e 

R3 corresponde à amostra tratada com DHR e PMA. As regiões R4 e R5 

correspondem à fluorescência de R1; R6 e R7 à região de fluorescência de R2; e, 

R8 e R9 correspondem à fluorescência de R3. 

 

O índice de estimulação (IE) foi calculado pela razão da MFI das células 

estimuladas (amostra com DHR e PMA) pela MFI das não estimuladas (amostra 

com DHR).  O percentual do número de células estimuladas (%E) foi calculado pela 

diferença entre o percentual de células estimuladas (amostra com DHR e PMA) e o 

percentual das células autofluorescentes (amostra com DHR).  



 
Figura 5 – Detecção da ativação do surto respiratório pela oxidação da DHR. Dados provenientes de 
uma amostra de sangue humano de um indivíduo saudável. Painéis à esquerda ilustram a distribuição 
dos parâmetros por tamanho (eixo x) contra granulosidade (eixo y) em escala linear com as diferentes 
populações leucocitárias. Em R (1,2 e 3) tem-se a região de neutrófilos. Nos painéis à direita, em 
escala logarítima na base 10 (Log10), a fluorescência das células selecionadas em R. A: amostra não 
marcada e não estimulada (BRANCO); B: amostra marcada com dihidrorodamina 123 (DHR) 1,5 
μg/mL e não estimulada – controle (CONTROLE); C: amostra marcada (DHR) e estimulada por 
forbol-12-miristato-13-acetato (PMA) 1,6 μM (ESTIMULADO). IE = 350,72 ÷ 4,03 = 87,03. %E = 
94,83 – 6,73 = 88,10.  
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Em seguida, os dados obtidos na titulação dos reagentes foram 

avaliados quanto aos parâmetros de IE e %E. Com base nos resultados obtidos, 

dois gráficos de linhas foram construídos. O primeiro (Gráfico 1) ilustra a relação 

entre a concentração dos reagentes e o índice de estimulação das células. O 

segundo (Gráfico 2) mostra a relação entre a concentração dos reagentes e o 

percentual de células estimuladas. 

 

Gráfico 1 – Dependência do índice de estimulação em relação à concentração de DHR e PMA. Os 
dados são a média + EPM do índice de estimulação de cinco amostras de sangue periférico 
provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle. No eixo x: concentração do PMA (0,4 – 2,0 
μM); no eixo Y: índice de estimulação; nas linhas: concentração de DHR (0,5 – 3,0 μg/mL). 

 

Com base nos dados dos Gráficos 1 e 2, as concentrações de DHR 1,5 

μg/mL e de PMA 1,6 μM. foram escolhidas como as que produziram as melhores 

respostas. Nestas condições a resposta é dose-dependente em relação ao PMA, 

quando expressa em índice de estimulação.  Em contraste, quando expressa em 

percentual de células estimuladas, ela já atingiu seu máximo (95%). Nenhuma 
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melhora importante foi observada com um custo maior de reagentes, seja 

aumentando a DHR (Gráfico 1), seja o PMA (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Dependência do percentual de células estimuladas em relação à concentração de DHR e 
PMA. Os dados são a média + EPM do percentual de células estimuladas de cinco amostras de 
sangue periférico provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle. No eixo x: concentração do 
PMA (0,4 – 2,0 μM); no eixo Y: percentual de células estimuladas; nas linhas: concentração de DHR 
(0,5 – 3,0 μg/mL). 

 

Estabelecidas as concentrações de uso dos reagentes, outras condições 

do ensaio foram verificadas. 

 

5.3.2 Utilização da Catalase 
 

Vários pesquisadores utilizam, nos ensaios de oxidação, catalase no 

intuito de neutralizar peróxidos que por ventura tenham se difundido no meio 

extracelular (HENDERSON & CHAPPELL, 1993; van PELT et al., 1996). E, por 

isto, considerou-se importante analisar o efeito da catalase sobre o sistema de 

oxidação de neutrófilos, utilizando DHR e PMA. Ao início do experimento, catalase 
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foi adicionada ao sistema na concentração final de 1,0 U/mL por tubo, juntamente 

com 12 μL de PMA, atingindo-se a concentração final de 1,6 μM. As amostras, 

após serem misturadas em agitador mecânico, sofreram incubação de 15 minutos 

em banho-maria a 37 ºC. Em seguida, foram adicionados 12 μL de DHR 

(concentração final 1,5 μg/mL) por tubo, foram misturadas no agitador mecânico e 

incubadas por mais 15 minutos a 37 °C, sem agitação. 

 

As hemácias foram lisadas, com 1 mL da solução de lise em incubações 

de 10 minutos, à temperatura ambiente, protegidas da luz,  por papel alumínio. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 500 xg por 7 minutos e lavadas com 1 

mL de PBS 1X. Depois de centrifugadas a 500 xg por mais 7 minutos, as amostras 

foram ressuspendidas em 500 μL de PBS 1X. Para cada amostra ativada, foram 

preparados, de forma semelhante ao descrito para o tubo ativado, um tubo branco, 

que só continha células (sem PMA e sem DHR) e um tubo controle que continha 

células e DHR (sem PMA). 

 

Como mostrado no Gráfico 3, a adição de catalase ao sistema não teve 

efeito estatisticamente significativo numa série de experimentos piloto, utilizando 

um grupo de 5 indivíduos controle. 

 

5.3.3 Conservação das amostras 
 

Em seguida, foi analisado o possível efeito das condições de 

acondicionamento das amostras, desde o momento da coleta até o momento de 

seu processamento, uma vez que estas foram coletadas na instituição de origem 



do paciente e transportadas até o local de realização dos testes na UFRJ. Duas 

condições foram comparadas: acondicionamento dos espécimes (i) à temperatura 

ambiente e (ii) em banho de gelo. Para o transporte, foram utilizadas caixas 

térmicas com suporte fixo para os tubos, sendo a variável a conservação à 

temperatura ambiente ou em banho de gelo. 

 

 
Gráfico 3 – Efeito da catalase sobre o surto respiratório. Os dados são a média + EPM do índice de 
estimulação (A) ou do percentual de células estimuladas (B) de quatro amostras de sangue periférico 
provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle na ausência ou na presença de catalase. 
Após avaliação estatística dos dados, utilizando teste t, não foram observadas diferenças 
significativas entre os dois tratamentos. 
 

Como ilustrado (Gráfico 4), as amostras acondicionadas e mantidas à 

temperatura ambiente até o momento de processamento apresentaram resultados 

ligeiramente superiores, mas não foram observadas diferenças significativas (p > 

0,05) entre as duas condições. A partir deste resultado as amostras passaram a ser 

transportadas dentro de caixa térmica, com suporte fixo para tubos, à temperatura 

ambiente, sem qualquer tipo de refrigeração, até o momento de processamento. 

 

64 
 



 

Gráfico 4 – Efeito das condições de armazenamento e transporte. Os dados são a média + EPM de 
cinco amostras de sangue periférico, provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle, 
utilizando amostras de sangue conservadas à temperatura ambiente ou em banho de gelo até o 
momento do preparo. Barras brancas: sangue conservado à temperatura (Temp.) ambiente; Barras 
pretas: sangue conservado em banho de gelo. Painel A: Índice de estimulação (IE); Painel B: 
Percentual de células estimuladas (%E). Utilizando teste t não foi observada diferença significativa 
entre os tratamentos.   
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5.4 Padronização do ensaio da atividade fagocítica 

 

Este sistema quantitativo de monitoramento da interação patógeno-

neutrófilo foi padronizado utilizando bactérias E. coli – GFP e a inibição desta 

fagocitose foi avaliada pela citocalasina B. 

 

A aquisição e análise dos dados foram realizadas conforme descrito 

anteriormente. O IF é calculado pela razão da MFI dos neutrófilos fluorescentes 

(amostras com bactérias) pelas não fluorescentes (branco). O %F é medido pela 

diferença do percentual de células fluorescentes, expostas a bactérias 

fluorescentes pelo percentual de células que não fagocitaram. Para o ensaio de 

fagocitose na presença de citocalasina, os procedimentos para aquisição e análise 

dos dados foram os mesmos excetuando-se a presença de citocalasina. 
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Um experimento representativo é ilustrado por gráficos de tamanho 

versus granulosidade e histogramas de fluorescência, com as respectivas MFI 

(Figura 6).  

 

No Gráfico 5, observa-se o efeito da citocalasina B. A MFI das amostras 

expostas à citocalasina foi significativamente reduzida (58% de redução) em 

relação aos controles. A fluorescência residual evidencia bactérias presas à 

superfície do fagócito, sem a internalização subsequente da bactéria, que é inibida 

pela droga.  
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Figura 6 – Detecção da atividade fagocítica de bactérias fluorescentes por citometria de fluxo. Dados 
provenientes de uma amostra de sangue humano de um indivíduo saudável. Painéis à esquerda: 
distribuição das diferentes populações leucocitárias em função do tamanho e complexidade. R (1, 2, 
3, 4): área de granulócitos. Painéis à direita: fluorescência da população R. A: células sanguíneas 
(BRANCO); B: células sanguíneas e bactérias (BACTÉRIAS); C: células sanguíneas e citocalasina B 
(CITOCALASINA); D: células sanguíneas, bactérias e citocalasina B (CITOCALASINA + 
BACTÉRIAS); Painéis A e B: ensaio de fagocitose na ausência de citocalasina, IF = 349,65 ÷ 1,93 = 
181,16 e %F = 95,32 – 1,46 = 93,86. Painéis C e D: ensaio de fagocitose na presença de citocalasina, 
IF = 94,34 e %F = 72 (calculados de forma análoga ao ensaio de fagocitose na ausência de 
citocalasina). 
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Gráfico 5 – Comparação da atividade fagocítica dos neutrófilos na ausência e na presença de 
citocalasina B. Gráfico representa a média + EPM, de cinco amostras de sangue periférico 
provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle, incubadas com bactérias E. coli – GFP, na 
proporção estimada de 400 bactérias para um neutrófilo. Barra branca: sangue e bactérias; Barra 
preta: sangue, bactérias e citocalasina B. * Segundo teste t, diferenças significativas entre as 
amostras tratadas com citocalasina B (p <0,01) foram encontradas.  
 

 

5.5 Análise do surto respiratório em pacientes e controles 

 

Depois de estabelecida a padronização dos ensaios, os experimentos 

foram iniciados com as amostras de sangue provenientes de pacientes e do grupo 

controle. Inicialmente, as amostras destes dois grupos foram estudadas, 

independentemente de idade e gênero. Como mostrado no Gráfico 6, os grupos se 

comportam de forma semelhante quanto à estimulação celular (p > 0,05) no ensaio 

do surto respiratório, nos dois parâmetros examinados (IE e %E). 
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Gráfico 6 – Surto respiratório em neutrófilos de pacientes fibrocísticos e indivíduos saudáveis do 
grupo controle. Gráfico da distribuição dos dados entre pacientes fibrocísticos (n=43) e indivíduos do 
grupo controle (n=69), avaliados pela oxidação de DHR. Painel A: Índice de estimulação; Painel B: 
Percentual de células estimuladas. Caixa branca: pacientes; Caixa hachurada: controles. A linha 
horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro (25) e terceiro quartil 
(75) e as barras representam os desvios. Não foram observadas diferenças significativas frente aos 
testes estatísticos não paramétricos. 
 

Em seguida, as análises foram refeitas, segregando-se os pacientes em 

três faixas etárias (5 a 9 anos, 10 a 14 anos e maiores de 14 anos), 

correspondentes, a grosso modo, à infância, à adolescência e à juventude. Uma 

vez que o grupo controle é formado apenas de adultos, este não pôde ser 

separado nas mesmas faixas etárias. Como mostrado no Gráfico 7, não foram 

observadas diferenças significativas (p>0,05), entre as três faixas etárias do grupo 

de pacientes e controles, do surto respiratório dos neutrófilos, expressa em índice 

de estimulação. Porém observa-se que no grupo de pacientes maiores de 14 anos 

há menor dispersão da capacidade oxidativa, fato evidenciado pela reduzida 

amplitude interquartílica.  
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Gráfico 7 – Surto respiratório em neutrófilos de pacientes fibrocísticos de diferentes faixas etárias e 
controles. Gráfico da distribuição do Índice de estimulação dos pacientes (5 a 9 anos: n=19, 10 a 14 
anos: n=20, maiores 14 anos: n=4) e dos controles. Caixa branca: pacientes; Caixa hachurada: 
controles (n=69). A linha horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do 
primeiro (25) e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. Não foram observadas 
diferenças significativas frente aos testes estatísticos não paramétricos. 
 

Em seguida, os pacientes sofreram uma estratificação adicional por 

gênero. Neste caso o grupo controle também foi subdividido por gênero. Como 

mostrado no Gráfico 8, observa-se que há diferença da capacidade oxidativa dos 

neutrófilos dos grupos de pacientes com faixa etária entre 05 e 09 anos e entre 10 

e 14 anos, relacionada à idade e ao sexo, sendo esta resposta deficitária nos 

pacientes do sexo feminino.  
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Gráfico 8 – Comparação do surto respiratório entre pacientes fibrocísticos e controles saudáveis em 
função do sexo e da faixa etária. Gráfico da distribuição do índice de estimulação dos pacientes (sexo 
feminino: 5 a 9 anos, n=11; 10 a 14 anos, n=9 maiores 14 anos, n=3 e sexo masculino: 5 a 9 anos, 
n=8; 10 a 14 anos, n=11; maiores 14 anos, n=1) e controles (mulheres: n=36; homens: n=33). Caixa 
rosa: mulheres; Caixa azul: homens; Caixa hachurada: controles. A linha horizontal representa a 
mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro (25) e terceiro quartil (75) e as barras 
representam os desvios. Foi observada diferença significativa, por meio de comparação binária (*p < 
0,05) pelo teste de Mann Whitney entre o grupo de pacientes com faixa etária entre 05 e 09 anos e 
entre 10 e 14 anos.  
 

Em seguida, procurou-se avaliar a relação entre a presença de 

mutações identificáveis do gene CFTR e a ativação do surto respiratório. A 

mutação ΔF508 é a mais comum e serviu de base para a classificação do grupo de 

pacientes em três subgrupos: (i) homozigóticas para ΔF508, (ii) heterozigóticas 

para ΔF508 e (iii) portadores de outras mutações.  

  

No Gráfico 9, as respostas ao surto oxidativo dos neutrófilos entre os 

subgrupos formados e o grupo controle foram comparadas. Apesar de ser observar 

uma tendência entre o subgrupo dos portadores de outras mutações e o grupo 

controle, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 
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Gráfico 9 – Surto respiratório em pacientes fibrocísticos pela presença ou ausência de ΔF508 e em 
controles. Gráfico da distribuição do índice de estimulação em pacientes homozigóticos para a 
mutação ΔF508 (ΔF508/ΔF508; n=5), heterozigóticos (ΔF508/X; n=25), com as outras mutações (n= 
10) e o grupo controle (n=69). Caixas brancas: pacientes; Caixa hachurada: controles. A linha 
horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro (25) e terceiro quartil 
(75) e as barras representam os desvios. Não foram observadas diferenças significativas frente aos 
testes estatísticos não paramétricos. 
 

 

5.6 Análise da atividade fagocítica em pacientes e controles 

 

Amostras de sangue provenientes de pacientes fibrocísticos e do grupo 

controle foram incubadas com bactérias E. coli geneticamente modificadas (E. coli 

– GFP), como estímulo e indicador de fagocitose. Onde indicado, citocalasina B foi 

utilizada para bloquear a fagocitose. Comparando-se a resposta fagocítica entre os 

grupos (pacientes e controles), independentemente de idade e sexo, não foram 

encontradas diferenças significativas nos dois parâmetros estudados (IF e %F). 

Diferenças significativas foram encontradas entre amostras incubadas na presença 

e na ausência de citocalasina (p <0,01). 
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Gráfico 10 – Atividade fagocítica em neutrófilos de pacientes fibrocísticos e de controles. Gráfico da 
distribuição da atividade fagocítica em pacientes fibrocísticos (n=20) e o grupo controle (n=25) na 
ausência (s/) e presença (c/) de citocalasina B. Painel A: Índice de Fagocitose (IF); Painel B: 
Percentual de células fagocíticas fluorescentes (%).Caixas brancas: pacientes; Caixa hachurada: 
controles. A linha horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro (25) 
e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. Foram observadas diferenças significativas 
em relação à exposição pela citocalasina pelo teste de Mann-Whitney por meio de comparações 
binárias (*p < 0,05).  
 

Em seguida, o grupo de pacientes foi estratificado em três faixas etárias 

como descrito anteriormente e a análise foi refeita em função da estratificação, 

como mostrado no Gráfico 11. Não foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos quanto as análises dos testes estatísticos não paramétricos. 

Análogo ao realizado ao estudo do surto respiratório, os pacientes de diferentes 

faixas etárias e os controles também foram segregados por gênero, e os dados 

foram reanalisados, porém não foram encontradas diferenças significativas em 

nenhuma das comparações realizadas entre os grupos, dados não mostrados. Os 

grupos ao serem segregados, apresentaram um limitado número de indivíduos 

submetidos aos ensaios o que restringe e não auxilia as interpretações das 

análises estatísticas. 
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Gráfico 11 – Atividade fagocítica em neutrófilos de pacientes de diferentes faixas etárias e de 
controles. Os dados são o índice de fagocitose em neutrófilos de pacientes (5 a 9 anos, n=7; 10 a 14 
anos, n=12; maiores 14 anos, n=1) de diferentes faixas etárias e em controles (n=25). Caixas 
brancas: pacientes; Caixa hachurada: controles. A linha horizontal representa a mediana, a caixa é 
delimitada pelos limites do primeiro (25) e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. 
Não foram observadas diferenças significativas frente aos testes estatísticos não paramétricos. 

 

Considerando à diversidade das mutações já identificadas em CFTR, 

procurou-se avaliar se a resposta fagocítica dos neutrófilos era influenciada por 

esta variedade. Utilizando o mesmo procedimento de classificação empregado 

anteriormente no surto respiratório, observou-se que não há diferenças 

significativas na atividade fagocítica dos neutrófilos entre os grupos (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Índice de fagocitose em pacientes fibrocísticos classificados pela presença ou ausência 
de ΔF508 e em controles. Gráfico da distribuição do índice de fagocitose em pacientes homozigóticos 
para a mutação ΔF508 (ΔF508/ΔF508; n=3), heterozigóticos (ΔF508/X; n=10), portadores de outras 
mutações (n= 5) e grupo controle (n=25). Caixas brancas: pacientes; Caixa hachurada: controles. A 
linha horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro (25) e terceiro 
quartil (75) e as barras representam os desvios. Não foram observadas diferenças significativas frente 
aos testes estatísticos não paramétricos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, procurou-se estabelecer critérios que permitissem 

monitorar a função imunológica dos pacientes fibrocísticos, a partir de técnicas 

relativamente fáceis, rápidas e não invasivas; e que contribuíssem para a definição 

de novos biomarcadores, relevantes para a fisiopatologia da Fibrose Cística, uma 

vez que há vários indícios de que a resposta imune inata, nestes pacientes, é 

deficiente. 

 

Na amostra estudada, proveniente da demanda aleatória de pacientes 

provenientes de um ambulatório de nutrição especializado no atendimento de 

pacientes com FC de um hospital terciário do Rio de Janeiro, ficou evidente que 

pacientes brancos e não brancos estiveram presentes em número comparáveis, 

igualmente afetados. Esta observação é consistente com estudos de FAUCZ et al. 

(2010), que destacaram o alto grau de miscigenação, no Brasil, ocasionado pela 

mistura de três grupos étnicos (europeu, africano e ameríndio), resultando em uma 

população na qual mutações em CFTR podem ser encontradas em associações 
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com uma origem étnica caucasiana. Sabe-se que a mutação ΔF508 é a mais 

comum no mundo todo. Segundo CABELLO et al. (1999), no Rio de Janeiro, sua 

incidência foi estimada em 31% dos pacientes com FC. Os resultados são 

consistentes com esta estimativa apresentando uma frequência para a mutação 

ΔF508 de 35%.  

 

Os avanços na identificação das mutações de CFTR têm sido 

importantes em casos de suspeita de FC, uma vez que diagnosticar pacientes 

fibrocísticos, nem sempre, é uma tarefa fácil de ser cumprida, apesar de ser 

considerada crucial para o prognóstico da doença. Há indícios que as mutações ou 

deleções do gene CFTR possam provocar distúrbios na função dos leucócitos 

polimorfonucleares do sangue, quer diretamente ou como consequência de uma 

inflamação ou infecção em curso (ADIB-CONQUY et al. 2008).  

 

O surto respiratório inicia-se após a fagocitose e é dependente do 

sistema NADPH oxidase (BURG & PILLINGER, 2001; JANKOWSKI & GRINSTEIN, 

1999) que, após a ativação dos neutrófilos, reduz O2, produzindo O2
-, que é 

metabolizado, pela SOD, em H2O2, o qual, por sua vez, é convertido, pela MPO, 

em HClO, importante para promover a morte de patógenos intracelulares (BABIOR 

et al., 2002). 

 

O estudo sobre a produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) é 

altamente relevante para a FC, visto que estes mediadores são importantes tanto 

para a defesa do hospedeiro como para os mecanismos de injúria tecidual em 

doenças inflamatórias. ROS produzidas em excesso, podem causar lesão dos 
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sítios inflamatórios e este perfil inflamatório é relevante para a patogênese da FC. 

Na literatura, muitos dos estudos sobre a função neutrofílica em pacientes 

fibrocísticos são realizados com células provenientes do escarro ou dos fluídos de 

lavagem broncoalveolar destes pacientes. Atualmente, ainda são poucos os 

realizados em células provenientes de sangue periférico.  

 

Contudo, é importante avaliar a função imunológica utilizando células do 

sangue periférico, também, e não apenas aquelas obtidas do lavado ou do escarro. 

Como as vias aéreas dos pacientes fibrocísticos são comumente colonizadas por 

patógenos, é difícil separar, no estudo dessas amostras, o que representa uma 

anormalidade intrínseca do neutrófilo, do que pode ser resultante da atuação de 

microorganismos presentes nas vias aéreas. Cabe lembrar, além disso, que os 

neutrófilos do sítio inflamatório são derivados dos neutrófilos circulantes, e que é 

nestes últimos que se pode evidenciar um defeito nas defesas inatas do paciente 

fibrocístico. 

 

Um estudo de BROCKBANK et al., em 2005, avaliou a produção de 

superóxido, pelo monitoramento da redução do Citocromo C por espectofotometria 

em neutrófilos purificados, utilizando N-formil-metionil-leucil-fenilamina (f-MLP) e 

PMA como agente estimulador da geração de superóxidos. Portanto, com 

metodologia distinta da utilizada neste estudo. Esses autores demonstraram que 

não havia diferenças na geração de superóxidos, induzidos pela adição de PMA, 

entre controles e pacientes, antes e após intervenção medicamentosa, com 

antibióticos por pelo menos duas semanas. Porém, evidenciaram que a geração 

espontânea dos superóxidos pelos neutrófilos dos pacientes foi significativamente 



79 
 

maior após antibioticoterapia quando comparados com o grupo controle. Assim, 

embora a ativação máxima dos neutrófilos pelo PMA seja comparável, a geração 

de ROS em condições basais pode ser estimulada em pacientes pela 

quimioterapia. 

 

O significado funcional desta ativação em condições sub-ótimas não 

esta claro. Pacientes com FC sabidamente abrigam infecções por bactérias 

virulentas no trato respiratório, o que não deveria ser o caso nos controles. 

Consequentemente a antibioticoterapia por duas semanas poderia levar à 

destruição desses microorganismos nos pacientes, mas não nos controles, e a 

função oxidativa exacerbada nos neutrófilos de pacientes poderia refletir a sua 

exposição in vivo a produtos microbianos, ou a patógenos destruídos, que não 

estariam presentes nos controles. Esta situação se aproxima da observação de que 

em infecções crônicas, como a sífilis e a lepra, a destruição de patógenos pela 

introdução da antibioticoterapia pode ter efeitos pró-inflamatórios.  

 

Considerando a hipótese de que trabalhar com células provenientes de 

amostras de sangue frescas não purificadas minimiza as possíveis variações que 

possam ocorrer em decorrência de intervenções, durante a manipulação das 

amostras foi preciso, para iniciar o trabalho, padronizar e estabelecer os protocolos 

padrões para realização dos experimentos. Portanto, buscou-se avaliar a atividade 

funcional dos neutrófilos, utilizando métodos em citometria de fluxo, a partir da 

observação da região de granulócitos, segregados por tamanho e complexidade, 

quanto à ativação do surto respiratório e quanto à capacidade fagocítica, que é um 

dos passos iniciais para que os neutrófilos possam exercer sua atividade 
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microbicida. Para isto, de forma semelhante à realizada por BROCKBANK et al. 

(2005), PMA foi utilizado como estimulador químico do surto respiratório.  

 

Neste estudo, a avaliação da capacidade fagocítica foi feita com 

bactérias E. coli GFP, utilizadas como ativadoras biológicas e indicador de 

fagocitose. No caso, as bactérias geneticamente modificadas emitem fluorescência 

verde, enquanto estão vivas. Isto representou um avanço técnico no estudo das 

interações entre neutrófilos e bactérias, relativamente às abordagens tradicionais, 

em que as bactérias são marcadas com fluoresceína, após terem sido mortas pelo 

calor, e, portanto, após terem perdido mecanismos intrínsecos de evasão ativa 

frente aos fagócitos.  

 

Há na literatura várias descrições técnicas para o ensaio de avaliação do 

surto respiratório. Em 1990, EMMENDORFFER et al. demonstraram que DHR era 

altamente sensível e específica para detectar a ativação neutrófilica. Em 1995, 

VOWELLS et al. observaram que a oxidação de DHR em rodamina era capaz de 

produzir mais fluorescência que a oxidação do diacetato de 2-7-diclorofluoresceína 

(DCF) e do  diacetato de 5,6-carboxil -2,7-diclorofluoresceína (DCF). Eles também 

demonstraram que a fluorescência gerada pela oxidação de DHR, detectada por 

citometria de fluxo, tem intensidade proporcional à quantidade de peróxido que 

reagiu, e que seu uso está associado à menor frequência de artefatos 

fluorescentes. 

 

Dentre as técnicas de ativação do surto respiratório por oxidação da 

DHR à rodamina, após ativação dos neutrófilos com PMA (HENDERSON & 
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CHAPPELL, 1993; van PELT et al., 1996; RICHARDSON et al.,1998; WALRAND et 

al., 2003), o procedimento descrito, em 1998, por RICHARDSON et al. foi escolhido 

para ser utilizado neste estudo, pois podia ser realizado com pequenos volumes de 

sangue o que é da maior importância prática em estudos envolvendo pacientes 

pediátricos. Além disso, não requeria que os granulócitos fossem purificados, o 

que, além de evitar a pré-ativação dos neutrófilos, um problema comum com os 

protocolos de purificação, torna o experimento mais simples e rápido. É mais 

provável que uma anormalidade funcional em neutrófilos que não foram 

extensamente manipulados seja relevante para a doença, do que um defeito que 

só é estudado após uma longa purificação.   

 

 O primeiro quesito avaliado foi quanto à titulação dos reagentes com 

duas finalidades principais: (i) construir uma curva dose-resposta, evitando 

estimulação celular em condições sub-ótimas; (ii) garantir a otimização do consumo 

dos reagentes, de forma que os melhores resultados fossem produzidos nas mais 

baixas concentrações eficazes, diminuindo assim o custo agregado dos 

experimentos, que é de grande importância prática na utilização futura deste 

método em ambiente hospitalar. Os resultados, além de evidenciar a resposta 

dose-dependente do IE em relação à concentração do PMA, reforçam que DHR 1,5 

μg/mL, concentração três vezes menor que a utilizada por Richardson e 

colaboradores, é suficiente para, após convertida em rodamina, produzir 

fluorescência em níveis satisfatórios e detectáveis pelo citômetro. Entretanto, a 

concentração de PMA escolhida (1,6 μM) representa o pico da ativação celular e 

nessas condições é quase duas vezes maior do que a utilizada por Richardson e 

seus colaboradores. O protocolo final desenvolvido combina as condições mais 
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favoráveis à ativação celular e ao monitoramento, fornecendo os melhores 

resultados de estimulação.   

 

Vários experimentos de oxidação utilizam a catalase como um reagente 

coadjuvante. Sabe-se que a catalase é uma enzima com ação antioxidante, capaz 

de degradar peróxidos, que se difundem no meio extracelular (HENDERSON & 

CHAPPELL, 1993; van PELT et al., 1996) e possivelmente causam dano às 

células, inclusive aos próprios neutrófilos que os produzem. 

 

Nos experimentos realizados com controles saudáveis, a catalase, 

quando acrescentada ao sistema de ativação do surto respiratório, não modificou 

significativamente a fluorescência decorrente da oxidação da rodamina nos 

granulócitos. Embora isto sugira que não tem efeito sobre a produção dos 

superóxidos após estimulação nas mesmas condições experimentais, sua 

utilização foi mantida para evitar que o ensaio diferisse em um reagente básico dos 

padrões utilizados por outros centros de referência colaboradores em São Paulo e 

Minas Gerais, com os quais o grupo colabora. 

 

Ainda na fase de padronização dos ensaios, as condições de 

acondicionamento das amostras foram avaliadas para garantir a todas as amostras 

biológicas às mesmas variáveis experimentais e, principalmente, a integridade 

delas até o momento de processamento. A partir de ensaios comparativos (Gráfico 

3), foi estabelecido o transporte dos espécimes em caixas térmicas com suporte de 

tubos, minimizando mudanças bruscas de temperatura e choques físicos, 

especialmente, durante o transporte.  
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O ensaio de fagocitose também foi avaliado na presença de citocalasina 

B. Em leucócitos humanos, a citocalasina B tem efeitos inibitórios sobre a 

citocinese, diapedese e fagocitose em decorrência da inibição dos microfilamentos 

contráteis (OKUDA, 1975). Por esta razão, a atividade fagocítica dos neutrófilos foi 

quantificada na ausência e presença de citocalasina (Figura 6 e Gráfico 5), o que 

permite destinguir a fluorescência resultante de  fagocitose (interiorizada por 

mecanismos dependentes de actina) daquela associada à superfície celular (pré-

ingestão, independente  de microfilamentos). Os dados evidenciam o bloqueio 

parcial da fagocitose pela citocalasina tendo em vista que observa-se uma queda 

na magnitude de fluorescência produzida na presença das bactérias em relação ao 

ensaio na presença de citocalasina, podendo esta fluorescência residual estar 

associada às bacterias aderidas a membrana do neutrófilo. 

 

Estabelecidas todas as padronizações e protocolos, os experimentos 

foram iniciados. À primeira vista, a análise dos resultados, independente de sexo e 

idade, obtidos para o ensaio de surto respiratório sugere que pacientes e controles 

respondem de forma semelhante ao estímulo com PMA (Gráfico 6); a atividade da 

enzima NADPH oxidase é normal, evidenciada pela oxidação do DHR em rodamina 

no surto respiratório. Tal interpretação é consistente com os achados de 

BROCKBANK et al. (2005). No entanto, frente à heterogeneidade da amostra de 

pacientes estudados, a estratificação do grupo, o mais próximo possível por idade 

e sexo, fez-se necessária e as análises foram refeitas. 
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Foi observada uma tendência do decaimento do surto respiratório com o 

aumento da idade (Gráfico 7). No entanto, sobre as análises estatísticas 

realizadas, evidenciou-se a diferença funcional entre os sexos nas faixas 

compreendidas entre 05 e 09 anos e entre 10 e 14 anos, que é significativamente 

menor entre os indivíduos do sexo feminino (Gráfico 8), o que pode implicar em 

mecanismos de disfunção imunológica dependentes do sexo e da idade. Não se 

sabe ainda se a diminuição da capacidade de oxidação de neutrófilos poderia 

ocorrer devido à mudança hormonal da idade ou ainda, extrapolando-se os fatos, a 

um possível esgotamento destes ainda na corrente sanguínea em virtude da 

colonização residente, ou pela falência do sistema imune no paciente fibrocístico, 

uma vez que a expectativa de vida destes pacientes é baixa. 

 

Este presunção seria compatível com estudos realizados por WATT et 

al. (2005) que sugerem que os neutrófilos de pacientes com FC têm uma 

capacidade limitada para restringir infecções. Estudos em proteínas do BAL, 

realizados por STAROSTA et al. (2006), em pacientes com FC apresentaram níveis 

significativamente mais elevados de oxidação de carbonilas do que os controles, 

sendo estes níveis proporcionais à quantidade de neutrófilos. Estes estudos 

sugerem que existe uma associação direta entre o aumento da capacidade 

oxidativa e a deterioração da função pulmonar do paciente, o que apóia a hipótese 

de que a abundância de ROS pode contribuir para a progressiva destruição 

pulmonar nos fibrocísticos. 

 

A atividade fagocítica dos neutrófilos também tem papel essencial e 

efetivo no combate a microorganismos invasores e na eliminação de restos 
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celulares. Porém é dependente da ligação do invasor a receptores específicos, 

localizados na superfície dos leucócitos, passo importante para que ocorra a 

ingestão (ou interiorização) do microorganismo e para que se dê início à atividade 

microbicida, que envolve uma série de eventos, dentre eles: fusão dos fagossomas 

com os lisossomos, formação dos fagolisossomas, ativação do surto respiratório e 

eliminação do patógeno (VOGLIS et al. 2009).  

 

Neste estudo, a análise da atividade fagocítica dos fibrocísticos não 

evidenciou as mesmas perdas progressivas semelhante à redução do surto 

respiratório no que diz respeito à faixa etária e ao gênero uma vez que o número 

de indivíduos submetidos era muito menor, devido às limitações da técnica 

(viabilidade das bactérias) e da demanda dos pacientes (viabilidade das células do 

sangue), o que dificultou as interpretações das análises estatísticas. A princípio, a 

capacidade fagocítica dos pacientes, independente da idade, pareceu semelhante 

à observada no grupo de controles (Gráfico 10), tanto na ausência como na 

presença de incubação de citocalasina. 

 

Nestas condições os resultados foram coerentes com estudos realizados 

por VOGLIS et al. (2009), que, a partir de neutrófilos isolados de sangue periférico, 

demonstraram que a capacidade fagocítica para E. coli é comparável entre 

neutrófilos de pacientes com FC e de voluntários saudáveis. Entretanto, estes 

autores verificaram que, quando esta atividade de fagocitose é avaliada em 

neutrófilos isolados do escarro, a capacidade fagocítica é menor nos fibrocísticos, o 

que pode ocorrer em virtude da presença de altas concentrações de peptídeos de 

neutrófilos humanos que parecem exercer efeito inibitório sobre a fagocitose de 
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neutrófilos. Assim nos estudos citados (VOGLIS et al., 2009; ALEXIS et al. 2006) o 

déficit da capacidade fagocítica é interpretado como associado às condições no 

sítio inflamatório, o que não é o caso neste estudo. 

 

Em 2006, ALEXIS et al., utilizando captação de partículas de zimosan A 

opsonizadas por IgG, demonstraram que a fagocitose é significativamente reduzida 

em fagócitos do pulmão e não nos neutrófilos da corrente sanguínea de 

fibrocísticos pediátricos, o que sugere que apenas os fatores solúveis locais (e não 

genéticos) das vias aéreas dos fibrocísticos são responsáveis pelos efeitos 

observados. O que foi sustentado por achados posteriores que mimetizaram estes 

resultados na presença de elastase neutrofílica in vitro. 

 

Outra limitação deste estudo ocorreu por razões éticas, uma vez que os 

experimentos não puderam ser realizados em crianças saudáveis. Porém esta 

limitação não impediu estabelecer uma correlação entre achados em pacientes e 

controles, porque não foram observadas diferenças significativas entre fibrocísticos 

crianças (5 a 9 anos) e controles adultos nos experimentos analisados. 

 

Frente à diversidade das mutações de CFTR e a gravidade de seus 

fenótipos, considerou-se relevante a comparação das diferentes mutações em 

relação à ativação do surto respiratório (Gráfico 9) e à atividade fagocítica (Gráfico 

12).  Em relação ao ensaio de oxidação, mutações distintas da ΔF508 parecem 

estar associadas a um surto respiratório diminuído. O que é diferente para o ensaio 

de fagocitose, em que mutações ΔF508 parecem estar associadas a uma atividade 

fagocítica aumentada. Contudo, ressalta-se que não foram observadas diferenças 
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significativas entre os grupos. Portanto, embora os relatos da literatura descrevam 

os pacientes portadores da mutação ΔF508 como sendo os indivíduos mais 

gravemente afetados, a resposta de atividade similar, entre os grupos, é compatível 

com uma patogênese multifatorial para FC.  

 

No conjunto, os dados apresentados neste trabalho suscitam algumas 

perguntas sobre o estado dos neutrófilos, na FC, especialmente quanto à 

capacidade fagocítica e metabolismo oxidativo. Funcionalmente, os neutrófilos de 

pacientes fibrocísticos parecem ter sua atividade funcional normal, porém esta 

atividade pode ficar comprometida com a evolução da doença. Podendo o defeito 

funcional ser intrínseco, não necessitando da passagem para um sítio de infecção, 

nem presumivelmente, de contato com um patógeno, uma vez que neste trabalho 

os neutrófilos eram provenientes da circulação sanguínea e as bactérias utilizadas 

não tinham relação com a colonização residente de fibrocísticos por 

microorganismos patogênicos.  

 

Mais do que isto, os resultados sugerem que pode haver uma deficiência 

progressiva da imunidade inata relacionada a fatores ligados ao sexo. Estes dados 

ainda requerem a análise de um maior número de indivíduos e numa faixa etária 

mais ampla. Como proposta de continuidade futura destes estudos considera-se 

interessante avaliar a atividade funcional de neutrófilos da corrente sanguínea, do 

escarro e do BAL de pacientes fibrocísticos, assim como as possíveis associações 

entre a colonização residente, à dosagem de citocinas pró-inflamatórias (em 

especial a IL-8) e de proteases (elastase) de alta relevância na FC. A utilização de 

alvos específicos como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus é de 
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grande interesse na FC. Em experimentos futuros, também se poderia evidenciar 

tanto a realidade imunológica destes neutrófilos frente à colonização residente 

como uma possível resposta moduladora na presença de outros microorganismos. 

Outros dados importantes de interesse seriam quanto ao histórico clínico destes 

pacientes, referentes ao tempo de tratamento, número de internações, relatos de 

agravos e avaliação de outros parâmetros clínicos laboratoriais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 As técnicas desenvolvidas, neste estudo, foram capazes de monitorar e 

quantificar a ativação do surto respiratório e a atividade fagocítica de 

neutrófilos humanos, a partir de sangue periférico, utilizando conhecimentos 

em citometria de fluxo; 

 

 Protocolos de quantificação da ativação do surto respiratório e de ingestão 

de bactérias foram estabelecidos e documentados na forma de 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

 

 Foram encontradas diferenças significativas, relacionadas à idade e sexo, na 

ativação do surto respiratório entre os neutrófilos de pacientes; 

 

 Os dados encontrados sugerem a existência de um defeito intrínseco da 

atividade funcional dos neutrófilos dos fibrocísticos, evidente após 

estratificação por gênero e idade; 
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 Este trabalho sugere que atividade funcional dos neutrófilos de pacientes 

com FC tende a decair com o aumento da idade, mesmo quando as células 

são obtidas diretamente da circulação sanguínea. 
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9 ANEXO – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 









10 APÊNDICE I – Reagentes utilizados 
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 DHR: A Dihidrorodamina 123 (Sigma Aldrich, Poole, UK) foi dissolvida a 

1 mg/mL em dimetilsulfóxido (Sigma Aldrich, Poole, UK), armazenada, em 

alíquotas de 10 μL, a  – 80 °C, conforme RICHARDSON et al. (1998),  que 

foram diluídas no momento da realização do ensaio em solução salina tampão 

fosfato (PBS) a uma concentração final de 9,25 μg/mL. 

 

 PMA: O PMA (Sigma Aldrich, Poole, UK), foi dissolvido a 1 mM em 

álcool absoluto (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA), armazenado em 

alíquotas de 100 μL, a – 20 °C, conforme RICHARDSON et al. (1998), que 

foram no momento do ensaio, diluídas a concentração final de 8,3 μM de PMA 

em PBS.  

 
 
 SOLUÇÃO DE LISE DE HEMÁCIAS: Para lise de hemácias, foi utilizada 

a solução comercial, BD FACS Lysing Solution (Becton Dickinson, San Jose, 

CA), diluída, no momento do uso, 10 vezes em água destilada e utilizada, 

conforme instrução do fabricante. 

 

 

 CITOCALASINA B: A citocalasina-B (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

EUA) foi dissolvida a 20 mM em álcool absoluto (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, EUA), armazenada em alíquotas de 100 μL,  a – 20 °C, diluídas, no 

momento do ensaio, a 10 μM em PBS. 
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 CATALASE: Catalase (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA), na 

concentração  de 5,0 x 104 U/mL em solução de fosfato de potássio 50 mM,  

pH 7,0 e 50% de glicerol, foi armazenada em alíquotas de 100 μL, a -20ºC, e 

diluídas no momento do uso a concentração final de 1,0 U/mL. 
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10 APÊNDICE II – Artigos para publicação 



PADRONIZAÇÃO DE ENSAIOS DE ATIVIDADE OXIDATIVA E 

FAGOCÍTICA DE NEUTRÓFILOS EM SANGUE HUMANO  

A. T. Praxedes, e P. Xavier Elsas*  

Depto. De Imunologia, Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes, UFRJ  

*Autor correspondente. P. Xavier Elsas, Depto. Imunologia, IMPPG-UFRJ, CCS, 

Bloco I, sala I-2-066, 21941-590, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  

 



RESUMO  
Objetivo: Padronizar ensaios para o monitoramento da capacidade fagocítica e da 

ativação do surto respiratório em neutrófilos humanos de sangue periférico de 

indivíduos saudáveis.  

Justificativa: É de fundamental importância o desenvolvimento de biomarcadores 

imunológicos da função imune. Neste trabalho procuramos padronizar ensaios por 

citometria de fluxo, utilizando neutrófilos, tendo em vista que os métodos são 

objetivos, sensíveis, específicos e não-invasivos.  

Métodos: Foram avaliadas 19 amostras de sangue de indivíduos adultos 

saudáveis. A avaliação do surto respiratório foi realizada monitorando a oxidação 

da dihidrorodamina, após ativação celular pelo forbol-12-miristato-13-acetato. Para 

avaliação da fagocitose, foram utilizadas bactérias Escherichia coli, geneticamente 

modificadas para superexpressão da proteína fluorescente verde.  

Resultados: Este trabalho permitiu estabelecer técnicas, protocolos de realização 

de ensaios considerando fatores importantes tais como: concentração de uso de 

reagentes, acondicionamento de amostras, assim como comparar o  efeito da 

catalase sobre um sistema oxidativo. Também foi possível estabelecer a atividade 

fagocítica dos neutrófilos dentro de um sistema patógeno-neutrófilo utilizando 

como alvo bactérias fluorescentes.  

Conclusões: As técnicas padronizadas são capazes de mensurar e avaliar o 

comprometimento funcional da resposta imune, quanto à função do neutrófilo, em 

especial, no que tange a respeito da capacidade fagocítica e do metabolismo 

oxidativo.  

  



INTRODUÇÃO  
Os neutrófilos constituem importante componente da defesa imune 

imediata e não específica. De forma geral, eles são capazes de ingerir e digerir 

complexos imunes, restos celulares, agentes infecciosos, células senescentes e 

corpos estranhos num processo denominado de fagocitose (RABINOVITCH, 1995; 

ALLEN & ADEREM, 1996; HAMPTON et al., 1998; ABBAS & LICHMAN, 2005).  

Durante a resposta inflamatória, os neutrófilos são prontamente 

recrutados aos sítios inflamados, onde fagocitam patógenos e restos celulares, e 

liberam uma variedade de radicais tóxicos de oxigênio decorrente da ativação do 

sistema NADPH oxidase. É indiscutível a função destas espécies na atividade 

microbicida, todavia, a capacidade que têm de causar danos aos tecidos também é 

muito grande uma vez que podem destruir lipídeos, ácidos nucléicos, proteínas e 

carboidratos (HAMPTON et al., 1998; BABIOR et al., 2002; DECOURSEY & 

LIGETI, 2005).  

A questão científica que originou este estudo partiu do interesse em 

desenvolver estudos funcionais de neutrófilos, utilizando métodos em citometria de 

fluxo, que fossem objetivos, sensíveis e específicos. Desta forma, este trabalho 

teve como objetivo principal padronizar técnicas de quantificação da capacidade 

funcional de neutrófilos em estudos utilizando citometria de fluxo que fossem 

capazes de mensurar a atividade fagocítica e a ativação do surto respiratório em 

neutrófilos humanos não purificados, provenientes da corrente sanguínea. A 

importância dos neutrófilos na proteção contra microorganismos é indiscutível e, 

por isto, julga-se necessário desenvolver estudos sobre a mensuração destas 

atividades funcionais nestas células.  

O surto respiratório foi avaliado por um método quantitativo do 

metabolismo oxidativo dos neutrófilos, baseado na reação de oxidação intracelular 

da dihidrorodamina 123 (DHR) em rodamina 123 (rodamina) – derivado 

fluorescente verde – após ativação celular dos neutrófilos pelo forbol-12-miristato-

13-acetato (PMA). (RICHARDSON et al., 1998). Usualmente, este ensaio tem sido 

utilizado como exame padrão ouro no diagnóstico da Doença Granulmatosa 

Crônica que é caracterizada por um defeito no metabolismo dos fagócitos 

(RICHARDSON et al., 1998). No entanto, este também tem sido empregado em 

estudos de doenças inflamatórias, de doenças causadas por ativação 

descontrolada de neutrófilos (DELEO & QUINN, 1996; THANNICKAL & 

FANBURG, 2000), assim como no estudo do efeito de alguns fármacos, em 



especial antibióticos, sobre a atividade dos neutrófilos (BROCKBANK et al., 2005), 

como ferramenta de acompanhamento de tratamentos (terapia gênica, transplante 

de medula óssea em animais) e, principalmente, em estudos sobre os mecanismos 

fisiopatogênicos de doenças em que o dano tecidual está relacionado à produção 

de radicais livres.  

A introdução de técnicas de análise em citometria de fluxo, no estudo 

da fagocitose, utilizando bactérias geneticamente modificadas para superexpressar 

a proteína fluorescente verde (GFP), contribui frente à possibilidade de se 

trabalhar com bactérias vivas fluorescentes, de forma que a quantidade de 

informações geradas por este tipo de ensaio pode ser muito superior aos 

protocolos que utilizam apenas partículas inertes. A avaliação da atividade 

fagocítica, neste estudo, foi realizada utilizando E. coli – GFP como alvo a fim de 

que fosse possível analisar a atividade intrínseca da fagocitose de patógenos em 

neutrófilos normais.  

 



MATERIAL E MÉTODOS  
Indivíduos: Participaram, deste estudo, 19 doadores adultos, voluntários, de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 19 e 50 anos de idade, saudáveis, 

captados no Laboratório de Fisiopatologia Humana do IFF / FIOCRUZ, que no 

declararam não ter nenhuma infecção, nem serem portadores de alguma doença 

crônica. Foram excluídos indivíduos que tivessem feito uso de ácido acetilsalicílico 

(aspirina) nos três dias que antecederam a coleta do sangue. Os participantes 

assinaram termos de consentimento livre e esclarecido relativos à sua participação 

no estudo.  

Coleta de sangue: Para o ensaio foi utilizado sangue venoso periférico 

anticoagulado. Aproximadamente 4 mL foram coletados em tubo vacutainer 

(Becton Dickinson, Rutherford, NJ), contendo heparina como anticoagulante. As 

amostras de sangue foram mantidas à temperatura ambiente até o momento do 

processamento, por um período não superior a 24 horas após a coleta.  

Ensaio para surto oxidativo: Este ensaio foi baseado na padronização feita por 

RICHARDSON et al. (1998). As amostras de 50 μL de sangue total receberam 12 

μL de PMA 8,3 μM, obtendo-se uma concentração final de 1,6 μM. Após serem 

misturadas no vortex, as amostras foram incubadas em banho-maria, sem 

agitação, por 15 minutos a 37 ºC. Em seguida, foram adicionados 12 μL de DHR 

8,25 μg/mL (concentração final 1,5 μg/mL) por tubo. As amostras foram misturadas 

no vortex e incubadas por mais 15 minutos a 37 °C, sem agitação. As hemácias 

foram lisadas, com 1 mL da solução de lise em incubações de 10 minutos, à 

temperatura ambiente, com as amostras protegidas da luz, por papel alumínio. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 500 xg por 7 minutos, e lavadas com 1 

mL de PBS 1X. Depois de centrifugadas a 500 xg por mais 7 minutos, as amostras 

foram ressuspendidas em 500 μL de PBS 1X. Para cada amostra ativada, foram 

preparados, de forma semelhante ao descrito para o tubo ativado, um tubo branco, 

que só continha células (sem PMA e sem DHR) e um tubo controle que continha 

células e DHR (sem PMA). As amostras foram conservadas em ambiente 

refrigerado, entre 2 e 8 ºC, e protegidas da luz, até o momento da aquisição em 

Citômetro de Fluxo, por um tempo não superior a 2 horas após o término do 

processamento.  

Avaliação da atividade fagocítica: Para essa avaliação, foram utilizadas 

bactérias Escherichia coli, cepa DH5α, transformadas geneticamente para 

expressar a proteína fluorescente verde (Green fluorescent protein, GFP) como 



estímulo e indicador de fagocitose. Estas foram detectadas por citometria de fluxo, 

com leitura no primeiro canal, FL1, que corresponde ao comprimento de onda de 

aproximadamente 523 nm. As bactérias, previamente criopreservadas, em caldo 

de crescimento Bacto
TM 

Todd Hewitt Broth (THB; Becton Dickinson Diagnostics, 

Sparks, Maryland) com 20% de glicerol, na concentração aproximada de 1 x 10
7 

UFC, a – 80 ºC, foram inoculadas, no momento do descongelamento, em meio de 

cultura Luria-Bertani (LB) (pH 7,0) estéril (composto por triptona 1%, extrato de 

levedura 0,5% e cloreto de sódio 1%). Os inóculos foram preparados na proporção 

de 100 μL da cultura estoque para cada 1 mL de meio LB, com incubação 

overnight a 37 ºC em estufa com agitação a 200 OPM. O cultivo bacteriano foi 

transferido para tubo Eppendorf de 1,5 ml e centrifugado a 13.400 rpm por 5 

minutos, sendo o depósito ressuspendido em PBS para adição a cada amostra de 

sangue numa quantidade de 2,4 x 10
8 

bactérias por tubo. As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro UV-Visível BioMate 3S (Thermo Scientific) no 

comprimento de onda de 600 nm, considerando-se que 1 D.O. corresponde a 8,0 x 

10
8 

bactérias por mL de meio (LIN et al., 2010). As bactérias, ressuspendidas em 

12 μL de PBS 1X, foram adicionadas a 50 μL de sangue periférico numa 

concentração estimada para oferecer 400 bactérias para cada neutrófilo. Após 

adição das bactérias, as amostras foram incubadas por 30 minutos à temperatura 

de 37 ºC. Em seguida, as hemácias foram lisadas e seus restos eliminados por 

lavagem de suspensão celular, conforme descrito anteriormente no ensaio do surto 

oxidativo. Como controle de fagocitose para este ensaio, foi preparado um tubo 

branco com sangue e 12 mL de citocalasina 10 μM (sem bactérias) e um tubo 

controle com sangue, bactérias e citocalasina em concentrações e preparo 

similares ao anteriormente descrito. Finalizada a técnica, as amostras foram 

mantidas sob refrigeração, entre 2 e 8 ºC, protegidas da luz, até o momento da 

aquisição em citômetro de fluxo por um período inferior a 2 horas após o término 

do ensaio.  

Citometria de Fluxo: As aquisições foram realizadas em citômetro de fluxo FACS 

Calibur
® 

(Becton Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA) que utiliza o 

programa Cell Quest (Becton Dickinson) para a aquisição dos dados. Os 

neutrófilos foram identificados e sua região demarcada de acordo com o perfil 

característico de tamanho contra granulosidade. A fluorescência da rodamina-123 

foi medida no primeiro canal do citômetro, FL1, utilizando a faixa de detecção 



correspondente ao comprimento de onda de 523 nm, fluorescência de coloração 

próxima à cor verde. Para cada análise, foram adquiridos, pelo menos, 5000 

eventos dentro da região correspondente aos granulócitos / neutrófilos. Após 

adquiridos, os dados foram analisados no Programa Summit versão 4.3. (Dako 

Cytomation, UK).  

Análise estatística dos dados: Inicialmente os dados obtidos foram analisados 

de acordo com os critérios de distribuição de normalidade, utilizando o teste de 

Shapiro-Wilk (BUSSAB & MORETTIN, 2002). Após a verificação de normalidade, 

foram efetuadas as análises estatísticas, conforme os critérios de uma distribuição 

normal foram utilizados testes paramétricos, ou seja, teste t (two-tailed) para 

comparações entre dois grupos. O nível de significância foi definido como p < 0,05. 

Estes critérios de análise foram realizados segundo BUSSAB & MORETTIN 

(2002).  



RESULTADOS  
As técnicas de avaliação do surto oxidativo e da atividade fagocítica 

foram desenvolvidas a partir dos seguintes ensaios de padronização:  

Inicialmente, os experimentos tiveram como objetivo definir as 

condições mais apropriadas para desenvolver o estudo, utilizando PMA como 

ativador celular e DHR, como sonda indicadora do surto oxidativo. A primeira etapa 

de padronização visou estabelecer as concentrações de trabalho dos reagentes. 

Para isto, DHR e PMA foram testados nas faixas de concentração de 0,5 a 3,0 

μg/mL, e de 0,4 a 2,0 μM, respectivamente.  

Para análise dos dados obtidos, quatro parâmetros celulares foram 

considerados: número, tamanho, complexidade (ou granulosidade) e fluorescência. 

A combinação destes parâmetros permitiu separar os tipos celulares, avaliar a 

fluorescência emitida por estes e calcular o índice de estimulação (IE) e o 

percentual de células estimuladas (%E). Num primeiro gráfico, foram combinados 

os parâmetros de tamanho e granulosidade, permitindo a diferenciação entre os 

principais tipos de leucócitos. A região de interesse (neutrófilos) está indicada na 

Figura 1, painel esquerdo, como região R. A partir das células em R, foi construído 

um histograma, combinando os parâmetros número de células e fluorescência, o 

que permite avaliar a intensidade de fluorescência das células individuais e o 

padrão de fluorescência da região selecionada (Figura 1, à direita). Desta forma, 

então, foi possível determinar a intensidade média de fluorescência (MFI) da 

região (R1, R2, R3) de interesse. As regiões R1, R2 e R3 correspondem à mesma 

região R, de uma mesma amostra de sangue submetida a diferentes tratamentos: 

R1 corresponde à amostra não tratada, R2 corresponde à amostra tratada com 

DHR e R3 corresponde à amostra tratada com DHR e PMA. As regiões R4 e R5 

correspondem à fluorescência de R1; R6 e R7 à região de fluorescência de R2; e, 

R8 e R9 correspondem à fluorescência de R3. O índice de estimulação (IE) foi 

calculado pela razão da MFI das células estimuladas (amostra com DHR e PMA) 

pela MFI das não estimuladas (amostra com DHR). O percentual do número de 

células estimuladas (%E) foi calculado pela diferença entre o percentual de células 

estimuladas (amostra com DHR e PMA) e o percentual das células 

autofluorescentes (amostra com DHR).  

Sendo assim, os dados obtidos na titulação dos reagentes foram 

avaliados quanto aos parâmetros de IE e %E. Com base nos resultados obtidos, 

dois gráficos de linhas foram construídos. O painel esquerdo (Figura 2A) ilustra a 



relação entre a concentração dos reagentes e o índice de estimulação das células. 

O painel direito (Figura 2B) mostra a relação entre a concentração dos reagentes 

e o percentual de células estimuladas. Com base nos dados da Figuras 2, as 

concentrações de DHR 1,5 μg/mL e de PMA 1,6 μM. foram escolhidas como as 

que produziram as melhores respostas. Nestas condições a resposta é dose-

dependente em relação ao PMA, quando expressa em índice de estimulação. Em 

contraste, quando expressa em percentual de células estimuladas, ela já atingiu 

seu máximo (95%). Nenhuma melhora importante foi observada com um custo 

maior de reagentes, seja aumentando a DHR (Figura 2A), seja o PMA (Figura 
2B).  

Estabelecidas estas concentrações de uso de PMA e DHR, seguiram-

se os outros experimentos que a fim de estabelecer as outras condições do ensaio 

que foram verificadas com finalidade de estabelecer a padronização dos 

protocolos operacionais do ensaio de oxidação.  

A primeira delas foi quanto à utilização da catalase neste sistema, uma 

vez que vários pesquisadores a utilizam, nos ensaios de oxidação, no intuito de 

neutralizar peróxidos que por ventura tenham se difundido no meio extracelular 

(HENDERSON & CHAPPELL, 1993; van PELT et al., 1996). A catalase foi 

adicionada no início do experimento na concentração final de 1,0 U/mL por tubo, 

juntamente com o PMA, concentração final 1,6 μM. As amostras, após serem 

misturadas em vortex, sofreram incubação de 15 minutos em banho-maria a 37 ºC. 

Em seguida, foram adicionados DHR 1,5 μg/mL concentração final, foram 

misturadas no vortex e incubadas por mais 15 minutos a 37 °C, sem agitação. As 

hemácias foram lisadas, com 1 mL da solução de lise em incubações de 10 

minutos, à temperatura ambiente, protegidas da luz, por papel alumínio. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 500 xg por 7 minutos e lavadas com 1 

mL de PBS 1X. Depois de centrifugadas a 500 xg por mais 7 minutos, as amostras 

foram ressuspendidas em 500 μL de PBS 1X. Para cada amostra ativada, foram 

preparados, de forma semelhante ao descrito para o tubo ativado, um tubo branco, 

que só continha células (sem PMA e sem DHR) e um tubo controle que continha 

células e DHR (sem PMA). Como mostrado na Figura 3, a adição de catalase ao 

sistema não teve efeito estatisticamente significativo numa série de experimentos 

piloto, utilizando um grupo de 5 indivíduos controle.  

Em seguida, foi analisado o possível efeito das condições de 

acondicionamento das amostras, desde o momento da coleta até o momento de 



seu processamento, uma vez que algumas vezes as amostras não eram 

processadas imediatamente após a coleta. Duas condições foram comparadas: 

acondicionamento dos espécimes (i) à temperatura ambiente e (ii) em banho de 

gelo. As amostras foram condicionadas em caixas térmicas com suporte fixo para 

os tubos, sendo a variável a conservação à temperatura ambiente ou em banho de 

gelo. Como ilustrado (Figura 4), as amostras acondicionadas e mantidas à 

temperatura ambiente até o momento de processamento apresentaram resultados 

ligeiramente superiores, mas não foram observadas diferenças significativas (p > 

0,05) entre as duas condições. A partir deste resultado as amostras passaram a 

ser condicionadas dentro de caixa térmica, com suporte fixo para tubos, à 

temperatura ambiente, sem qualquer tipo de refrigeração, até o momento de 

processamento.  

Em seguida, o sistema quantitativo de monitoramento da interação 

patógeno-neutrófilo foi desenhado tendo como alvo a utilização bactérias E. coli – 

GFP como estímulo e indicador de fagocitose, com introdução de citocalasina B, 

quando indicado, com finalidade de inibir a fagocitose.  

A aquisição e análise dos dados foram realizadas conforme descrito 

anteriormente. O IF foi calculado pela razão da MFI dos neutrófilos fluorescentes 

(amostras com bactérias) pelas não fluorescentes (branco). O %F é medido pela 

diferença do percentual de células fluorescentes, expostas a bactérias 

fluorescentes pelo percentual de células que não fagocitaram. Para o ensaio de 

inibição da fagocitose, na presença de citocalasina, os procedimentos para 

aquisição e análise dos dados foram os mesmos excetuando-se a presença de 

citocalasina. Um experimento representativo é ilustrado por gráficos de tamanho 

versus granulosidade e histogramas de fluorescência, com as respectivas MFI 

(Figura 5).  



Na Figura 6, observa-se a ocorrência da fagocitose e o efeito da 

inibição provocado pela utilização da citocalasina B. A MFI das amostras expostas 

à citocalasina foi significativamente reduzida (58% de redução) em relação aos 

controles. A fluorescência residual evidencia bactérias presas à superfície do 

fagócito, sem a internalização subsequente da bactéria, que é inibida pela droga.  
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DISCUSSÃO  

Neste estudo, procurou-se estabelecer critérios que permitissem 

padronizar uma técnica de avaliação funcional de neutrófilos quanto à capacidade 

oxidativa e fagocítica de neutrófilos não purificados, provenientes de amostras de 

sangue total, com finalidade de monitorar a função imunológica de indivíduos, a 

partir de técnicas relativamente fáceis, rápidas e não invasivas; e que 

contribuíssem para a definição de novos biomarcadores, relevantes para a 

resposta imune inata.  

O estudo sobre a produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) é 

altamente relevante, visto que estes mediadores são importantes tanto para a 

defesa do hospedeiro como para os mecanismos de injúria tecidual em doenças 

inflamatórias. ROS produzidas em excesso, podem causar lesão dos sítios 

inflamatórios e este perfil inflamatório.  

Na literatura, muitos dos estudos sobre a função neutrofílica são 

realizados com neutrófilos purificados. Atualmente, ainda são poucos os realizados 

em células não purificadas, por isso considerou-se interessante a hipótese de que 

trabalhar com células provenientes de amostras de sangue frescas não 

purificadas, uma vez que esta escolha minimiza as possíveis variações que 

possam ocorrer em decorrência de intervenções, durante a manipulação das 

amostras.  

Sendo assim, buscou-se avaliar a atividade funcional dos neutrófilos, 

utilizando métodos em citometria de fluxo, a partir da observação da região de 

granulócitos, segregados por tamanho e complexidade, quanto à ativação do surto 

respiratório e quanto à capacidade fagocítica, que é um dos passos iniciais para 

que os neutrófilos possam exercer sua atividade microbicida. Neste estudo, a 

avaliação da capacidade fagocítica foi feita com bactérias E. coli GFP. No caso, as 

bactérias geneticamente modificadas emitem fluorescência verde, enquanto estão 

vivas. Isto representou um avanço técnico no estudo das interações entre 

neutrófilos e bactérias, relativamente às abordagens tradicionais, em que as 

bactérias são marcadas com fluoresceína, após terem sido mortas pelo calor, e, 

portanto, após terem perdido mecanismos intrínsecos de evasão ativa frente aos 

fagócitos.  

Há na literatura várias descrições técnicas para o ensaio de avaliação 

do surto respiratório. Em 1990, EMMENDORFFER et al. demonstraram que DHR 



era altamente sensível e específica para detectar a ativação neutrófilica. Em 1995, 

VOWELLS et al. observaram que a oxidação de DHR em rodamina era capaz de 

produzir mais fluorescência que a oxidação do diacetato de 2-7-diclorofluoresceína 

(DCF) e do diacetato de 5,6-carboxil -2,7-diclorofluoresceína (DCF). Eles também 

demonstraram que a fluorescência gerada pela oxidação de DHR, detectada por 

citometria de fluxo, tem intensidade proporcional à quantidade de peróxido que 

reagiu, e que seu uso está associado à menor frequência de artefatos 

fluorescentes.  

Dentre as técnicas de ativação do surto respiratório por oxidação da 

DHR à rodamina, após ativação dos neutrófilos com PMA (HENDERSON & 

CHAPPELL, 1993; van PELT et al., 1996; RICHARDSON et al.,1998; WALRAND 

et al., 2003), o procedimento descrito, em 1998, por RICHARDSON et al. foi 

escolhido para ser utilizado neste estudo, pois podia ser realizado com pequenos 

volumes de sangue o que é da maior importância prática em estudos envolvendo 

pacientes pediátricos. Além disso, não requeria que os granulócitos fossem 

purificados, o que, além de evitar a pré-ativação dos neutrófilos, um problema 

comum com os protocolos de purificação, torna o experimento mais simples e 

rápido. É mais provável que uma anormalidade funcional em neutrófilos que não 

foram extensamente manipulados seja relevante para a doença, do que um defeito 

que só é estudado após uma longa purificação.  

O primeiro quesito avaliado foi quanto à titulação dos reagentes com 

duas finalidades principais: (i) construir uma curva dose-resposta, evitando 

estimulação celular em condições sub-ótimas; (ii) garantir a otimização do 

consumo dos reagentes, de forma que os melhores resultados fossem produzidos 

nas mais baixas concentrações eficazes, diminuindo assim o custo agregado dos 

experimentos, que é de grande importância prática na utilização futura deste 

método em ambiente hospitalar. Os resultados, além de evidenciar a resposta 

dose-dependente do IE em relação à concentração do PMA, reforçam que DHR 

1,5 μg/mL, concentração três vezes menor que a utilizada por Richardson e 

colaboradores, é suficiente para, após convertida em rodamina, produzir 

fluorescência em níveis satisfatórios e detectáveis pelo citômetro. Entretanto, a 

concentração de PMA escolhida (1,6 μM) representa o pico da ativação celular e 

nessas condições é quase duas vezes maior do que a utilizada por Richardson e 

seus colaboradores. O protocolo final desenvolvido combina as condições mais 



favoráveis à ativação celular e ao monitoramento, fornecendo os melhores 

resultados de estimulação.  

Vários experimentos de oxidação utilizam a catalase como um reagente 

coadjuvante. Sabe-se que a catalase é uma enzima com ação antioxidante, capaz 

de degradar peróxidos, que se difundem no meio extracelular (HENDERSON & 

CHAPPELL, 1993; van PELT et al., 1996) e possivelmente causam dano às 

células, inclusive aos próprios neutrófilos que os produzem.  

Nos experimentos realizados com controles saudáveis, a catalase, 

quando acrescentada ao sistema de ativação do surto respiratório, não modificou 

significativamente a fluorescência decorrente da oxidação da rodamina nos 

granulócitos. Embora isto sugira que não tem efeito sobre a produção dos 

superóxidos após estimulação nas mesmas condições experimentais, sua 

utilização foi mantida para evitar que o ensaio diferisse em um reagente básico dos 

padrões utilizados por outros centros de referência colaboradores em São Paulo e 

Minas Gerais, com os quais o grupo colabora.  

As condições de acondicionamento das amostras também foram 

avaliadas para garantir a todas as amostras biológicas às mesmas variáveis 

experimentais e, principalmente, a integridade delas até o momento de 

processamento. A partir de ensaios comparativos, foi estabelecido o 

condicionamento dos espécimes em caixas térmicas com suporte de tubos, 

minimizando mudanças bruscas de temperatura e choques físicos, especialmente, 

durante uma possível necessidade de transporte, até o momento que estas 

amostras sejam processadas.  

O ensaio de fagocitose também foi avaliado na presença de 

citocalasina B. Em leucócitos humanos, a citocalasina B tem efeitos inibitórios 

sobre a citocinese, diapedese e fagocitose em decorrência da inibição dos 

microfilamentos contráteis (OKUDA, 1975). Por esta razão, a atividade fagocítica 

dos neutrófilos foi quantificada na ausência e presença de citocalasina (Figura 6), 

o que permite destinguir a fluorescência resultante de fagocitose (interiorizada por 

mecanismos dependentes de actina) daquela associada à superfície celular (pré-

ingestão, independente de microfilamentos). Os dados evidenciam o bloqueio 

parcial da fagocitose pela citocalasina tendo em vista que observa-se uma queda 

na magnitude de fluorescência produzida na presença das bactérias em relação ao 

ensaio na presença de citocalasina, podendo esta fluorescência residual estar 

associada às bacterias aderidas a membrana do neutrófilo.  



Estabelecidas todas as padronizações, os experimentos foram 

protocolados e transformados em procedimento padrões para análise da 

capacidade oxidativa do surto respiratório e da atividade fagocítica em neutrófilos 

humanos. No conjunto, os dados apresentados neste trabalho, podem servir como 

referência para as técnicas empregadas e também poderiam ser facilmente 

aplicadas em neutrófilos provenientes de outros sítios (sítios inflamados, por 

exemplo), uma vez que estes estudos desenvolvidos são capazes de avaliar o 

comprometimento funcional da resposta imune, quanto a função do neutrófilo, 

especialmente quanto à capacidade fagocítica e metabolismo oxidativo.  
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LEGENDA DE FIGURAS E GRÁFICOS 
Figura 1 – Detecção da ativação do surto respiratório pela oxidação da DHR. Dados 
provenientes de uma amostra de sangue humano de um indivíduo saudável. Painéis à esquerda 
ilustram a distribuição dos parâmetros por tamanho (eixo x) contra granulosidade (eixo y) em 
escala linear com as diferentes populações leucocitárias. Em R (1,2 e 3) tem-se a região de 
neutrófilos. Nos painéis à direita, em escala logarítima na base 10 (Log10), a fluorescência das 
células selecionadas em R. A: amostra não marcada e não estimulada (BRANCO); B: amostra 
marcada com dihidrorodamina 123 (DHR) 1,5 μg/mL e não estimulada – controle (CONTROLE); 
C: amostra marcada (DHR) e estimulada por forbol-12-miristato-13-acetato (PMA) 1,6 μM 
(ESTIMULADO). IE = 350,72 ÷ 4,03 = 87,03. %E = 94,83 – 6,73 = 88,10.  
 
Gráfico 1 – Dependência do índice de estimulação em relação à concentração de DHR e PMA. 
Os dados são a média + EPM do índice de estimulação  (A) e do percentual de células 
estimuladas (B) de cinco amostras de sangue periférico, provenientes de indivíduos do grupo 
controle. A: No eixo x: concentração do PMA (0,4 – 2,0 μM); no eixo Y: índice de estimulação; nas 
linhas: concentração de DHR (0,5 – 3,0 μg/mL); B: No eixo x: concentração do PMA (0,4 – 2,0 μM); 
no eixo Y: percentual de células estimuladas; nas linhas: concentração de DHR (0,5 – 3,0 μg/mL).  
 
Gráfico 2 – Efeito da catalase sobre o surto respiratório. Os dados são a média + EPM do índice 
de estimulação (A) ou do percentual de células estimuladas (B) de quatro amostras de sangue 
periférico provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle na ausência ou na presença 
de catalase. Após avaliação estatística dos dados, utilizando teste t, não foram observadas 
diferenças significativas entre os dois tratamentos. 
 
Gráfico 3 – Efeito das condições de armazenamento e transporte. Os dados são a média + EPM 
de cinco amostras de sangue periférico, provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle, 
utilizando amostras de sangue conservadas à temperatura ambiente ou em banho de gelo até o 
momento do preparo. Barras brancas: sangue conservado à temperatura (Temp.) ambiente; 
Barras pretas: sangue conservado em banho de gelo. Painel A: Índice de estimulação (IE); 
Painel B: Percentual de células estimuladas (%E). Utilizando teste t não foi observada diferença 
significativa entre os tratamentos.   
 
Figura 2 – Detecção da atividade fagocítica de bactérias fluorescentes por citometria de fluxo. 
Dados provenientes de uma amostra de sangue humano de um indivíduo saudável. Painéis à 
esquerda: distribuição das diferentes populações leucocitárias em função do tamanho e 
complexidade. R (1, 2, 3, 4): área de granulócitos. Painéis à direita: fluorescência da população 
R. A: células sanguíneas (BRANCO); B: células sanguíneas e bactérias (BACTÉRIAS); C: 
células sanguíneas e citocalasina B (CITOCALASINA); D: células sanguíneas, bactérias e 
citocalasina B (CITOCALASINA + BACTÉRIAS); Painéis A e B: ensaio de fagocitose na 
ausência de citocalasina, IF = 349,65 ÷ 1,93 = 181,16 e %F = 95,32 – 1,46 = 93,86. Painéis C e 
D: ensaio de fagocitose na presença de citocalasina, IF = 94,34 e %F = 72 (calculados de forma 
análoga ao ensaio de fagocitose na ausência de citocalasina). 
 
Gráfico 4 – Comparação da atividade fagocítica dos neutrófilos na ausência e na presença de 
citocalasina B. Gráfico representa a média + EPM, de cinco amostras de sangue periférico 
provenientes de diferentes indivíduos do grupo controle, incubadas com bactérias E. coli – GFP, 
na proporção estimada de 400 bactérias para um neutrófilo. Barra branca: sangue e bactérias; 
Barra preta: sangue, bactérias e citocalasina B. * Segundo teste t, diferenças significativas entre 
as amostras tratadas com citocalasina B (p <0,01) foram encontradas.  
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RESUMO 
Objetivo: avaliar a atividade funcional de neutrófilos humanos, quanto à 

capacidade fagocítica e à ativação do surto respiratório, comparando pacientes 

fibrocísticos com indivíduos saudáveis. 

Justificativa: Considerando que as mutações do gene CFTR podem afetar, 

direta ou indiretamente, a função dos neutrófilos por gerarem um defeito 

funcional seletivo, é importante avaliar se a fibrose cística prejudica a interação 

dos neutrófilos com microorganismos ou as defesas oxidativas. 

Métodos: Foram avaliadas 43 amostras de sangue de pacientes fibrocísticos e 

70 amostras de indivíduos saudáveis. A avaliação do surto respiratório foi 

realizada monitorando a oxidação da dihidrorodamina, após ativação celular 

pelo forbol-12-miristato-13-acetato. Para avaliação da fagocitose, foram 

utilizadas bactérias Escherichia coli, geneticamente modificadas para 

superexpressão da proteína fluorescente verde. 

Resultados: Nos pacientes fibrocísticos, tanto o surto respiratório como a 

atividade fagocítica parecem estar afetados, sendo evidenciada uma tendência 

ao decréscimo com o aumento da idade em ambos os parâmetros. No entanto, 

observa-se uma diferença significativa (p<0,05) na resposta oxidativa, 

relacionada à idade e ao sexo, entre os pacientes com idade entre 5 e 9 anos, 

e entre 10 e 14 anos, sendo esta capacidade diminuída nos pacientes do sexo 

feminino. 

Conclusões: Esses resultados sugerem que os neutrófilos desses pacientes 

têm a capacidade funcional diminuída com o avanço da idade, mesmo quando 

não são provenientes de sítios inflamados. Estas observações sugestionam 

que existe um defeito adquirido na imunidade inata, expresso na população 

neutrofílica indpendentemente da exposição do neutrófilo a um microambiente 

inflamado. 

 



 

INTRODUÇÃO 
 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética, com padrão de 

herança autossômica recessiva (KEREM et al., 1989; RIORDAN et al., 1989; 

ROMMENS et al., 1989), bastante frequente em caucasianos (CLUNES & 

BOUCHER, 2007), com incidência de 1:3.000 nascidos vivos (KAYNAR & 

SHAPIRO, 2010). É decorrente de uma mutação no gene para o regulador de 

condutância transmembranar da fibrose cística (cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator, ou CFTR) (DAVIS, 2006; VOTER & REN, 2008; 

KAYNAR & SHAPIRO, 2010; LOMAS & FOWLER, 2010).  

 

Clinicamente a FC manifesta-se de forma multissistêmica, tendo 

como órgãos mais afetados os pulmões, nos quais as alterações de 

viscosidade decorrentes de uma mudança na composição do muco são 

decisivas para que este não seja adequadamente eliminado, acarretando: 

susceptibilidade aumentada ao estabelecimento de infecções bacterianas 

crônicas, presença de infiltrados neutrofílicos com liberação de mediadores 

inflamatórios e formação de bronquiectasias, que podem progredir para um 

quadro de obstrução das vias aéreas, insuficiência e posterior falência 

respiratória (BOUCHER, 2004; DAVIS, 2006; PAINTER et al., 2006; RATJEN, 

2006; ACCURSO, 2008; FLUME et al., 2010). 

 

O infiltrado nos pulmões dos pacientes fibrocisticos caracteriza-se 

pela grande quantidade de neutrófilos e citocinas pró-inflamatórias, na 

presença de infecção bacteriana crônica, sugerindo que a resposta imune é e 

ineficaz, mas potencialmente danosa (CORVOL et al., 2003; PAINTER et al., 

2006; MACKERNESS et al., 2008; DOWNEY et al., 2009; KAYNAR & 

SHAPIRO, 2010). Os patógenos pulmonares relevantes para a FC são 

específicos (AMIN & RATJEN, 2008), incluindo Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa e microorganismos do complexo Burkholderia 

(JONES et al., 2004; DAY et al., 2004; TERHEGGEN-LAGRO et al., 2005; 

RATJEN, 2006; GLIKMAN et al., 2008; PROESMANS et al., 2008). A 



colonização por estas espécies microbianas já pode ser evidenciada em alguns 

pacientes precocemente, e no adulto jovem com FC é um achado muito 

freqüente. A busca de biomarcadores de atividade para a doença apontou para 

a presença de grande infiltrado neutrofílico e de elastase, liberada por esses 

neutrófilos, no fluido de revestimento das vias aéreas, como os indicadores 

mais apropriados para o monitoramento em ensaios clínicos (ROWE et al., 

2007; MAYER-HAMBLETT et al., 2007). A hipótese mais corrente para a 

patogênese da lesão pulmonar ressalta a contribuição da elastase liberada 

localmente para desregular o funcionamento das defesas antimicrobianas, e 

para iniciar o dano estrutural crônico (HARTL et al., 2007). 

 

A inflamação na FC envolve majoritariamente os neutrófilos, células 

fagocíticas do sistema imune especializadas na resposta antimicrobiana 

inespecífica. (RABINOVITCH, 1995), prontamente recrutados aos sítios 

infectados, onde fagocitam patógenos e restos celulares, e produzem uma 

variedade de radicais tóxicos de oxigênio e enzimas proteolíticas. Como 

neutrófilos exprimem a proteína CFTR, são alvos potenciais de efeitos 

deletérios dos alelos mutantes, mesmo quando ainda não foram recrutados em 

sítios inflamatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar, por citometria de fluxo, a 

função de neutrófilos do sangue humano, obtidos de controles sadios e de 

pacientes com FC, procurando definir diferenças quantitativas no surto 

respiratório e na fagocitose. 



 

MATERIAL E MÉTODOS 
Pacientes e controles: Neste estudo, foram incluídos pacientes pediátricos e 

adultos diagnosticados com Fibrose Cística (FC), de ambos os sexos e com 

faixa etária de 5 a 24 anos, atendidos no Ambulatório de Nutrição do Instituto 

Fernandes Figueira, FIOCRUZ, Rio de Janeiro. Participaram do estudo, como 

grupo controle, doadores voluntários, de ambos os sexos, com faixa etária 

entre 20 e 57 anos de idade, saudáveis. Foram excluídos do estudo indivíduos 

que declararam ter alguma infecção, ser portadores de alguma doença crônica, 

mulheres grávidas e lactantes ou que relatassem qualquer outro tipo de 

manifestação clínica. Também foram excluídos indivíduos que tinham feito uso 

de ácido acetilsalicílico (aspirina) nos três dias que antecederam a coleta do 

sangue. Para todos os controles e pacientes que participaram deste estudo, 

foram obtidas as assinaturas dos próprios, ou, no caso de menores de idade, 

do responsável legal, em termos de consentimento livre e esclarecido, relativos 

à sua participação. 

 
Coleta de sangue: Para o ensaio foi utilizado sangue venoso periférico 

anticoagulado. Aproximadamente 4 mL foram coletados em tubo vacutainer 

(Becton Dickinson, Rutherford, NJ), contendo heparina como anticoagulante e 

mantidos à temperatura ambiente até o momento do processamento, por um 

período não superior a 24 horas após a coleta. 

 
Ensaio do surto oxidativo: Este ensaio foi baseado na padronização feita por 

RICHARDSON et al. (1998). As amostras de 50 μL de sangue total receberam 

12 μL de PMA 8,3 μM, obtendo-se uma concentração final de 1,6 μM. Após 

serem misturadas no vortex, as amostras foram incubadas em banho-maria, 

sem agitação, por 15 minutos a 37 ºC. Em seguida, foram adicionados 12 μL de 

DHR 8,25 μg/mL (concentração final 1,5 μg/mL) por tubo. As amostras foram 

misturadas no vortex e incubadas por mais 15 minutos a 37 °C, sem agitação. 

As hemácias foram lisadas, com 1 mL da solução de lise em incubações de 10 

minutos, à temperatura ambiente, com as amostras protegidas da luz, por 

papel alumínio. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 500 xg por 7 



minutos, e lavadas com 1 mL de PBS 1X. Depois de centrifugadas a 500 xg por 

mais 7 minutos, as amostras foram ressuspendidas em 500 μL de PBS 1X. 

Para cada amostra ativada, foram preparados, de forma semelhante ao 

descrito para o tubo ativado, um tubo branco, que só continha células (sem 

PMA e sem DHR) e um tubo controle que continha células e DHR (sem PMA). 

As amostras foram conservadas em ambiente refrigerado, entre 2 e 8 ºC, e 

protegidas da luz, até o momento da aquisição em Citômetro de Fluxo, por um 

tempo não superior a 2 horas após o término do processamento. 

 
Ensaio de fagocitose: para esta avaliação, foram utilizadas bactérias 

Escherichia coli, cepa DH5α, transformadas geneticamente para expressar a 

proteína fluorescente verde (Green fluorescent protein, GFP) como estímulo e 

indicador de fagocitose. Estas foram detectadas por citometria de fluxo, com 

leitura no primeiro canal, FL1, que corresponde ao comprimento de onda de 

aproximadamente 523 nm. As bactérias, previamente criopreservadas, em 

caldo de crescimento BactoTM Todd Hewitt Broth (THB; Becton Dickinson 

Diagnostics, Sparks, Maryland) com 20% de glicerol, na concentração 

aproximada de 1 x 107
 UFC, a – 80 ºC, foram inoculadas, no momento do 

descongelamento, em meio de cultura Luria-Bertani (LB) (pH 7,0) estéril 

(composto por triptona 1%, extrato de levedura 0,5% e cloreto de sódio 1%). 

Os inóculos foram preparados na proporção de 100 μL da cultura estoque para 

cada 1 mL de meio LB, com incubação overnight a 37 ºC em estufa com 

agitação a 200 OPM. O cultivo bacteriano foi transferido para tubo Eppendorf 

de 1,5 ml e centrifugado a 13.400 rpm por 5 minutos, sendo o depósito 

ressuspendido em PBS para adição a cada amostra de sangue numa 

quantidade de 2,4 x 108 bactérias por tubo. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro UV-Visível BioMate 3S (Thermo Scientific) no comprimento 

de onda de 600 nm, considerando-se que 1 D.O. corresponde a 8,0 x 108 

bactérias por mL de meio (LIN et al., 2010). As bactérias, ressuspendidas em 

12 μL de PBS 1X, foram adicionadas a 50 μL de sangue periférico numa 

concentração estimada para oferecer 400 bactérias para cada neutrófilo. Após 

adição das bactérias, as amostras foram incubadas por 30 minutos à 

temperatura de 37 ºC. Em seguida, as hemácias foram lisadas e seus restos 

eliminados por lavagem de suspensão celular, conforme descrito anteriormente 



no ensaio do surto oxidativo. Como controle de fagocitose para este ensaio, foi 

preparado um tubo branco com sangue e 12 mL de citocalasina 10 μM (sem 

bactérias) e um tubo controle com sangue, bactérias e citocalasina em 

concentrações e preparo similares ao anteriormente descrito. Finalizada a 

técnica, as amostras foram mantidas sob refrigeração, entre 2 e 8 ºC, 

protegidas da luz, até o momento da aquisição em citômetro de fluxo por um 

período inferior a 2 horas após o término do ensaio. 

 
Citometria de Fluxo: As aquisições foram realizadas em citômetro de fluxo 

FACS Calibur® (Becton Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA) 

que utiliza o programa Cell Quest (Becton Dickinson) para a aquisição dos 

dados. Os neutrófilos foram identificados e sua região demarcada de acordo 

com o perfil característico de tamanho contra granulosidade. A fluorescência da 

rodamina-123 foi medida no primeiro canal do citômetro, FL1, utilizando a faixa 

de detecção correspondente ao comprimento de onda de 523 nm, 

fluorescência de coloração próxima à cor verde. Para cada análise, foram 

adquiridos, pelo menos, 5000 eventos dentro da região correspondente aos 

granulócitos / neutrófilos. Após adquiridos, os dados foram analisados no 

Programa Summit versão 4.3. (Dako Cytomation, UK). 

 
Análise estatística: Inicialmente os dados obtidos foram analisados de acordo 

com os critérios de distribuição de normalidade, utilizando o teste de Shapiro-

Wilk (BUSSAB & MORETTIN, 2002). Após a verificação de normalidade, foram 

efetuadas as análises estatísticas, utilizando testes não-paramétricos, porque 

as distribuições não eram normais na grande maioria dos casos.  Para 

comparações entre dois grupos, foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para 

comparações entre mais de dois grupos foi utilizado o teste de KrusKal-Wallis. 

O nível de significância foi definido como p < 0,05. Estes critérios de análise 

foram realizados segundo BUSSAB & MORETTIN (2002). 

 



 

RESULTADOS 
 

Durante o período compreendido entre Julho de 2009 e Setembro de 

2010, foram coletadas 112 amostras de sangue periférico humano. Deste total, 

43 vieram provenientes de pacientes fibrocisticos, atendidos no Ambulatório de 

Nutrição do Instituto Fernandes Figueria, hospital terciário especializado no 

atendimento à FC; e as outras 70 amostras vieram de doadores adultos, 

voluntários e saudáveis utilizados como grupo controle. 

 

A amostra, constituída de pacientes fibrocísticos, de ambos os 

sexos, com faixa etária compreendida entre 05 e 38 anos, está representada 

na Tabela 1. Estes pacientes foram diagnosticados, pela equipe médica, 

segundo critérios pré-estabelecidos: teste do suor positivo, aspectos clínicos – 

comprometimento pulmonar e distúrbios gastro-intestinais – e avaliação do 

histórico familiar, além das identificações das mutações do gene CFTR, sempre 

que possível. 

 

Os parâmetros de atividade oxidativa e fagocítica foram estudados, 

inicialmente, analisando as amostras de forma independente da idade e do 

gênero. No Gráfico 1, foi analisado o surto respiratório dos neutrófilos como 

monitorado pela oxidação da DHR, após a estimulação celular pelo PMA. 

Observou-se que os grupos se comportavam de forma semelhante quanto à 

estimulação celular (p > 0,05) no ensaio do surto respiratório, considerando os 

critérios de índice de estimulação e percentual de células estimuladas. 

 

No Gráfico 2, as amostras de sangue provenientes de pacientes 

fibrocísticos e do grupo controle foram incubadas com bactérias E. coli – GFP, 

utilizadas como estímulo e indicador de fagocitose. Onde indicado, citocalasina 

B foi utilizada para bloquear a fagocitose. Ao comparar a resposta fagocítica, 

entre os grupos de pacientes e controles, de forma independente da idade e do 

gênero, não foram encontradas diferenças significativas nos dois parâmetros 

analisados (índice de fagocitose e percentual de células fagocíticas 



fluorescentes). Entretanto, diferenças significativas foram encontradas entre as 

amostras incubadas na presença e na ausência de citocalasina (p <0,01).  

 

Em seguida, as análises foram refeitas, segregando-as de tal forma 

que o grupo de pacientes fosse segregado em três faixas etárias (5 a 9 anos, 

10 a 14 anos e maiores de 14 anos), correspondentes, a grosso modo, à 

infância, adolescência e juventude. Uma vez que o grupo controle é formado 

apenas de adultos, este não pôde ser separado nas mesmas faixas etárias. 

Como mostrado no Gráfico 3, não foram encontradas diferenças significativas, 

entre as três faixas etárias do grupo de pacientes e controles, quanto a 

atividade funcional dos neutrófilos, porém, no grupo de pacientes maiores de 

14 anos, observa-se uma menor dispersão da capacidade oxidativa, fato 

evidenciado pela reduzida amplitude interquartílica. Tal diferença não pode ser 

observada quanto à atividade fagocítica devido ao reduzido número de 

indivíduos submetidos ao ensaio.  

 

Em seguida, os pacientes sofreram uma estratificação adicional por 

gênero. Neste caso, o grupo controle também foi subdividido por gênero. Como 

mostrado no Gráfico 4, observa-se que a tendência de queda da capacidade 

oxidativa dos neutrófilos tende a se manter, sendo encontrada uma diferença 

significativa entre os pacientes, relacionada ao sexo e à idade, entre os 

pacientes com idade entre 5 e 9 anos e entre 10 e 14 anos. Esta mesma 

análise foi realizada para o ensaio da atividade fagocítica, porém não foram 

encontradas diferenças significativas em nenhuma das comparações. 

 



 

DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, procurou-se estabelecer critérios que permitissem 

monitorar a função imunológica dos pacientes fibrocísticos, a partir de técnicas 

relativamente fáceis, rápidas e não invasivas, e que contribuíssem para a 

definição de novos biomarcadores, relevantes para a fisiopatologia da FC, uma 

vez que há vários indícios de que a resposta imune inata, nestes pacientes, é 

deficiente (ADIB-CONQUY et al. 2008). 

 

O estudo de produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) é 

altamente relevante para a FC, visto que estes mediadores são importantes 

tanto para a defesa do hospedeiro como para os mecanismos de injúria 

tecidual em doenças inflamatórias. Na literatura, muitos dos estudos sobre a 

função neutrofílica em pacientes fibrocísticos são realizados com células 

provenientes do escarro ou dos fluídos de lavagem broncoalveolar destes 

pacientes (por exemplo, HARTL et al., 2007), e ainda são poucos os estudos 

realizados em células provenientes de sangue periférico. No entanto, sendo os 

neutrófilos produtores da proteína CFTR, foco exclusivo em células de 

infiltrados e exsudatos, deixa em segundo plano um objeto de estudo legítimo, 

interessante, e de muito mais fácil acesso e melhor controle experimental do 

que o neutrófilo já recrutado para a lesão. 

 

Como as vias aéreas dos pacientes fibrocísticos são comumente 

colonizadas por patógenos, é difícil separar, no estudo dessas amostras, o que 

representa uma anormalidade intrínseca do neutrófilo, do que pode ser 

resultante da atuação de microorganismos presentes nas vias aéreas. Cabe 

lembrar que os neutrófilos do sítio inflamatório são derivados dos neutrófilos 

circulantes, e que é nestes se pode evidenciar um defeito nas defesas inatas 

dos pacientes fibrocísticos. Por isto, também, deve-se considerar importante 

avaliar a função imunológica, utilizando células do sangue periférico.  

 



Um estudo de BROCKBANK et al., em 2005, avaliou a produção de 

superóxido, pelo monitoramento da redução do Citocromo C por 

espectofotometria (portanto, com metodologia distinta da utilizada neste 

estudo) em neutrófilos purificados utilizando PMA como agente estimulador da 

geração de superóxidos. Esses autores demonstraram que não havia 

diferenças na geração de superóxidos, induzidos pela adição de PMA, entre 

controles e pacientes antes e após intervenção medicamentosa com 

antibióticos. Em nosso estudo, a primeira análise dos resultados do ensaio de 

surto respiratório, feita independentemente de sexo e idade, sugeriu que 

pacientes e controles respondem de forma semelhante ao estímulo com PMA 

(Gráfico 1A). Tal interpretação é, portanto, consistente com os achados de 

BROCKBANK et al. (2005). No entanto, frente à heterogeneidade da amostra 

de pacientes estudados, a estratificação adicional do grupo, por idade e sexo, 

revelou-se necessária, e as análises foram refeitas. A tendência de decaimento 

do surto respiratório, com o aumento da idade, pode implicar em mecanismos 

de disfunção imunológica dependentes do sexo e da idade (Gráficos 3 e 4). 

Não se sabe ainda se a diminuição da capacidade de oxidação de neutrófilos 

poderia ocorrer devido a um possível esgotamento destes ainda na corrente 

sanguínea em virtude da colonização residente, ou pela falência do sistema 

imune no paciente fibrocístico, uma vez que a expectativa de vida destes 

pacientes é baixa. 

 

Este achado seria compatível com estudos realizados por WATT et 

al. (2005) que sugerem que os neutrófilos de pacientes com FC têm uma 

capacidade limitada para restringir infecções. Estudos em proteínas do BAL, 

realizados por STAROSTA et al. (2006), em pacientes com FC apresentaram 

níveis significativamente mais elevados de oxidação de carbonilas do que os 

controles, sendo estes níveis proporcionais à quantidade de neutrófilos. Estes 

estudos sugerem que existe uma associação direta entre o aumento da 

capacidade oxidativa e a deterioração da função pulmonar do paciente, o que 

apóia a hipótese de que a abundância de ROS pode contribuir para a 

progressiva destruição pulmonar nos fibrocísticos. 

 



Em nosso estudo, a análise da atividade fagocítica dos fibrocísticos 

evidenciou uma perda progressiva, semelhante à redução do surto respiratório 

no que diz respeito à faixa etária e ao gênero. Nas análises iniciais, a 

capacidade fagocítica dos pacientes, independente da idade, pareceu 

semelhante à observada no grupo de controles (Gráfico 2), tanto na ausência 

como na presença de incubação de citocalasina. Nestas condições os 

resultados foram coerentes com estudos realizados por VOGLIS et al. (2009), 

que, a partir de neutrófilos isolados de sangue periférico, demonstraram que a 

capacidade fagocítica para E. coli é comparável entre neutrófilos de pacientes 

com FC e de voluntários saudáveis.  

 

Entretanto, estes autores verificaram que, quando esta atividade de 

fagocitose é avaliada em neutrófilos isolados do escarro, a capacidade 

fagocítica é menor nos fibrocísticos, o que pode ocorrer em virtude da presença 

de altas concentrações de peptídeos de neutrófilos humanos que parecem 

exercer efeito inibitório sobre a fagocitose de neutrófilos. Assim nos estudos 

citados (VOGLIS et al., 2009; ALEXIS et al. 2006) o déficit da capacidade 

fagocítica é atribuído às condições no sítio inflamatório, o que não é o caso em 

nosso estudo. Contudo, quando o grupo de pacientes foi segregado por idade, 

apesar do restrito número de ensaios (Gráfico 3B), observa-se que existe uma 

tendência de reduzida capacidade fagocítica com o aumento da idade. 

 

Em 2006, ALEXIS et al., utilizando captação de partículas de 

zimosan A opsonizadas por IgG, demonstraram que a fagocitose é 

significativamente reduzida em fagócitos do pulmão e não nos neutrófilos da 

corrente sanguínea de fibrocísticos pediátricos, o que sugere que apenas os 

fatores solúveis locais (e não genéticos) das vias aéreas dos fibrocísticos são 

responsáveis pelos efeitos observados. Mais uma vez, nosso estudo não 

sustenta a idéia de que o déficit funcional resulte das condições locais no sítio 

inflamado, sendo detectável, com o aumento da idade, em neutrófilos 

circulantes. 

 

É de especial interesse que somente pacientes jovens, do sexo 

masculino, estiveram significativamente afetados em ambos os parâmetros. 



Esta seletividade sugere que os dois fenômenos, observados no mesmo grupo, 

possam ter mecanismos relacionados. Da mesma forma, sugere que o defeito 

não representa uma conseqüência obrigatória da colonização microbiana, que 

é comparável em pacientes dos dois sexos. 
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LISTA DE LEGENDAS 
 
Tabela 1 – Dados demográficos dos pacientes. 
Os dados resumem as características gênero, idade e cor da pele de pacientes com diagnóstico 
confirmado para Fibrose Cística atendidos no ambulatório de Nutrição do Instituto Fernandes 
Figueira. 

* Esta classificação foi baseada na avaliação de profissionais de saúde, sendo obtidos por 
consulta aos prontuários dos pacientes. 

 
Gráfico 1 – Surto respiratório em neutrófilos de pacientes fibrocísticos e indivíduos saudáveis do 
grupo controle. Gráfico da distribuição dos dados entre pacientes fibrocísticos (n=43) e 
indivíduos do grupo controle (n=69), avaliados pela oxidação de DHR. Painel A: Índice de 
estimulação; Painel B: Percentual de células estimuladas. Caixa branca: pacientes; Caixa 
hachurada: controles. A linha horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites 
do primeiro (25) e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. Não foram 
observadas diferenças significativas frente aos testes estatísticos não paramétricos. 

Gráfico 2 – Atividade fagocítica em neutrófilos de pacientes fibrocísticos e de controles. Gráfico 
da distribuição da atividade fagocítica em pacientes fibrocísticos (n=20) e o grupo controle (n=25) 
na ausência (s/) e presença (c/) de citocalasina B. Painel A: Índice de Fagocitose (IF); Painel B: 
Percentual de células fagocíticas fluorescentes (%).Caixas brancas: pacientes; Caixa hachurada: 
controles. A linha horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro 
(25) e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. Foram observadas diferenças 
significativas em relação à exposição pela citocalasina pelo teste de Mann-Whitney por meio de 
comparações binárias (*p < 0,05).  

Gráfico 3 – Surto respiratório e atividade fagocítica em neutrófilos de pacientes fibrocísticos de 
diferentes faixas etárias e controles. Gráfico da distribuição do índice de estimulação (A) e 
atividade fagocítica (B) dos pacientes e dos controles. A: pacientes de 5 a 9 anos: n=19, 10 a 14 
anos: n=20, maiores 14 anos: n=4 e controles n=69; B: pacientes de 5 a 9 anos, n=7; 10 a 14 
anos, n=12; maiores 14 anos, n=1 e controles n=25. Caixa branca: pacientes; Caixa hachurada: 
controles. A linha horizontal representa a mediana, a caixa é delimitada pelos limites do primeiro 
(25) e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. Não foram observadas diferenças 
significativas frente aos testes estatísticos não paramétricos. 

Gráfico 4 – Comparação do surto respiratório entre pacientes fibrocísticos e controles saudáveis em 
função do sexo e da faixa etária. Gráfico da distribuição do índice de estimulação dos pacientes (sexo 
feminino: 5 a 9 anos, n=11; 10 a 14 anos, n=9 maiores 14 anos, n=3 e sexo masculino: 5 a 9 anos, n=8; 
10 a 14 anos, n=11; maiores 14 anos, n=1) e controles (mulheres: n=36; homens: n=33). Caixa rosa: 
mulheres; Caixa azul: homens; Caixa hachurada: controles. A linha horizontal representa a mediana, a 
caixa é delimitada pelos limites do primeiro (25) e terceiro quartil (75) e as barras representam os desvios. 
Foi observada diferença significativa, por meio de comparação binária (*p < 0,05) pelo teste de Mann 
Whitney entre o grupo de pacientes com faixa etária entre 10 e 14 anos.  



 

Tabela 1  

 

Características Número Percentual (%) 

Total de indivíduos 43 100 

Gênero   

Masculino 20 47 

Feminino 23 53 

Cor da Pele   

Brancos 19 44 

Não brancos 24 56 

Idade (anos)   

Média + desvio padrão 10,53 + 3,60  

Mediana 11  
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