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RESUMO 

Os neutrófilos compõem a maior população de leucócitos circulantes no 

sangue humano, tendo importante papel na imunidade inata. Com a idade, o 

burst oxidativo, quimiotaxia e eficiência dos neutrófilos podem estar 

prejudicados, havendo subseqüente menor capacidade de destruição de 

invasores. Essas funções são mediadas por receptores e vias de sinalização 

intracelular, que consequentemente podem estar alterados no envelhecimento. 

A regulação apropriada de genes em todas as formas de vida celular é 

dependente de circuitos intracelulares ou vias de transdução de sinal. A família 

das MAP quinases constitui a maior via sinalização de processos inflamatórios 

entre a superfície celular e o núcleo. Em mamíferos são conhecidos três grupos 

principais distintamente regulados de cascatas de MAPK que levam a 

expressão de genes alterada: ERK1/2, JNK e p38 MAP quinase. Os resultados 

obtidos com neutrófilos de voluntários jovens (18 a 25 anos) demonstram 

envolvimento de ERK nos processos de adesão e transmigração celular. A 

inibição desta via de sinalização intracelular provocou diminuição significativa 

das taxas de adesão celular às HUVECs, bem como diminuição da taxa de 

transmigração de neutrófilos expostos a um estímulo quimiotático. Também 

foram observadas diferenças na comparação dos dados obtidos a partir da 

adesão de neutrófilos de voluntários jovens (n=26) e idosos (acima de 65 anos, 

n=20), sendo constatado aumento significativo da adesão do último grupo. A 

dosagem da expressão basal das moléculas de superfície não revelou 

diferenças com a inibição de pERK, sendo que a comparação entre os grupos 

jovens e idosos revelou um aumento significativo na expressão de CD11b na 

membrana dos neutrófilos de idosos. Desta forma, podemos concluir que a via 

de sinalização intracelular ERK/MAPK desempenha importante papel no 

recrutamento do neutrófilo para o tecido periférico e que esse processo 

também é afetado pelo envelhecimento, sendo provocado possivelmente pelo 

maior status inflamatório encontrado nesse grupo, bem como por provável 

desregulação nas vias de sinalização intracelular envolvidas. 
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ABSTRACT 

Neutrophils (PMNs) represent the major leukocyte population in human 

circulation, playing an important role in innate immunity. In aging, several PMN 

functions are impaired, including oxidative burst, chemotaxis and PMN 

efficiency. These functions are mediated by receptor and signaling pathways, 

which consequently may be altered in aging. Proper gene regulation is 

dependent on intracellular circuits and signal transduction pathways. MAPK 

family constitutes the major pro-inflammatory intracellular signaling pathway, of 

which ERK has been related to cell adhesion and transmigration processes, 

and implicated in neutrophil (PMN) CD11b/CD18 expression regulation. 

Adhesion results showed decreased adherence of PD-98059-incubated PMNs 

(p<0,01). Boyden chamber assays also revealed ERK-dependent PMN 

transmigration through IL-8 gradient (p<0,01). Differences were observed also 

in young (n=26) and elderly (n=20) data comparisons, showing significant 

increase of adherence rates in the latter group (p<0,01). Flow cytometry 

techniques were used in surface molecules CD11b, VLA-9, and CD31 analysis. 

None of the surface molecules showed any significant differences following 

pERK inhibition, while young and elderly groups analysis revealed CD11b 

increased levels in aging (p<0,05). Our results endorse the important role of 

ERK/MAPK signaling pathway in neutrophil recruitment to peripheral tissues. 

Evidence from the literature suggests that the continuous inflammatory 

condition found in the elderly might be due to multiple factors that accompany 

the aging process, including oxidative unbalance, tissue injury and increased 

production of inflammatory mediators, which, all together, might both lead to 

and/or result in cell signaling impairment.  
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1.1 Imunidade 

A palavra imunidade deriva do termo latim immunitas (qualidade de ser 

isento de ônus ou encargos), que se referia a desobrigações cíveis e a 

proteção a processos legais, oferecidas a senadores Romanos durante seus 

mandatos. Intrinsecamente, o termo adquiriu conotação de proteção e isenção, 

sendo, então, historicamente vinculado a ele o significado de proteção a 

doenças, mais especificamente a infecções. 

As células e moléculas responsáveis pela imunidade constituem o 

sistema imune, e suas respostas coletivas e coordenadas a substâncias 

invasoras são chamadas de resposta imune. A função fisiológica da imunidade 

é a defesa do organismo.  

Uma definição mais inclusiva do termo imunidade é a reação a 

micróbios e substâncias invasoras, como macromoléculas, proteínas e 

polissacarídeos, independente da conseqüência fisiológica ou patológica de tal 

reação. Sendo assim, imunologia pode ser compreendida como o estudo dos 

eventos celulares e moleculares que ocorrem após o organismo se deparar 

com micróbios e macromoléculas (Flajnik et al., 2004.). 

É necessário ressaltar, porém, que mesmo substâncias estranhas não-

infecciosas podem desencadear uma resposta imune. Além disso, mecanismos 

que normalmente protegem os indivíduos das infecções e eliminam 

substâncias estranhas são, por si só, capazes de causar dano tecidual e 

doença em algumas situações. 

As defesas imunitárias são mediadas por reações iniciais da imunidade 

inata e por repostas posteriores, promovidas pela imunidade adaptativa.  
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Ao contrário do que acontece com a imunidade inata, que será melhor 

abordada a seguir, a imunidade adaptativa apresenta respostas que são 

estimuladas pela exposição a agentes infecciosos e aumentam sua magnitude 

e capacidades defensivas a cada exposição sucessiva a um micróbio em 

particular. Por esta característica, de se desenvolver em resposta a uma 

infecção e se adaptar a ela, é que se chama esta parte do sistema imune de 

adaptativo ou também de específico, por sua extraordinária capacidade de 

distinguir entre diferentes micróbios e moléculas, mesmo que intimamente 

relacionados (Abbas et al., 2008). 

 

 

1.1.1 Imunidade inata 

A resposta imune inata é a primeira barreira do corpo perante 

agressões ambientais, como infecções microbianas e outras agressões físicas 

(Medzhitov & Janeway, 2000). 

A imunidade inata consiste de mecanismos de defesas celulares e 

bioquímicos, já posicionados antes mesmo da infecção acontecer e preparados 

para responderem prontamente, caso esta ocorra. O sistema imune inato é 

formado por barreiras físicas e químicas, como o epitélio e seus produtos; 

proteínas sanguíneas, como membros do complemento e mediadores 

inflamatórios; citocinas, que regulam e coordenam as respostas imunes; e 

células circulantes que, em suma, reconhecerão microorganismos ou 

substâncias produzidas durante a infecção e iniciarão uma resposta para 

eliminação destes. As principais células efetoras da imunidade inata são os 

neutrófilos, os fagócitos mononucleares e as células NK (natural killer). Cada 
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um destes tipos celulares apresenta papéis distintos na efetuação desta 

resposta e eliminação de microorganismos (Abbas et al., 2008).  

 

 

1.2 Neutrófilos 

Entre os leucócitos presentes na circulação sanguínea humana, 

aproximadamente 60% são neutrófilos, compondo assim a população celular 

mais numerosa da imunidade inata, além de mediar fases mais iniciais da 

resposta inflamatória (Hellewell & Williams, 1994).   

Essas células apresentam morfologia esférica, com cerca de 12 a 

15µm de diâmetro e numerosas projeções de membrana. Por seu núcleo ser 

segmentado, apresentando de 3 a 5 lóbulos conectados entre si, os neutrófilos 

são chamados também de leucócitos polimorfonucleares (PMNs). Seu 

citoplasma contém grânulos de dois tipos: os mais numerosos são os 

chamados específicos, contendo enzimas como lisozima, colagenase e 

elastase, e os grânulos restantes, chamados de azurófilos, são lisossomos 

contendo enzimas e outras substâncias microbicidas.  

A produção dos neutrófilos se dá na medula óssea a partir de uma 

linhagem comum de fagócitos mononucleares (Figura 1), sendo estimulada 

pelo fator estimulante de colônia de granulócitos. Um adulto produz mais de 1 x 

1011 neutrófilos por dia, cada um deles permanecendo em torno de 8-12h na 

circulação (Hellewell & Williams, 1994). Caso o neutrófilo não seja recrutado a 

sítios inflamatórios durante este período, inicia-se o processo de morte celular 

programada e é, geralmente, fagocitado por macrófagos residentes do fígado e 

baço.  
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Figura 1: Desenvolvimento de diferentes linhagens de células sanguíneas, 

enfatizando o processo de granulopoiese culminando na formação de neutrófilos. Em 

destaque estão desde a célula tronco presente na medula óssea, passando pelo 

progenitor mielóide, Unidade Formadora de Colônia (UFC) de Granulócitos-Monócitos, 

até chegar ao estágio final de diferenciação de neutrófilo (Adaptado de Abbas et al., 

2008).  

Durante sua vida na circulação, os PMNs são submetidos a muitas 

situações que resultarão na ativação das vias de transdução de sinal. Sendo o 

neutrófilo uma célula em estágio final em sua linhagem, ele não é dotado da 

maquinaria celular necessária para replicação, favorecendo assim o estudo das 

vias envolvidas na sinalização celular, mobilização de Ca2+, dinâmica da actina 
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do citoesqueleto, adesão e migração quimiotática e liberação de moléculas 

tóxicas de oxigênio (English, 2005). 

 

 

1.3 Recrutamento para o sítio de infecção 

Durante a infecção, o recrutamento dos PMNs circulantes ocorre 

através de um processo dividido em vários passos, ditado, basicamente, pela 

ativação seqüencial de proteínas adesivas e seus ligantes, tanto nos neutrófilos 

quanto nas células endoteliais. 

O processo de recrutamento (Figura 2) tem início com a ‘captura’ dos 

PMNs circulantes pela parede do vaso, sendo seguida do ‘rolamento’ destes 

neutrófilos pelo endotélio venular. Esse processo de marginação permite uma 

maior exposição dos neutrófilos a estímulos apropriados, os quais são 

preponderantes para que estes neutrófilos tornem-se firmemente aderidos e 

então posicionados para a ‘transmigração’. 

 

Figura 2: Processo de recrutamento do neutrófilo. As principais etapas do processo 

estão em destaque, bem como algumas das principais moléculas envolvidas 

(Adaptado de Ley et al., 2007). 
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1.3.1 Captura e Rolamento 

Durante o processo de captura e rolamento, acontece a marginação 

dos neutrófilos no vaso e há a desaceleração destes. Esse processo é de 

fundamental importância para que haja maior exposição dos leucócitos 

circulantes a estímulos específicos para a continuidade do processo de 

recrutamento, além de permitir apropriada interação das moléculas de adesão 

do fagócito com os receptores endoteliais. 

Tanto a captura quanto a remoção dos PMNs da circulação para a 

parede do vaso são mediadas pela ligação rápida e reversível de moléculas 

adesivas expressas tanto em neutrófilos quanto no endotélio, chamadas 

selectinas (Bevilacqua & Nelson, 1993).  

A principal selectina envolvida com a captura do neutrófilo circulante é 

PSGL-1 (Ligante-1 de glicoproteína P-selectina) que, através de diferentes 

sítios de ligação, é capaz de se ligar a P, L e E-selectinas. A PSGL-1 interage 

com proteínas da família ERM (ezrina-moesina-radixina) do citoesqueleto 

através de sua cauda citoplasmática. Essa família de proteínas faz a ligação 

entre a membrana plasmática e a actina do citoesqueleto, tendo importante 

papel na formação de protrusões da membrana plasmática. Através da PSGL-1 

são iniciados eventos de sinalização intracelular importantes na ativação do 

neutrófilo (Zarbock & Ley, 2008).  

A ativação celular desses leucócitos deve-se também ao papel da L-

selectina, glicoproteína transmembrânica constitutivamente expressa por todos 

os neutrófilos circulantes, que interage com ligantes endoteliais sializados, 

promovendo o rolamento leucocitário.  
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Os níveis de expressão, ancoragem no citoesqueleto e distribuição da 

L-selectina determinam a eficiência da captura e a velocidade de rolamento 

(Kansas et al., 1993). A cauda citoplasmática dessa selectina interage direta e 

constitutivamente com a calmodulina, proteína de ligação a actina e pode 

interagir também com proteínas da família ERM. A interação L-

selectina/calmodulina se dá em neutrófilos em repouso, uma vez ativados, a 

calmodulina é liberada da cauda citoplasmática da L-selectina, e essa sofre, 

concomitantemente, o processo de shedding, uma clivagem proteolítica 

próxima à superfície celular de importante papel na resposta fisiológica dos 

neutrófilos. Evidências indicam que a calmodulina, além de seu papel sobre o 

nível intracelular de cálcio, regula negativamente a clivagem de L-selectina 

(Zarbock & Ley, 2008). 

A ligação de L-selectina aos seus receptores promove o aumento do 

cálcio intracelular e a fosforilação dos resíduos de tirosina de sua cauda 

citoplasmática, de maneira citoesqueleto-independente e Src-quinase 

dependente. Os eventos dessa cascata de sinalização intracelular também 

ativam Ras, fosforilação de p38 e ERK1/2 MAPK e Rac, além de aumentarem a 

produção de ânion superóxido (Brenner et al, 1996). 

Após o rolamento, entram em ação as integrinas, moléculas de adesão 

celular transmembrânicas do tipo I, consistindo de duas subunidades a e b 

ligadas não-covalentemente. As integrinas medeiam as interações célula-

patógeno, célula-célula e célula-matriz extracelular. 

Nos neutrófilos, as selectinas responsáveis pelo rolamento pelo 

endotélio são as L-selectinas, que possuem ligantes endoteliais 

constitutivamente expressos. Ao menos duas selectinas facilitam a captura do 
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neutrófilo, a P-selectina e a E-selectina, expressas nas células endoteliais 

perante estímulo apropriado durante a inflamação. Essas ligações transientes, 

via selectinas, permitem ao leucócito interagir e responder aos estímulos 

vindos do endotélio (Wagner & Roth, 2000). 

 

 

1.3.2 Adesão Firme 

O próximo passo no processo é a firme adesão do neutrófilo à célula 

endotelial, um passo mediado por receptores de membrana em resposta a uma 

citocina inflamatória ou a um evento propagado por sinais de selectinas 

ativadas. As selectinas podem funcionar promovendo de forma ordenada a 

transição para o processo de adesão, via expressão de integrinas. As 

integrinas são um grupo de glicoproteínas transmembranas, compostas por 

uma subunidade alfa e uma beta, formando juntas um sítio de ligação para 

ligantes extracelulares. As caudas citoplasmáticas fornecem sítios de 

fosforilação e ligação a proteínas do citoesqueleto envolvidas nas vias de 

transdução de sinal (Alpin et al., 1998). Existem duas principais integrinas 

envolvidas na adesão de neutrófilos ao endotélio, ambas com a subunidade 

beta CD18: a Mac-1 (CD11b/CD18), principal integrina com componente CD18 

em grande parte dos modelos com resposta inflamatória dependente de PMNs 

(Malik & Lo, 1996) e a LFA-1 (CD11a/CD18). Essas integrinas, apesar de 

constitutivamente expressas, só tornam-se ativas perante um estímulo 

apropriado. 

Além das integrinas, existem ainda as moléculas de adesão 

intercelulares expressas pela célula endotelial. Um ligante complementar 
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importante de Mac-1 e LFA-1 é a ICAM-1, que apresenta baixa expressão 

constitutiva, mas é notadamente aumentada quando a célula endotelial é 

exposta a uma citocina inflamatória. Além desta, existem a ICAM-2 e a VCAM-

1 (Wagner & Roth, 2000). 

Além da bem estabelecida evidência que a interação com ICAM-1 

medeia a adesão firme de neutrófilos ao endotélio, evidências recentes 

apontam para a importância dessa interação também na transmigração 

endotelial. Durante a transmigração do neutrófilo, LFA-1 rapidamente se 

redistribui para formar um cluster anelado na interface juncional neutrófilo-

endotélio, através do qual ocorre a transmigração (Salas et al., 2004). 

Recentemente foi demonstrado in vivo um envolvimento de ICAM-2 no 

recrutamento de neutrófilos através do uso de anticorpos anti-ICAM-2 e 

camundongos ICAM-2 deficientes. Por microscopia intravital, sugeriu-se 

envolvimento de ICAM-2 na diapedese do neutrófilo, mas não no rolamento e 

adesão (Huang et al., 2006). 

 

 

1.3.3 Transmigração 

Após a adesão firme, os neutrófilos se arrastam sobre a superfície 

endotelial até a junção mais próxima, usando suas integrinas Mac-1 e LFA-1, 

em um processo chamado locomoção (Schenkel et al., 2004). Recentemente 

foram apresentadas evidências in vivo desse processo (Phillipson et al., 2006). 

A migração transendotelial acontece principalmente de maneira 

paracelular, ou seja, entre as células, por exemplo, através das junções 

intercelulares. Em particular, as bordas de três células endoteliais, chamadas 
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junções tricelulares (Burns et al. 1997) e junções endoteliais posicionadas 

sobre áreas onde a membrana basal expressa menores níveis de proteínas de 

matriz (Wang et al., 2006) têm sido propostas como áreas preferenciais de 

extravasamento para neutrófilos transmigrantes in vivo. Além disso, evidências 

recentes indicam que neutrófilos e outros leucócitos podem entrar no tecido 

extravascular de maneira transcelular, passando, por exemplo, sobre as células 

endoteliais (Nourshargh et al., 2005). 

Resultados in vitro apontam para a predominância da rota paracelular 

para neutrófilos, porém ainda assim 5% dos neutrófilos transmigrantes utilizam 

a rota transcelular (Carman & Springer, 2004).  

Para a transmigração paracelular, as junções endoteliais representam 

a maior barreira para o neutrófilo. Ao menos dois tipos de junções estão 

envolvidos na transmigração: (i) junções aderentes, formadas pelas VE-

caderinas, promovendo o contato homofílico célula-célula cálcio-dependente; 

(ii) junções ocludentes, são as junções mais apicais e formam um íntimo 

contato adesivo intercelular e consiste de três tipos de proteínas 

transmembranas, ocludinas, claudinas e moléculas de adesão juncionais 

(JAM), que estão ligadas intracelularmente a moléculas de sinalização do 

citoesqueleto (Bazzoni & Dejana, 2004). 

Além das junções e moléculas endoteliais que participam do processo, 

os neutrófilos também expressam moléculas em sua superfície que modulam e 

dão continuidade ao processo de transmigração.  

Comparado aos processos já mencionados, pouco é conhecido sobre o 

egresso e migração dos PMNs através da matriz subendotelial, sendo 

importante ressaltar que neutrófilos circulantes podem migrar dos vasos para o 
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tecido tanto em circunstâncias normais como patológicas (Bienvenu et al., 

1994).  

Como mencionado anteriormente, as integrinas são formadas por 

subunidades alfa e beta, existindo 8 tipos de beta e 16 de alfa. Juntamente à 

Mac-1, uma beta-2 integrina, diversas beta-1 integrinas, também chamadas de 

VLA, são expressas por neutrófilos e participam dos processos de adesão e 

transmigração celular. Entre essas, destaca-se a VLA-9. Expressa em um 

grande número de populações celulares, essa molécula é a beta-1 integrina 

com maior expressão em PMNs, não sendo encontrada em outros leucócitos. 

Estudos mostram o envolvimento de VLA-9 na adesão de PMNs ao endotélio 

ativado e na transmigração endotelial (Sheppard et al., 1999). Juntas, Mac-1 e 

VLA-9 são apontadas como as mais importantes integrinas no processo de 

migração celular para o subendotélio (Wagner & Roth, 2000).  

 

 

1.3.4 Sítios de ancoragem endotelial  

Apesar de ainda não completamente entendido, o processo de 

transmigração, como foi colocado anteriormente, ocorre preferencialmente 

através das junções celulares. Sabe-se que no momento da transmigração há 

uma baixa no envolvimento de selectinas, tornando-se primordial para a 

passagem dos PMNs um sítio de ancoragem nas células endoteliais. Em 

virtude de sua localização juncional, PECAM-1 é hipotetizada como sítio de 

ancoragem para localizar a porta de migração para PMNs através do endotélio 

(Wagner & Roth, 2000).  
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PECAM-1 (CD31) é um membro da superfamília das imunoglobulinas, 

consistindo de seis domínios Ig, e é expressa nas bordas intercelulares de 

células endoteliais, plaquetas, neutrófilos, monócitos e algumas células T. Os 

dois domínios amino-terminais Ig da PECAM-1 estão envolvidos em uma 

interação homofílica, na qual moléculas de adesão iguais interagem entre si, 

considerada importante para a migração transendotelial do neutrófilo. O 

bloqueio dessa interação homofílica de PECAM-1 inibe a migração 

transendotelial tanto in vivo quanto in vitro, e leucócitos bloqueados na etapa 

PECAM-1 dependente permanecem aderidos à superfície apical das células 

endoteliais (Choi et al., 2010). Além da interação homofílica cátion-

independente, PECAM-1 também pode apresentar uma interação heterofílica 

cátion-dependente, em que moléculas de superfície diferentes interagem, com 

importante papel nas últimas etapas da diapedese, mais especificamente na 

migração através da membrana basal (Sachs et al., 2007). 

 

 

1.3.5 Mediadores solúveis da migração 

Os estímulos pró-migratórios podem ser genericamente classificados 

como citocinas não-quimiotáticas ou quimioatraentes. As primeiras, como IL-1 

e TNF-, podem induzir a expressão de moléculas adesivas em PMNs e 

células endoteliais, mas não são por si só quimioatraentes (Charo et al., 2006).  

Sendo assim, para que haja o egresso e migração leucocitária há a 

necessidade da participação de algum fator quimioatraente. Os PMNs possuem 

pelo menos 5 diferentes classes de receptores para estímulos quimiotáticos. 

Muitas quimiocinas e seus receptores vêm sendo elucidados por diversos 
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estudos, demonstrando importância nas respostas inflamatórias. 

Quimioatraentes/quimiocinas podem ser produzidas por uma vasta gama de 

tipos celulares, como células endoteliais, macrófagos, PMNs, plaquetas, etc.  

É importante ressaltar que a interação citocinas/quimioatraentes é 

primordial para uma transmigração bem sucedida, já que a primeira é capaz de 

promover um aumento na expressão de moléculas adesivas, evento este que 

facilitará o papel do quimioatraente em induzir a migração dessa célula bem 

aderida (Moser et al., 2004).  

A quimiocina mais bem estudada nos neutrófilos é a IL-8, sendo o 

principal estímulo fisiológico para a migração de PMNs em muitas respostas 

inflamatórias em humanos. Quimiocinas são um grupo de aproximadamente 40 

pequenas proteínas (6 a 15 kD) com estruturas similares contendo resíduos de 

cisteína. Estruturalmente todas as quimiocinas possuem quatro resíduos de 

cisteína em sua cauda amino-terminal, formando pontes dissulfeto. As 

quimiocinas são classificadas pela sequência das duas cisteínas mais próximas 

ao NH2. Nas quimiocinas a- ou CXC, as cisteínas (C) são separadas pelo 

aminoácido (X). Nas quimiocinas b- ou CC, as cisteínas são adjacentes umas 

às outras. A diferença estrutural está relacionada com a habilidade de elicitar 

distintas migrações leucocitárias. No geral, as respostas dos PMNs são 

provocadas pelas a-quimiocinas, já em células mononucleares as respostas a 

b-quimiocinas são mais fortes (Harada et al., 1994). 

Além da IL-8, ao menos seis outras CXC quimiocinas medeiam 

respostas de PMNs em humanos. Existem diversos receptores CXC, todos eles 

apresentam estrutura característica com sete domínios transmembrânicos. 

Essa configuração é encontrada também em outros receptores acoplados a 
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proteínas ligadas a GTP (proteínas G), pertencendo à família de receptores 

acoplados a proteína G (GPCRs). Quando ocupados por ligantes, esses 

receptores atuam catalisando a troca de GDP por GTP. A forma associada a 

GTP dessas proteínas G pode ativar uma grande variedade de respostas 

celulares. 

A ativação de GPCRs pode induzir diferentes vias de transdução de 

sinal, culminando com a ativação, direta ou indireta, de MAPK.  

 

 

1.4 Vias de Sinalização 

A regulação apropriada de genes em todas as formas de vida celular é 

dependente de circuitos intracelulares ou vias de transdução de sinal. Entre as 

células eucarióticas, a fosforilação de fatores intracelulares acompanhada por 

transcrição específica de genes é uma saída universal de vias de transdução 

de sinais, sendo os principais elementos dessas vias similares entre espécies 

tão diferentes como humanos, fungos e plantas (Hommes et al., 2003). 

Primeiramente, diversas cascatas intracelulares de autofosforilação 

têm sido identificadas por ativarem diferentes fatores de transcrição nucleares. 

Em segundo lugar, muitos fatores de transcrição citoplasmáticos são ativados 

após interações receptor-ligante na superfície celular, indo para o núcleo, onde 

promovem a transcrição. 
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1.4.1 Via das MAP Quinases 

A família das MAP quinases, que pertence a uma grande família de 

quinases serina/treonina, constitui a maior via de sinalização inflamatória entre 

a superfície celular e o núcleo (Dong et al., 2002). Essa família é constituída 

por enzimas evolucionariamente conservadas que formam uma rede altamente 

integrada, necessária para ativar funções celulares especializadas, controlando 

diferenciação, proliferação e morte celular (Kyriakis & Avruch, 2001). 

Em mamíferos são conhecidos três grupos principais distintamente 

regulados de cascatas de MAPK que levam a expressão de genes alterada: 

ERK1/2, JNK e p38 MAP quinase (Hommes et al., 2003). 

 

 

1.4.2 Via de transdução de sinal ERK1/2/MAPK 

A sinalização por ERK foi a primeira a ser caracterizada, sendo um 

mediador vital do destino celular, incluindo crescimento, proliferação e 

sobrevivência. Como o próprio nome sugere (Extracellular Regulated Kinases) 

a fosforilação destas segue a ativação de receptores celulares, porém o 

mecanismo preciso pelo qual a ERK1/2 afeta a fisiologia celular in vivo é ainda 

pouco entendido.  

A proteína de 42kDa ERK2 e a de 44kDa ERK1, que dão nome a esta 

via, são ativadas por MEK (MAP/ERK Kinase), situada imediatamente acima de 

ERK1/2 nesta via de sinalização (Crews et al., 1992). MEK fosforila ERK em 

resíduos de treonina e tirosina, aumentado sua atividade quinase (McCubrey et 

al., 2000). As proteínas ERK representam o arquétipo de cascatas do tipo 

MAPK. Existem diversas isoformas de MEK. As isoformas que possuem algum 
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papel na via de sinalização de ERK são MEK1/2. As proteínas RAF (RAF-1, A-

RAF, e B-RAF) são conhecidas por serem ativadas por RAS, e por sua vez 

poderem ativar MEK1/2. Esta é a via mais estudada (RAS/RAF/MEK/ERK) que 

leva a ativação de ERK quinases; porém, a ativação da via ERK pode ocorrer 

também na ausência da ativação de RAS (Burgering et al., 1993). Resultados 

sugerem que haja mecanismos RAS-dependente e RAS-independente para a 

ativação de ERK induzida por EGF. É proposto que o receptor de EGF induza 

uma ativação de ERK dependente e independente de RAS e que esta última 

seja mediada pelo aumento intracelular de cálcio (Burgering et al., 1993). 

As vias que culminam na ativação de ERK (Figura 3) são ativadas por 

múltiplos receptores tirosina quinases (Graves et al., 1996), GPCR (Johnson et 

al., 1994), PKC (Burgering et al., 1993), e cálcio (Rosen et al., 1994). A 

regulação negativa desta via é ativada tanto por fosfatases como pela inibição 

da cascata de quinase em alguns pontos. 
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Figura 3: Ativação de ERK por diferentes vias, evidenciando a ativação por GPCR e 

RTK e a interação intracelular destas vias, culminando, neste caso, com a ativação do 

complexo NADPH oxidase. 

 

Uma vez ativadas, as ERKs podem fosforilar diferentes substratos. É 

sabido que ERK1/2 tem mais de 50 substratos conhecidos e está envolvida na 

mediação de um grande número de respostas (Davis, 1993). Estes substratos 

podem ter atividade variando entre ação fosfotransferase e fosfatase até a 

habilidade de se ligarem a outras proteínas ou DNA (Chang et al., 2003). Os 

substratos de ERK incluem outras quinases como KSR, Msk1/2, Elk-1, c Myc, 

Stat1/3 e Ets. Dependendo dos substratos de ERK expressos pela célula, uma 

variedade de respostas pode ocorrer seguindo sua ativação. Diversas linhas de 

André Cardoso 
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evidência sugerem que a via de ERK tem um importante papel na modulação 

da sobrevivência das células, tendo sido demonstrado que diversas proteínas 

quinases ao longo de toda a via estão envolvidas na regulação da apoptose 

(Jimenez et al., 1997). 

Apesar do papel estabelecido para a sinalização por ERK1/2 ter sido 

primeiramente restrito a crescimento e proliferação celular, tornou-se claro que 

diversos processos inflamatórios envolvem a ativação de ERK1/2. 

 

 

1.4.2.1 Papel da ERK no recrutamento de PMNs 

Na literatura, existem evidências que demonstram um importante papel 

das vias MAP quinases nos processos de migração e adesão celular, porém 

ainda é controverso de que modo ocorre essa ativação e qual família de MAP 

quinase estaria sendo ativada. Foi demonstrado envolvimento da via MEK/ERK 

na reorganização de actina e mudanças morfológicas induzidas por G-CSF em 

neutrófilos humanos. Além disso, também foi verificada uma diminuição na 

migração dos neutrófilos usando inibidores desta via (Nakamae-Akahori et. al, 

2006). Estudos demonstraram também que a regulação da expressão de 

CD11b/CD18 na superfície de neutrófilos em resposta a estimulação por ET-1 

(Endotelina-1), um peptídeo vasoativo com potentes ações pró-inflamatórias, 

são dependentes de ERK, bem como outras respostas adesivas (József et al., 

2002). 
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1.4.3 Via de transdução de sinal JNK/MAPK 

A via de sinalização JNK é uma via ativada por estresse celular, 

envolvida na regulação de proliferação celular e apoptose. 

Essa via tem sido relacionada a uma grande variedade de condições 

patológicas, incluindo câncer, doença isquêmica cardíaca e outras doenças 

inflamatórias e tem sido atualmente tratada como uma atraente candidata para 

o desenvolvimento de drogas. (Hommes et al., 2003) 

 

 

1.4.4 Via de transdução de sinal p38/MAPK 

A via p38 MAP quinase compartilha muitas similaridades com as outras 

cascatas MAP quinases, sendo associada a inflamação, crescimento, 

diferenciação e morte celular. 

A principal resposta biológica da ativação de p38 envolve a produção e 

ativação de mediadores inflamatórios para iniciar o recrutamento e ativação de 

leucócitos. 

Esta p38 MAP quinase tem, provavelmente, um papel central na 

regulação de uma vasta gama de respostas imunológicas, como visto em 

doenças inflamatórias, mas existe uma considerável sobreposição com as 

outras vias de sinalização, como ERK e principalmente JNK (Hommes et al., 

2003). 
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1.5 Envelhecimento 

Certos tipos de tumores, doenças autoimunes e infecciosas 

contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade em indivíduos 

idosos. A maior susceptibilidade e dificuldade na recuperação de infecções 

severas, bem como a diminuição na resposta a vacinação, são 

conseqüências, em parte, do que se chama “imunosenescência” (Fulop et al., 

2004). Este termo é freqüentemente usado fazendo alusão à parte adaptativa 

do sistema imune. Porém é preciso lembrar que para que haja o eficiente 

funcionamento da imunidade adaptativa, é imperativo que a imunidade inata 

trabalhe corretamente.  

A “Imunosenescência” é definida como a diminuição da reatividade 

celular, e desequilíbrio entre as redes inflamatórias e anti-inflamatórias, 

resultando em um estado pró-inflamatório sub-clínico e crônico, também 

conhecido como “inflammaging” (Franceschi et al., 2007).  

Existem muitas teorias para explicar as mudanças que acompanham o 

envelhecimento, sendo muito improvável que apenas uma delas seja capaz de 

explicar completamente o processo. Uma das teorias mais amplamente aceitas 

é a FRTA (Free Radicals Theory of Aging – Teoria do Envelhecimento por 

Radicais Livres) proposta em 1956 por Harman, baseada na premissa que um 

simples processo, modificável geneticamente e por fatores ambientais, poderia 

ser responsável pelo envelhecimento e morte de todos seres vivos. Esta teoria 

postula que o envelhecimento é causado pelo acúmulo de dano oxidativo, 

provocado por reações envolvendo radicais livres, associadas ao ambiente, 

doenças e ao próprio processo intrínseco da idade (Harman, 1956, 1972). 
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De acordo com a FRTA, o declínio encontrado em diversas funções 

biológicas no envelhecimento é resultado das mudanças contínuas e deletérias 

induzidas pelas espécies reativas de oxigênio (ROS). 

A perda de controle respiratório mitocondrial, levando a aumentada 

produção de ROS no envelhecimento, é possivelmente um dos mecanismos 

mais importantes envolvidos. Além deste, a inflamação também pode 

representar um importante papel neste processo; níveis aumentados de 

citocinas pró-inflamatórias foram observados, conseqüentemente ativando 

monócitos e PMNs, induzindo-os a migrar para tecidos periféricos. Essas 

células ativadas produzem grandes quantidades de ROS, através da NADPH 

oxidase, que podem ser altamente danosas, principalmente na ausência de 

agentes patogênicos. 

Durante toda a vida, a rede antioxidante do organismo contrabalanceia 

a ação deletéria das espécies reativas sobre as macromoléculas. Alguns 

elementos dessa defesa são sintetizados pelas próprias células, como as 

enzimas antioxidantes catalase (CAT), Cu,Zn-superóxido dismutase (Cu,Zn-

SOD) e glutationa peroxidase (GPX), enquanto alguns outros são obtidos da 

natureza pela alimentação, como os carotenóides e as vitaminas C e E. A 

relação entre antioxidantes e envelhecimento vem sendo estudada por diversos 

autores e tem se demonstrado que além destes, outros sistemas de reparo 

também participam na recuperação ou degradação de macromoléculas 

danificadas. Juntos, esses sistemas desempenham fundamental papel na 

capacidade do organismo responder ao estresse oxidativo (Junqueira et al. 

2008). 



Introdução 

 

 

23 

O conceito de estresse oxidativo como um desbalanço entre oxidantes 

e antioxidantes, tem sido observado no envelhecimento humano como estresse 

oxidativo sistêmico, considerando principalmente os níveis plasmáticos de 

hidroperóxidos e produtos da peroxidação lipídica (LPO) como oxidantes e os 

níveis de vitamina E e vitamina C como antioxidantes, além de alterações na 

atividade de GPX (Junqueira et al. 2008). 

 

 

1.5.1 Neutrófilos no envelhecimento 

Diversos estudos propõem que as funções de neutrófilos podem estar 

comprometidas no envelhecimento. Isto é indicado não apenas pelo aumento 

na morbidade e mortalidade devido a infecções bacterianas em idosos, mas 

também por uma massa de dados clínicos demonstrando que a idade é um 

fator de risco independente para o desenvolvimento de doenças inflamatórias 

crônicas (Schröder & Rink, 2002).  

Muitas dessas doenças podem ser explicadas por distúrbios funcionais 

de PMNs. Infecções recorrentes de pele e do trato respiratório devido às 

atividades bactericida e quimiotática comprometidas de PMNs no 

envelhecimento podem também ser observadas.   

Com a idade, os neutrófilos apresentam alterações em funções 

mediadas por receptores e sinalização intracelular. Como resultado, o burst 

oxidativo, quimiotaxia e eficiência dos neutrófilos (fagocitose e killing) estão 

prejudicadas, havendo subseqüente menor capacidade de destruição de 

invasores (Chan et al., 1998; Fulop et al., 2004). As principais alterações 

encontradas nas funções de neutrófilos podem ser observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Alterações em neutrófilos relacionadas ao envelhecimento. 

Parâmetro  Estímulo Alterações 

Número de neutrófilos circulantes   ↑ 

Número de células precursoras de PMNs na 

medula 

  = 

Resposta proliferativa ao precursor...  GCSF ↓ 

  GM-CSF = 

  IL-3 = 

Quimiotaxia   ? 

Expressão das moléculas de adesão :    CD11a  = 

 CD11b  ? 

 CD15  ↑ 

Expressão de CD16   ↓ 

Burst oxidativo após estímulo com fMLP   ↓ 

Mobilização de Ca2+ após estímulo com fMLP   ↓ 

Nível intracelular de Ca2+ no PMN em repouso   ↑ 

Capacidade de resgate por                      G-CSF ↓ 

  GM-CSF ↓ 

(?): Controverso; (=): inalterado; (↑): significativamente aumentado; (↓): significativamente diminuído. 

(Adaptado de Schröder & Rink, 2002) 

 

Esses dados também oferecem alguns possíveis mecanismos 

moleculares por trás das alterações funcionais de PMNs de doadores idosos.  

É possível que estas alterações estejam intimamente ligadas a uma 

desregulação nas vias de sinalização intracelular; no entanto, a precisa 

contribuição das mudanças relacionadas com a idade em neutrófilos 

permanece controversa. Sendo assim, faz-se interessante a elucidação das 

mudanças causadas pela idade nas funções dos PMNs que podem ter grande 

impacto na resposta imune adaptativa, utilizando ensaios mais sofisticados e 

rigorosos (Fulop et al., 2004).  
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O objetivo geral desse projeto foi estudar o papel da via de sinalização 

intracelular ERK/MAPK nos processos de adesão celular e migração de 

neutrófilos e como esses processos poderiam estar alterados no 

envelhecimento.  

Desta forma, nossos objetivos específicos foram: 

• Avaliar o efeito da inibição da via ERK/MAPK de neutrófilos 

sobre: 

o Adesão in vitro a HUVECs; 

o Migração celular em câmara de Boyden, na 

presença de fator quimiotático IL-8; 

o Expressão das seguintes moléculas de superfície: 

VLA-9, CD31 e CD11b. 

• Avaliar possíveis alterações encontradas em neutrófilos 

humanos associadas ao envelhecimento, utilizando análise dos 

seguintes parâmetros: 

o Adesão in vitro a HUVECs; 

o Expressão das seguintes moléculas de superfície: 

VLA-9, CD31 e CD11b. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Metodologia 
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3.1 Seleção de Voluntários 

A seleção de voluntários foi feita para composição de dois grupos de 

estudo: jovens e idosos. Os indivíduos de ambos os grupos foram selecionados 

obedecendo aos mesmos critérios de exclusão: uso recente ou crônico de 

antiinflamatórios, uso de estatinas, suplementação alimentar com vitaminas 

antioxidantes, tabagismo, praticantes de exercício físico intenso e portadores 

de doenças autoimunes, doenças cardiovasculares severas, hipertensão e 

diabetes mellitus. Para o grupo de jovens, foram convidados 22 voluntários 

entre 18 e 25 anos, discentes de cursos de graduação e pós-graduação da 

UNIFESP. Para a composição do grupo de idosos foram selecionados 20 

voluntários, com idade entre 65 e 80 anos, escolhidos entre os participantes do 

Projeto EPIDOSO I e II do Centro de Estudos do Envelhecimento, do 

Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP.  

O Projeto Epidemiologia do Envelhecimento – EPIDOSO (Ramos et al., 

1998) é um estudo longitudinal iniciado em 1991, com objetivo de estudar uma 

coorte de idosos, acima de 65 anos, residentes no bairro da Vila Clementino, 

zona sul da cidade de São Paulo. Os idosos participantes foram submetidos à 

avaliação multidimensional e interdisciplinar. A partir de 2006 o Projeto 

EPIDOSO entrou em sua segunda fase de estudo, sendo chamado de 

EPIDOSO II. Na primeira fase o Projeto EPIDOSO avaliou mais de 1.700 

idosos e em sua segunda fase, ainda em andamento, mais de 200 idosos já 

foram cadastrados e avaliados pelos profissionais do Centro de Estudos do 

Envelhecimento.  

Todos os voluntários participantes deste estudo declararam-se 

devidamente esclarecidos sobre o mesmo e consentiram com a utilização de 
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suas amostras para o estudo, conforme consta no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo I) por eles assinados. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, sob o número 

0312/08 (Anexo II). 

 

 

3.2 Coleta de Amostra 

O sangue utilizado para os experimentos foi coletado por punção 

venosa periférica a vácuo em tubos heparinizados de 10mL. Nas ocasiões de 

coletas de amostras para os experimentos de citometria de fluxo foi coletado 

apenas um tubo, já para os experimentos de adesão e transmigração celular 

foram coletados dois tubos de sangue. 

 

 

3.3 Isolamento dos neutrófilos humanos 

Os neutrófilos foram isolados a partir de sangue humano segundo 

metodologia descrita na literatura (Sellak et al., 1994). O sangue foi 

centrifugado a 1000 r.p.m. para separação do plasma e elementos figurados. O 

plasma foi retirado e foi adicionado volume equivalente de NaCl 0,9%. Esta 

misturada foi depositada sobre Ficoll/Hystopaque (Sigma-Aldrich®) e 

centrifugado por 20 minutos, a 600 x g, a temperatura ambiente, para a 

separação das células mononucleares das polimorfonucleares. Após isto, 

foram retiradas as camadas superiores do centrifugado, correspondentes às 

células mononucleares. Ao restante foi adicionado PBS e Dextran 2% (1 parte 

de Dextran para 2 partes da mistura sangue mais PBS), para sedimentação 
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dos eritrócitos e deixado em repouso durante 20 a 30 minutos. Após este 

período, procedeu-se novamente a centrifugação a 600 x g, a 4ºC. O pellet de 

neutrófilos foi tratado com água gelada para a lise dos eritrócitos 

remanescentes. As células foram ressuspensas em PBS glicosado, adicionado 

de cálcio (50 mM) e magnésio (100 mM). As células foram coradas em solução 

de Turk e contadas em câmara de Neubauer. A viabilidade das células foi 

verificada por exclusão de azul de Trypan 0,6%. Foram consideradas para o 

estudo apenas as separações com mais de 95% de viabilidade. 

 

 

3.4 Incubação com Inibidor de ERK/MAPK 

Para o estudo do papel da via de sinalização celular da MAPK ERK1/2 

na adesão de neutrófilos às HUVECs, os neutrófilos humanos previamente 

separados (2 x 106 PMNs, em um volume final de 2 mL de PBS glicosado) 

foram pré-incubados com PD-98059 (2’-amino-3’-metoxiflavona) (Invitrogen®), 

por 30 minutos, a 37º C. O PD-98059 (Figura 4)  atua na via das MAP quinases 

inibindo a fosforilação da ERK1/2 pela MEK. A suspensão de neutrófilos assim 

inibidos foi utilizada nos procedimentos para avaliar a adesão e a 

transmigração dos PMNs às HUVECs, assim como para realização dos géis de 

expressão e atividade de ERK1/2. Além disso, para o estudo da expressão de 

moléculas de superfície, a pré-incubação com o inibidor foi feita diretamente 

em sangue total por 30 minutos a 37ºC, previamente à incubação com os 

anticorpos utilizados nesta metodologia. 
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Figura 4: Fórmula estrutural do composto PD-98059 (2’-amino-3’-metoxiflavona), 

usado como inibidor da fosforilação de ERK. 

 

 

3.5 Cultura de HUVECs 

As células endoteliais de veia umbilical humana (HUVECs) foram 

gentilmente cedidas pelo grupo do Dr. Hugo P. Monteiro, do Depto. de Biologia 

Molecular da UNIFESP. As células foram mantidas congeladas a -80°C 

estabilizadas em cultura. O meio de utilizado para o cultivo celular foi o meio 

RPMI (Gibco®), suplementado com 10% SFB estéril (Invitrogen®), bicarbonato 

de sódio (2 g/mL) e HEPES (20 mM). 

Para o repique das células confluentes cultivadas em placas de 

100x100 mm (Corning®) foi utilizado EDTA 0,2% em PBS estéril. As células 

foram devidamente contadas em câmara de Neubauer, em microscópio óptico 

e plaqueadas para a utilização nos experimentos de adesão como descrito 

abaixo. 
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3.6 Estudo da Interação Neutrófilo/Endotélio 

Para o estudo da interação neutrófilo/endotélio foram utilizadas as 

HUVECs estabilizadas em cultura. Para o ensaio de adesão foram plaqueadas, 

em poços de 6,41 mm de diâmetro (Corning®), 104 HUVECs/poço, 24 h antes 

do ensaio. No dia do experimento, a camada de células endoteliais foi lavada 

uma vez com meio de cultura RPMI (Gibco®) e então co-incubada com os 

neutrófilos, pré-incubados ou não com PD-98059 nas condições já 

mencionadas, por 60 minutos a 37ºC, em um volume final de 200L (2 X 105 

neutrófilos por poço). Alguns experimentos foram realizados na presença da 

interleucina IL-8 (10 ng/mL) (Invitrogen®). As células não-aderentes foram 

removidas por aspiração e cada poço lavado duas vezes.  

 

 

3.6.1 Coloração por Rosa Bengala 

Todo o meio de cultura foi removido por aspiração e 100 L de uma 

solução 0,25% de Rosa Bengala (Sigma-Aldrich®) em PBS pH 7,3 foram 

adicionados a cada poço por 5 minutos a temperatura ambiente. O corante foi 

então retirado e cada poço lavado duas vezes com o meio usado no ensaio. 

Foram adicionados 200 L de uma solução etanol:PBS (1:1). Após 30 minutos, 

quando ocorreu total liberação do corante pelas células, a densidade óptica em 

550 nm de cada poço foi determinada em um leitor de ELISA. A densidade 

óptica dos neutrófilos foi calculada a partir da densidade óptica de cada poço 

menos a densidade óptica de um poço contendo apenas HUVECs. Todas as 

leituras foram feitas em triplicata. Segundo a literatura, a capacidade de o 
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neutrófilo absorver ou liberar o corante não muda perante ativação. (Gamble & 

Vadas, 1988). 

 

 

3.7 Western-Blots 

A corrida eletroforética de proteínas intracelulares de neutrófilos por de 

Western-blots foi realizada para a confirmação da eficácia da inibição da 

fosforilação de ERK1/2 pelo PD-98059 (experimento de padronização realizado 

apenas com PMNs de jovens). 

 

 

3.7.1 Preparo do lisado celular 

Os neutrófilos obtidos (1 x 106 células), pré-incubados ou não com  PD-

98059, foram estimulados com zymosan opsonizado (100 partículas/célula) 

durante 15 minutos, a 37C, sob agitação constante. Em seguida, foram 

centrifugados (3000 r.p.m., 10 minutos) e o sobrenadante descartado. O pellet 

celular formado foi congelado a -80°C até o preparo das amostras para corrida 

no gel. 

Neste momento, as amostras foram descongeladas e tampão de lise 

(Tris-HCl 250 mM pH 7,5, EDTA 50 mM, NaCl 1,5 mM, Pirofosfato 150 mM, 

NaF 500 mM, Ortovanadato 200 mM, Triton X 100 0,01%, PMSF 1,5mM, 

leupeptina 2 µg/ml, aprotinina 2 µg/ml) foi adicionado ao pellet celular. As 

amostras permaneceram em tampão de lise por 10 minutos no gelo. As células 

foram então lisadas por sonicação (3 ciclos de 10 segundos) e centrifugadas 
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(10 minutos, 100.000 x g, 4C). O sobrenadante correspondente à fração 

citossólica foi utilizado nos blots de ERK 1/2, pERK 1/2, e beta-actina. 

 

 

3.7.2 Expressão da ERK1/2,  pERK1/2 e β-actina 

O lisado celular foi diluído (1:3) em tampão de amostra 3x. Para a 

realização dos blots foram utilizados volumes correspondentes a 20 µg de 

proteínas, quantificadas pelo método de Bradford, em cada poço do gel de 

eletroforese. As amostras foram fervidas por 10 minutos e centrifugadas (10 

minutos, 3000 r.p.m.) e em seguida separadas eletroforeticamente em gel de 

poliacrilamida 10% e transferidas para membranas de nitrocelulose. A 

presença das proteínas na membrana foi confirmada pela revelação com 

solução de Ponceau. As membranas foram bloqueadas com BSA 5% em TBS-

T (albumina sérica bovina 5%, Tween 0,5% em Tampão TBS (Tris Buffer Saline 

– Na2B4O7.10H2O 25 mM, H3BO3 100 mM, NaCl 75 mM)), em três lavagens de 

10 minutos cada. Em seguida, a membrana foi incubada com os anticorpos 

primários anti ERK1/2 ou anti ERK1/2 fosforilada ou β-actina (Cell Signaling®), 

diluídos 1:1000 em TBS-T 1X, overnight, a 4ºC, e com o anticorpo secundário 

anti IgG de coelho produzido em cabra, conjugado com fosfatase alcalina 

(KPL®), diluído 1:10000 em TBS-T 1X, 90 minutos, a temperatura ambiente. 

Todas as incubações foram intercaladas com três lavagens com TBS-T 1X de 5 

minutos cada. Finalmente, as membranas foram incubadas com a solução de 

trabalho SuperSignal (Thermo Scientic®) por 5 minutos, ao fim dos quais 

procedeu-se à relevação no aparelho MINI LAS (FUJIFILM®). As bandas 

correspondentes a pERK1/2 e ERK1/2 foram densitometradas e 
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semiquantificadas utilizando o software de análise de imagens MultiGauge 

(FUJIFILM®). Os resultados foram expressos em porcentagens relativas à 

condição  controle. 

 

 

3.8 Ensaio de migração celular 

A migração leucocitária foi analisada em Câmara de Boyden 

modificada (Bignold, 1988) usando placas de cultura de multipoços e 

membranas de 12 mm de diâmetro  com poros de 8 µm (Costar®), formando 

então um sistema com duas câmaras. Neutrófilos isolados, pré-tratados ou não 

com PD-98059, foram diluídos para 106 células/mL em meio de cultura RPMI 

(Gibco®), suplementado com 10% de SFB. Um total de 105 neutrófilos foi 

adicionado à câmara superior e meio de cultura RPMI com ou sem estímulo 

inflamatório adicionado a câmara inferior. O estímulo inflamatório utilizado nos 

experimentos foi a interleucina IL-8 (Invitrogen®), 10 ng/ml. As células foram 

incubadas a 37ºC, 5% CO2 por 60 minutos. Seguindo a incubação, as 

membranas foram lavadas com H2O destilada, fixadas e coradas em Wright-

Giemsa por 2 minutos. As membranas foram secas antes de serem removidas 

e montadas sobre lâminas de vidro para microscopia de luz. Os experimentos 

foram feitos em duplicata. Os neutrófilos foram observados em microscópio 

óptico usando aumento de 40x, foram contados 5 campos por filtro. As células 

que transmigraram foram diferenciadas por sua morfologia, sendo contado um 

total de 100 células por campo. O resultado foi expresso como a porcentagem 

média nos 5 campos da proporção de células que apresentaram morfologia de 

transmigração (Galligan & Coomber, 2000). 
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3.9 Dosagem de moléculas de superfície de PMNs 

Para a avaliação da expressão das moléculas de superfície envolvidas 

nos processos de adesão e transmigração - CD11b (Mac-1), VLA-9 e CD31 

(PECAM-1) - em neutrófilos de jovens e idosos, alíquotas de sangue total (100 

L), pré-incubados ou não com PD-98059 50µM, foram incubadas com os 

seguintes anticorpos monoclonais para moléculas de superfície, marcados com 

fluorocromos: anti CD66b-isotiocianato de fluoresceína (FITC), (PharMingen®); 

anti CD31-ficoeritrina (PE), (BD®); anti CD11b-aloficocianina (APC), (BD®). O 

anticorpo primário anti-VLA9 (Serotec®) foi incubado com um secundário anti-

IgG1 de camundongo marcado com PE (Serotec®). Controles foram realizados 

com os respectivos isotipos para os anticorpos anti-CD31, CD11b e VLA9. 

Após incubação no escuro por 15 minutos, a temperatura ambiente, os 

eritrócitos foram lisados (solução de lise FACS, BD®). As células foram lavadas 

com solução PBS e ressuspensas em PBS 1% NaN3 (Brunialti et al.., 2002). 

Cerca de 10.000 neutrófilos foram adquiridos para cada tubo dos ensaios 

descritos, baseado em sua marcação com CD66b-FITC. A aquisição foi 

realizada em citômetro de fluxo FACSCalibur (BD®) utilizando software de 

análise CellQuest (BD®) e o resultados está apresentado como a média da 

fluorescência detectada, sendo descontada a fluorescência detectada para o 

isotipo. A Figura 5 mostra como foram analisados os resultados obtidos no 

aparelho. 
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Figura 5: Tela de análise do software CellQuest (BD®). A: à esquerda, gate 

selecionando a população de neutrófilos, e à direita gate especificando das 

células selecionadas apenas aquelas marcadas com CD66b. B: marcações em 

PE - acima, histograma apresentando a fluorescência do isotipo; abaixo, 

histograma mostrando marcação para o anticorpo de interesse, no caso, CD31. 

C: marcações em APC - acima, histograma apresentando a fluorescência do 

isotipo; abaixo, histograma mostrando marcação para o anticorpo de interesse, 

no caso, CD11b. 
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3.10 Análise estatística 

Os dados foram digitados em planilhas do programa Excel 2007 

(Microsoft®) para o adequado armazenamento das informações. As análises 

estatísticas foram feitas com o auxílio do software SPSS® 15.0. 

Foram utilizados os seguintes testes para análise estatística dos dados: 

• Teste t de Student para amostras independentes nas 

comparações entre os resultados de jovens e idosos;  

• Teste t de Student para amostras pareadas nos estudos do 

efeito do inibidor de ERK; 

• ANOVA para comparação de três ou mais grupos, seguido de 

post hoc de Bonferroni quando necessário. 

 

Todas as comparações foram realizadas a um nível de significância α 

igual a 5% (p<0,05). 
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4.1 Comparação entre jovens e idosos 

4.1.1  Adesão de neutrófilos a HUVECs 

Utilizou-se o modelo de adesão celular proposto para avaliar o impacto 

do envelhecimento neste aspecto da resposta imune de indivíduos idosos 

considerados saudáveis. Utilizando o tapete de células endoteliais 

estabilizadas em cultura, pode ser feita a comparação entre as respostas de 

PMNs de doadores jovens e saudáveis.  

Como demonstrado na Figura 6, foi observado que PMNs de indivíduos 

idosos apresentam maior adesão basal dos neutrófilos ao endotélio em 

comparação aos PMNs de jovens, mesmo na ausência do estímulo pró-

adesivo. A não utilização do estímulo de IL-8 justamente evidencia um estado 

de pré-ativação destas células em indivíduos idosos.  

A média de adesão dos neutrófilos dos voluntários idosos foi 

aproximadamente 68% maior do que a dos voluntários jovens (p < 0,01). É 

importante ressaltar que em nenhum dos experimentos realizados a adesão 

dos neutrófilos de idosos foi igual ou menor do que a de jovens, ratificando a 

consistência desses dados. 
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Figura 6: Comparação da adesão de neutrófilos de jovens e idosos a HUVECs. A 

adesão do grupo de jovens (n=10) foi considerada 100% e comparada com aquela 

apresentada pelos idosos (n=16) (* p < 0,01). 
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4.1.2  Dosagem de moléculas de superfície de PMNs 

As fluorescências médias resultantes da dosagem das moléculas de 

superfície VLA-9, CD31 e CD11b de neutrófilos não estimulados dos dois 

grupos estudados, jovens e idosos, estão apresentadas respectivamente nas 

figuras 7, 8 e 9. 

Como pode ser observado, apenas a expressão da molécula CD11b 

apresenta diferença entre os grupos, estando significativamente aumentada no 

envelhecimento.  

 

Figura 7: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

PE contra VLA-9. O gráfico apresenta o resultado médio ±DP de 18 indivíduos de cada 

um dos grupos estudados (Jovens e Idosos) em unidades arbitrárias de fluorescência. 
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Figura 8: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

PE contra CD31. O gráfico apresenta o resultado médio ±DP de 18 indivíduos de cada 

um dos grupos estudados (Jovens e Idosos) em unidades arbitrárias de fluorescência. 
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Figura 9: Fluorescência média, em unidades arbitrárias de fluorescência, de 

neutrófilos incubados com anticorpo marcado com APC contra CD11b. O gráfico 

apresenta o resultado médio ±DP de 18 indivíduos de cada um dos grupos estudados 

(Jovens e Idosos) (* p < 0,05). 
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4.2 Inibição de pERK por PD-98059 

O uso de PD-98059 em pré-incubações junto aos neutrófilos provocou 

diferenças em diversas funções destas células, começando pela diminuição 

nos níveis de fosforilação de ERK, comprovada por Western-blot, utilizando β-

actina, proteína intracelular constitutivamente expressa, como controle desta 

dosagem. 

A Figura 10 apresenta a revelação de um dos géis, representativo de 

diversos experimentos independentes, mostrando as bandas de pERK1/2 e de 

β-actina em diferentes condições de incubação dos neutrófilos.    

 

Figura 10: Diminuição dos níveis de fosforilação de ERK utilizando o inibidor PD-

98059. CI – Neutrófilos Controle; Zy neutrófilos estimulados com Zymosan 

opsonizado; PD 10 – Neutrófilos pré-tratados com PD-98059, 10 µM; PD 50 – 

Neutrófilos pré-tratados com PD-98059, 50 µM. 

 

Nas Figuras 11 e 12 são apresentadas as médias dos resultados da 

densitometria das bandas de pERK1/2 em diferentes condições de incubação 

dos neutrófilos, estimulados ou não, e demonstram sua inibição provocada por 

diferentes concentrações PD-98059 em neutrófilos estimulados.  
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Figura 11: Inibição dos níveis de fosforilação de ERK1/2 de neutrófilos não 

estimulados pré-incubados com PD-98059 nas concentrações de 10 e 50 µM. Os 

valores são apresentados como a média ± DP da porcentagem da intensidade das 

bandas em cada condição, comparadas ao controle, considerado 100% (n=6).  
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Figura 12: Inibição dos níveis de fosforilação de ERK1/2 de neutrófilos estimulados 

com zymosan opsonizado pré-incubados com PD-98059 nas concentrações de 10 e 

50 µM. Os valores são apresentados como a média ± DP da porcentagem da 

intensidade das bandas em cada condição comparadas ao controle, considerado 

100% (n=6, *p< 0,01).  

 

Em PMNs não estimulados, a diminuição de cerca de 30% nos níveis 

de fosforilação de ERK1/2 pela utilização do inibidor não foi considerada 

significativa em nenhuma das concentrações testadas. Já em PMNs 

estimulados com zymosan opsonizado, níveis significativamente mais baixos 

de fosforilação de ERK1/2 foram encontrados tanto com a utilização de PD-

98059 10 µM como 50 µM (p < 0,01) em comparação ao controle, 

apresentando uma diminuição média de 40 e 62%, respectivamente. 
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4.3  Análise da via ERK/MAPK 

4.3.1  Adesão de neutrófilos a HUVECs 

Os resultados da adesão de neutrófilos, pré-incubados ou não com PD-

98059 (50 µM), a HUVECs, na presença ou ausência de estímulo inflamatório 

IL-8 (10 ng/mL) podem ser observados na Figura 13.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, observou-se uma grande 

variabilidade no nível de coloração obtido a cada dia de experimento. Por esse 

motivo, optou-se por apresentar os valores de adesão na presença do inibidor 

da fosforilação de ERK1/2 proporcionalmente ao valor encontrado para a 

adesão dos neutrófilos do mesmo doador na ausência de inibidor e de 

estímulo, obtido no mesmo dia de experimento. Assim, para comparação dos 

grupos, a adesão dos neutrófilos controles (não pré-incubados com PD-98059 

e não estimulados com IL-8) foi considerada 1. 

Como pode se observar, no modelo de adesão celular de neutrófilos a 

HUVECs, na ausência e na presença de IL-8, a pré-incubação de neutrófilos 

com PD-98059 provocou significativa diminuição neste parâmetro. 
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Figura 13: Adesão de neutrófilos, pré-incubados ou não com PD-98059 (50 µM), a 

HUVECs, na presença ou não do estímulo pró-inflamatório IL-8 (10 ng/mL). Os valores 

apresentam a média ± DP da adesão dos neutrófilos em cada grupo testado, 

proporcionalmente à adesão de neutrófilos controle (n = 20, * p < 0,01). 

 

Não foi detectada diferença estatisticamente significativa entre a média 

das adesões dos neutrófilos do grupo controle e controle estimulado com IL-8 
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adesões de neutrófilos pré-incubados com PD-98059 (50 µM) e de neutrófilos 

pré-incubados com o mesmo inibidor e estimulados com IL-8 (10 ng/mL).  

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Controle PD-98059 (50µM) Controle + IL-8 PD-98059 (50µM) + IL-8

%
 A

d
e

sã
o

/c
o

n
tr

o
le

Adesão PMNs/HUVECs

 *  * 



Resultados 

 

 

50 

4.3.2  Transmigração de neutrófilos 

Os resultados obtidos nos experimentos de transmigração celular 

mostram a influência de pERK1/2 no processo.  

As células transmigrantes foram diferenciadas a partir de alterações 

morfológicas características do processo, envolvendo a elongação celular e 

prolongamentos da membrana plasmática, como mostrado na Figura 14. 

Figura 14: Diferença de morfologia apresentada pelos neutrófilos com transmigração 

induzida. As figuras são representativas de três experimentos independentes. A e B 

mostram os neutrófilos controles, C e D neutrófilos pré-incubados com PD-98059 (50 

µM), em B e D foi adicionado IL-8 (10 ng/mL) ao compartimento inferior. NT – não 

transmigrantes e T – transmigrantes. Fotomicrografias em microscopia óptica, 

aumento de 40X. 
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Como podemos observar na Figura 15, o estímulo IL-8 ativa os 

neutrófilos, tendo efeito positivo sobre a taxa de transmigração média dos 

mesmos, tornando-a significativamente maior em relação ao controle. 

Neutrófilos tratados com o inibidor PD-98059 apresentam taxa de 

transmigração similares às taxas basais da condição controle, mesmo na 

presença de IL-8. São apresentadas as médias ± DP da proporção de 

neutrófilos transmigrados ou não, em condição basal ou estimulados por IL-8 

10 ng/mL. 

A pré-incubação dos neutrófilos com PD-98059 provocou significativa 

diminuição (p < 0,01) na transmigração destes em relação ao controle positivo 

(transmigração na presença de IL-8). 

 

 

 



Resultados 

 

 

52 

Figura 15: Proporção de neutrófilos transmigrados e não transmigrados com 

diferentes condições. A e B mostram os neutrófilos controles, C e D neutrófilos pré-

incubados com PD-98059 (50 µM), em B e D foi adicionado IL-8 ao compartimento 

inferior. Foi encontrada diferença significativa na diminuição da proporção de células 

transmigradas quando incubadas com PD-98059 (50 µM) em relação ao controle, na 

presença do estímulo inflamatório IL-8 (10 ng/mL) (n = 3, * p < 0,01). 
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A partir da dosagem de moléculas de superfície de neutrófilos 

relacionadas com adesão e transmigração celulares, buscou-se encontrar 

dados que explicassem, ao menos em parte, as diferenças encontradas nestes 

parâmetros nas células pré-incubadas com o inibidor de ERK. Todavia, os 

resultados obtidos não refletiram as alterações encontradas em outros 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e 

P
M

N
s

Transmigração de PMNs

Não Transmigrados Transmigrados

 * 



Resultados 

 

 

53 

experimentos. A expressão basal das moléculas de superfície VLA-9 (Figura 

16), CD31 (Figura 17) e CD11b (Figura 18) não apresentou diferença 

significativa devido a presença ou não do inibidor PD-98059. 

Para esses experimentos foram utilizados apenas doadores jovens. 

 

Figura 16: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

PE contra VLA-9. O gráfico apresenta as médias ±DP, em unidades arbitrárias de 

fluorescência, das dosagens de neutrófilos controles e pré-incubados com PD-98059, 

50 µM (n = 18). 
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Figura 17: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

PE contra CD31. O gráfico apresenta as médias ±DP, em unidades arbitrárias de 

fluorescência, das dosagens de neutrófilos controles e pré-incubados com PD-98059, 

50 µM (n = 18). 
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Figura 18: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

APC contra CD11b. O gráfico apresenta as médias ±DP, em unidades arbitrárias de 

fluorescência, das dosagens de neutrófilos controles e pré-incubados com PD-98059, 

50 µM (n = 18). 

 

A hipótese de alterações na expressão dessas moléculas ocorrerem 

apenas após o estímulo com IL-8 foi levantada e para esta análise foram feitos 

testes com PMNs inibidos ou não com PD-98059 (50 µM), estimulados ou não 

com IL-8 (10 ng/mL). Para essa verificação foram testados os anticorpos anti-

CD31 e anti-CD11b. Como demonstrado nas Figuras 19 e 20, podemos 

observar o pronto aumento de CD11b em resposta ao estímulo de IL-8, ao 

passo que CD31 não apresentou a mesma resposta. No entanto, a inibição das 

células por PD-98059 não foi capaz de alterar os padrões de expressão de 

CD11b em resposta ao IL-8. 
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Figura 19: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

PE contra CD31. O gráfico apresenta as médias ±DP, em unidades arbitrárias de 

fluorescência, das dosagens de neutrófilos controles e pré-incubados com PD-98059 

(50 µM) e estimulados com IL-8 (10 ng/mL) (n = 4). 
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Figura 20: Fluorescência média de neutrófilos incubados com anticorpo marcado com 

APC contra CD11b. O gráfico apresenta as médias ±DP, em unidades arbitrárias de 

fluorescência, das dosagens de neutrófilos controles e pré-incubados com PD-98059 

(50 µM) e estimulados com IL-8 (10 ng/mL) (n = 4, * p < 0,05). 
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5.1 Comparação entre jovens e idosos 

Resultados apresentados por este estudo levam em consideração um 

cenário de inflamação persistente existente em indivíduos idosos e corroboram 

esta visão a partir do momento que demonstramos experimentalmente um 

aumento significativo da adesão de neutrófilos a células endoteliais em 

condições basais. No modelo proposto por nós, uma camada de células 

endoteliais é cultivada até a confluência e utilizada como alvo de adesão dos 

neutrófilos de doadores jovens e idosos. A não utilização de estímulo 

inflamatório no modelo visa dar atenção ao status basal desses fagócitos, 

evidenciando como as alterações que acompanham o envelhecimento 

influenciam sua resposta celular. Ao contrário do que indicam alguns estudos 

da última década que serão apresentados mais a frente, o aumento 

significativo da adesão de neutrófilos a células endoteliais de veia umbilical 

humana no envelhecimento sugere que a defesa imune inata humana, 

representada pela maior população de células que a compõe, pode estar 

alterada sob influência direta da inflamação exacerbada presente no organismo 

idoso.  

Além disso, em revisão recentemente publicada, coloca-se como 

importante conclusão da análise da literatura existente o fato de que grande 

parte das alterações nas funções de neutrófilos pode vir de alterações nas 

membranas celulares destas células ou de eventos relacionados à sinalização 

de seus receptores (Panda et al., 2009).  

A análise das principais moléculas de superfície, envolvidas com a 

adesão e transmigração celular, revelou aumento significativo encontrado na 

expressão de CD11b em neutrófilos não estimulados de doadores idosos, em 
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comparação aos de doadores jovens, o que deve colaborar nas maiores taxas 

de adesão celular encontradas no primeiro grupo. 

Uma possível explicação para o aumento da expressão de CD11b pode 

ser o fato desta molécula ser estocada, em neutrófilos, em grânulos 

secretórios, respondendo prontamente a estímulos externos (Boregaard et al., 

1994). Esta pronta resposta ajuda a explicar os resultados encontrados em 

nossos experimentos, que mostram o aumento da adesão de neutrófilos a 

HUVECs no grupo dos idosos, mesmo em condições basais, nos quais 

estímulos internos para a liberação de CD11b estocada podem ser fornecidos 

pelo conjunto das alterações de caráter pró-inflamatórias encontradas nesse 

grupo. 

Os estudos sobre as principais funções de neutrófilos no envelhecimento 

apresentam conclusões conflitantes entre si. Pesquisas in vivo e in vitro 

divergem entre si quanto aos resultados obtidos, mostrando claramente que as 

alterações do microambiente também devem ser consideradas nessas 

respostas. Alguns trabalhos propõem que as principais funções de neutrófilos 

não se alteram com a idade, entre essas, adesão e migração celular, que não 

apresentam diferenças significativas na comparação jovem e idoso em modelo 

de exudato de pele (Biasi et al., 1996), além de ter sido apontado, em modelo 

de gengivite, igual número de PMNs na junção epitelial 7 dias após injúria 

tecidual (Fransson et al., 1999). Em contrapartida, diferentes pesquisas 

realizadas nas duas últimas décadas apontam declínio na maior parte dos 

aspectos da função de neutrófilos no envelhecimento, entre os quais se 

destacam a quimiotaxia, fagocitose de micróbios e geração de superóxido em 
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diversas condições de estímulo (Biasi, 1996; Esparza, 1996; Chan, 1998, 

Butcher, 2000; Placket, 2004).  

Experimentos in vitro demonstraram que a quimiotaxia de neutrófilos de 

doadores com mais de 80 anos de idade está significativamente diminuída, 

enquanto que em indivíduos entre 60- e 70-anos de idade não foram 

encontradas diferenças significativas (Corberand et al., 1981). Entretanto Niwa 

e colaboradores (1989) demonstraram exatamente o inverso: quimiotaxia 

diminuída entre 60- e 70-anos de idade e inalterada acima de 80 anos. Uma 

das justificativas dos resultados encontrados menciona uma preocupação 

constante dos estudos utilizando voluntários idosos. Foi justificado pelos 

autores do segundo estudo que nos octogenários utilizados poderia ter havido 

um tipo de pressão seletiva, que teria filtrado apenas aqueles PMNs “mais 

saudáveis” entre os sobreviventes neste grupo. 

É importante relembrarmos também que o neutrófilo é a célula 

sanguínea de vida mais curta em nossa circulação, com uma meia-vida de 8-

12h, e que seu tempo de vida pode ser ampliado em sítios inflamatórios 

através de sinais de sobrevivência providos por citocinas pro-inflamatórias 

(GM-CSF, tipo 1 IFN) e produtos bacterianos (fMLP, LPS). Este é um 

mecanismo de fundamental importância para maximizar o potencial bactericida 

de neutrófilos durante a inflamação. Esta capacidade de responder a sinais de 

sobrevivência, especificamente a GM-CSF, também está reduzida no 

envelhecimento, implicando não apenas na capacidade de adultos idosos 

resolverem infecções, mas também para resolução da inflamação propriamente 

dita (Egger et al., 2003). Sabendo-se que a principal forma de remoção de 

neutrófilos mortos da circulação se dá pelo processo de apoptose, uma vez que 
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o número de neutrófilos apoptóticos no sítio de inflamação excede a 

capacidade dos macrófagos de limpar o ambiente destas células mortas, uma 

necrose secundária pode ser provocada, induzindo, no organismo, uma 

inflamação persistente (Lipschitz et al., 1991).  

A escolha do nosso grupo em primeiramente estudar os neutrófilos em 

condições basais no envelhecimento dá atenção especificamente a essas 

células em uma condição individual de “normalidade”, ou seja, visando traçar 

um painel do perfil desses neutrófilos em uma situação de não doença no 

idoso. A hipótese previamente elaborada que, uma vez que há nos idosos um 

cenário de inflamação persistente além de uma condição pró e anti-oxidantes 

desbalanceada, deveria haver uma alteração na ativação dos neutrófilos, 

estando estes de alguma maneira pré-ativados, em resposta às alterações já 

mencionadas de seu microambiente. 

Colaborando com esta tendência, estudos demonstraram aumento dos 

níveis de cálcio intracelular em neutrófilos não-estimulados de indivíduos 

idosos (Varga et al., 1988) e significativa diminuição na mobilização de cálcio 

após estímulo com fMLP (Fulop et al., 1989). Este estado pré-ativado das 

células, bem como o aumento da viscosidade da membrana plasmática no 

envelhecimento, dificultando a ligação do receptor a proteínas-G, pode ajudar a 

explicar a dificuldade de neutrófilos de doadores idosos a formar uma 

apropriada mobilização de cálcio em resposta a fMLP. 

Assim, o significativo aumento da adesão celular de neutrófilos 

encontrado em nosso modelo acompanhando o envelhecimento, vem de 

encontro com as tendências analisadas e com as alterações que sabidamente 

são encontradas em indivíduos idosos, mesmo aqueles ditos saudáveis. 
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Não existem evidências que o recrutamento de neutrófilos de doadores 

idosos esteja diminuído no envelhecimento, nem que há de fato uma falha 

sistêmica em resolver a inflamação. A eficiência da migração de neutrófilos a 

sítios de inflamação pode também estar relacionada à redução da capacidade 

quimiotática, sendo que estudos longitudinais e transversais demonstraram a 

associação de alterações desta a morbidade e mortalidade aumentadas em 

pacientes idosos com infecções pós-trauma (Whitelaw et al., 1992). 

Infere-se daí que, uma vez que as respostas mediadas por receptores 

acoplados a proteínas G dos neutrófilos de indivíduos idosos estão 

prejudicadas, é possível que a migração celular, dependente de IL-8, esteja 

também alterada, uma vez que o estímulo atua também nessa família de 

receptores. 
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5.2 Análise da via ERK/MAPK 

Como demonstrado acima, fica claro que o envelhecimento humano 

culmina em profundas alterações nos padrões de sinalização intracelular de 

neutrófilos, alterando as respostas normais e prejudicando as funções 

principais dessas células. É importante, portanto, a elucidação precisa das vias 

envolvidas nessa sinalização. Os fatores que agem no recrutamento e ativação 

dos neutrófilos são de fundamental importância na iniciação e modulação da 

resposta imune a infecções. Diversos estudos apontam a IL-8 como importante 

regulador da ativação e recrutamento de neutrófilos humanos (Knall, 1997; 

Galligan & Coomber, 2000). 

A interação de IL-8 com a superfície dos neutrófilos por meio de 

receptores acoplados a proteína G (GPCR) induz uma grande diversidade de 

respostas celulares através da ativação de diversas vias de sinalização celular, 

entre as quais se destaca a superfamília das MAPK, em especial ERK (Knall, et 

al., 1997). Durante o processo de ativação, tem-se a rápida indução da adesão 

do neutrófilo através da conversão de adesão transiente, dada pela interação 

de baixa-afinidade das selectinas, em adesão firme, mediada pela interação de 

alta-afinidade. Essa adesão firme a células endoteliais pode ser mediada por 

membros da superfamília das imunoglobulinas, como ICAM-1, ICAM-2 e 

VCAM-1 e por receptores do tipo RAGE na superfície endotelial, mas as 

principais responsáveis apontadas são as integrinas, destacando-se Mac-1 

(CD11b/CD18). Os efeitos do estímulo dos neutrófilos por essa cascata de 

ativação subseqüente ao estímulo por IL-8, resultando no aumento de 

expressão de moléculas na superfície dos neutrófilos para maior interação com 
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o endotélio, permitem a continuidade do processo de adesão e transmigração 

celular. 

Diversos grupos demonstraram que receptores para diferentes 

quimioatraentes, como fMLP, C5a e IL-8 ativam ERK via regulação de Raf e 

MEK por Ras (Choi et al.., 2010). 

Com a elucidação de novas vias MAPK, questionou-se em que nível 

essas vias são ativadas e por qual estímulo em particular. Esse tipo de 

detalhamento mostra-se de particular interesse, por exemplo, em células como 

os neutrófilos em condições de desregulação dos mecanismos de infiltração 

tecidual, contribuindo para a ocorrência de doenças. 

O grande nível de transativação e sobreposição das vias dificultam a 

compreensão de qual delas, precisamente, é a responsável por um evento em 

específico. A ativação completa dos neutrófilos para o desempenho de suas 

funções, incluindo adesão e migração, depende de diversas vias de sinalização 

intracelular, envolvendo a transcrição nuclear de múltiplos fatores.  

Os resultados encontrados em nossos experimentos demonstram 

diminuição significativa da taxa de adesão e transmigração de neutrófilos 

tratados com inibidor da fosforilação de ERK, sugerindo importante papel da via 

neste processo. 

Esses dados vão contra a determinação dos perfis de ativação de 

enzimas MAPK em neutrófilos humanos estimulados por IL-8 de Knall e 

colaboradores (1997), que sugerem a necessidade da ativação de PI3K na 

indução da migração de neutrófilos em resposta a IL-8, enquanto as múltiplas 

MAPK ativadas em resposta a IL-8 não apresentaram influência na indução da 

migração. Com esses resultados, Knall propõe que haja, em PI3K, uma 
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bifurcação na via de transdução do sinal a partir da resposta ao estímulo IL-8 

em GPCR, refletindo a necessidade de produtos da reação de PI3K para a 

geração de sinais independentes para a migração celular e ativação de ERK. 

A diminuição da adesão e migração celular dos neutrófilos sem que 

pudessem ser notadas alterações na expressão das principais moléculas 

envolvidas com os processos sugere que estejam ocorrendo modificações 

nessas moléculas que diminuem suas atividades sem alterar sua expressão. A 

inibição da fosforilação de uma via tão universal quanto a via das ERK está, 

certamente, influenciando diversas outras funções do neutrófilo que dependem 

dessa via. Sabe-se, por exemplo, que a ativação de NADPH oxidase na 

membrana de neutrófilos é dependente de ERK (Iles & Forman, 2002). Desta 

maneira, ERK está diretamente relacionada ao burst oxidativo e, 

conseqüentemente, ao balanço oxidativo celular, de fundamental importância 

na regulação da adesividade celular. A inibição de fosforilação em resíduos de 

serina/treonina pode estar levando a alterações de atividade de receptores de 

membrana envolvidos com o processo, diminuindo sua ação e causando a 

menor adesão celular. 

Atualmente, os principais esforços da pesquisa científica na área 

apóiam-se sobre os mecanismos celulares e moleculares por trás da 

imunosenescência, afim de que se possa tratar e prevenir a imunodeficiência 

relacionada à idade, com elevados riscos para inúmeras patologias (Schröder 

& Rink, 2002). 

As conseqüências das alterações da resposta imune inata do indivíduo 

idoso podem ser diversas, não apenas no que diz respeito ao combate do 

organismo a microorganismos invasores, mas também a reação deste 
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indivíduo aos tratamentos utilizados para doenças acompanhadas por 

importantes componentes inflamatórios, como é o caso da maior parte das 

afecções que se apresentam em idades avançadas. 

Por fim, o entendimento que este estudo traz sobre o papel da via da 

ERK/MAPK nas funções de adesão e migração celulares de neutrófilos 

contribui para o melhor entendimento do funcionamento dessas células, além 

de demonstrar consistentemente diferenças importantes nas respostas dos 

PMNs de jovens e idosos. Unindo os achados, é possível imaginar que as 

alterações encontradas no envelhecimento podem estar ligadas a alterações 

da via de sinalização intracelular estudada. Maiores estudos devem ser feitos 

nesse sentido, sendo o foco de investigação do grupo em projetos 

subseqüentes a este, para que seja possível traçar o preciso paralelo entre a 

pré-ativação de PMNs no envelhecimento, regulação das vias envolvidas e 

respostas celulares alteradas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Conclusões 
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(I) Neutrófilos de doadores idosos apresentam aumentada taxa de 

adesão basal a células endoteliais, indicando pré-ativação destas 

células. 

(II) A molécula de adesão CD11b tem sua expressão significativamente 

aumentada em neutrófilos de idosos.  

(III) A via das MAPK, especificamente ERK1/2, está envolvida no 

processo de adesão celular de neutrófilos humanos a HUVECs, 

tanto em condições basais quanto em resposta à estimulação por 

IL-8, no modelo utilizado. 

(IV) A ativação de ERK está relacionada aos processos de migração 

celular de neutrófilos humanos na presença de fator quimiotático IL-

8. 

(V) As diminuições na adesão e migração celulares provocadas pela 

inibição da fosforilação de ERK1/2 não estão relacionadas a 

alterações no padrão de expressão de moléculas de superfície 

ligadas aos processos mencionados. 
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7.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Estudo:  

ENVOLVIMENTO DE ERK/MAPK NA ADESÃO E MIGRAÇÃO DE 
NEUTRÓFILOS E ALTERAÇÕES NO ENVELHECIMENTO 

 

Informação ao voluntário 
Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária nesse 

estudo, que visa melhor entender as alterações provocadas na resposta inflamatória no 

envelhecimento. 

 Este é um documento que foi preparado para fornecer as orientações de como devem 

ser conduzidos os estudos científicos envolvendo seres humanos e para proteger os 

voluntários que dele participam. 

A sua participação no estudo é voluntária, sendo necessário assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido se desejar participar.  

As seguintes informações lhe darão uma visão do assunto e lhe mostrarão as razões 

que nos levam a fazer esse estudo, bem como lhe deixarão a par de como este é realizado. 

 

Visão Geral 
Os neutrófilos, que são as células de defesa mais abundantes no sangue humano, são 

importantes na resposta inflamatória, sendo responsáveis pela eliminação de microorganismos 

invasores, como bactérias. Para que isso aconteça, os neutrófilos devem sair da circulação e 

migrar para o tecido alvo da inflamação. A migração destas células depende primeiramente da 

adesão dos neutrófilos às células que revestem as paredes dos vasos sangüíneos, chamadas 

de células endoteliais. 

A adesão dos neutrófilos às células endoteliais é influenciada por uma série de 

condições, uma delas a idade do indivíduo. Mesmo em idosos saudáveis, a resposta das 

células inflamatórias é diferente da resposta dessas mesmas células, provenientes de um 

indivíduo jovem. Uma diminuição da capacidade da resposta imunológica em idosos está 

associada ao aumento do risco de morbidade e mortalidade. 

 

Objetivos e Modo de Realização do Estudo  
O objetivo deste estudo é observar como a adesão dos neutrófilos às células 

endoteliais e sua migração ao tecido lesado pode ser modificada no envelhecimento humano. 
Para tanto, serão utilizados neutrófilos obtidos de sangue coletado de voluntários de dois 
grupos etários, jovens e idosos. Esses neutrófilos serão testados quanto a sua capacidade de 
adesão a células endoteliais cultivadas em laboratório (células endoteliais de veia umbilical 
humana) e quanto à participação da via de sinalização celular ERK/MAPK nesse processo. 
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Poderão participar deste estudo indivíduos jovens (entre 20 e 30 anos de idade) ou 
idosos (acima de 65 anos de idade) que não sejam tabagistas, não façam uso de 
suplementação alimentar com vitaminas C e E, não sofram de doenças inflamatórias crônicas 
ou agudas, não estejam fazendo uso de medicamentos antiinflamatórios no dia e na quinzena 
anterior à coleta de sangue e não sejam praticantes intensivos de esporte. 

O voluntário será submetido a uma coleta de sangue rotineira por punção periférica da 

veia do antebraço. O volume de sangue coletado será cerca de 20 mL.  

 

Riscos de Participação no Estudo 
 O voluntário não sofrerá nenhum risco à sua saúde, exceto ao associado a qualquer 

coleta rotineira de sangue (possibilidade de desconforto, náuseas, surgimento de hematoma e 

edema). 

 

Vantagens de Participação no Estudo 
O estudo não prevê nenhum benefício imediato ao voluntário. Ele se destina ao 

esclarecimento da resposta inflamatória no envelhecimento.  
 

Saída do Estudo 
A sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você poderá sair dele a qualquer 

momento.  
 

Garantia de Acesso 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é André dos 

Santos Carneiro Cardoso, que pode ser encontrado no endereço: Rua Arthur Ridel, 275. 

Diadema. Telefone 4059-3618. Se você tiver algum comentário ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu 572 – 

1o andar – cj. 14, telefone 5571-1062, FAX 5539-7162. – E-mail: cepunifesp@epm.br.  

 

Confidencialidade 
Qualquer informação colhida sobre você neste estudo permanece inteiramente 

confidencial. Além de seu prontuário médico original, você não poderá ser identificado por outro 
meio que não seja as suas iniciais. Ao assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, 
você estará concordando que os seus dados médicos anônimos sejam colhidos para posterior 
avaliação estatística, que será realizada por profissionais capacitados. Este estudo foi avaliado 
por um Comitê de Ética em Pesquisa para garantir que os seus direitos como voluntário 
estejam assegurados. 

O relatório final deste estudo será publicado no Brasil e/ou em outros países. Em todas 
as ocasiões, o anonimato e a confidencialidade dos seus dados médicos serão garantidos. 

Com a sua assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido anexo, você 
estará confirmando ter recebido uma cópia dessa informação e que concorda em participar 
desse estudo. 
 

Despesas e Compensações 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, 

_________________________________________________________________________, 

RG nº __________________________, telefone para contato nº_______________________, 

acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Eu também fui informado que este 

estudo não traz nenhuma vantagem direta para mim, apenas contribuição para futuros 

pacientes e pesquisas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo no meu atendimento neste Serviço. 

 

________________________________________________      DATA :        /      /200__ 

Voluntário/Representante Legal 

 

 

 

 

 

________________________________________________      DATA :        /      /200__ 

Testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

voluntário ou seu representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

 

________________________________________________      DATA :        /      /200___ 

        André dos Santos Carneiro Cardoso 
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7.2 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa - UNIFESP 
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