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RESUMO 

Objetivo: Analisar como o metabolismo celular está relacionado à função de células 

mononucleares de sangue periférico tolerantes à endotoxina, importante modelo 

que, em certos aspectos, é semelhante à imunomodulação que ocorre em leucócitos 

de pacientes sépticos. Métodos: Amostras de sangue foram obtidas de voluntários 

sadios, processadas para separação das células mononucleares de sangue 

periférico (PBMC), pré-estimuladas por 48h com lipopolissacarídeo (LPS) (10 ng/mL 

e 100 ng/mL) ou cultivadas em meio de cultura e incubadas com uma dose desafio 

de LPS (100 ng/mL) ou em meio por 24h. A indução de tolerância foi avaliada pela 

produção de TNF-α por citometria de fluxo. A atividade metabólica foi analisada pela 

quantificação de ATP utilizando um kit comercial, pela captação de glicose por 

citometria de fluxo e pela quantificação de lactato no sobrenadante de cultura. O 

efeito da inibição das vias metabólicas na função celular foi avaliado na fagocitose, 

produção de ATP e citocinas utilizando um inibidor específico para cada via alvo. 

Resultados: PBMC pré-estimuladas com LPS apresentaram inibição da produção 

de TNF-α com a dose desafio, especialmente aquelas pré-estímuladas com 100 

ng/mL de LPS, confirmando a indução de tolerância. Células que receberam o pré-

estímulo e foram desafiadas com LPS apresentaram aumento na produção de ATP 

quando comparadas às não estimuladas. PBMC estimuladas apenas com a segunda 

dose de LPS apresentaram, como esperado, transição metabólica para glicólise, 

com aumento na captação de glicose e aumento na produção de lactato. Já as 

células tolerantes ao LPS apresentaram uma redução na produção de lactato ao 

serem desafiadas sem, contudo, apresentarem redução na captação de glicose. A 

produção de ATP foi comprometida apenas na presença de oligomicina, enquanto a 

fagocitose e a produção de citocinas foram reduzidas com a inibição tanto da 

glicólise quanto da via das pentoses fosfato, sem alteração causada pela 

oligomicina. Conclusão: Células tolerantes ao LPS, apresentam produção reduzida 

de TNF-α, aumento na produção de ATP e redução na produção de lactato, sem 

alteração na captação de glicose. Indicando que células tolerantes à endotoxina não 

apresentam transição do metabolismo para glicólise quando desafiadas com LPS. 

Além disso a atividade celular é afetada pela inibição do metabolismo o que 

configura uma regulação metabólica da função, o que corrobora com o conceito de 

imunomodulação. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze how cellular metabolism is related to the function of 

endotoxin-tolerant peripheral blood mononuclear cells, an important model that, in 

certain aspects, is similar to the immunomodulation that occurs in leukocytes from 

septic patients. Methods: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were obtained 

from blood samples donated by healthy volunteers, pre-stimulated for 48h with 

lipopolysaccharide (LPS) (10 ng/mL and 100 ng/mL) or in culture medium, and 

incubated with a challenge dose of LPS (100 ng/mL) or in medium for 24h. Tolerance 

induction was assessed by the production of TNF-α by flow cytometry. Metabolic 

activity was analyzed by quantification of ATP using a commercial kit, by glucose 

uptake measured by flow cytometry and by quantification of lactate in the culture 

supernatant. The effect of inhibition of metabolic pathways on cellular function was 

evaluated on phagocytosis, ATP and cytokine production using a specific inhibitor for 

each target pathway. Results: PBMC pre-stimulated with LPS showed inhibition of 

TNF-α production with the challenge dose, especially those pre-stimulated with 100 

ng/mL of LPS, confirming the induction of tolerance. Cells that received the pre-

stimulus and were challenged with LPS showed an increase in ATP production when 

compared to the unstimulated cells. PBMC stimulated only with the second dose of 

LPS showed, as expected, a metabolic transition to glycolysis, with an increase in 

glucose uptake and an increase in lactate production. On the other hand, LPS-

tolerant cells showed a reduction in lactate production when challenged without, 

however, showing a reduction in glucose uptake. ATP production was compromised 

only in the presence of oligomycin, while phagocytosis and cytokine production were 

reduced with inhibition of both glycolysis and the pentose phosphate pathway, 

without alteration caused by oligomycin. Conclusion: LPS-tolerant cells show 

reduced TNF-α production, increased ATP production and reduced lactate 

production, with no change in glucose uptake. Indicating that endotoxin-tolerant cells 

do not show transition from metabolism to glycolysis when challenged with LPS. In 

addition, cellular activity is affected by the inhibition of metabolism, which configures 

a metabolic regulation of function, corroborating the concept of immunomodulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tolerância a endotoxina 

A tolerância à endotoxina (ET) é um fenômeno no qual a pré-exposição ao 

lipopolissacarídeo (LPS) inibe a resposta biológica a uma reexposição a altas doses 

de LPS, reduzindo as modificações fisiopatológicas que são observadas após a 

primeira dose. (Galanos et al., 1992, Cavaillon et al., 2006). Esse processo foi 

descrito pela primeira vez em 1946 quando a inoculação repetida de coelhos com E. 

typhosa inativada (causadora de febre tifoide) levou uma redução significativa na 

febre induzida (Beeson, 1946), demonstrado com mesmo efeito em humanos 

(Greisman, 1975).  

O LPS ou endotoxina, um constituinte da membrana externa de bactérias 

gram-negativas, é um dos mais potentes indutores da inflamação (Dimofte et al., 

2001). A resposta imunológica é resultado da ativação do receptor de membrana 

TLR-4 ao LPS que desencadeia uma cascata de eventos que dirigem a produção de 

citocinas e outros produtos para o enfrentamento do patógeno (Dobrovolskaia, 

2003). No entanto, quando há uma re-exposição essa resposta é comprometida, 

caracterizando assim o efeito de tolerância celular. Esse fenômeno contrasta com o 

processo conhecido como imunidade treinada, onde os monócitos são ativados 

diante de estímulos específicos, como Candida albicans ou o componente da parede 

fúngica β-glucana (Ifrim, 2014). 

A tolerância é regulada por um processo complexo e pode representar um 

mecanismo protetor da célula para limitar o dano inflamatório, diminuir a ativação 

excessiva de monócitos e macrófagos por LPS, e inibir a produção de citocinas 

inflamatórias (particularmente TNF-α) (Galanos et al., 1992, Cavaillon et al., 2006). 

Os mecanismos moleculares envolvidos na tolerância à endotoxina ainda são alvo 

de discussões, mas é sabido que há uma modulação das funções celulares em vez 

de hiporresposta, como se acreditava anteriormente (Biswas et al., 2009). 

Estudos demonstram a importância desse processo de imuno preservação e 

ainda existem processos indefinidos quanto às particularidades dessa proteção, 

principalmente entre os modelos de tolerização, que não são universais. Enquanto a 

tolerância ao LPS ex vivo se resolve rapidamente, a tolerância in vivo persiste por 

pelo menos 2 semanas, o que pode sugerir que a estimulação ex vivo não reflete 
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com precisão a resposta imune inata in vivo (Kox, 2011). Ainda assim, é um 

excelente modelo de estudo, trazendo à luz como a tolerância contribui para estados 

de imunossupressão em condições letais como sepse. 

1.2. Tolerância à endotoxina e a sepse 

A reprogramação observada no modelo de tolerância à endotoxina é, em 

certos aspectos, semelhante à imunomodulação que ocorre em leucócitos de 

pacientes sépticos (Biswas & Lopez-Collazo et al., 2009; Salomão et al., 2012).  

A sepse é definida como uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, 

o que causa disfunção orgânica e é potencialmente fatal (Singer et al., 2016). No 

Brasil, um estudo epidemiológico nacional recente apontou letalidade global de 55%, 

com uma estimativa de 420.000 casos por ano, dos quais 230.000 resultam em 

morte (Machado et al, 2017). A resposta imune na sepse era caracterizada por um 

estado inicial de hiperinflamação seguida de imunossupressão, contudo, estudos 

recentes mostram que pacientes sépticos exibem tanto supressão imunológica 

quanto inflamação simultaneamente (revisto por Hotchkiss et al, 2016). A tolerância 

à endotoxina de monócitos circulantes de pacientes com sepse também se 

correlaciona com altos níveis de IL-10 e outras citocinas anti-inflamatórias e é 

caracterizada por altos níveis intracelulares da proteína IRAK-M (Escoll, 2003).  

Estudos conduzidos pelo grupo demonstram que monócitos de pacientes 

sépticos apresentam redução na secreção de citocinas pró-inflamatórias (Brunialti et 

al, 2006), porém a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e óxido nítrico 

(NO) é mantida, sem o comprometimento da função fagocítica (Martins et al., 2008; 

Santos et al., 2012; Santos et al., 2016). Já foi observado também que em pacientes 

sobreviventes à sepse houve aumento na expressão de genes associados à 

fagocitose, destruição de antígenos e reparo tecidual, acompanhado de diminuição 

na inflamação (Shalova et al., 2015). Portanto, a imunossupressão descrita na sepse 

pode, pelo menos em parte, representar uma reprogramação celular para controle 

da inflamação ou imunomodulação (Cavaillon & Adib-Conquy, 2006).  Há evidências 

de que a função das células imunes na sepse também esteja relacionada ao 

metabolismo (Cheng et al., 2016). 

Em trabalho publicado pelo nosso grupo foi observado que monócitos 

tolerantes ao LPS, apesar de menor produção de citocinas, preservaram a 
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fagocitose e a produção de ROS (Fernandes et al., 2010), de modo similar ao que foi 

observado em pacientes sépticos (Brunialti et al., 2006, Martins et al., 2008, Santos 

et al., 2016) (Figura 1). Em outro estudo foi observado que a tolerância ao LPS induz 

alteração na expressão de genes nas cascatas de sinalização de toll-like receptor 

(TLR) (Mendes et al., 2011). 

 

Figura 1. Semelhanças nas funções de monócitos tolerantes ao LPS e em pacientes sépticos. 

Avaliação em nível celular por citometria de fluxo. Os painéis esquerdos representam funções 

moduladas em monócitos tolerizados por LPS: painéis superiores: detecção reduzida de fator de 

necrose tumoral (TNF-α) e interleucina (IL-6); painéis médios: geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) aumentadas ou preservadas; painel inferior: fagocitose de S. aureus preservada. Os 

painéis da direita representam funções moduladas em monócitos de pacientes sépticos: painéis 

superiores: detecção reduzida de TNF-α e IL-6; painéis médios: aumento da geração de ROS e NO; 

painel inferior: fagocitose de E. coli preservada. Adaptado de Salomão, 2019. Braz. J. Med. Biol. Res. 

1.3. Imunomodulação e imunometabolismo 

Nos últimos anos foi demonstrado que o metabolismo celular está envolvido 

com ativação e resposta de células imunes, tanto do sistema inato como adaptativo 

(Pearce & Pearce et al., 2013; Weinberg et al., 2015). É possível estabelecer uma 

correlação entre a reprogramação celular e a participação do metabolismo 

energético na regulação das células do sistema imune, que, além de fonte de 

energia para a função celular, também atua juntamente às vias de sinalização para 
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orientar a função e destino da célula, essa correlação é denominada 

imunometabolismo (Cheng et al., 2014; Weinberg et al., 2015). 

1.3.1. Principais vias metabólicas 

Além das diferentes vias metabólicas, o número de mitocôndrias por célula 

também está relacionado às demandas de energia da célula, e o número de cópias 

do DNA mitocondrial (mtDNA) pode variar dependendo das necessidades de energia 

de uma célula (Shay, 1990) e condições de estresse oxidativo. (Liu, 2003; Lee, 

2005). Independente da função ou estado da célula do sistema imune, a produção 

de ATP é imprescindível para o funcionamento celular. Para suprir essa 

necessidade, as principais vias utilizadas são a glicólise e a fosforização oxidativa. A 

primeira consiste na catálise de glicose que é convertida a piruvato ainda no 

citoplasma, e o piruvato pela ação da enzima lactato desidrogenase (LDH) gera 

lactato, resultando na produção de 2 ATP, enquanto no segundo caso a piruvato 

desidrogenase mitocondrial (PDH) catalisa a conversão do piruvato para gerar acetil 

CoA e NADH.  

A principal função das mitocôndrias é gerar energia na forma de trifosfato de 

adenosina (ATP), o piruvato convertido a Acetil-CoA inicia o ciclo do ácido-

tricarboxilico (TCA) na mitocôndria (Figura 2).  

 

Figura 2. Ciclo do Ácido Tricarboxílico. Esquema demonstrativo da via metabólica com reações 

catabólicas e anabólicas. Adaptado de Nelson & Cox, 2005. 
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O ciclo do TCA gera NADH e FADH2, que fornecem elétrons para a cadeia 

transportadora de elétrons, através da fosforilação oxidativa, um processo que 

requer a ação de cinco complexos da cadeia de transporte de elétrons (ETC), ou 

seja, o complexo I (NADH desidrogenase), complexo II (succinato desidrogenase), 

complexo III (complexo do citocromo bc), complexo IV (citocromo-c oxidase) e 

complexo V (ATP sintase) (Bertram, 2006; Boekema, 2007). NADH e FADH2 

formados no ciclo do ácido tricarboxílico transportam elétrons para a ETC nos 

complexos I e II, respectivamente. Durante a transferência de elétrons ao longo do 

ETC, os complexos I, III e IV transportam prótons da matriz mitocondrial para o 

espaço intermembranar das mitocôndrias, gerando gradiente de prótons (potencial 

de membrana). Este gradiente de prótons é usado pela ATP sintase (complexo V) 

para fosforilar adenosina difosfato (ADP), produzindo então ATP, de modo 

dependente de oxigênio. O ciclo do TCA pode ser iniciado também por Acetil-CoA 

proveniente da oxidação de ácidos graxos (FAO, do inglês “fatty acid oxidation”) 

(Figura 2). Na fosforilação oxidativa, a oxidação do piruvato e de ácidos graxos 

geram, respectivamente, 31,5 e 113 ATP, ou seja, há um rendimento energético 

superior ao da glicólise (Pearce & Pearce et al., 2013; Mookerjee et al., 2015; 

Weinberg et al., 2015). 
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Figura 3. Principais vias metabólicas. A glicólise converte a glicose em piruvato, que pode então 

ser convertido em lactato e secretado, ou pode entrar no ciclo do ácido tricarboxilico (TCA) em que 

será gerado NADH e FADH2 para a cadeia de transportadora de elétrons, levando a produção de 

ATP. A glicólise também alimenta a via das pentoses fosfato (PPP), que gera ribose para 

nucleotídeos e aminoácidos NADPH. O NADPH é usado para a síntese de ácidos graxos, que usa 

citrato retirado do ciclo do TCA. Ácidos graxos também podem ser oxidados, gerando NADH e 

FADH2, que também produzem  ATP a partir da cadeia de transporte de elétrons. Finalmente, o 

metabolismo de aminoácidos pode alimentar o ciclo de TCA, que é importante para o crescimento 

celular e biossíntese de proteínas. Nesta figura, os caminhos que requerem oxigênio são indicados 

em verde, caixas e caminhos que não são dependentes de oxigênio são indicados em caixas azuis. 

Adaptado de LA O'Neill, 2016. Nat Rev. Immunol. 

Em uma situação de hipóxia, as células podem obter ATP optando pela 

glicólise ao invés da fosforilação oxidativa (Figura 3), nesse caso, o piruvato é 

convertido preferencialmente em lactato. Entretanto, há um fenômeno inicialmente 

identificado em células tumorais, o Efeito Warburg ou glicólise aeróbia, em que as 

células mesmo com oxigênio disponível utilizam a glicólise como fonte de energia, 

efeito que foi observado também em leucócitos ativados e tem se mostrado 

importante no controle da função dessas células na resposta inflamatória (Wen et 

al., 2012; Wan & Green et al., 2012). Nessa transição do metabolismo para a 

glicólise, HIF-1α (fator induzido por hipóxia - 1α) é um fator de transcrição chave, 

que induz a expressão de LDH - responsável pela produção de lactato a partir de 
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piruvato -, e de piruvato desidrogenase quinase - que inibe a conversão de piruvato 

em acetil-CoA (Imtiyaz & Simon et al., 2010). Diversos fatores exógenos e 

endógenos, mesmo numa situação em que não haja hipóxia, podem estabilizar HIF-

1α nas células imunes tais como fatores de crescimento, LPS e ligantes de TLRs 

(Frede et al., 2006; Curry et al., 2008; Krawczyk et al., 2010; Shi et al., 2011; Riboldi 

et al., 2013). Curiosamente, HIF-1α mostrou-se chave na regulação gênica em 

fagócitos de pacientes sépticos e até na gravidade da doença (Shalova et al., 2015; 

Ferreira et al., 2021). Outro estudo mostrou também que na sepse HIF-1α promove 

a produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α, IL-1, IL-4, IL-6 e IL-12 

(Peyssonnaux et al., 2007). 

Como revisto por Pearce & Pearce (2013) e Weinberg (2015), células da 

imunidade inata ativadas, como neutrófilos, macrófagos e células dendríticas, trocam 

quase que totalmente o metabolismo para glicólise aeróbia, já linfócitos T ativados 

aumentam a taxa glicolítica via lactato, mas mantém a fosforilação oxidativa.  Essa 

alteração metabólica está relacionada com a rápida ativação dessas células, com a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, fagocitose, produção de ROS e NO. Células 

de longa-duração por outro lado, como células de memória e linfócitos T 

regulatórios, utilizam principalmente a fosforilação oxidativa via oxidação de ácidos 

graxos.     

1.4. Metabolismo e Tolerância 

Como mencionado anteriormente, de modo similar à resposta observada em 

pacientes sépticos, estudos demonstram que embora nos diferentes modelos de 

tolerância haja diminuição de citocinas pró-inflamatórias após o segundo estímulo, 

outras funções estão preservadas, como produção de ROS e fagocitose (Salomão et 

al., 2012, Fensterheim et al., 2018; Cheng et al., 2014). 

Diferentes estudos mostram que o efeito protetor de um pré-estímulo está 

relacionado a mudanças metabólicas. Foi observado que após um estímulo inicial 

com lipídio A monofosforilado (MPLA), um derivado do lipídio A, camundongos se 

tornam mais resistentes a patógenos causadores de infecções nosocomiais como S. 

aureus e C. albicans. Quando macrófagos foram estimulados com MPLA observou-

se uma mudança do metabolismo de fosforilação oxidativa para glicólise aeróbia nas 

primeiras 24h, e após 3 dias havia maior biogênese mitocondrial e produção de ATP; 
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após um segundo estímulo com LPS, essas células apresentavam menor produção 

de citocinas pró-inflamatórias, como observado no modelo de tolerância 

(Fensterheim et al., 2018). Outro estudo que trabalha com o conceito de imunidade 

treinada, observou que após um pré-estímulo com β-glucana derivada de C. 

albicans, camundongos se tornaram mais resistentes a uma dose letal de S. aureus, 

e foi observado que esse pré-estímulo também conduziu mudança metabólica para 

glicólise aeróbia (Cheng et al., 2014). 

Um aspecto tão mal compreendido que levantou muito interesse é no que diz 

respeito ao metabolismo das células imunes e o papel potencial dos processos de 

religação metabólica no curso da indução de ET. Recentemente, uma mudança 

metabólica para a glicólise anaeróbica, análoga ao efeito Warburg originalmente 

descrito para células cancerosas, tem sido apresentado como um passo para o 

treinamento imunológico de monócitos (Cheng, 2014; Arts, 2016). 

Geralmente é assumido que essas alterações metabólicas são rearranjos com 

o propósito de otimizar a produção e o gasto de energia, possibilitando a preparação 

do monócito para combater a ameaça infecciosa. No entanto, se os rearranjos 

metabólicos do tipo Warburg são ou não um componente integral dos programas 

adaptativos imunológicos que levam à ET não está claro. 

Existem poucos estudos que demonstram como a mudança metabólica está 

relacionada à imunomodulação observada após o segundo estímulo ou à 

reexposição ao LPS. O que já foi observado é que após um pré-estímulo com LPS 

ou C. albicans ao serem re-estimulados com LPS, monócitos apresentam uma 

redução tanto na via glicolítica, como no consumo de oxigênio e na expressão de 

proteínas relacionadas ao metabolismo de ácidos graxos (Cheng et al., 2016). Este 

mesmo estudo mostrou alterações metabólicas semelhantes em monócitos de 

paciente com sepse. Entender como a mudança metabólica que ocorre após a 

indução de tolerância e como essa mudança se relaciona à reprogramação celular 

pode auxiliar no entendimento das alterações de função que ocorrem nos leucócitos 

de pacientes sépticos. Dentre os diversos mecanismos que controlam a resposta 

imunológica, a função mitocondrial e o metabolismo energético têm tido destaque 

como fatores significativos nesse processo. Entender como a alteração metabólica 

influencia a função celular no modelo de tolerância auxiliará no entendimento da 

resposta imunológica dos leucócitos na sepse. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar a cinética das alterações metabólicas na tolerância e como a função 

celular é afetada pela modulação energética. 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar o efeito de diferentes concentrações de LPS como pré-estímulo e 

padronizar o modelo de tolerância; 

• Caracterizar a produção energética de PBMCs tolerantes dosando o ATP. 

• Analisar a opção metabólica de células tolerantes ao LPS por meio da 

avaliação do metabolismo glicolítico, medindo a captação de glicose e a 

produção de lactato. 

• Determinar a contribuição das diferentes vias para a produção energética 

inibindo alternadamente a via glicolítica, a via das pentoses fosfato e a síntese 

de ATP na fosforilação oxidativa. 

• Avaliar as alterações desencadeadas pelos inibidores metabólicos na 

fagocitose e produção de citocinas em células tolerantes com as principais vias 

metabólicas condicionadas e seus efeitos na resposta ao desafio (segundo 

estímulo). 
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3. MÉTODOS 

3.1. Casuística 

Foram selecionados para o estudo 22 voluntários sadios maiores de 18 anos 

e que não estivessem utilizando medicamentos imunossupressores. 

3.2. Separação de PBMC 

O sangue dos voluntários foi colhido em tubos com EDTA. A separação do 

PBMC foi realizada utilizando o método de gradiente de Ficoll (Ficoll-Paque PLUS; 

GE10 Healthcare Bio-Sciences, Suécia) e o PBMC mantido em meio RPMI 

(Invitrogen-Gibco, EUA) suplementado com 10% de Soro AB (Sigma-Aldrich-H6914, 

EUA). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, conforme o parecer número 4.411.971 (Anexo 1). 

3.3. Indução de tolerância  

Para o modelo de tolerância, foram distribuídos 2mL da suspensão de 2,5x106 

células/mL em RPMI com 10% de soro AB humano por tubo. Utilizando o LPS de 

Salmonella abortus equi (cedido por C. Galanos do Instituto Max-Planck de 

Imunobiologia, Freiburg, Alemanha), a tolerância ao LPS foi induzida em PBMCs 

com um primeiro estímulo com diferentes concentrações de LPS (10 e 100 ng/mL) 

seguido por um segundo estímulo (desafio) com 100 ng/mL de LPS. O tempo de 

indução de tolerância corresponde a 48 horas de incubação após o primeiro 

estímulo de LPS a 37ºC em estufa com 5% de CO2. Após esse período, as células 

foram lavadas e suspendidas em RPMI suplementado e as amostras foram divididas 

em novos tubos. Acrescentado o segundo estímulo, houve uma nova incubação de 

24 horas, totalizando 72 horas (Figura 4). A tolerância foi padronizada pela detecção 

de TNF-α intracelular em monócitos CD14+ por citometria de fluxo. Esse modelo 

estabelecido foi utilizado para os demais experimentos. 
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Figura 4. Indução do modelo de tolerância. Esquema simplificado contendo as etapas de 

processamento das amostras até o estado tolerante ao lipopolissacarídeo. 

3.4. Detecção de citocinas por citometria de fluxo 

Para a detecção de citocinas intracelulares por citometria de fluxo foram 

acrescentados 10 µg/mL de de brefeldina A (Invitrogen-ThermoFisher, EUA) 30 

minutos após o início da incubação de 24 horas com o segundo estímulo. Após a 

incubação e centrifugação a 800g por 5 minutos a 4ºC o sobrenadante foi 

desprezado e o botão de células ressuspendido em 500 µL de tampão MACS (0,1 % 

BSA em 2,0 mM de EDTA + 500mL de PBS). Foram distribuídos 200µL da 

suspensão de células para tubos de citometria, que foram centrifugados e marcados 

com 1,8 µL do anticorpo CD14-BV711 e 5 µL do marcador de viabilidade 7AAD 

(ambos fabricados por BD Biosciences). 

Os tubos foram então incubados por 30 minutos no escuro, no gelo. Logo 

após, foram acrescentados 500µL de MACS para centrifugação, a partir desse 

ponto, os tubos 7AAD foram suspendidos em 250 µL de MACS e guardados em 

geladeira no escuro, enquanto os demais tubos foram suspendidos em 750 µL de 

tampão de fixação/permeabilização (solução de lise BD FACS concentrada 2x com 

0,05% Tween 20) e passados em vórtex leve para mais uma incubação de 10 

minutos no escuro a temperatura ambiente. Após a permeabilização, mais 1 mL de 

MACS foi acrescentado, seguido de centrifugação a 800g por 5 minutos a 4ºC. 

Foram adicionados 4 µL do anticorpo de marcação para citocinas intracelulares 

TNF-α-PE-Cy7 (BD Biosciences, EUA), os tubos foram homogeneizados e 
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incubados por 30 minutos no escuro em gelo. Em seguida, foi acrescentado tampão 

para centrifugação, após descarte do sobrenadante as células foram suspendidas 

em 250 µL de MACS para aquisição no citômetro. 

     Após a aquisição no citômetro de fluxo LSR Fortessa (BD Biosciences, EUA), 

os dados foram analisados no software Flowjo 8.8.6, seguindo padrões de 

morfologia celular e marcação de CD14 (Figura 5). A tolerância é determinada pela 

ausência de expressão de citocinas intracelulares, como o TNF-α em monócitos 

CD14+ por citometria de fluxo (Figura 7). 

 

Figura 5. Seleção de tamanho e complexidade de monócitos CD14+. (A) Singlets para exclusão 

de debris e/ou grúmulos, (B) morfologia correspondente a monócitos e (C) gate para distinção de 

monócitos CD14+. 

Primeiro foi selecionada a população de células únicas (singlets), em seguida 

a separação de células com tamanho e complexidade proporcionais aos de 

monócitos, dentro dessa população foram selecionadas as células positivas para 

CD14 (Figura 4). Nessa população foi então analisada a marcação de TNF- α. 

3.5. Análise de atividade metabólica em células tolerizadas e não 

tolerizadas ao LPS. 

3.5.1. Produção total de ATP 

Para verificar a atividade do metabolismo, foram dosados os produtos da 

produção energética em PBMCs tolerizados. Após 48h de incubação com pré-

estímulo seguida de lavagem e mais 24h com LPS, as células foram removidas em 

PBS gelado, centrifugadas a 800g por 5 min e 4°C e novamente lavadas com PBS. 

Após remoção total do sobrenadante, foram adicionados a cada tubo 160 µL da 
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solução de lise ATP assay buffer (fornecida com o kit para dosagem de ATP) 

contendo coquetel de inibidores de protease (Sigma, EUA). Seguindo indicação do 

fabricante, as amostras foram vigorosamente homogeneizadas com micropipeta e 

imediatamente centrifugados a 16000g por 2 min a 4°C. Foi então separada e 

imediatamente congelada uma pequena alíquota do sobrenadante para 

quantificação de proteínas totais. O restante do sobrenadante foi transferido para 

coluna 10kD spin column (Abcam, Reino Unido) e centrifugado a 10000g por 40 min 

a 4°C para remoção de enzimas que pudessem interferir com o teste ou degradar 

ATP. O volume filtrado foi rapidamente congelado em nitrogênio líquido e 

armazenado em freezer -80°C até o momento do teste. 

A dosagem foi realizada, após descongelamento das amostras pelo método 

fluorimétrico do kit ATP Assay Kit Colorimetric/Fluorimetric (Abcam, Reino Unido) 

segundo instruções do fabricante. A quantificação do ATP foi realizada com base 

numa curva padrão após leitura feita num leitor de fluorescência Synergy H1 (Biotek, 

EUA) com Ex/Em a 535/587nm. As concentrações obtidas foram então normalizadas 

pela concentração de proteínas totais obtida por dosagem pelo método de Bradford 

(1976). 

3.5.2. Produção de Lactato 

A dosagem de Lactato foi realizada no sobrenadante dos PBMCs com o kit 

Lactato Enzimático (Labtest, Brasil), baseado numa reação enzimática que gera um 

produto com absorbância máxima em 550 nm. A reação foi realizada conforme 

instruções do fabricante e a quantificação do lactato nas amostras foi obtida com 

base na solução padrão presente no kit. 

A quantificação de proteínas totais obtida por dosagem pelo método de 

Bradford foi feita com base em uma curva padrão com concentrações crescentes de 

0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0 mg/mL de albumina sérica bovina (BSA) em água 

destilada. 

3.5.3. Captação de glicose 

Após preparar o PBMC conforme protocolo, e suspender as células na 

concentração padrão em meio RPMI suplementado, foram separados os controles 

sem estímulo e nos estimulados foi acrescentado LPS nas concentrações 10ng/mL 
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ou LPS 100ng/mL. As amostras foram incubadas por 48 horas em estufa a 37ºC, e 

centrifugadas em temperatura ambiente, retirado sobrenadante e o botão celular foi 

lavado com PBS estéril duas vezes. Depois de lavadas, as amostras foram 

suspendidas em meio RPMI com 10% de soro AB humano, desafiadas com LPS e 

incubadas por mais 24 horas. 

Passadas as etapas de indução da tolerância as amostras foram divididas em 

diferentes condições para a marcação, separadas entre controles não estimulados, 

estimulados com LPS 10ng/mL ou com LPS 100ng/mL, centrifugadas e depois de 

descartado o sobrenadante, foram acrescentados 200µL de solução de marcação 

(2-NBDG diluído 60x em meio RPMI sem glucose), preparada imediatamente antes 

do uso, enquanto nos controles foram acrescentados 200µL de DMSO diluído 60x 

em meio RPMI sem glicose, seguido de incubação de 30min em estufa de CO2 a 

37ºC. Depois de centrifugar, ressuspender em MACS e desprezar o sobrenadante 

foi adicionada a marcação de CD14-BV711 (1,8µL) e homogeneizado em vórtex leve 

para incubação de 30min no gelo no escuro. Em seguida, foi acrescentado 

novamente MACS e centrifugado a 800g por 5min a 8ºC. Desprezado o 

sobrenadante as amostras foram ressuspendidas em 300µL de MACS para 

aquisição no citômetro, adquirindo 25.000 eventos em células CD14 positivas. 

3.6. Inibição das vias metabólicas na geração de energia, atividade 

fagocítica e produção de citocinas em células tolerantes e não 

tolerantes. 

3.6.1. Inibidores metabólicos 

Para compreender a modulação relacionada a produção energética utilizamos 

inibidores de três importantes vias metabólicas, a Oligomicina A (Cayman, EUA) que 

impede a síntese de ATP na FAO, na concentração de 1µM, o 2-deoxy-D-Glucose 

ou 2-DG (Cayman, EUA) que na concentração de 2mM compete pelo sítio de 

ligação da glicose, diminuindo a atividade glicolítica e 6-Aminonicotinamide ou 6-AN 

(Cayman, EUA) que inibe a conversão da glicose-6-P em ribose (Figura 6) na 

concentração de uso de 100µM, todo diluídos em DMSO, com diluição final em PBS.  
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Para avaliar a toxicidade dos inibidores, foi realizado um teste de viabilidade 

com 7AAD, utilizando as seguintes concentrações: 6AN -50µM/ 100µM/ 200µM; 2DG 

- 2mM/ 5mM/ 10mM; e Oligomicina - 1µM/ 2µM/ 5µM).  

 

Figura 6. Atuação dos inibidores nas vias metabólicas. Esquema demonstrativo da ação do 6-AN 

na via das pentoses fosfato, do 2-DG na via glicolítica e da Oligomicina na síntase de ATP na 

fosforilação oxidativa 

3.6.2. Produção de ATP  

Para verificar o efeito da atividade metabólica na síntese de ATP em PBMCs 

tolerizados, as células foram incubadas na presença dos inibidores mencionados 

acima. Após 48h de incubação com pré-estímulo seguido de lavagem, as células 

foram separadas em diferentes tubos e os inibidores de glicólise (2DG) e da 

fosforilação oxidativa (Oligomicina) foram acrescentados nas amostras 

correspondentes e incubados por 1h antes do desafio com LPS por 24h. As células 

foram removidas em PBS gelado, centrifugadas a 800g por 5 min e 4°C e 

novamente lavadas com PBS. Após remoção total do sobrenadante, foram repetidos 

os passos do protocolo de dosagem de ATP como descrito no tópico 3.5.1.  

3.6.3. Capacidade de fagocitose 

Os conjugados pHrodo Green E. coli BioParticles (Invitrogen-ThermoFisher, 

EUA) são partículas de E. coli inativados e não opsonizados, que emitem 
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fluorescência apenas em ambiente com pH ácido. Para o teste de fagocitose foi 

realizado o pré-estímulo com LPS para condicionamento de tolerância. Foram 

incubados 2,5mL de amostra na concentração 2,5x106/mL, por 48 horas e as 

amostras divididas em 500 µL nos diferentes tubos respeitando as condições não 

estimuladas e com primeiro estímulo, para sensibilização aos diferentes inibidores. 

Realizado o processo de lavagem para retirada do LPS, os inibidores foram 

acrescentados nos tubos correspondentes e incubados por 22 horas. Nesse período 

as partículas pHrodo foram preparadas conforme o protocolo. Dado o tempo de 

incubação, os tubos foram e retirados da estufa, homogeneizados levemente em 

vórtex e, assim como a solução pHrodo ™ BioParticles® (já ressuspensas), 

incubados no gelo, no escuro por 10 minutos antes de iniciar o experimento de 

fagocitose. Mantidos os tubos no gelo, as partículas de E. coli (estoque: 4,5 mg/ml; 

final: 0,5mg/ml) foram acrescentadas, homogeneizadas rapidamente no vórtex e 

incubadas por 2h30min: foram incluídos controles negativos mantidos em gelo, já os 

controles sem adição das particulas de E.coli, amostras apenas estimuladas com E. 

coli que não receberam pré-estímulo com LPS, e amostras previamente tolerizadas 

com LPS foram armazenados em estufa de CO2 a 37ºC. Após o tempo de 

incubação, todos os tubos foram colocados no gelo para interromper a fagocitose, 

em seguida foi adicionado 1mL de PBS gelado em cada tubo e centrifugadas as 

amostras a 400g por 5 minutos em temperatura ambiente, depois de descartar o 

sobrenadante foram adicionados 500 uL de tampão de lavagem próprio do kit. 

As amostras foram distribuídas em 250 uL da suspensão de células para 

tubos de citometria e centrifugadas para realizar a marcação de superfície com 1,8 

µL de anticorpo anti-CD14-BV711 e incubadas em temperatura ambiente por 15 

minutos no escuro. As células foram ressuspendidas em 1mL de Macs Buffer, 

centrifugadas para lavagem, e ressuspendidas em 0,5 mL de MACS para análise por 

citometria de fluxo. 

3.6.4. Detecção de citocinas por CBA  

Após lavagem, as amostras foram homogeneizadas levemente e divididas em 

250µL por tubo nas condições controle e/ ou com inibidor metabólico, sendo 2-DG 

(1µM), oligomicina (2mM) e 6-AN (100µM) por tubo, após 1h o 2° estímulo (desafio) 

de LPS nos tubos de tolerância e controle positivo foi acrescentado, as amostras 
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foram incubadas então por 24h na estufa a 37°C.  Dado o tempo de incubação, os 

tubos foram retirados da estufa, homogeneizados levemente em vórtex e 

centrifugados a 400g por 10 min a 4°C para coleta de 2 alíquotas de 100 µL de cada 

condição e armazenamento em -80°C até o momento da leitura. 

A dosagem de citocinas foi realizada com o kit Human Th1/Th2/Th17 Cytokine 

Kit (BD Biosciences). Para a leitura do kit CBA foi necessária preparação prévia da 

curva padrão e das beads de captura conforme indicado no protocolo do fabricante, 

em seguida as amostras foram descongeladas e diluídas em 1:20 (25 µL de amostra 

+ 475 µL de Assay Diluent). Em cada tubo foi adicionado o mix de beads de captura 

das citocinas humanas Th1 / Th2 / Th17, 50 µL de cada diluicao da curva padrao ou 

das amostras diluídas, e o reagente de detecção em PE.  

Os tubos de ensaio foram incubados por 3 horas em temperatura ambiente, 

protegidos da luz, lavados com 1mL de Wash buffer e centrifugados a 200g por 5 

minutos, descartado cuidadosamente o sobrenadante e ressuspendido em 300 µL 

de Wash buffer estavam prontos para a aquisição padronizada e disponibilizada pelo 

fabricante do kit. 

3.7. Análise Estatística 

Foi realizado teste de Shapiro-Wilk para conferir a normalidade das amostras. 

As diferenças de alterações imunometabólicas entre grupos foram analisadas 

usando o teste ANOVA de uma-via para amostras dependentes, seguido de pós-

teste de Bonferroni ou teste t de Student para amostras pareadas usando GraphPad 

Prism versão 8.0.1 (San Diego, CA, EUA). Valores de P inferiores a 0,05 foram 

considerados significativos, porém valores superiores próximos de 0,05 também 

foram considerados tendencias, os valores exatos de P são mostrados. Os dados 

são apresentados como Média ± SEM de réplicas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Modelo de Tolerância à Endotoxina 

Para o modelo de tolerância foram estabelecidas 48h de incubação com 

primeiro estímulo em diferentes concentrações de LPS (10 ou 100 ng/mL) seguido 

por incubação com dose desafio (100 ng/mL de LPS) por 24h. Nessas condições, ao 

contrário das células que receberam apenas a dose desafio, os monócitos pré-

estímulados com 10 e 100ng/mL apresentaram redução concentração-dependente 

da produção de TNF-α, ou seja, foram tolerizados (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Dot-plots representativos da indução de tolerância ao LPS. Detecção intracelular de 
TNF-α em monócitos CD14+. (A) Controle negativo (sem estímulo), (B) Células estimuladas apenas 
com desafio de LPS 100ng/ml, (C) monócitos com pré-estímulo de 10ng/ml e desafio de 100ng/ml de 
LPS e (D) monócitos com pré-estímulo de 100ng/ml e desafio de 100ng/ml de LPS. 

 

TNF- 
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Apesar da diferença significativa entre o controle positivo e a concentração 

padronizada como tolerante (100ng/ml + 100ng/ml), é importante salientar que há 

uma redução na expressão de TNF-α na condição de 10ng/ml no pré-estímulo e 

100ng/ml no desafio, o que pode representar modulação da resposta das células a 

favor da tolerância, conforme é melhor observado na representação da média entre 

os voluntários (Figura 8). 
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Figura 8. Produção de TNF-α em monócitos tolerantes ao estímulo com LPS. Detecção 
intracelular da produção de TNF-α em monócitos CD14+ estimulados com LPS em diferentes 
concentrações ou apenas acrescentado meio de cultura (controle negativo). Analisado com ANOVA 
de uma via seguido pelo teste de Bonferroni (N=5). 

4.2. Produção de ATP  

Ao dosar a produção de ATP é possível analisar se em células tolerizadas 

houve alteração no metabolismo energético. Nas condições pré-estímuladas com 

LPS em diferentes concentrações, as células apresentaram alteração da atividade 

metabólica com aumento na produção de ATP, indicando aumento da atividade do 

metabolismo energético em células tolerantes à endotoxina (Figura 9).  
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Figura 9. Produção de ATP é aumentada em PBMC humano após pré-estímulo com LPS (N=5). 

A produção de ATP foi dosada nas seguintes condições: controle negativo (), apenas dose desafio 

de LPS 100ng/mL (•), estimulado com LPS 10ng/mL seguido de desafio com LPS 100ng/mL (•) e 

pré-estímulo de LPS 100ng/mL com desafio de LPS 100ng/mL (•). ANOVA de uma via seguido de 

Bonferroni. 

4.3. Produção de Lactato 

 Células do sistema imune quando ativadas, podem obter ATP optando pela 

glicólise ao invés da fosforilação oxidativa, nesse caso, o piruvato é convertido 

preferencialmente em lactato. Para investigar a origem dessa produção energética e 

se há transição do metabolismo para glicólise aeróbia foi dosado o lactato do 

sobrenadante de cultura das PBMCs do experimento acima (Figura 10).  
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Figura 10. Produção de lactato é reduzida após indução de tolerância. A produção de lactato 
medida em sobrenadante de PBMC, não estimulados seguidos de desafiados com LPS 100ng/mL, 
pré-estímulados com 10ng/mL e desafiados com 100ng/mL de LPS e ainda estimulados com LPS 
100ng/mL + LPS 100ng/mL no desafio. Analisado com ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni 
(N=5).  
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A concentração de lactato aumenta significativamente no controle estimulado 

apenas com a dose desafio de 100ng/mL. Já as células tolerizadas, que receberam 

pré-estímulo e desafio, apresentam concentração de lactato semelhante ao controle 

negativo, indicando que na tolerância não há aumento da glicólise, sugerindo que 

nesse modelo as células não estão obtendo o ATP por meio da via glicolítica. 

4.4. Captação de glicose 

O processo de produção energética necessita de um produto que quando 

metabolizado gere energia e esse inicia na captação glicose, principal fonte de 

energia e importante intermediário metabólico. O 2-NBDG (2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-

1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose) é um análogo de glicose fluorescente que 

acrescentado em um meio sem glicose permite monitorar a captação de glicose das 

células (Figura 11).  
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Figura 11. Captação de glicose é estimulada pela presença de LPS (N=7). Captação de glicose 
medida com 2-NBDG em PBMC pré-estimuladas com 10ng/mL e 100ng/mL de LPS ou não 
condicionadas e desafiadas com LPS 100ng/mL. Analisado com test t de Student com representação 
da média.    

Quando analisamos a capacidade das células de obter glicose podemos 

observar um aumento na captação da condição exposta ao LPS 100ng/mL, 

enquanto nas condições de pré-exposição e tolerância, apesar de não apresentarem 

relevância estatística, demonstram uma tendencia semelhante aos estimulados, 

indicando que essa resposta pode estar mantida nas amostras tolerizadas. Os 

resultados apresentados até aqui mostram que, em relação à condição não 

tolerizada, as células tolerizadas, diante de um desafio com LPS, produzem menor 

quantidade de TNF-α (critério utilizado de tolerância), preservam a captação de 

glicose, geram mais ATP e diminuem a produção de lactato. 
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4.5. Efeito da inibição das vias metabólicas na geração de energia, 

atividade fagocítica e produção de citocinas em células tolerizadas 

e não tolerizadas ao LPS. 

4.5.1. Produção de ATP 

A produção de ATP aumenta na tolerância, mas é importante entender como 

o metabolismo pode influenciar na produção energética de células tolerizadas. 

Portanto, dosar o ATP mediante a influência de oligomicina e 2-DG complementa a 

compreensão da dinâmica metabólica na tolerância.  

 

Figura 12. Produção de ATP é reduzida com a inibição da síntese na fosforilação oxidativa. 
Produção de ATP em PBMC submetidos a inibição de síntese na FAO com oligomicina e da glicólise 
com 2DG, em desafiados com LPS 100ng/mL (A), pré-estímulados com 10ng/mL e desafiados com 
100ng/mL (B) e ainda estimulados e desafiados com LPS 100ng/mL (C). Analisado com ANOVA 
seguido pelo teste de Bonferroni (N=6).  

A oligomicina reduz a produção de ATP como esperado, já que o maior 

responsável é o ciclo TCA e a síntese na FAO é parte crucial do processo. Esse 

resultado é comum a todas as condições de estímulo, mesmo que na tolerância não 

apresente estatística, há uma tendencia semelhante às outras condições. O 2-DG no 

entanto mostra que a inibição da glicólise não interfere significativamente na 

produção total de ATP, mesmo nas células apenas estimuladas com LPS e sem 

alteração nas condições de tolerância (Figura 12).  

4.5.2. Capacidade de Fagocitose 

A fagocitose é uma função bem conhecida das células de defesa 

mononucleares e representa uma importante parte da proteção contra patógenos, 

nos monócitos essa importante atividade também é influenciada pelo 

imunometabolismo. Na tolerância essa função é preservada (Figura 13), mas para 
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entender como a opção metabólica interfere nessa função, foi realizada a dosagem 

com os inibidores, nas condições estimuladas e nas tolerizadas ao LPS (Figura 14). 

                   

Figura 13. Na tolerância a fagocitose é preservada (N=5). Capacidade fagocítica dosada em 
monócitos estimulados com LPS 100ng/mL e tolerizados com pré-estímulo e desafio de LPS 
100ng/mL. Analisado com teste t de Student. 

Quando analisamos o metabolismo, é notável que a oligomicina não interfere 

na fagocitose, em contrapartida a redução da glicólise diminui a atividade fagocítica, 

assim como a inibição da via das pentoses fosfato também interfere na função, com 

até mais intensidade, reforçando a modulação decorrente do imunometabolismo 

(Figura 14). A modulação da fagocitose foi semelhante nas células tolerizadas e não 

tolerizadas (Figura 13). 

 

Figura 14. A fagocitose dos monócitos é reduzida com a inibição das diferentes vias 
metabólicas. Capacidade fagocítica mediida em monócitos submetidos a inibição da glicólise com 2-
DG e da PPP com 6-AN, em desafiados com LPS 100ng/mL (0/100) e tolerizados com LPS 100ng/mL 
(100/100). Analisado com ANOVA de uma via seguido pelo teste de Bonferroni (N=5).  
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4.5.3. Produção de citocinas 

O metabolismo já se mostrou importante fator de mediação das atividades 

celulares, nos monócitos modula a resposta imune e a sinalização celular. As 

citocinas como proteínas essenciais nesse processo também foram analisas 

juntamente com os inibidores metabólicos que podem demonstrar essa interação 

(Figura 15). Selecionando duas citocinas bem descritas na tolerância, o TNF-α e a 

IL-6, podemos compreender melhor os mecanismos envolvidos na resposta. 

 

Figura 15. Produção de TNF-α é reduzida na tolerância enquanto a de IL-6 é mantida (N=6). 
Produção de citocinas em monócitos estimulados com LPS 100ng/mL e tolerizados com pré-estímulo 
e desafio de LPS 100ng/mL. Sendo o TNF-α diminuído (A), em contrapartida a IL-6 é preservada em 
monócitos tolerantes. Analisado com test t de Student.  

Utilizando duas diferentes citocinas, uma modulada pela sensibilização ao 

LPS e outra não modulada, podemos avaliar a variação metabólica em diferentes 

cenários e entender se além da tolerância reduzir a produção de TNF-α os 

mecanismos de geração de energia também influenciam nessa função, e se o IL-6 

que não diminui na tolerância é alterado pela mudança de via metabólica. 

A B 
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Figura 16. Produção de citocinas em PBMCs não tolerizadas (A e C) e tolerizadas (B e D) na 
presença de diferentes inibidores metabólicos (N=6). A produção de citocinas é diminuída com a 
inibição da glicólise e da PPP. Monócitos estimulados com LPS tem menor produção de TNF-α na 
presença de 2-DG e 6-AN (A) assim como a IL-6 com 2-DG tende a diminuir também (C). Monócitos 
tolerizados também produzem menos TNF-α com 2-DG e 6-AN (B), o que se repete na produção de 
IL-6 em células desafiadas com LPS 100ng/mL (D). Analisado com ANOVA de uma via seguido pelo 
teste de Bonferroni. 

A inibição da glicólise diminui a produção de TNF-α e IL-6 em monócitos 

estimulados com LPS e tolerizados (Figura 16), sendo que a produção de IL-6 em 

não tolerizados apresenta apenas uma tendência a essa redução (Figura 16.C). 

Nessa condição também não há relevância estatística para a presença de 6-AN, 

enquanto na tolerância o 6-AN reduz a produção de IL-6 demonstrando que a opção 

energética tanto de células estimuladas, quanto de tolerizadas influencia na 

produção de citocinas. 

Sintetizando os resultados de tolerância podemos observar que existem 

alterações entre os monócitos estimulados com LPS e os tolerizados apresentando 

algumas atividades reduzidas, como a produção de citocinas e outras respostas 
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mantidas. Nos levando a perceber que a tolerância é um importante fator de 

modulação dessas células (Figura 17). 

 

Figura 17. Caracterização das respostas celulares na tolerância. A comparação entre monócitos 

em estado quiescente, estimulados e tolerantes como panorama de cada análise sob efeito do LPS. 

Nesse processo é importante ressaltar que além das alterações relacionadas 

diretamente à tolerância, a modulação do metabolismo afetada por inibidores de 

etapas das vias específicas também é afetada diferentemente em monócitos 

desafiados com LPS e monócitos condicionados à resposta tolerizada (Figura 18) 
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Figura 18. Caracterização da resposta celular em PBMCs tolerizadas e não tolerizadas 

submetidas à diferentes inibidores metabólicos. Infográfico representativo das funções moduladas 

pela presença dos diferentes inibidores metabólicos, indicando a modulação na capacidade 

fagocítica, além da produção de citocinas e ATP em monócitos apenas estimulados com LPS ou 

tolerizados, na presença de 2-DG, 6-AN e Oligomicina. 
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5. DISCUSSÃO 

As células imunológicas têm requisitos metabólicos diferentes, dependendo 

de diversas condições ambientais, seu estado de ativação e diferenciação (Buck 

MD, 2015; Lochner H, 2015). Para lidar com seus requisitos básicos de 

sobrevivência, os leucócitos em repouso dependem do ciclo do ácido tricarboxílico 

(TCA) e subsequente fosforilação oxidativa (OXPHOS), produzindo ATP e CO2. 

Além disso, eles geram energia degradando lipídios durante a oxidação de ácidos 

graxos (Michalek RD, 2011). Após a ativação, as células imunes alteram seu perfil 

metabólico a fim de atender às demandas aprimoradas subsequentes à ativação 

(Waickman AT, 2012). 

A ativação de macrófagos por TLR leva à adoção da glicose aeróbica ou 

metabolismo de Warburg (O'Neill, L. A, 2013). Da mesma forma, as células 

dendríticas derivadas de medula óssea mostram um aumento no consumo de 

glicose e produção de lactato após a estimulação com agonistas do TLR (Krawczyk, 

C. M, 2010; Jantsch, J. et al, 2008). Essas diferentes necessidades metabólicas e 

energéticas que direcionam funções de linhagens celulares imunes distintas, como 

monócitos, macrófagos, células dendríticas, células T efetoras e regulatórias (Norata 

GD, 2015), exigem fontes de energia consistentes como: glicose e aminoácidos que 

atendem às necessidades biossintéticas metabólicas e anabólicas das células 

imunes efetoras que resistem à infecção; a oxidação de ácidos graxos (FAO) com 

lipogênese diminuída apoia processos catabólicos associados à tolerância e às 

células imunes repressoras (Hosios AM, 2016; Freemerman AJ, 2014). Essas 

observações corroboram com a baixa produção de lactato na tolerância e a ausência 

de glicólise nas células já tolerizadas. Afinal, a glicólise acaba por resultar na 

conversão de piruvato em lactato. Isso gera apenas uma fração do ATP que seria 

produzido se a glicose fosse totalmente oxidada em dióxido de carbono e água pela 

fosforilação oxidativa (PF. Chinnery, 2007). 

A tolerância, é uma resposta natural do organismo e exerce importante função 

homeostática, mas apesar da maior compreensão de como a imunidade e o 

metabolismo são integrados durante a resistência e a tolerância, os processos de 

reprogramação que envolvem essas respostas ainda não são claros. Diversos 

mecanismos de regulação da expressão gênica, como as sirtuínas, são capazes de 
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inibir a resposta de células tolerantes e medeiam a reversão dessa condição celular 

(Tao, 2018).  

Para entender essa alteração é necessário recapitular os procedimentos que 

nos levaram até os resultados observados, partindo do modelo de tolerância 

estabelecido com base na produção de citocinas pró e anti-inflamatórias em 

monócitos após estímulo com LPS, utilizando do TNF-α para verificar por meio de 

citometria as condições em que as células tolerizadas diminuem ou inibem a 

liberação dessa citocina (Kraatz, 1999). Ressaltando que no modelo de tolerância as 

células não respondem ao segundo estímulo de LPS. Apesar 100ng/ml como 1º 

estímulo seguido por mesma dose para desafio ter representado a melhor condição 

para tolerância, é necessário considerar que com pré-estímulo de 10ng/ml e desafio 

de 100ng/ml também há uma relevante redução de TNF-α, o que pode representar 

uma modulação da resposta ao LPS, não tão significativa quanto com 100ng/ml, 

mas ainda assim presente. 

Quando medida a produção energética, resultante da atividade metabólica 

demonstra-se que há um aumento na produção total de ATP nas condições de 

tolerância em relação ao controle positivo. Aumento que contrasta com o antigo 

conceito de autores como Ziegler-Heitbrock (1995) e West MA (2002) em que a 

tolerância representava hiporresponsividade, refratariedade, adaptação, 

desativação, dessensibilização, ou imunoparalisia, já que nessa definição as células 

tolerantes deveriam corresponder a atividade de células quiescentes. No entanto, a 

tolerância ao LPS não é uma queda da regulação global da sinalização ou da 

produção de proteínas e mediadores.  As células tolerantes ao LPS ainda podem 

responder a novos desafios e expressam genes e proteínas específicos (Learn CA, 

2001; Fernandes et al., 2010; Mendes et al., 2011). Portanto, dentro dos termos 

adaptação e reprogramação, que são melhores sinônimos para tolerância (Fan, 

H.,2004), o ATP aumentado pode representar uma modulação da resposta. A 

despeito dos dados que apontam para uma maior produção de ATP em condições 

com pré-tratamento com LPS seguido de estímulo, podemos crer que em células 

tolerizadas houve alteração no metabolismo energético, com aumento na produção 

energética. Pode, eventualmente ser resultado de uma migração da via metabólica 

de ativação para a FAO, produzindo mais ATPs. 
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Este paradigma de seleção de substrato de glicose e aminoácidos para 

resistência imunológica e FAO para tolerância imunológica se aplica a células inatas 

e específicas de antígeno. Schug (2011) demonstra que a SIRT1 é um regulador 

chave da lipólise de ácidos graxos e FAO e Liu (2011) descreve a Sirt1 como parte 

da reprogramação epigenética que induz a tolerância. Mesmo não tendo sido 

demonstrado na tolerância, pode-se deduzir que a principal fonte energética na 

tolerância sejam os ácidos graxos por meio da fosforilação oxidativa, no entanto não 

há trabalhos que confirmem diretamente isso. 

Considerando os achados sobre a produção de ATP, surge o questionamento 

direcionado à origem da energia produzida pelas células tolerantes. Já que 

monócitos ativados optam pela glicólise como fonte de produção que viabiliza a 

resposta rápida, na tolerância esse padrão poderia não se mostrar tão vantajoso. 

Investigamos então o principal produto da glicólise dosando o lactato que 

demonstrou aumento expressivo nos estimulados, em concordância com o aumento 

de atividade glicolítica em PBMC desafiado com LPS. Em contrapartida, observamos 

diminuição na produção de lactato nas condições de tolerância, indicando que na 

tolerância não há aumento da glicólise, reforçando a ideia de que o aumento na 

produção de ATP não é proveniente da via glicolítica. 

Quando analisamos a capacidade das células de obter glicose, não estamos 

olhando diretamente para a glicólise, mas sim para a substância que alimenta as 

principais vias de produção energética. O aumento na captação em células 

estimuladas com LPS 100ng/mL, é condizente com a maior demanda de glicose dos 

monócitos ativados, para produção energética por via glicolítica, que apesar de gerar 

menos ATP é a opção de células com necessidade de produção rápida (Vander, 

2017). Apesar de células tolerizadas demonstrarem uma tendência em manter esse 

perfil de captação semelhante, não há aumento em relação às estimuladas, mesmo 

a produção de ATP sendo maior na tolerância, o que pode estar relacionado a 

mudança de via na tolerância. Essa glicose captada pode estar alimentando o ciclo 

TCA ou outras vias como a PPP, mesmo captando de forma semelhante aos 

estimulados. 

Os resultados apresentados até aqui mostram que, em relação à condição 

não tolerizada, as células tolerizadas, diante de um desafio com LPS, produzem 
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menor quantidade de TNF-α (critério utilizado de tolerância), preservam a captação 

de glicose, geram mais ATP e diminuem a produção de lactato. 

A produção de ATP aumenta na tolerância, mas é importante entender como 

o metabolismo pode alterar além da produção energética a função de células 

tolerizadas. Apesar do acréscimo em conhecimento quanto a como o sistema imune 

e o metabolismo são integrados durante a tolerância, os processos de 

reprogramação que promovem a resolução da inflamação não são claros. Portanto, 

dosar o ATP mediante a influência de oligomicina e 2-DG complementa a 

compreensão da dinâmica metabólica na tolerância.  

Os inibidores de vias metabólicas atuam em diferentes sítios da interação 

celular e podem reduzir a atividade da via, como no caso do 2-DG que é um 

competidor da glicose, que diminui, mas não bloqueia completamente a via glicolítica 

(Zhang, 2006), ou o 6-AN que atua na enzima dependente de NADP+ da primeira 

etapa de conversão da via das pentoses fosfato (Herken, 1969), causando inibição 

completa da via. Compreendendo essas interações é possível descrever a 

contribuição de cada via no metabolismo e ainda analisar a mudança na resposta 

celular ao interferir nas vias por meio dessas alterações bioquímicas. 

A oligomicina atua diretamente na fase de síntese de ATP na fosforilação 

oxidativa e a presença desse potente inibidor interrompe uma parte crucial do 

processo de geração energética do ciclo TCA. Sabendo disso a redução da 

produção de ATP com esse inibidor é esperada, e não houve reversão na tolerância. 

O 2-DG no entanto, demonstra que a inibição da glicólise não impacta 

significativamente na produção total de ATP, mesmo nas células estimuladas com 

LPS que migram para a glicólise e sem alteração nas condições de tolerância, 

provavelmente devido a plasticidade da produção energética.  

A produção de ATP aumentada na tolerância nos mostra que há um aumento 

energético nessa condição, que é modulada na presença de inibidores metabólicos. 

Com a diminuição da glicólise, não há nenhuma alteração relevante na produção de 

ATP, porém quando a síntese de ATP é inibida na fosforilação oxidativa devido a 

presença de oligomicina há uma redução de ATP, tanto nas células estimuladas 

quanto nas pré-estímuladas com LPS10 e desafiadas com LPS100. A produção de 

ATP nas células tolerantes submetidas à inibição, apesar de apresentar uma 

tendência semelhante as análises anteriores, não apresentou relevância estatística, 
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o que pode ser devido ao n limitado ou até mesmo uma possível modulação 

resultante da tolerância. Nesse caso, poderia inclusive ser uma resposta preventiva, 

sabendo que na tolerância há maior produção de ATP, o impacto da oligomicina em 

células tolerantes pode ser menor. 

Nossos achados confirmam que a capacidade fagocítica na tolerância é 

preservada (Fernandes, 2010), e como uma função das células de defesa 

mononucleares para proteção contra patógenos, também é mediada pela atividade 

metabólica. Então quando há interferência na atividade glicolítica e na via das 

pentoses fosfato há uma redução da fagocitose das células, o que condiz com a 

dependência de PPP para realização o killing (Wen, 2015), enquanto a oligomicina 

não interfere na fagocitose. O comprometimento da atividade fagocítica na presença 

de 2DG e 6AN foi semelhante nas células tolerizadas e não tolerizadas. 

A produção de citocinas também é uma função fundamental dos monócitos, e 

na tolerância se torna ainda mais relevante; medindo o TNF-α e a IL-6 pudemos 

avaliar a dinâmica em uma citocina diminuída na tolerância e em uma não 

tolerizada. Além da tolerância reduzir a produção, os mecanismos de geração de 

energia também influenciam nessa função. O TNF-α que é diminuído na tolerância e, 

quando submetido ao 2-DG e ao 6-AN é reduzido significativamente, o que se repete 

na IL-6 em células tolerizadas. Já nas células apenas estimuladas com LPS (LPS 

0/100 ng/mL), a produção de IL-6 não foi modulada em nenhuma das condições, 

mas há uma tendência de redução com o 2-DG. A ausência de modulação pode 

decorrer da grande variação observada entre os controles ou pode apontar para 

diferenças entre células tolerizadas e não tolerizadas, sugerindo uma modulação em 

que os inibidores não seriam capazes de reduzir a produção da citocina em células 

estimuladas, mas o seriam em células tolerantes. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A mudança que ocorre após a indução de tolerância demonstra que as 

células produzem menos citocinas inflamatórias do tipo TNF-α e que essa 

modulação também é observada na atividade metabólica, pois há maior produção de 

ATP e menor produção de lactato nas condições de tolerância. A produção de ATP 

não foi comprometida com a inibição da glicólise ou da via das pentoses fosfato.  Por 

outro lado, a fagocitose, assim como a produção de citocinas, foi muito afetada pela 

inibição dessas vias, evidenciando a dependência metabólica na execução das 

funções celulares. Os efeitos sobre a fagocitose e produção de citocinas foram 

semelhantes nas células tolerizadas e não tolerizadas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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