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“É interessante contemplar uma ribanceira 

coberta por plantas de todos os tipos, com pássaros 

cantando nos arbustos e vários insetos  voando e 

vermes rastejando pela terra úmida, e refletir que 

essas formas elaboradamente construídas, tão 

diferentes umas das outras e dependentes entre si de 

um modo tão complexo, foram todas produzidas por 

leis que atuam à nossa volta.” (DARWIN,  1859) 
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RESUMO 

 

O contato de prolongado do sistema imune com patógenos pode gerar danos teciduais e até a 

morte do organismo, tanto pelo não controle da infeccção quanto por uma resposta imune 

exacerbada devido a presença e reconhecimento desses patógenos. Os neutrófilos são células 

fundamentais para o controle de infecções, em especial as bacterianas. Dentre os mecanismos 

citotóxicos contra patógenos pode-se destacar a fagocitose, que compreende o processo pelo 

qual essas células usam sua membrana plasmática para englobar microrganismos, dando 

origem a um compartimento interno chamado fagossoma. Para isso, as células precisam 

reconhecer os padrões moleculares associados a patógenos, a exemplo do lipopolissacarídeo 

(LPS) presente na membrana externa de bactérias Gram-negativas via receptores de 

reconhecimento padrão, como o receptor do tipo toll (TLR)-4. Evidencias demonstram que a 

ativação mediada pelo TLR4 em monócitos e células dendríticas pode induzir a interação e a 

atividade da  enzima neuraminidase (NEU). Essa, por sua vez, é uma sialidase e dessa forma 

cliva os ácidos siálicos membranares, que podem influenciar na resposta imune inata. Em um 

estado de repouso, os ácidos siálicos presentes na membrana de leucócitos interagem com os 

receptores Siglecs (Sialic acid binding Ig-like lectins), que possuem uma função inibitória, 

funcionando como uma espécie de freio na ativação celular. Dessa forma, o rompimento da 

interação Siglec-ácido siálico pela NEU parece ser um mecanismo importante para a ativação 

dos leucócitos durante um processo infeccioso. No entanto, esse mecanismo ainda não foi 

elucidado em neutrófilos. Esse trabalho teve como objetivos analisar a função da via 

LPS/TLR4/NEU e a clivagem de ácidos siálicos. Para isso, células de doadores saudáveis 

foram tratadas ou não com fosfato de oseltamivir (100 uM), um inibidor de NEU viral, 

seguido do estímulo ou não com LPS (1 ug/mL). A resposta fagocítica então foi mensurada 

pelo percentual de neutrófilos que fagocitaram bactérias, a quantidade de partículas 

fagocitadas por cada célula e a eficácia da morte bacteriana (killing) . O tratamento do sangue 

total com LPS (1 µg/mL) aumentou o percentual de fagocitose para Escherichia coli e para 

Staphylococcus aureus. O número de E. coli ou S. aureus ingeridas por neutrófilos aumentou 

no grupo tratado com LPS. O pré-tratamento do sangue total com Oseltamivir inibiu os efeitos 

do LPS. Nossos resultados sugerem que a ativação da neuraminidase pelo LPS contribui para 

a fagocitose e morte de bactérias pelos neutrófilos. 

Palavras-chave: LPS, Siglecs, sialidase, oseltamivir, ácido siálico, neutrófilos. 
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ABSTRACT 

 

Neutrophils are key cells to the control of bacterial infections. Phagocytosis is one of the main 

mechanisms used by neutrophils to bacteria killing. The lipopolysaccharide (LPS) present in 

the membrane of Gram-negative bacteria is recognized by TLR4 on neutrophils. TLR4 can 

physically interact with the neuraminidase enzyme [NEU, a sialidase (an enzyme that cleaves 

sialic acid from glycoconjugates)], which influences the innate immune response, such as 

phagocytosis and cell activation. In resting state, sialic acids present on leukocyte interact 

with Siglecs receptors (Sialic acid binding Ig-like lectins), which have an inhibitory function. 

Thus, the disruption of the Siglec-sialic acid binding by NEU seems to be an important 

mechanism for leukocytes response during an infectious process. This mechanism has been 

demonstrated in macrophages and dendritic cells, but not in human neutrophils. This work 

analyzed the role of neuraminidase enzyme in bacteria phagocytosis by human neutrophils. 

Phagocytic response was evalueted by the percentage of neutrophils with bacteria, the amount 

of particles phagocyted per neutrophil. Moreover, we also analyzed bacterial killing. Whole 

blood from healthy donors treated with LPS (1 µg / mL) increased the percentage of 

phagocytosis of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The number of E. coli or S. 

aureus ingested by neutrophils increased in cells treated with LPS. Pretreatment of whole 

blood with Oseltamivir inhibited the effects of LPS. Our results suggest that the activation of 

neuraminidase by LPS contributes to phagocytosis and death of bacteria by neutrophils. 

Keywords: LPS, Siglecs, sialidase, Oseltamivir, sialic acid, neutrophils. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O sistema imune existe em diferentes seres vivos, desde organismos basais até 

organismos mais complexos, funcionando de diferentes formas, o qual é um sistema 

fundamental para a sobrevivência do organismo como unidade e como espécie, pois afeta 

diretamente as relações ecológicas de diversos seres vivos (MURPHY, 2014) . Vertebrados 

em geral são organismos extremamente expostos, suscetíveis a infecções virais, bacterianas, 

fúngicas e a parasitas, por isso, o desenvolvimento de um sistema imune eficiente o suficiente 

para combater esses organismos chamados de patógenos, e antígenos derivados desses 

patógenos, é essencial para esses indivíduos. Vertebrados mandibulados apresentam uma 

dicotomização do sistema imune em sistema imune inato e o sistema imune adaptativo como 

é conhecido e estudado em humanos (TIZARD, 2009). O sistema imune inato humano 

funciona como uma barreira, impedindo grande parte das infecções de se desenvolverem à um 

quadro mais grave, exemplos de parte dessa defesa são a pele e grande parte dos leucócitos, 

como basófilos, eosinófilos, macrófagos e neutrófilos. Já o sistema imune adaptativo humano 

é caracterizado principalmente pela formação de anticorpos e constituído pelos produtos 

originados de linfócitos e pelos próprios linfócitos, um subtipo de leucócito. Esse tipo de 

defesa depende de um estímulo prévio para funcionar, podendo levar em média três semanas 

para construir uma resposta imune eficaz quando o patógeno é desconhecido, mas que pode 

ter uma resposta imediata caso o estímulo seja conhecido (NICHOLSON, 2016). 

Neutrófilos são células do sistema imune humano que possuem uma ação imediata 

contra patógenos, sendo parte do sistema imune inato. São uma das primeiras células a serem 

recrutadas ao sítio de infecção e apresentam um papel muito importante para erradicação 

bacteriana e fúngica. Também são os leucócitos mais abundantes na corrente sanguínea em 

humanos, possuem um tempo de vida curto e são produzidos constantemente na medula 

óssea. Para neutralização de patógenos extracelulares e intracelulares, neutrófilos possuem 

múltiplos mecanismos, como fagocitose, degranulação e a liberação de NETs (do inglês 

Neutrophil Extracellular Traps, em português armadilhas extracelulares de neutrófilos) 

(CHRISTOFFERSSON et al., 2018; CASTANHEIRA & KUBES, 2019). O processo de 

fagocitose envolve o reconhecimento do patógeno, a ingestão do mesmo em um 

compartimento denominado fagossomo e a degranulação de ROS (do inglês Reactive oxygen 

species, em português espécies reativas de oxigênio) ou proteínas antibacterianas para a 

erradicação do micro-organismo no fagossomo. A degranulação também pode ocorrer em 
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patógenos não fagocitados, ou seja, sem o processo de internalização. O outro mecanismo de 

combate a patógenos realizado por neutrófilos anteriormente citado são as NETs, moléculas 

complexas formadas por DNA, histonas, proteínas e enzimas liberadas no meio extracelular 

para imobilizar o patógeno, impedindo sua disseminação e facilitando o processo de 

fagocitose (KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013). 

 

Figura 1: Mecanismos de combate a patógenos realizado por neutrófilos. Nessa figura podemos observar a 

representação dos 3 mecanismo de combate a patógenos realizado por neutrófilos. A fagocitose, onde ocorre o 

englobamento do patógenos, formação do fagossoma e fusão deste com um endossoma com a presença de ROS. 

A degranulação, onde ROS são liberados no meio extracelular para neutralizar o patógenos. E também a 

liberação de NETs, que tem como principal função captura e neutralização do patógeno para uma posterior 

fagocitose. 

 
Fonte: Kolaczkowska e Kubes (2013). 

 

Apesar da eficácia do sistema imune inato combatendo patógenos, a liberação de 

antígenos em grandes quantidades pode gerar uma ativação desregulada dos neutrófilos, 

ocasionando diversas complicações locais e sistêmicas para o organismo, como por exemplo o 

dano tecidual devido a grande produção de ROS. Por isso a resposta do neutrófilo precisa 

ocorrer da maneira controlada, evitando que a ação do sistema imune cause danos teciduais ao 

organismo ou seja fraca ao ponto de que não seja suficiente para lidar com a taxa de 

replicação do patógeno (ZHANG et al., 2016). Por exemplo, lesões típicas na sepse podem ser 

originadas da superativação de neutrófilos devido a presença de moléculas como o LPS 

(Lipopolissacarídeo) em grandes concentrações. Essa superativação causa um aumento da 

interação das células endoteliais e dos neutrófilos, que induz a secreção de ROS, enzimas 

líticas e substâncias vasoativas, como o óxido nítrico e a endotelina. A secreção desses 

compostos no meio extracelular causa danos em diversos tecidos de órgãos vitais, como o 

tecido epitelial (MCGOWN et al., 2011). 
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Para todos os mecanismos citados acima funcionarem, o primeiro passo a ser 

executado para a eliminação de patógenos do nosso organismo é o reconhecimento dos 

mesmos. Patógenos e moléculas associadas a esses patógenos podem ser reconhecidos pelos 

TLRs (do inglês Toll-like receptors, em português receptores do tipo Toll), receptores 

presentes na superfície e interior de células que reconhecem PAMP’s (do inglês Pathogen 

associated molecular pattern, em português padrões moleculares associados a patógenos), 

moléculas comumente associadas a patógenos. Um exemplo de PAMP é o LPS, uma 

molécula presente na membrana externa de bactérias Gram-negativas, conhecida por ser um 

PAMP que estimula a ativação do sistema imune humano quando reconhecida pelo receptor 

TLR4, aumentando a produção e liberação de óxido nítrico e citocinas pró-inflamatórias, 

como a IL-6 e TNF-α. A associação da molécula de LPS pelo TLR4 também induz a ativação 

da enzima neuraminidase endógena. A neuraminidase é uma enzima presente no interior 

celular que realiza a clivagem dos ácidos siálicos, a diminuição de ácidos siálicos na 

superfície celular de leucócitos estimula a resposta inflamatória, um dos motivos desse 

estímulo é a  desativação de receptores de teor inibitório como as Siglecs que mantém sua 

função inibitória quando estão em ligação com ácidos siálidos. Associado a isso, altas 

concentrações de LPS no sangue podem desencadear quadro de choque séptico e levar o 

paciente a morte (TAKEDA et al., 2007; FANG et al., 2010; POLTORAK et al., 1998; 

AMITH et al., 2009). 

Presentes na superfície celular, os ácidos siálicos são um grupo de moléculas 

conservadas evolutivamente em grande parte dos eucariotos, responsáveis por mecanismos de 

adesão e reconhecimento, representados por um grupo de carboidratos organizados em uma 

cadeia composta por 9 carbonos. O ácido siálico possui capacidade de realizar uma ligação de 

alta afinidade com as Siglecs (Sialic acid-binding immunoglobulin- type lectins) e também 

com diversas outras lectinas presentes na superfície celular de células sanguíneas. Quando 

associadas realizam importantes funções relacionadas com a ativação ou inibição da resposta 

imune (BÜLL et al., 2016). De forma geral, a ligação entre as Siglecs e o ácido siálico é 

responsável por auxiliar as células do sistema imune no reconhecimento do próprio e não 

próprio, ou seja, interações de ácidos siálicos de patógenos e Siglecs de humanos estão 

presentes no processo de reconhecimento celular de patógenos realizado por leucócitos 

(CARLIN et al., 2009). Uma grande prova disso é que problemas de síntese do ácido siálico e 

a não expressão tanto de Siglecs quanto do ácido siálico geram anormalidades no 

funcionamento do sistema imune, podendo levar ao colapso do organismo pela desregulação 
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de macrófagos e neutrófilos, onde suas funções acabam comprometidas devido ao processo de 

superativação celular (MACAULEY et al., 2014). A diminuição do nível de ácidos siálicos 

presentes na superfície celular de alguns tipos celulares específicos pode servir como uma 

sinalização para que ocorra a fagocitose de células autofágicas que já não são mais tão 

eficientes quanto deveriam, relatando um processo de apoptose relacionado a clivagem de 

ácidos siálicos, como já citado, neutrófilos são células com tempo de vida curto e realizam 

apoptose após o combate a patógenos, a perca de ácidos siálicos de sua superfície está 

relacionado com esse processo apoptótico (MEESMANN et al., 2010). 

A ligação do ácido siálico com as Siglecs pode ser caracterizadas de duas maneiras: 

quando o ácido siálico ligante da Siglec está presente na membrana da própria célula é 

caracterizada como uma ligação do tipo cis, quando a ligação da Siglec ocorre com um ácido 

siálico presente na membrana de outras células ou até mesmo com o ácido siálico de 

patógenos, é determinada como uma ligação do tipo trans. Na maioria dos casos, as ligações 

do tipo cis possuem uma preferência na regulação das funções celulares sobre as ligações do 

tipo trans. Então, para que a Siglec possa ter seu sítio de ligação exposto e ocorra uma ligação 

do tipo trans, em decorrência de, por exemplo, um estímulo derivado da presença de um 

patógeno, é necessário que ocorra uma clivagem do ácido siálico que está em contato com o 

receptor em uma ligação do tipo cis. Para que ocorra essa clivagem, é necessária a ação da 

enzima neuraminidase que é exportada do interior da célula para realizar esta clivagem. Mas a 

clivagem do ácido siálico não é realizada exclusivamente pela ação da neuraminidase, esse 

processo também pode ocorrer pela ativação celular por estímulos específicos que possuem 

um potencial de alteração de padrão das glicoproteínas e glicopeptídeos presentes na 

membrana do leucócito, assim como também pode ocorrer um deslocamento da ligação cis 

caso as células presentes no arredores estejam com uma alta densidade de ligações do tipo 

trans, ou seja, quando existe um contato com o patógeno, leucócitos podem ter seus ácidos 

siálicos pelo reconhecimento de outros leucócitos já ativados e também pelo reconhecimento 

de ácidos siálicos não-próprios de patógenos (CROCKER et al.,2007; VARKI & ANGATA, 

2005; CROCKER, 2005). 
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Figura 2: Representação de uma Siglec-1 presente em células dendríticas realizando uma ligação do tipo trans e 

outros tipos de Siglec realizando uma ligação do tipo cis. Essa imagem mostra a ligação de uma Siglec-1 com 

o ácido siálico presente na superfície de uma outra célula, caracterizando uma ligação do tipo trans. Ao 

lado é possível ver uma Siglec realizando uma ligação com um ácido siálico presente na superfície da 

mesma célula em que está localizada a Siglec, caracterizando uma ligação do tipo cis. 

 
Fonte: Isquierdo et al. (2014) 

 

A enzima neuraminidase, ou sialidase, é uma enzima muito difundida 

evolutivamente, presente em diversos grupos taxonômicos seja em organismos de nível 

macroscópicos como os vertebrados ou até mesmo diversos grupos de micro-organismos 

como vírus, protozoários, bactérias e fungos (ROSENBERG & SCHENGRUND, 1976 apud 

MIYAGI; YAMAGUCHI, 2012; CORFIELD et al., 1981 apud MIYAGI; YAMAGUCHI, 

2012; CORFIELD & SCHAUER 1982 apud MIYAGI, YAMAGUCHI, 2012; CORFIELD, 

1992; SAITO; FRONDA; YU, 2002). Em vertebrados são encontrados quatro tipos diferente 

de sialidases, com diferenças enzimáticas e localizações diferentes no meio celular, os tipos 

são: NEU1, NEU2, NEU3 e NEU4. Estudos demonstram que a migração dessas enzimas é 

baseada do estímulo recebido pela célula. A enzima NEU1, normalmente localizada em 

lisossomos no interior celular, é uma das únicas neuraminidases presentes em vertebrados que 

possui função imune descrita, possui um leque extenso de funções, participando da 

degradação de lisossomos, exocitose dos grânulos de granulócitos e pode ser relacionada ao 

processo de fagocitose realizado por células do sistema imune (MIYAGI & TSUIKI 1984; 

MIYAGI et al., 1990, MIYAGI & YAMAGUCHI 2012; SAITO; FRONDA; YU, 2002). 

Há evidências de que células com gene nocaute de NEU1 são muito menos eficazes 

na fagocitose geral, tanto de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, como em partículas 
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opsonizadas e não opsonizadas (SEYRANTEPE et al., 2009). Estudos sugerem que existe a 

formação de um complexo entre a NEU1 e o TLR4, garantindo uma ativação mais rápida e 

também causando uma grande influência na funcionalidade desses receptores e de outros 

receptores glicosilados (AMITH et al., 2010). Mas o TLR4 não é o único receptor que 

expressa essa interatividade com a NEU1, outros receptores, como TLR2, TLR3, receptores 

do tipo FC e outros receptores característicos de fagocitose possuem relação com a NEU1 

para optimizar a resposta imune, visto que em camundongos nocautes para NEU1, a 

fagocitose é menor e a presença de ácido siálico nesses receptores é maior, caracterizando 

uma associação no processo fagocítico entre esses receptores e NEU1 (SEYRANTEPE et al., 

2009). 

 Já são reconhecidos na literatura casos de patógenos que alteram a morfologia dos 

seus ácidos siálicos presentes na cápsula polissacarídica para poderem passar despercebidos 

pelo sistema imune, como é o caso dos Streptococcus do grupo B (CARLIN et al., 2009), 

assim como também é demonstrado que Streptococcus pneumoniae promove a clivagem do 

ácido siálico da superfície de leucócitos pela liberação da enzima neuraminidase e estimula 

uma resposta inflamatória desregulada (CHANG et al., 2012).  

Englobando tudo que foi citado até aqui, o fosfato de Oseltamivir é um fármaco 

antiviral presente no mercado, utilizado para o tratamento de pessoas infectadas com influenza 

do tipo A e B devido a sua eficácia no controle da taxa de replicação do vírus no organismo 

por meio da disposição de ácido siálico “isca” que será clivado no lugar do glicocálice celular 

pela neuraminidase viral, impedindo a entrada do vírus na célula . Reconhecido por ser um 

fármaco inibidor de neuraminidase, quando ingerido por via oral, a droga é transformada pelo 

fígado em carboxilato de oseltamivir, e já pode ser encontrada no plasma em mais ou menos 

30 minutos após a ingestão (MOSCONA, 2005; HE et al., 1999).  

Existem evidências que o fosfato de Oseltamivir possui o potencial de reduzir o 

aumento da taxa de fagocitose de micro-organismos por leucócitos promovida pela 

dessiliação de plaquetas, essas plaquetas tornam-se alvos de fagocitose justamente pela 

função de reconhecimento do próprio e não próprio que os ácidos siálicos promovem 

(ZHANG et al., 2015). 

Por esse motivo, esse estudo busca analisar o comportamento fagocítico in vitro de 

neutrófilos humanos pré-tratados com Oseltamivir e estimulados pelo LPS. Sabendo que o 

LPS pode promover uma resposta desregulada do sistema imune devido a esse processo de 

superativação, queremos observar como é o comportamento fagocítico de neutrófilos 
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humanos quando estimulado com LPS e tentar entender o quanto desse estímulo promovido é 

derivado da clivagem dos ácidos siálicos realizada pela enzima neuraminidase. Com a 

utilização do fármaco Oseltamivir teremos uma resposta aproximada, pois como o carboxilato 

de Oseltamivir é seletivo da enzima neuramidase, o utilizaremos como mecanismo de 

investigação. Mas esse fármaco e outros inibidores de neuraminidase também poderiam ser 

utilizado em futuros casos clínicos, se nossos resultados coincidirem com a hipótese, como 

um medicamento profilático para evitar a morte devido ao dano tecidual causado por 

leucócitos durante a sepse.  
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2  HIPÓTESE 

 

O pré-tratamento com fosfato de oseltamivir inibe a ativação de neutrófilos humanos 

induzida pelo LPS.  
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  GERAL 

 

O objetivo do trabalho é analisar o efeito da neuraminidase no comportamento 

fagocítico de neutrófilos humanos quando estimulados por LPS. Essa investigação será feita 

com uso do Oseltamivir, um fármaco inibidor de neuraminidase. 

 

 

3.2  ESPECÍFICOS 

 

- Verificar o efeito da neuraminidase de neutrófilos humanos na resposta fagocítica 

estimulada pelo LPS em sangue total por meio de microscopia de campo claro pela interação 

ou não de partículas bacterianas de E. coli e S. aureus, utilizando o Oseltamivir como 

ferramenta de investigação; 

 

- Verificar o efeito da neuraminidase de neutrófilos humanos na resposta fagocítica 

estimulada pelo LPS em sangue total por meio de microscopia de campo claro pela 

quantidade de partículas bacterianas de E. coli e S. aureus que cada neutrófilo interagiu, 

utilizando o Oseltamivir como ferramenta de investigação 

 

- Avaliar a eficiência do processo de morte bacteriana realizado por leucócitos tanto de 

maneira intracelular quanto extracelular quando  E. coli e S. aureus são incubadas com sangue 

total estimulado com LPS e pré-tratado com fosfato de Oseltamivir; 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório coordenado pelo Prof. Dr.Fernando 

Spiller, localizado no Departamento de Farmacologia (FMC) do Centro de Ciências 

Biológicas (CCB) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

4.2 VIABILIDADE TÉCNICA 

 

Os experimentos foram possíveis devido aos materiais utilizados nos procedimentos 

experimentais que já se encontravam no laboratório e todas as metodologias estavam 

padronizadas. 

 

4.3 COLETA DE SANGUE E ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CAAE: 82815718.2.0000.0121). Os 

voluntários saudáveis foram recrutados para doação de sangue. Após esclarecimentos quanto 

aos objetivos do estudo, metodologia que foi utilizada e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, foi então, realizada a coleta de 4 mL de sangue para 

desenvolvimento da pesquisa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado amostras de sangue de doadores 

saudáveis entre 18 e 41 anos, os quais não apresentavam sintomas de doenças crônicas, não 

declararam situação de estresse e que não tenham ingerido bebida alcóolica nas últimas 24 

horas. 

As amostras de sangue foram coletadas em tubo a vácuo contendo K3EDTA (Labor 

Import, Brasil), homogeneizadas lentamente e transportadas adequadamente para o fluxo 

laminar. Alíquotas de 100 µL de sangue foram coletadas em tubo eppendorf de 0,6 mL para 

análise no contador hematológico ABX Micro 60 (Horiba ABX SAS, França) para contagem 

de leucócitos totais. 
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4.4 BACTÉRIAS UTILIZADAS 

 

Nesse estudo, foram utilizadas a bactéria Gram-negativa Escherichia coli ATCC 

25922 (não expressa o gene NanA responsável pela síntese de neuraminidase bacteriana) e a 

bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Foi realizado o crescimento dessas bactérias em um período de 14 horas em placas 

de BHI (Brain-heart infusion da marca KASVI) à uma temperatura de 37ºC. Após esse 

crescimento, algumas colônias foram transferidas para o meio de BHI em caldo e realocadas 

em estufa a 37ºC para crescimento até atingirem um DO (Densidade óptica) de absorbância 

no entorno de 0,6 em 600nm medidos no Espectrofotômetro. Após atingirem este DO, as 

amostras foram lavadas em tampão PBS (Phosphate Buffered Saline) com processos de 

centrifugação (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 3000 RPM, durante 15 minutos para 

formação do pellet (em português sedimento) e ressuspensão em PBS, esse processo foi 

realizado duas vezes para uma retirada mais eficaz de resquícios de BHI. 

Após a ressuspensão, foi novamente quantificado o DO das amostras e utilizando 

curvas já feitas no laboratório ou descritas na literatura, foi calculado o volume suficiente da 

bactéria desejada para a seleção de 106 UFC (Unidades formadoras de colônias) para a 

incubação em sangue total. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA NEURAMINIDASE NO MECANISMO 

FAGOCÍTICO DE NEUTRÓFILOS 

 

Nesse experimento foi realizada a incubação a 37ºC de volumes com 106 UFC da 

bactéria E. coli ATCC 25922 e S. aureus ATCC 25923 em um volume de sangue total 

contendo 106 leucócitos totais por um período de 90 minutos. Amostras de sangue foram pré-

tratadas com 100 µM de fosfato de oseltamivir 210 minutos antes da incubação e estimuladas 

com LPS 1,0 µg/mL 90 minutos antes da incubação, também realizamos todos os 

procedimentos de estufa em um grupo não estimulado (NE) e um grupo somente estimulado 

com LPS para elucidação dos estudos. Então temos 3 grupos: NE (não estimulado), LPS 

(somente estimulado com LPS) e LPS + Osel (estimulado com LPS e pré-tratado com 

Oseltamivir). 

 Após o período de incubação, o material foi retirado da estufa e foi feita a lise das 

hemácias utilizando tampão de lise (NH4Cl 0.15 M; EDTA 0.1 mM; Na2HCO3 12 mM) 
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adicionado na amostra e colocado em repouso por um período de 7 minutos, seguido de uma 

centrifugação a 270g por 7 minutos, esse processo foi realizado duas vezes para completa lise 

das hemácias da amostra. Ao término do processo a amostra foi ressuspendida em PBS. Esses 

processos foram seguidos da fixação das células nas lâminas por meio da centrífuga citológica 

e a coloração das lâminas por panótico rápido. 

Finalizando a coloração, a leitura de lâminas foi feita em microscópio óptico 

(Olympus CX41), será feita a contagem de 100 neutrófilos em cada lâmina. Os critérios 

avaliados nos neutrófilos foram: a quantidade de neutrófilos que fagocitaram bactérias e a 

quantidade de partículas de bactérias que cada neutrófilo teve interação. Esse experimento e a 

avaliação dele é uma adaptação do método utilizado por Torres-Dueñas et al. (2007). A 

análise estatística foi feita por teste T entre cada um dos grupos para avaliar ou não diferença 

significativa e ANOVA entre os 3 grupos ao mesmo tempo para avaliar diferença estatística 

significativa entre as amostras. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA  EFICÁCIA DO MECANISMO  DE MORTE BACTERIANA APÓS 

A FAGOCITOSE 

 

Nesse experimento foi realizada a incubação a 37ºC de volumes com 106 UFC da 

bactéria E. coli ATCC 25922 e S. aureus ATCC 25923 em um volume de sangue total 

contendo 106 leucócitos totais por um período de 180 minutos. Amostras de sangue foram 

pré-tratadas com 100µM de oseltamivir 210 minutos antes da incubação e estimuladas com 

LPS 1,0 µg/mL 90 minutos antes da incubação, também realizamos todos os procedimentos 

de estufa em um grupo não estimulado (NE) e um grupo somente tratado com LPS para 

elucidação dos estudos. Então temos 3 grupos: NE (não estimulado), LPS (somente 

estimulado com LPS) e LPS + Osel (estimulado com LPS e pré-tratado com Oseltamivir). 

Ao fim do período de incubação, a lise das hemácias foi realizada por meio do 

tampão de lise (NH4Cl 0.15 M; EDTA 0.1 mM; Na2HCO3 12 mM) adicionado na amostra e 

colocado em repouso por um período de 7 minutos, seguido de uma centrifugação a 270g por 

7 minutos, esse processo foi realizado duas vezes para completa lise das hemácias da amostra, 

ao término do processo a amostra foi ressuspendida em PBS.  

Logo após foi feita uma centrifugação a 270g e 4ºC durante 10 minutos para que os 

leucócitos formassem um pellet, o sobrenadante foi realizada uma diluição seriada seguida de 

plaquamento em ágar BHI para amostragem do meio extracelular.  
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Para amostragem do meio intracelular, o material foi centrifugado a 270g por 10 

minutos a 4ºC e ressuspendido em PBS, esse processo é realizado duas vezes para retirada de 

bactérias do meio extracelular que não interagiram com leucócitos, na segunda suspensão o 

material foi ressuspendido em TRITON-X 1% para a lise dos leucócitos e exposição do 

conteúdo intracelular, após um período de 5 minutos para ação do TRITON e por fim foi 

realizada uma diluição seriada e as amostras foram inoculadas em placas de ágar BHI. 

Após um período de 12 a 24 horas de incubação das placas em uma estufa a 37º C, 

foi avaliado o crescimento das bactérias baseado na formação de colônias na placa, pois as 

bactérias que conseguiram resistir ao processo de killing de neutrófilos formaram colônias. 

Esse experimento e a avaliação dele também é uma adaptação do método utilizado por 

Torres-Dueñas et al. (2007) A análise estatística foi feita por teste T entre cada um dos grupos 

para avaliar ou não diferença significativa e ANOVA entre os 3 grupos ao mesmo tempo para 

avaliar diferença estatística significativa entre as amostras..  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 OSELTAMIVIR INIBE O AUMENTO DA FAGOCITOSE INDUZIDA PELO LPS 

 

A leitura foi feita em microscopia óptica em campo claro, contando 100 neutrófilos de 

cada grupo. Foram avaliados dois critérios durante a contagem, um deles foi a quantidade de 

neutrófilos que fagocitaram E. coli ou S. aureus (Gráfico 1), e o segundo critério foi realizada 

uma contagem de partículas bacterianas interagindo com neutrófilos (Gráfico 2).  
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Gráfico 1: Oseltamivir inibe o aumento da fagocitose por neutrófilos induzido pelo LPS. Sangue total 

(n=3) contendo 10⁶ leucócitos totais foi incubado com E. coli ou S. aureus (10⁶ UFC) por 1 hora e meia. 

Posteriormente, foi realizada a lise das hemácias, seguida da fixação dos leucócitos em lâmina pela centrifugação 

em CytoSpin e a coloração por panótico rápido. 1A) As amostras são diferentes entre si**, onde o grupo tratado 

com LPS fagocita mais do que o grupo LPS+Osel**. O grupo LPS+Osel e o grupo NE são similares*. 1B) As 

amostras são diferentes entre si*. O grupo estimulado com LPS fagocita mais do que NE e LPS+Osel*. Os 

grupos NE e LPS+Osel são similares*. *= P 0,05 **P= 0,005  

  

 

É possível observar no Gráfico 1 um aumento na taxa de neutrófilos que fagocitaram 

quando estimulados com LPS e uma diminuição dessa taxa de fagocitose quando pré-tratados 

com Oseltamivir 100µM. Um dos mecanismos propostos para a ação do LPS é através do seu 

reconhecimento pelo TLR4 e a ativação da enzima neuraminidase endógena que estimula a 

ativação celular pela clivagem do ácido siálico presente na superfície celular. Com a ação do 

Oseltamivir (inibidor competitivo da enzima), quando a enzima neuraminidase é ativada, a 

ação dela não ocorre nos ácidos siálicos da célula, e sim no fosfato de Oseltamivir, evitando 

com que ocorra o a clivagem dos ácidos siálicos endógenos e a ativação celular causada pelo 
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LPS.  
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Gráfico 2: Oseltamivir inibe o aumento da fagocitose de E. coli realizada por neutrófilos quando 

estimulados por LPS. Sangue total (n=5) contendo 10⁶ leucócitos totais foi incubado com E. coli ou S. aureus 

(10⁶ UFC) por 1 hora e meia. Posteriormente, foi realizada a lise das hemácias, seguida da fixação dos leucócitos 

em lâmina pela centrifugação em CytoSpin e a coloração por panótico rápido. Os grupos NE, LPS e LPS+Osel 

são diferentes entre si tanto com 1-2 partículas quanto 3+ partículas**. Podemos perceber uma similaridade entre 

os grupos NE e LPS+Osel**. O grupo LPS interage com mais partículas de E. coli que NE* e LPS*. *= P 0,05 

**P= 0,005. 

 

Após a contagem de neutrófilos que realizaram fagocitose, o segundo critério 

estabelecido foi a contagem da quantidade de partículas que interagiram com cada neutrófilo 

que realizou a fagocitose, também por meio de microscopia óptica e dos mesmos grupos 

citados anteriormente. Foi visto que neutrófilos estimulados com LPS, além de terem uma 

taxa de fagocitose maior, possuem também um maior aumento na quantidade de E. coli 

fagocitadas. Entretanto, não observamos diferença significativa no número de S. aureus 

ingeridas quando os neutrófilos foram tratados com LPS ou LPS+Osel (Gráfico 3A).  

Como os resultados referentes ao gráfico 3A em relação a S. aureus foram 

inconclusivos, foi realizada uma nova contagem, mas dessa vez utilizando como limite oito 

partículas ao invés de quatro (Gráfico 3). É perceptível que assim como nos resultados com E. 

coli o estímulo com LPS aumenta a taxa de fagocitose realizada por neutrófilos e o pré-

tratamento com Oseltamivir 100 µM consegue neutralizar essa resposta, fazendo com que o 

neutrófilo tenha uma resposta similar ao grupo não estimulado. Apesar de cada grupo possuir 

picos diferentes em determinados números de partículas fagocitadas, quando observamos o 

grupo estimulado com LPS em 8+ partículas, é perceptível que ocorre um grande aumento na 

quantidade de partículas fagocitadas pelos neutrófilos, provavelmente devido a superativação 

causada pelo LPS. 

Por estatística é demonstrado que o estímulo com LPS faz com que seja apresentado 
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um aumento no número de neutrófilos que realizam fagocitose de 8+ partículas de S. aureus e 

que o pré-tratamento com fosfato de Oseltamivir inibe esse efeito ativatório causado pelo 

LPS. 
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Gráfico 3: Oseltamivir inibe o aumento da fagocitose de S. aureus realizada por neutrófilos quando 

estimulados por LPS. Sangue total (n=5) contendo 10⁶ leucócitos totais foi incubado com S. aureus (10⁶ UFC) 

por 1 hora e meia. Posteriormente, foi realizada a lise das hemácias, seguida da fixação dos leucócitos em lâmina 

pela centrifugação em CytoSpin e a coloração por panótico rápido. Grupo NE e LPS+Osel não demonstraram 

diferença significativa. 3A) Os grupos não possuem diferença entre si, então uma nova contagem foi realizada. 

3B) Aqui a análise será feita em 8+ partículas. Os grupos NE, LPS e LPS+Osel são diferentes entre si***. O 

grupo LPS interage mais que os grupos NE** e LPS+Osel***. O que demonstra que quando o sangue total é 

estimulado com LPS, neutrófilos interagem com mais partículas de S. aureus. Os grupos NE e LPS+Osel são 

similares, demonstrando que o estímulo fagocítico de neutrófilos pelo LPS é suprimido pelo Oseltamivir. *= P 

0,05 **P= 0,005 ***=P=0,0005. 
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5.2 OSELTAMIVIR INIBIU O AUMENTO DE MORTE INTRACELULAR E 

EXTRACELULAR DE E. coli INDUZIDA PELO LPS 

 

A bactéria E. coli no grupo com leucócitos estimulados com LPS possui uma taxa de 

sobrevida menor, e assim demonstrando um menor crescimento de colônias na placa tanto no 

meio intracelular quanto extracelular. O grupo LPS+Osel apresenta um crescimento de 

bactérias similar ao do grupo NE, ambos demonstrando uma menor morte bacteriana quando 

comparados ao grupo LPS, essa similaridade  acontece provavelmente devido a ação do 

fosfato de oseltamivir.  

Quando há o estímulo prévio com o LPS, o reconhecimento dessa molécula gera uma 

cascata de sinalização que resulta na ativação dos leucócitos, como citado na introdução, 

apesar de garantir uma sobrevida menor de E.coli como observado neste resultado, pode 

resultar em diversos problemas locais e sistêmicos no corpo humano (ZHANG et al., 2016; 

MCGOWN et al., 2011). O Oseltamivir promove uma resposta capaz de suprimir o estímulo 

causado pelo LPS e garantir uma resposta imune similar a condições homeostáticas, mesmo 

em casos onde o organismo possui uma pré-exposição à molécula de LPS. 
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Gráfico 4: Oseltamivir inibe o killing de E. coli induzido pelo LPS. Sangue total (n=5) foi incubado com E. 

coli (10⁶ UFC) por 3 horas. Posteriormente, foi centrifugada em 4ºC para formação de um pellet de leucócitos, 

descartado o sobrenadante, as células foram lavadas duas vezes e ressuspendidas em TRITON-X 1%. Foi 

realizada a diluição seriada, os grupos diluídos em 10x, 100x e 1.000x tiveram 10µL coletados, plaqueados em 

meio BHI ágar e incubados a 37ºC, as colônias foram contadas após 24h. Os grupos NE, LPS e LPS+Osel 

apresentam diferença estatística entre si tanto intracelular** quanto extracelular***. No intracelular o grupo 

estimulado com LPS o crescimento bacteriano de E.coli é menor que nos grupos NE** e LPS+Osel***. No 
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extracelular, o crescimento de E. coli também é menor no grupo estimulado pelo LPS que nos grupos NE*** e 

LPS+Osel***. NE e LPS+Osel são similares tanto no extracelular quanto no intracelular. Demonstrando que o 

LPS estimula o killing de E.coli realizado por leucócitos e que o Oseltamivir suprime essa resposta de forma que 

a resposta seja similar ao grupo NE. *= P 0,05 **P= 0,005 ***=P=0,0005. 

 

A análise estatística confirma que o grupo estimulado com LPS têm uma menor taxa 

de sobrevida de E. coli, tanto intracelular quanto extracelular, essa resposta causada pelo LPS 

é suprimida pelo fosfato de Oseltamivir, onde os grupo LPS+Osel demonstram resultados 

similares aos grupos NE. 

 

5.3 OSELTAMIVIR INIBIU A SOBREVIDA INTRACELULAR DE S. aureus 

INDUZIDA PELO LPS 

 

Observando e comparando com os resultados apresentados previamente derivados 

dos experimentos com E. coli, temos agora os resultados provenientes de experimentação 

realizada com a bactéria Gram-positiva S. aureus. No killing realizado com S. aureus é 

perceptível que quando estimulados com LPS, as bactérias possuem uma sobrevida maior no 

meio intracelular, do que quando comparadas com o grupo não estimulado. O pré-tratamento 

com Oseltamivir inibiu a sobrevida intracelular causada pelo estímulo com LPS. Apesar 

disso, no meio extracelular ocorreu o contrário, os grupos não estimulado e o grupo pré-

tratado com oseltamivir e estimulado com LPS possuem uma menor taxa de morte bacteriana 

do que o grupo somente estimulado pelo LPS (Gráfico 5). 

A bactéria S. aureus possui uma sobrevivência intracelular pós processo de 

fagocitose já conhecida e descrita em estudos dos anos de 1950 e 1960 (KAPRAL 1959), 

também se é reconhecido que essa sobrevivência intracelular pós fagocitose também estimula 

processos infecciosos (GRESHAM, 2000). O curioso é perceber que a superativação de 

neutrófilos oriunda do estímulo por LPS garante uma sobrevida maior da S. aureus, a qual 

tem resultados positivos de controle via pré-tratamento com 100 µM de fosfato de 

oseltamivir, onde os resultados são similares ao grupo não estimulado. 
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Gráfico 5: Oseltamivir inibe a sobrevida intracelular de S. aureus induzido pelo LPS. Sangue total (n=3) foi 

incubado com S. aureus (10⁶ UFC) por 3 horas. Posteriormente, foi centrifugada em 4ºC para formação de um 

pellet de leucócitos, descartado o sobrenadante, as células foram lavadas duas vezes e ressuspendidas em 

TRITON-X 1%. Foi realizada a diluição seriada, os grupos diluídos em 1.000x, 10.000x e 100.000x tiveram 

10µL coletados, plaqueados em meio BHI ágar e incubados a 37ºC, as colônias foram contadas após 24h. Os 

grupos NE, LPS e LPS+Osel apresentam diferença estatística entre si tanto intracelular* quanto extracelular*. 

No intracelular o grupo estimulado com LPS o crescimento bacteriano de S. aureus é maior que nos grupos NE* 

e LPS+Osel*. No extracelular, o crescimento de E. coli também é maior no grupo estimulado pelo LPS que nos 

grupos NE* e LPS+Osel*. NE e LPS+Osel são similares tanto no extracelular quanto no intracelular. 

Demonstrando que o LPS estimula o killing de S.aureus realizado por leucócitos e que o Oseltamivir suprime 

essa resposta de forma que a resposta seja similar ao grupo NE no extracelular. No intracelular o crescimento de 

S. aureus é maior no grupo estimulado por LPS do que quando comparado aos grupos NE e LPS+Osel. *= P 

0,05. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos, podemos concluir que: 

 

I. O estímulo com LPS resulta em um maior número de neutrófilos que fagocitam  e um maior 

número de partículas das bactérias E. coli e S. aureus que interagem com neutrófilos do que 

quando comparado com o grupo não estimulado;  

 

II. O oseltamivir inibe a ação do LPS sobre neutrófilos em relação ao percentual de 

neutrófilos que fagocitaram e ao número de partículas que interagem com as células; 

 

III. A morte de E. coli  intracelular e a sobrevida de S. aureus intracelular é maior no grupo 

estimulado com LPS, ambas inibidas pelo pré-tratamento com oseltamivir. Além disso tanto 

com E. coli quanto com S. aureus, o estímulo com LPS gerou uma maior taxa de morte 

extracelular da bactéria do que quando comparado com o grupo não estimulado. O pré-

tratamento com Oseltamivir 100 µM inibiu o efeito do LPS sobre a morte de ambas as 

bactérias. 

 

Apesar de podermos ter estas conclusões diante dos resultados, ainda existem alguns 

reveses derivados dos métodos utilizados. Os experimentos de fagocitose, onde a contagem 

foi realizada por microscopia de campo claro possuem um resultado um pouco subjetivo 

devido a falta de uma visão tridimensional do método, então mesmo que digamos que a 

bactéria está presente no interior do neutrófilo não temos certeza absoluta que ela não está 

apenas acima ou abaixo do neutrófilo interagindo com a sua superfície. 

Além disso, nos resultados de killing com S. aureus possuem um N amostral menor 

do que os resultados com E. coli, então seria necessário realizar novos experimentos para 

confirmar os resultados obtidos. 

Acredito que esse trabalho possui resultados similares a outros estudos que já 

demonstraram que a enzima neuraminidase é importante para o efeito fagocítico de outras 

células do sistema imune, como os macrófagos, pois nessas células quando a atividade da 

enzima foi diminuída a função fagocítica foi afetada negativamente (SEYRANTEPE et al., 

2009; ALLENDORF; PUIGDELLÍVOL; BROWN, 2019).  
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Por isso, mesmo com as incosistências experimentais citadas acreditamos que é 

possível sugerir que em neutrófilos humanos a enzima neuraminidase possa ser regulada em 

condições infecciosas (por exemplo, na presença de PAMPs como o LPS). 
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