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EXTRATO
CARDOSO, Cristina Padre, Dra., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
Fevereiro de 2015. Associação de polimorfismos em genes do sistema
imune com parâmetros clínicos e laboratoriais na sepse. Orientador: Prof.
Dr. Fabricio Rios Santos.
Apesar de todos os avanços em pesquisas básica e clínica, a sepse continua
sendo uma das principais causas de morte em unidades de terapia intensiva
(UTI), e um problema de saúde pública. A sepse é caracterizada pela presença
de inflamação sistêmica secundária a infecção. A dificuldade em prever o risco
dos pacientes de desenvolverem choque séptico, contribui para o aumento do
número dos casos de sepse. Como o perfil de resposta imunológica e liberação
de mediadores inflamatórios pode variar de um paciente para outro, podemos
atribuir essa diferença na predisposição e agravamento a biomarcadores
genéticos que afetam a resposta imune. Polimorfismos de base única (SNPs) em
genes da resposta imune, regulam a produção de citocinas alterando a
suscetibilidade à infecção e/ou desfecho da sepse grave, logo, a presença
desses SNPs está associada ao aumento ou diminuição da transcrição em genes
específicos, afetando os níveis de proteínas circulantes no sangue periférico, e
consequentemente o desfecho final. Neste trabalho, sete polimorfismos em
genes pró e anti-inflamatórios foram investigados por sua potencial associação
com a evolução clínica ou mortalidade na sepse, são eles: TNF-α (rs1800629),
IL-10 (rs1800896); IL-1β (rs1143634); IL-8 (rs2227307); CXCR1 (rs16858811);
CXCR2 (rs1126579); e TLR4 (rs1927911). Para isso, de abril de 2011 até
Outubro de 2012, um total de 72 pacientes com sepse foram incluídos. A amostra
foi constituída de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Risoleta Tolentino Neves em Belo Horizonte-Minas Gerais (Brasil), que
apresentavam sinais clínicos de sepse, de acordo com o American College of
Chest Physicians. Características demográficas, bem como dados clínicos,
incluindo APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) e
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), fonte de infecção e mortalidade
na UTI foram obtidas após o diagnóstico de sepse. Para a genotipagem dos sete
SNPs selecionados, foi feita a extração do DNA genômico utilizando-se o Kit
Flexigene (Qiagen, ALEMANHA) a partir de sangue total, seguindo a
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metodologia do fabricante, e quantificação da concentração de DNA de cada
amostra utilizando-se NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, EUA). Uma alíquota
contendo 50 ng de DNA foi utilizada para a reação da PCR utilizando-se o
método TaqMan® SNP Genotyping no termociclador CFX96TM Real-Time PCR
Detection System (BioRad). A determinação dos genótipos foi realizada
utilizando-se o software CFX Manager da Bio-Rad. Dos 72 pacientes, 63,9% (46)
eram do sexo masculino e 36,1% (26) do sexo feminino, com idade média de
52,74 ± 19,05 anos e, permanência em dias na UTI de 10.63±8.436. De acordo
com a caracterização clínica da população de estudo, 20,8% (15) dos pacientes
tiveram sepse grave e 79,2% (57) choque séptico, dentre os quais 18,1% (13)
morreram e 81,9% (59) sobreviveram, sendo que metade dos pacientes 50%
(36) apresentou Apache >25 e a outra metade 50% (36), Apache <25. Além dos
marcadores genéticos, nós também encontramos que fatores de risco clínicos,
demográficos e laboratoriais para o desenvolvimento de sepse, podem
influenciar o seu desfecho, principalmente quanto à mortalidade. Desta forma,
verificou-se associação positiva entre idade e mortalidade dos pacientes com
sepse (p=0.005), sendo esta variável, considerada um fator de risco para morte,
e determinante para um pior prognóstico de pacientes com sepse. Nesse
contexto, o conhecimento da influência de polimorfismos genéticos na sepse,
associados a outras variáveis podem contribuir para o desenvolvimento de novas
abordagens que poderão auxiliar no tratamento e prever o risco de morte de
pacientes, elucidando se a discordância interpessoal na resposta imune, pode
ter relação de causa e efeito associada à variabilidade genética.

Palavras Chave: choque séptico, inflamação sistêmica, unidade de terapia
intensiva, polimorfismo genético, biomarcadores.
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ABSTRACT

CARDOSO, Cristina Padre. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
February 2015. Genetic polymorphisms of the immune system genes and
association with clinical and laboratory parameters in sepsis. Advisor:
Fabricio Rios Santos.

Sepsis is a complex clinical syndrome as result of the systemic inflammatory
response to live bacteria and/or bacterial products during infection and is
characterized by a broad spectrum of clinical presentations ranging from sepsis,
severe sepsis, septic shock and multiple organ dysfunction syndrome (MODS).
The pathophysiology of sepsis involves highly complex interactions between
invading microorganisms, the innate and adaptive immune systems of the host,
and multiple downstream events leading to organ dysfunction and death. Multiple
studies have shown that single nucleotide polymorphisms (SNPs) in important
immune response genes alter susceptibility to infection and/or outcome of severe
sepsis. For instance, several SNPs in the TLR signaling pathway genes have
been reported to influence the production of inflammatory cytokines and be
associated with susceptibility to sepsis. In the present study, seven
polymorphisms in pro- and anti- inflammatory genes were investigated for their
potential association with clinical evolution or mortality in sepsis. TNF-α (-308G
> A); IL-10 (-1082G>A); IL-1β (-3954C>T); IL-8 (+396 G>T); CXCR1 (92T>G);
CXCR2 (1209C>T); and TLR4 (+8595C>T). From April 2011 to October 2012, a
total of 72 severe sepsis patients were enrolled in this study. The sample
consisted of patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) of the Hospital
Risoleta Tolentino Neves at Belo Horizonte-Minas Gerais (Brazil), and presenting
clinical signs of sepsis. The diagnosis of sepsis was based on the criteria
presented at the American College of Chest Physicians/Society. Baseline
characteristics (age, gender and previous health status), as well as clinical data
including Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) and
SOFA scores, source of infection and ICU mortality were obtained after the
patient met sepsis criteria. For genotyping, the extraction of genomic DNA was
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performed using Flexigene kit (Qiagen,, GERMANY) for DNA extraction from
whole blood, following the methodology suggested by the manufacturer’s
instructions. The quantification of the DNA concentration of each sample was
performed using NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, USA) in 1μL of DNA sample.
According to the obtained concentration, an aliquot containing 50ng of DNA was
used for PCR reaction. The PCRs were performed using TaqMan ® SNP
Genotyping Master Mix (mix containing dNTPs, Taq polymerase and incubation
buffer), TaqMan ® SNP Genotyping assay (containing the pair of primers and
probes) and genomic DNA. The determination of the genotype for each
polymorphism was performed using CFX -Manager software from Bio-Rad. A
total of 72 sepsis patients and 72 healthy volunteers were enrolled in this study.
Among the 72 patients who remained in the study, 63.9% were male and 36.1%
female with an average age of 52.74 ± 19.05 years. The clinical data of all
subjects demonstrated that 20.8% of the patients had severe sepsis and 79.2%
septic shock. Septic shock is a leading for hospital morbidity and mortality,
knowledge about genetic polymorphism and factors involved in sepsis will help
the development of new therapeutic approaches.
Keywords: septic shock, systemic inflammation, intensive care unit, genetic
polymorphism, biomarkers.
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1.INTRODUÇÃO

A sepse é caracterizada pela presença da Síndrome da Resposta
Inflamatória Sistêmica (SIRS) secundária a um processo infeccioso confirmado
(KING, 2007). Sua apresentação clínica pode variar de sepse, sepse grave ou
choque séptico (Figura 1), respectivamente, e a evolução e agravamento deste
quadro pode ocorrer em apenas algumas horas (RUSSELL, 2006). Apesar da
melhoria nas opções de tratamento, a sepse continua sendo uma das principais
causas de morte, hospitalizações e custos para o sistema de saúde pública
(ANGUS, 2001).

O desfecho clínico da sepse pode ser influenciado pela produção de
citocinas pró-inflamatórias como: fator de necrose tumoral alfa (TNF-α),
interleucina-1 e 6 (IL-1, IL-6) e citocinas imunorregulatórias, tais como
interleucina- 10 (IL10) e interleucina- 1- receptor antagonista (IL1RN) (HOLMES,
RUSSELL, & WALLEY, 2003).
Pacientes com sepse possuem concentrações séricas aumentadas de
citocinas como TNF- α e IL-6, que levam a uma exacerbação inflamatória e piora
do quadro. Apesar da variação de resposta entre pacientes ainda não estar bem
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esclarecida, estudos têm fornecido argumentos de que, em breve, possamos ter
uma gestão mais individualizada do paciente (SCHUETZ & MUELLER, 2014).
Embora o TNF-α seja essencial na resposta imune do hospedeiro à
infecção, tem sido relatado como importante mediador no agravamento da sepse
grave e choque séptico (SONG et al., 2012), outras citocinas como IL-10, que é
uma importante citocina reguladora e possui propriedades anti-inflamatórias,
está relacionada à imunossupressão em sepse bacteriana (SCHAAF et al., 2003)
e intimamente relacionada à imunopatogênese da sepse. Estudos de Carregaro
et al. (2010) demonstraram que o polimorfismo de IL-10 (-819) está relacionado
com o aumento da gravidade da sepse, demonstrando que a produção excessiva
de citocinas pode levar ao comprometimento de muitos órgãos e ao quadro de
choque com evolução para a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos
(SDMO), que é acompanhada de alta mortalidade (PEREIRA JÚNIOR et
al.,1998).
Polimorfismos de base única (SNPs) em genes da resposta imune,
regulam a produção de citocinas, alterando a suscetibilidade à infecção e/ou
desfecho da sepse grave (SUTHERLAND & RUSSEL, 2005). Por exemplo, a
presença do SNP -308 A (TNF2) está associado com aumento da transcrição do
gene TNF-α e elevados níveis circulantes dessa citocina no sangue periférico e
consequente piora do quadro clínico (LU et al., 2008). O SNP na posição -238
está associada com diminuição da transcrição do TNF-α (SHAW et al., 2001),
porém sendo ainda pouco estudado na sepse (WATANABE et al., 2005). Vários
SNPs nos genes da via de sinalização de receptores Toll-Like (TLR) têm sido
relacionados a variações de níveis de citocinas que alteram a suscetibilidade a
sepse (SONG et al., 2011), levando ao aumento do risco de morte (BARBER et
al., 2006).
Nesse contexto, o conhecimento da influência de polimorfismos genéticos
na sepse, contribuirá para o desenvolvimento de novas abordagens que poderão
auxiliar no tratamento e predizer o risco de morte de pacientes com sepse,
esclarecendo se as diferenças individuais no padrão de resposta imune pode ter
relação de causa e efeito, quando associadas à variabilidade genética.
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2.REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Sepse - Visão histórica e aspectos clínicos – epidemiológicos

A palavra sepse tem origem do grego septikós, significando "decomposição
de animal, vegetal ou matéria orgânica na presença de bactérias". O primeiro
uso da palavra sepse no contexto médico ocorreu há 2.700 anos em um poema
de Homero. Neste, o termo sepse origina-se da palavra sepo, que significa
podridão. O termo sepse foi também encontrado nos escritos de Hipócrates (400
a.c.) no seu "Corpus Hippocraticum" (DUANE et al., 2009), no qual as
manifestações clínicas da sepse já eram conhecidas. Em 1914, Hugo
Schottmüller lançou as bases para uma definição moderna da sepse, sendo o
primeiro a descrever a infecção como componente fundamental da doença.
Décadas mais tarde, a teoria proposta por Lewis Thomas, de que: ‘a resposta do
hospedeiro seria responsável pela doença’ (THOMAS, 1972), levou a mudanças
na compreensão, gerando muita especulação, acarretando no aumento do
número

de

estudos

experimentais

e

clínicos

acerca

da

sepse,

e

consequentemente à mudança de foco das pesquisas, do agente infeccioso para
a resposta imunológica do hospedeiro. O conceito de sepse como uma síndrome
da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) na presença de infecção, foi
introduzido por Bone e colaboradores em 1992 e é usado na prática clínica até
hoje (BONE, 1992).
Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas, a
sepse permanece relacionada a altos índices de mortalidade, sendo a causa
mais comum de óbitos em unidades de terapia intensiva (UTI) (KING, 2007).
Estima-se que no Brasil sejam diagnosticados anualmente cerca de 400.000
novos casos de sepse grave, com uma ocupação significativa dos leitos de
unidades de terapia intensiva. No Brasil, a mortalidade total é superior a 50%,
estando acima de outros países em desenvolvimento (TELES et al., 2008). Em
outros países, a mortalidade total é de aproximadamente 30%, alcançando 40%
em idosos e 50% ou mais em pacientes que evoluem para o choque séptico.
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Mesmo com muito investimento de tempo e dinheiro nas pesquisas básica e
clínica em sepse, a situação é preocupante pelo fato da sepse permanecer um
problema de saúde pública, e ainda não existir uma droga aprovada pelo Food
and Drug Administration (FDA) utilizada especificamente na sepse (WARD,
2012). Estudo de ANGUS et al. (2001) mostrou a relevância da sepse ser
considerada um problema de saúde pública. No estudo foi possível estimar a
incidência, custo e prognóstico da sepse grave, através da análise de 192.980
casos de sepse grave em 847 hospitais em sete estados dos Estados Unidos da
América (EUA). No Brasil, dados do estudo BASES (SILVA et al., 2004) que
traçou o panorama da sepse no Brasil, mostrou o alto custo da sepse, tanto para
o setor público de saúde quanto para o setor privado. Este custo elevado devese à necessidade de cuidados que requerem grande aporte de equipamentos,
medicamentos e equipe multidisciplinar capacitada para atender às crescentes
demandas em UTIs.
Do ponto de vista clínico, a sepse está relacionada a várias possibilidades de
interação entre microrganismos e hospedeiro (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2009).
A sepse é deflagrada a partir de diferentes processos infecciosos como foco
inicial, sendo importante a identificação da origem da infecção, a fim de
comprovar sua etiologia e, consequentemente direcionar a abordagem
terapêutica adequada de acordo com a identificação do microrganismo e/ou foco
inicial.
A progressão e o agravamento da sepse pode levar a disfunções de múltiplos
órgãos e sistemas (Figura 2), tendo como consequências, lesão endotelial com
extravasamento de fluidos, edema intersticial, hipovolemia circulatória, distúrbios
da coagulação e diminuição do aporte de oxigênio aos tecidos, além do aumento
da liberação de hormônios contra-insulínicos (glucagon, corticosteróides,
catecolaminas e hormônio do crescimento), que resulta em hipermetabolismo,
aumentando a gliconeogênese hepática, lipólise e aumento do catabolismo
proteico muscular, intestinal e do tecido conjuntivo. Todos esses mecanismos,
em conjunto, levam à hipóxia tissular, acidose láctica, mecanismos estes,
associados com a gravidade da doença, e morte celular (SIQUEIRA-BATISTA et
al.,2011)

23

P
u
l

Fonte: Iskander et al., 2013
Figura 2: Consequências da falência orgânica na sepse.

Ainda para avaliação clínica de pacientes críticos na UTI, são usados índices
de prognóstico como o APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation II), que é utilizado para estimar a mortalidade, ou seja, para classificar
o índice de gravidade do doente, através da somatória de 12 parâmetros clínicos,
fisiológicos e laboratoriais do paciente nas primeiras 24h após admissão na UTI
(KNAUS, 1995; BONE et al., 1992); Também é utilizado o SOFA (Sequencial
Organ Failure Assessment), outro índice de prognóstico importante no
monitoramento do paciente grave. Este índice pode ser útil em fornecer
informações sobre a provável evolução do paciente, bem como direcionar uma
terapêutica adequada, o SOFA leva em consideração a análise de seis sistemas
orgânicos: respiratório, hematológico, hepático, renal, cardiovascular e
neurológico, e a avaliação é feita com base em variáveis simples e objetivas,
disponíveis na rotina de todas as UTIs (VINCENT et al., 1996; VINCENT et al.,
1998; NEUMANN et al., 2008).
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2.2 - Classificação da sepse

Clinicamente, a sepse pode ser classificada como: sepse, quando a síndrome
da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) é decorrente de um processo
infeccioso comprovado; sepse grave, quando a sepse está associada a
manifestações de hipoperfusão tecidual e disfunção orgânica, porém sem a
necessidade de agentes vasopressores; e choque séptico, quando a hipotensão
ou hipoperfusão induzida pela sepse é refratária à reanimação volêmica
adequada, e com subsequente necessidade de administração de agentes
vasopressores (MATOS & VICTORINO, 2004).
Em Agosto 1991, a American College of Chest Physicians/Society of Critical
Care Medicine, realizou em Chicago (USA - United States of America) a
conferência de Consenso em Sepse, com o intuito de padronizar os termos e
definições que poderiam ser aplicados a pacientes com sepse, a fim de eliminar
a confusão na comunicação entre os trabalhos, além de uniformizar condutas
nesses pacientes. Foram feitas recomendações e uniformizadas as seguintes
definições (BONE et al., 1992):
- infecção: fenômeno microbiano, caracterizado por uma resposta inflamatória
à presença de microrganismos ou à invasão de tecidos normalmente estéreis
por estes organismos;
- Bacteremia: presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea;
- Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS): é uma resposta
inflamatória a uma grande variedade de condições clínicas severas. Essa
resposta é manifestada por duas ou mais das seguintes condições: 1)
temperatura > 38°C ou < 36°C; 2) frequência cardíaca > 90 bpm; 3) frequência
respiratória > 20 ipm ou pCO2< 32 mmHg; 4) contagem de glóbulos brancos >
12.000/ mm3 ou < 4.000/ mm3 ou bastonetes > 10%;
- Sepse: resposta inflamatória à infecção, manifestada por duas ou mais das
seguintes condições: 1) temperatura > 38°C ou < 36°C; 2) frequência cardíaca >
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90 bpm; 3) frequência respiratória > 20 ipm ou pCO2< 32 mmHg; 4) contagem
de glóbulos brancos > 12.000/ mm3 ou < 4.000/mm3 ou bastonetes > 10%;
- Sepse grave: sepse associada com disfunção orgânica, hipoperfusão ou
hipotensão. Hipotensão e anormalidades da perfusão podem incluir, mas não
são limitadas por acidose lática, oligúria ou uma alteração aguda no estado
mental;
- Hipotensão relacionada à sepse: pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou uma
redução > 40 mmHg da linha de base, na ausência de outras causas de
hipotensão;
- Choque séptico: sepse relacionada com hipotensão, apesar da adequada
reposição volêmica com a presença de anormalidades da perfusão que podem
estar associadas à acidose metabólica, oligúria ou alteração aguda do estado
mental. Pacientes que recebem agentes inotrópicos ou vasopressores podem
não estar hipotensos no momento em que as anormalidades da perfusão são
medidas;
- Síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (SDMO): presença da alteração
na função orgânica, em um paciente agudamente enfermo, de modo que a
homeostasia não possa ser mantida sem suporte avançado de vida.
Termos amplamente utilizados foram abolidos, apesar de ainda hoje
serem usados de forma “equivocada” em muitos trabalhos:
- Septicemia: originalmente o termo foi relacionado à presença de
microrganismos ou suas toxinas na circulação sanguínea. Entretanto, tem sido
utilizado na literatura, numa grande variedade de modos, tendo causado muita
confusão na sua interpretação, resultando no abandono do seu uso;
- Síndrome séptica: este termo foi aplicado a uma variedade de processos
inflamatórios sistêmicos, causando confusão, resultando também no abandono
do seu uso.
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2.3 Resposta inflamatória na sepse

A inflamação é um processo fisiológico essencial para a defesa do
hospedeiro contra agentes infecciosos. A sepse é uma condição clínica
caracterizada pela presença de inflamação sistêmica em resposta a uma
infecção confirmada. Essa infecção pode ser causada por bactérias ou outros
agentes infecciosos como: vírus, parasitas e fungos. E também pode se
desenvolver após liberação de componentes bacterianos na corrente sanguínea,
como lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias Gram negativas ou ácido
lipoteicóico (LTA) de bactérias Gram positivas, que após interação com
receptores do tipo Toll-like (TLR), desencadeiam a resposta inflamatória (WARD,
2012).
Como a patogênese da sepse está intimamente relacionada com a imunidade
inata, suas manifestações clínicas podem ser atribuídas aos seus componentes,
que são capazes de responder rapidamente à invasão de microrganismos,
sendo essencial para sobrevivência. Em resposta a uma infecção, ocorre
ativação de cascatas e sinais que levam ao recrutamento de células inflamatórias
da imunidade inata como neutrófilos e macrófagos (CHEN & NUNEZ, 2010),
monócitos, células NK (Natural Killer), células dendríticas e células endoteliais,
que são ativadas e secretam mediadores inflamatórios e citocinas, como TNF-α
(fator de necrose tumoral alfa), IL-1(interleucina 1) e IL-6 (interleucina 6);
quimiocinas como IL-8 (interleucina 8) e outros mediadores inflamatórios como
prostaglandinas e histaminas. Esses mediadores atuam no endotélio vascular,
que pela ação do NO (óxido nítrico) levam à vasodilatação, aumentando a
permeabilidade vascular, recrutamento de neutrófilos para os tecidos, e ativação
da cascata de coagulação (KENDRICK & JONES, 2008).
Essa sequência de eventos que ocorre após o reconhecimento de
microrganismos e seus produtos pelo sistema imunológico do hospedeiro,
permitindo o combate à infecção, também pode causar danos desnecessários
ao corpo, tendo como consequência a exacerbação da resposta imune do
hospedeiro, danos aos órgãos, levando a síndrome da resposta inflamatória
sistêmica e consequentemente ao quadro de sepse (COHEN, 2002) (Figura 3),
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que está relacionado a altos índices de mortalidade dentro de UTIs no Brasil,
bem como em outros países do mundo.
Dentre os processos orgânicos relacionados com a alta taxa de mortalidade
da sepse podemos ressaltar as acentuadas alterações hemodinâmicas, a
resposta inflamatória sistêmica exacerbada, a lesão de órgãos secundários, a
falência de múltiplos órgãos e o comprometimento da resposta imune celular,
dentre estes, destacamos a disfunção da resposta imunológica como um fator
determinante no surgimento dos demais eventos deletérios. Por isso, muitos
trabalhos têm mantido o foco na regulação da resposta imunológica do
hospedeiro, a fim de tentar elucidar mecanismos relacionados à fisiopatologia da
sepse, objetivando o desenvolvimento de abordagens terapêuticas eficientes,
que possam contribuir para minimizar o número crescente de pessoas
acometidas por esta condição clínica.
No processo inflamatório, neutrófilos desempenham um papel crucial na
resposta imune contra patógenos, formando a primeira linha de defesa contra
microrganismos invasores (Figura 4) (CHTANOVA et al., 2008). No entanto,
numa inflamação sistêmica, esses mecanismos antimicrobianos potentes podem
causar danos aos tecidos do hospedeiro, contribuindo para o desenvolvimento
de complicações pró-inflamatórias como: lesão pulmonar aguda, síndrome da
angústia respiratória aguda (SARA), e disfunção de múltiplos órgãos. Apesar do
grande número de neutrófilos circulantes, a inflamação sistêmica pode levar a
imunossupressão, que associada a uma eliminação bacteriana deficiente,
aumenta o risco de complicações infecciosas características de quadros como
sepse e choque séptico (PILLAY et al., 2010).

/
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Fonte:Cohen, 2002
Figura 3: Imunopatogênese da sepse.
(LPS: lipopolissacarídeo; FT: fator tecidual; PAI-1: Inibidoe 1 do ativador de
plasminogênio).
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Fonte: http://what-when-how.com/acp-medicine/sepsis-part-2/
Figura 4: Interações dos neutrófilos com o endotélio vascular durante a sepse.
(C: complement; ICAM-1: intercellular adhesion molecule-1; IL-ip: interleukin-13;
MCP-1: monocyte chemoattractant protein-1; PAF: platelet-activating factor;
PECAM-1: platelet endothelial cell adhesion molecule-1; PSGL-1:P-selectin
glycoprotein ligand-1; TNF-α: tumor necrosis factor-alfa ).

KATAMI (2008), descreveu eventos relacionados à inflamação aguda, se
referindo a regulação da resposta imune, como: ‘Yin’, os eventos próinflamatórios; e ‘Yan’, os anti-inflamatórios; fenômenos estes intimamente
relacionados com o componente vascular, como na sepse.
As citocinas desempenham um papel fundamental na regulação e
amplitude da resposta imune. Reconhecidamente, quando presentes no foco
infeccioso, mediadores como o TNF-, IL-1β (Interleucina 1 beta), IL-8,
participam da sinalização e indução da migração dos neutrófilos, além também
de citocinas regulatórias como IL-10 (interleucina 10). Porém, quando presentes
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circulação,
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hiporesponsividade dos neutrófilos aos mediadores quimioatraentes, redução da
interação neutrófilo-endotélio, dentre outros eventos, os quais seriam
responsáveis pela progressão da sepse (TAVARES-MURTA et al., 1998;
TAVARES-MURTA et al., 2001; BENJAMIM et al., 2002; RIOS-SANTOS et al.,
2003; RIOS- SANTOS et al., 2007; ALVES-FILHO et al., 2009). A relação inversa
entre o tempo de permanência plasmática de citocinas e o prognóstico de
pacientes sépticos foram descritas há mais de 20 anos (CALANDRA et al., 1990).
Dentre os mecanismos fisiopatológicos centrais, sabe-se que a presença
sistêmica de citocinas e quimiocinas pode provocar uma diminuição na
quimiotaxia de neutrófilos, além de diminuição da resposta envolvendo a
superestimulação de receptores como o Toll-like 2 e 4, o aumento da atividade
da sintase de óxido nítrico induzida (iNOS) e por fim a internalização de
receptores de quimiocinas como CXCR1 e CXCR2 (CXCR1- chemokine (C-X-C
motif) receptor 1/ CXCR2- chemokine (C-X-C motif) receptor 2 ) (TAVARESMURTA et al., 1998; TAVARES-MURTA et al., 2001; BENJAMIM et al., 2002;
RIOS-SANTOS et al., 2003; RIOS- SANTOS et al., 2007; ALVES-FILHO et al.,
2009). RIOS-SANTOS et al., (2007) confirmaram que os receptores CXCR2 são
fundamentais para a resposta dos neutrófilos na sepse, pois o seu antagonismo
aumenta a mortalidade de animais submetidos à Cecal ligadura e punção (CLP)
de baixa letalidade. Além disso, foi demonstrado que na sepse grave, a alta
mortalidade é acompanhada de uma dessensibilização de CXCR2. Contudo,
como esses mecanismos ocorrem em seres humanos ainda não foi esclarecido,
e a alta taxa de variabilidade em resposta a sepse constitui uma importante
limitação em estabelecer um correto prognóstico. Além disso, sem saber
exatamente como cada organismo poderá responder a determinado insulto
infeccioso, estabelecer novos alvos farmacológicos e de intervenção, permanece
uma difícil estratégia metodológica. Sendo assim, a maioria dos achados
baseados em modelos experimentais de sepse pouco se confirmam e
influenciam na tomada de decisões na clinica médica, quer seja para o
estabelecimento de prognósticos, quer seja de intervenção terapêutica.
Durante a sepse, a contínua estimulação da imunidade inata, através da
ligação entre os Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMP) e os
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receptores Toll-like (TLR), ativam vias de sinalização celular, que incluem
proteínas intracelulares como NOD (nucleotid-binding oligomerization domain) e
MyD88 (myeloid differentiation protein 88) (COHEN, 2002), que por sua vez
interage com a enzima IRAK (quinase associada ao receptor de interleucina-1,
uma serina-treonina-quinase) levando a ativação das quinases IκKa e IκKB, que
formam o dímero IkK, que “desconecta” a proteína IkB (inibidor de NF-κB) ligada
ao fator de transcrição nuclear NF-κB (fator nuclear κB), resultando na sua
liberação, que acionam genes responsáveis pela transcrição de citocinas que
participam da inflamação sistêmica, e são determinantes na produção e
secreção de muitas citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas 1 (IL-1), 2 (IL2), 6 (IL-6), 8 (IL-8), 12 (IL-12), TNF- (fator de necrose tumoral alfa) e TNF-β
(fator de necrose tumoral beta), e citocinas anti-inflamatórias, como as
interleucinas 4 (IL-4), 5 (IL-5), 10 (IL-10), 11 (IL-11) e 13 (IL-13), que são
produzidas, podendo ocasionar anergia da resposta ao agente infecciosos,
levando a imunossupressão (HOTCHKISS et al., 2003). A regulação do equilíbrio
pró e anti-inflamatório é complexa e seria a chave para explicar a evolução dos
quadros de sepse (HOTCHKISS et al., 2001) (Figura 5). Embora alguns
pacientes morram já na fase inflamatória da sepse, alguns sucumbem em
estágios posteriores associados ao estado de imunossupressão prolongado.
Como já mencionado anteriormente, um fator importante que contribui para essa
imunossupressão, que leva a anergia de importantes vias de sinalização celular
e disfunção do sistema imune adaptativo, seria o desvio da resposta imune
adaptativa com resposta inicial de células Th1, caracterizado pela produção de
interferon-γ (IFN-y) e interleucina-12 (IL-12), para uma resposta de células Th2,
caracterizado pela produção de IL-4, IL 5e

IL-13, podendo resultar em

imunossupressão profunda e morte de muitos pacientes (RITTIRSCH, FLIERL&
WARD, 2008). O aumento dos níveis de apoptose em linfócitos e células
dendríticas (DC) também contribue para esta imunossupressão na sepse
(HOTCHKISS & NICHOLSON, 2006).
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Fonte: Hotchkiss et al., 2009
Figura 5: Regulação do equilíbrio pró e anti-inflamatório na sepse.

2.4 Polimorfismos genéticos e sepse
Apesar da crescente descoberta de mediadores envolvidos na sepse, ainda
existe uma lacuna que se refere aos diferentes espectros clínicos apresentados
pelos pacientes acometidos por esta condição clínica. Como o estímulo
infeccioso, bem como seu foco, pode variar de um indivíduo para outro, o que se
observa é uma resposta imunológica particular, acarretando em grande
variabilidade da suscetibilidade e prognóstico, mesmo em populações de
pacientes na mesma UTI. Essa variabilidade pode ser determinada pela variação
genética individual em genes que codificam componentes da resposta imune
(YOUSEF et al., 2014).
Estudos recentes de associação genética sugerem uma estreita relação entre
o desfecho da sepse e genes relacionados principalmente na via inflamatória,
que são responsáveis pela desregulação da imunidade inata. Esses estudos
envolvendo polimorfismos genéticos e pacientes com sepse, fornecem uma nova
ferramenta para prever o prognóstico destes pacientes (SUTHERLAND &
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RUSSELL, 2005) e permite uma abordagem mais personalizada no caso da
sepse. Embora em muitos ensaios clínicos, pacientes ainda sejam tratados de
forma homogênea, hoje, muitos estudos já consideram essa variabilidade
individual. Com base nisso, avanços na área de medicina molecular tornam-se
possíveis e permitem o desenvolvimento de ferramentas que possam facilitar um
diagnóstico mais rápido e preciso. Além disso, a variabilidade individual de
resposta frente à infecção pode contribuir no planejamento de intervenções
individuais e monitoramento da resposta e tratamento (CHRISTAKI &
GIAMARELLOS-BOURBOULIS, 2014).
Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) têm sido associados à
suscetibilidade em diversas doenças infecciosas, autoimunes e inflamatórias
(DUTRA et al., 2009; KUBISTOVA et al., 2009; GREGERSEN), estes podem
alterar a taxa de transcrição gênica, a estabilidade do RNA mensageiro e a
qualidade e atividade da proteína sintetizada (Figura 6) (WITKIN et al., 2002).
Ambas respostas, tanto inflamatória quanto anti-inflamatória tem envolvimento
ativo na evolução de pacientes com inflamação sistêmica e sepse, e por isso
genes que codificam proteínas envolvidas na transdução de processos
inflamatórios têm sido estudados a fim de esclarecer estas diferenças genéticas
individuais, bem como seus fenótipos.

Fonte: Stuberet al., 2005
Figura 6:Influência da introdução de SNPs em regiões genômicas e suas
consequências.
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A última década testemunhou importantes avanços em nossa compreensão
do genoma humano e na capacidade de avaliar os padrões de expressão gênica.
A convergência de engenharia, ciência da computação, genética e biologia
molecular tem facilitado esses avanços, permitindo o discernimento dos
mecanismos da sepse, melhorando significativamente a capacidade de
caracterizar o efeito fisiológico dos polimorfismos genéticos, permitindo a
identificação de pacientes com maior risco para o desenvolvimento da sepse,
viabilizando o investimento em estratégias preventivas e consequentemente
diminuindo custos para os sistemas de saúde (NAMATH & PATTERSON, 2011).
Estes recentes avanços tecnológicos têm permitido a expansão da amplitude de
dados disponíveis a partir do sequenciamento completo do genoma, gerando
uma análise de dados muito mais eficiente, que permite a identificação de
modelos eficazes, capazes de predizer características e resultados fenotípicos,
elucidar importantes biomarcadores, e gerar informações importantes sobre
bases genéticas da hereditariedade e de características complexas (RITCHIE et
al., 2015). Ritchie et al., (2015), descreveram as abordagens atuais para
integração de dados e os vários pontos fortes e fracos dessas estratégias,
fornecendo uma perspectiva sobre a forma como esses sistemas de análise
genômica pode se desenvolver no futuro. A figura 7 mostra a integração dos
vários tipos de dados e como estes podem ser substancialmente mais
informativos quando combinados em conjuntos de dados.
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Fonte: Ritchie et al., 2015
Figura 7: Interação de dados moleculares com o fenótipo.

Polimorfismos em genes codificadores de citocinas e outros marcadores
imunológicos são investigados em diversas patologias inflamatórias e na sepse.
Como já se sabe, algumas variantes gênicas têm a capacidade de alterar a
expressão de proteínas. Por exemplo, a variabilidade na liberação de TNF-α
constitui importante discussão na área de genética (SCHAUMANN et al., 1997),

36
deixando uma lacuna a ser investigada da contribuição genética do gene do
TNF-α como marcador de prognóstico. Polimorfismos de base única (SNPs), de
substituição G/A na região promotora de TNF nas posições -238 e -308 são os
principais alvos hoje investigados. A presença da SNP -308 A (TNF2) está
associado com aumento da transcrição do gene TNF-α e elevados níveis
circulantes dessa citocina no sangue periférico (LU et al., 2008). Clinicamente, a
presença do alelo TNF2 está associada com maior risco a diferentes
enfermidades, dentre as quais a asma (GAO et al., 2006), pré-eclampsia e
eclampsia (KAISER et al., 2004; MIRAHMADIAN et al., 2008), e formas clinicas
da doença bronco pulmonar obstrutiva crônica (MATHESON et al., 2006), dentre
outras. Similarmente um pior prognóstico dos indivíduos que evoluíram para o
choque séptico foi observado em portadores do alelo TNF2 (MIRA et al., 1999;
TANG et al., 2000; MAJETSCHAK et al., 2002; ZHANG et al., 2003; BARBER et
al., 2006; SHALHUB & PHAM, 2009), ainda que existam estudos contrários
(GORDON et al., 2004). O SNP na posição -238 está associado com diminuição
da transcrição do TNF-α (SHAW et al., 2001), porém sendo ainda pouco
estudado na sepse (WATANABE et al., 2005).
Mecanismos envolvidos na falência da migração de neutrófilos na sepse e
dessensibilização de CXCR2 já foram descritos (RIOS-SANTOS et al., 2007). O
gene codificador do CXCR2 em humanos esta presente no braço longo no
cromossomo 2 (2q35) e pelo menos 4 SNPs foram identificados com diferentes
frequências alélicas populacionais (HAMAJIMA et al., 2002; BREUNIS et al.,
2007). Polimorfismos em CXCR1 e CXCR2 podem apresentar um papel dual no
processo inflamatório e infeccioso. Foi descrito que a diminuição do
recrutamento de células inflamatórias, devido a polimorfismos em CXCR2 e
CXCR1, poderia justificar a menor frequência de doenças de vias respiratórias
em crianças (MATHESON et al., 2006) e mesmo da ocorrência de doença
pulmonar obstrutiva crônica (STEMMLER et al., 2005), respectivamente. Por
outro lado, foi demonstrada uma redução da atividade quimiotáxica de neutrófilos
de bovinos e maior incidência de mastite devido a polimorfismos em CXCR2
(YOUNGERMAN et al., 2004; RAMBEAUD e PIGHETTI, 2005; XU et al., 2008),
e em humanos uma maior susceptibilidade e recorrência de infecções do trato
urinário em mulheres (SMITHSON et al., 2005; HAWN et al., 2009).
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Corroborando com esses achados, em estudo brasileiro foi encontrada uma
associação entre o polimorfismo em CXCR2 (+1440G/A) e maior frequência de
periodontites (VIANA et al., 2010). Dentre as substâncias que induzem a
migração de neutrófilos, podemos destacar a interação da quimiocina IL-8 e os
receptores de quimiocinas CXCR1 e CXCR2. Em humanos, a internalização de
CXCR2 pode também decorrer de elevadas concentrações de seus ligantes
circulantes na sepse (JORENS et al., 1992; ENDO et al., 1995; MEDURI et al.,
1995; MILLER et al., 1996). Alguns autores encontraram uma associação entre
o polimorfismo na região promotora no gene da IL-8 (-781C/T) e a predisposição
a asma brônquica (PUTHOTHU et al., 2006). Outro importante polimorfismo
encontra-se na região -251 T/A, aos quais genótipos A/A e A/T estão associados
a maiores níveis de expressão de IL-8 comparados com o genótipo T/T. As taxas
de infiltração neutrofilica no intestino de pacientes portadores de Helicobacter
pilory se encontram significantemente reduzidas em homozigotos para a
mutação (T/T) (TAGUCHI et al., 2005). Seria possível afirmar que, além do
aumento sérico de TNF-α, as concentrações séricas elevadas de IL-8 também
poderiam estar envolvidas na indução da hiporesponsividade neutrofilica. Em
estudo experimental usando animais, foi demonstrado que animais deficientes
para o receptor Toll-like 2 (TLR2(-/-) não apresentavam falência na migração
neutrofilica, resultando em maior sobrevida quando submetidos a sepse grave
no modelo de CLP. Além disso, os animais TLR2(-/-) apresentavam menor
atividade de proteína G acoplada ao receptor da kinase 2 (GRK2- G-protein
coupled receptor kinase-2) e consequentemente menor internalização de
CXCR2 durante a sepse (ALVES-FILHO et al., 2009). Na clínica humana os
achados ainda são controversos. Alguns autores identificaram maior risco de
bacteriúria assintomática em mulheres portadoras de polimorfismos em CXCR1
e TLR2 (G2258A) (HAWN et al., 2009), assim como maior susceptibilidade a
infecções por bactérias Gram-positivas em pacientes portadores com alelos
mutados (SUTHERLAND et al., 2005; MCDANIEL et al., 2007). Por outro lado,
alguns autores identificaram uma resposta espécie-específica (cândida) na
sepse (WOEHRLE et al., 2008), enquanto outros não encontraram nenhuma
associação (YOON et al., 2006). Em trabalho realizado no Brasil incluindo 422
indivíduos de ancestralidade europeia (295 com sepse) foi encontrado apenas
um indivíduo com a substituição -2029C>T e nenhuma em 2258G>A (0/422) no
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gene TLR2, não sendo portando considerados bons marcadores genéticos
clínicos (THUROW et al., 2010). Por outro lado, diferentes autores vem
demonstrando importante associação entre os polimorfismos no gene de Tolllike (TLR4) e menor gravidade da sepse, para o alelo 11367C (DUAN et al.,
2009) e para substituição A896G (BARBER et al., 2006; SHALHUB, JUNKER et
al., 2009), dentre outras análises alélicas (HENCKAERTS et al.,2009).
A contribuição dos polimorfismos desses mediadores na sepse precisam de
mais estudos. A composição de um mapa com os diferentes haplóticos
genéticos, seguido de um estudo de associação do comportamento celular e
uma criteriosa análise da evolução do quadro de pacientes em sepse, podem
certamente

auxiliar

na

compreensão

dos

fenômenos

observados

experimentalmente e aqueles constatados nos seres humanos. Além disso, a
gravidade e desfecho da sepse pode ser determinada através da genotipagem
de citocinas e outros biomarcadores em pacientes com sepse a fim de melhorar
o tratamento.
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3. Hipótese

Polimorfismos

genéticos

associados

à

síntese

de

mediadores

inflamatórios podem desencadear uma resposta sistêmica deletéria, sendo
considerado fator de risco ao agravamento da sepse, afetando a progressão do
quadro clínico em virtude do comprometimento da resposta imunológica.

4. Objetivo

Avaliar a associação entre os polimorfismos nos genes de IL-10, TNF-α,
IL-1β, IL-8, CXCR1, CXCR2, TLR4 e diferentes parâmetros clínicos,
hemodinâmicos e laboratoriais no prognóstico de pacientes com sepse.

4.1.Objetivos específicos

-Avaliar em pacientes com sepse, a frequência genotípica e alélica para os genes
IL-10, TNF-α, IL-1β, IL-8, CXCR1, CXCR2 e TLR4;

-Avaliar a associação de polimorfismos genéticos com a morbimortalidade da
sepse, estadiamento (APACHE III e SOFA) e parâmetros clínicos;
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5.Material e métodos

5.1 Recrutamento de pacientes e avaliação clínica

A amostra foi composta por 72 pacientes admitidos na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), que apresentaram
quadro clínico de sepse, assim como doentes que durante a internação na UTI
por outras patologias desenvolveram quadro clínico de sepse. O HRTN é um
hospital de ensino que dispõe de cerca de 400 leitos distribuídos entre as clínicas
médicas, neurologia, materno-infantil e cirúrgica (trauma, ortopedia, vascular e
neurocirurgia). Regularmente são admitidos pacientes provenientes de unidades
básicas

e

de

pronto

atendimento,

abrangendo

uma

região

com

aproximadamente dois milhões de habitantes. A UTI conta com 30 leitos, onde,
em geral, são internados pacientes provenientes do pronto socorro e bloco
cirúrgico da instituição. São admitidos em média 140 pacientes mês, dos quais,
64% são clínicos e 36% cirúrgicos. A taxa de permanência é em média de nove
dias, para uma mortalidade geral em média de 24% com um escore APACHE II
mediano de 25. No período de um ano, há aproximadamente 1.400 internações,
sendo que dessas, 25% são pacientes com diagnóstico de sepse grave ou
choque séptico.
Para seleção dos pacientes, foram usados os critérios de definição de
sepse do consenso de 1992 com a colocação de foco infeccioso definido ou
cultura positiva. A assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido foi
obtida a partir da autorização de seu representante legal, em um prazo inferior a
48 horas. Todos os termos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Institucional

–

UFMG

(Universidade

Federal

de

Minas

Gerais

N°

03182712.2.00005149). Tendo como critério etário, pacientes com idade acima
de 18 anos. Para constatação do quadro clínico de sepse o paciente foi avaliado
de acordo com os parâmetros estabelecidos de estadiamento, assim como a
avaliação laboratorial. O índice de prognóstico APACHE II (Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II) foi considerado 26.1 ± 7.0 e risco de óbito de 57.7
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± 23.4% (KNAUS, 1995; BONE et al., 2009). Também foi utilizado o SOFA
(Sequencial Organ Failure Assessment) outro índice de prognóstico importante
no monitoramento do paciente grave, este índice pode ser útil em fornecer
informações sobre a provável evolução do paciente, bem como direcionar uma
terapêutica adequada (VINCENT et al., 1996; VINCENT et al., 1998; NEUMANN
et al., 2008). As unidades contam com monitores multiparâmetro com
monitoramento invasivo de pressão arterial, de pressão intracraniana, pressão
arterial pulmonar e pressão venosa central, além de ventilação mecânica
invasiva e não invasiva. Está estabelecido na rotina laboratorial: hemograma,
função renal e gasometria arterial com intervalo máximo de 24 horas de
monitoramento. A função hepática foi avaliada na admissão e de acordo com a
evolução. A tabela 1, mostra os dados clínicos e laboratoriais utilizados
metodologicamente nos pacientes com sepse grave ou choque séptico
internados na UTI/HRTN no período de abril/2011 a outubro/2012.
Critérios de inclusão: Tempo de diagnóstico de sepse inferior a 24 horas.
Pacientes acima de 18 anos de idade.
Critérios de exclusão: Uso de imunossupressores e anti-inflamatórios
esteróides e não esteróides nos últimos 30 dias. Gravidez e puerpério recente
ou tardio. Neoplasias e imunodeficiência primária ou secundaria. Insuficiência
renal crônica com terapia de substituição da função renal. Insuficiência hepática
classificada como Child A, B ou C. Tempo de diagnóstico de sepse superior a 24
horas. Pacientes com idade abaixo de 18 anos.
Coleta das amostras: Foi coletada uma amostra de 10mL de sangue contendo
EDTA, juntamente com os exames de rotina na parte da manhã, de pacientes
adultos de ambos os sexos, admitidos na Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Risoleta Tolentino Neves de Belo Horizonte, pelo (a) medico (a)
intensivista responsável pelo paciente ou enfermeiro (a).
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Tabela 1: Dados clínicos e laboratoriais utilizados metodologicamente nos
pacientes com sepse grave ou choque séptico internados na UTI/HRTN no
período de abril/2011 a outubro/2012.
Clínicos

Laboratoriais

Hemodinâmicos

Respiratórios

Inflamatório
e
neuro-hormonal

Idade

Hemoglobina

FC 24horas

Uso de
ventilação

PCT

Sexo

Leucócitos

PAM 24horas

PCR
mecânica

Clínico

Formas jovens

Cirúrgico

Plaquetas

Sepse grave

Eosinófilo

Choque séptico

Creatinina

Horário admissão no
CTI

Uréia
Sódio

APACHE II
Potássio
SOFA
Bilirrubina total
Tax 24horas

FEVE a admissão
no CTI

Troponina I
PEEP
NT-pro-BNP

FEVE- resolução
do quadro
Concentração de
amina vasoativa
Tempo de uso
amina vasoativa

PPI
Tempo de
ventilação
mecânica
Fr 24horas
FIO2 24horas
Sat.O2
24horas

TGO
Perfusão capilar
TGP
Edema
Albumina
Sedação
Glicemia
Glasgow
Tempo de internação
no CTI

Cortisol
variável
pH

Tempo de internação
hospitalar

PaO2

Infecção nosocomial

HCO3-

Tempo de início de
antibiótico

SvCO2
Lactato

Hemodiálise
Uso de corticoide
CTI, centro de tratamento intensivo; ALT, alanina aminotransferase; AST, aspartato aminotransferase; FIO2, fração
inspirada de oxigênio; PaO2, pressão parcial de oxigênio; HCO3-, bicarbonato de sódio; SCvO2, saturação venosa
central de oxigênio; FC, frequência cardíaca; PAM, pressão arterial média; FEVE, fração de ejeção do ventrículo
esquerdo; PPI, pressão positiva inspiratória; Fr, frequência respiratória; Sat.O2, saturação de oxigênio; PCT,
procalcitonina; PCR, proteína C reativa.
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5.2 Recrutamento de voluntários saudáveis
A amostra dos voluntários saudáveis foi composta por 72 indivíduos
selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão abaixo relacionados.
Cada indivíduo incluído na pesquisa, recrutado no Hospital Risoleta Neves,
recebeu as devidas informações sobre a sua participação no projeto e respondeu
previamente, a um questionário sócio econômico, epidemiológico e histórico
clínico de doenças. A todos os voluntários foi apresentado o termo de Livre
Consentimento para seu aceite na pesquisa. Ficando claro ao entrevistado,
como ratificado pela 2a via do documento que lhe foi entregue, que a sua não
aceitação, ou retirada do estudo em qualquer etapa do protocolo de estudo, não
implicou em nenhuma alteração do serviço prestado.
Critérios de inclusão: Como controles, o estudo envolveu somente indivíduos
saudáveis. Os voluntários foram recrutados no Hospital Risoleta Tolentino Neves
(HRTN), de maneira aleatória, alternando-se dias e horários de coleta de dados
e amostras, por um período de seis meses.
Critérios de exclusão: O uso de imunossupressores, anti-inflamatórios e
hormônios foram considerados quando o uso foi inferior a seis meses. Foram
excluídos os indivíduos com suspeita ou confirmação de enfermidades de
qualquer natureza que influenciasse a reposta imunológica, ainda que
transitórias, como resfriados ou rinites.
Coleta das amostras: Amostras de sangue foram coletadas por uma única
punção venosa em sistema de coleta a vácuo: 10mL de sangue contendo EDTA.
Essas amostras foram processadas imediatamente para extração do DNA
genômico e acondicionadas de forma adequada para dosagens posteriores.
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5.3 Extração e quantificação do DNA genômico

A extração do DNA genômico foi feita usando-se kit FlexiGene (Qiagen)
para extração de DNA a partir de sangue total, seguindo a metodologia sugerida
pelo fabricante.
A quantificação da concentração de DNA de cada amostra foi realizada
em NanoDrop 1000 (Thermo Scientific) utilizando-se 1µL da amostra de DNA.
De acordo com a concentração obtida, uma alíquota contendo 50ng de DNA foi
utilizada para cada reação de PCR.

5.4 Avaliação dos polimorfismos genéticos de TNFα, IL-1β, IL-10, IL-8,
TLR4, CXCR1 e CXCR2.

A partir do DNA genômico isolado do sangue periférico, a genotipagem foi
realizada através da amplificação pelo método Real Time PCR. A amplificação
dos fragmentos de DNA foi feita através do sistema TaqMan, que utiliza primers
e sondas (Assay) correspondentes a cada SNP. Esse sistema utiliza, além dos
primers, uma sonda (oligonucleotídeo) contendo um corante fluorescente
repórter ligado a sua extremidade 5’ e um quencher não fluorescente ligado a
extremidade 3’. Essa sonda liga-se a uma região do DNA posterior ao primer.
Quando a polimerase começa a sintetizar o fragmento de DNA a partir do primer,
ela é capaz de clivar a sonda e separar o corante do quencher havendo, dessa
forma, liberação de um sinal fluorescente. Cada alelo possui uma sonda
fluorescente diferente e dessa forma, é possível determinar o genótipo do
polimorfismo a ser estudado de acordo com o sinal produzido.
Todos os polimorfismos foram analisados usando o sistema TaqMan ®
SNP Genotyping Assays (Applied Biosystems). Para este estudo, os
polimorfismos

analisados

C_7514879_10),
C_1747360),

IL-1β

IL-8

foram

os

(rs1143634:

(rs2227307;

seguintes:

TNF-α

C_9546517_10),

C_11748168_10),

(rs

IL-10
TLR4

1800629;

(rs1800896:
(rs1927911;
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C_11722141_10), CXCR1 (rs16858811; C_25632288_20), CXCR2 (rs1126579,
C_8841198_10). A PCR em tempo real foi realizada utilizando o termociclador
CFX96TMReal-Time PCR Detection System (BioRad) em um volume final de
reação contendo 20μL: 10μL de TaqMan® SNP Genotyping Master Mix (Applied
Biosystems), 1μL de TaqMan® SNP Genotyping Assay (20X) (Applied
Biosystems) e 50ng do DNA genômico diluído em 9μL de água de injeção. As
condições de PCR foram constituídas em uma desnaturação inicial a 95° C por
10 minutos, seguida de 40 ciclos de 95° C por 15 segundos e 60° C por 01
minuto. Foram adicionadas amostras com o genótipo conhecido como controle
positivo e poços com elementos da reação e água de injeção como controle
negativo. A determinação dos genótipos para cada polimorfismo estudado foi
realizada utilizando-se o software CFX-Manager da Bio-Rad. Considerando que
cada alelo está associado a um fluoróforo diferente, a apresentação de apenas
um sinal fluorescente refere-se ao genótipo homozigoto, enquanto a
apresentação de dois sinais fluorescentes refere-se ao genótipo heterozigoto. As
condições de realização das reações estão descritas na tabela abaixo (Tabela
2).

Tabela 2: Condições da PCR utilizada para a identificação dos polimorfismos de
IL-10, TNF-α, IL-1β, IL-8, CXCR1, CXCR2, TLR4.

Condições

Temperaturaºc

Duração

Ciclos

Ativação da Polimerase

95

10 minutos

-

Desnaturação

95

15 segundos

40

Anelamento/extensão

60

1 minuto

40
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Figura 8: Curvas de amplificação durante a PCR Tempo Real e gráfico de
discriminação alélica e genotipagem.

5.5 Detecção da concentração sérica de citocinas plasmáticas por CBA

Para determinação da concentração sérica de citocinas plasmáticas,
amostras de sangue foram coletadas à vácuo em tubos de 10 mL contendo
EDTA (Vacutainer – BD, E.U.A.) e centrifugados a 2500 rpm, por 10 minutos,
a18°C. Após a centrifugação, o plasma foi aliquotado e mantido a -80°C até a
realização dos experimentos.
Os níveis plasmáticos de citocinas foram quantificados utilizando-se o
sistema de ensaio com microesferas fluorescentes (Cytometric Bead Array –
CBA – BD, E.U.A.) seguindo a metodologia sugerida pelo fabricante. Esta técnica
emprega uma mistura de 6 esferas de poliestireno, de intensidades de
fluorescência discretas e distintas, recobertas com anticorpos específicos para
as citocinas humanas detectadas no canal de fluorescência 3 (FL- 3) ou
fluorescência 4 (FL-4). Essa metodologia permite a avaliação simultânea de
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diversas citocinas de interesse no mesmo ensaio, empregando pequenos
volumes de amostra. Desta forma, alíquotas de 25 µl de plasma diluído 1:5 com
diluente G (reagente do kit CBA), alíquotas de 25 µl dos padrões de citocinas,
foram submetidos à diluição seriada com diluente G (Top Standard – 5000 pg/
µl, 1:2 – 2500 pg/ µl, 1:4 – 1250 pg/ µl, 1:8 – 625 pg/ µl, 1:16 – 312,5 pg/ µl, 1:32
– 156 pg/ µl, 1:64 – 80 pg/ µl, 1:128 – 40 pg/ µl e 1:256 – 20 pg/mL) e 25 µl de
diluente G apenas (Controle Negativo). Após esta etapa, as amostras foram
transferidas para tubos de poliestireno de 5 mL (Falcon – BD, E.U.A.).
Posteriormente, a cada tubo foram adicionados 15 µl da mistura de esferas de
captura, conjugadas a anticorpos monoclonais anti-IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL5, IL-10, com subsequente incubação por 90 minutos, a temperatura ambiente,
ao abrigo da luz. Após a incubação, as esferas de captura foram lavadas com
500 µl da solução F (tampão de lavagem do kit CBA), centrifugadas a 5000 rpm,
por 10 minutos, a 18 ºC e o sobrenadante cuidadosamente aspirado e
descartado. As esferas foram então incubadas novamente na presença de 20 μL
do reagente B, que corresponde a um coquetel de anticorpos monoclonais anticitocinas humanas, conjugadas com PE (FL-2) por 90 minutos, temperatura
ambiente, ao abrigo da luz. Após a incubação, as esferas de captura foram
novamente lavadas com 500 µl da solução F, centrifugados a 2.500 rpm por 10
minutos a 18°C e o sobrenadante foi cuidadosamente aspirado e descartado.
Após a centrifugação, as esferas foram ressuspendidas em 250 µl de reagente
F e imediatamente analisados no citômetro de fluxo. Para aquisição dos dados
obtidos, o aparelho foi ajustado utilizando o BD FACSCompSoftware e o BD
Calibrate Beads. O objetivo do ajuste do aparelho consiste em definir os
parâmetros de tamanho e granulosidade adequados para o posicionamento das
esferas de captura em gráficos de tamanho (FSC) versus granulosidade (SSC).
Após a seleção das esferas, procedeu-se o ajuste da intensidade da
fluorescência detectada no canal de FL-3 para permitir a segregação das esferas
policromáticas, apresentando diferentes intensidades de fluorescência, em
histogramas unidimensionais. Para cada tubo processado foram adquiridos 1800
eventos dentro da região selecionada R1 (300 eventos por citocina testada). A
análise do perfil de citocinas do Tipo 1 (IL-2, IFN- γ) e do Tipo 2 (IL-10 e IL-4)
nos plasmas foi realizada segundo protocolo proposto pelo fabricante através da
utilização do BD CBA Analyses Software, com auxílio do Microsoft Excel,
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modificado como descrito a seguir. O programa BD CBA Analysis Software faz
a seleção automática da região das esferas de captura em gráficos de tamanho
versus granulosidade. Em seguida, o programa separa as esferas em função da
intensidade da fluorescência 3 (FL-3) e analisa o deslocamento das esferas em
função da intensidade da fluorescência 2 (FL-2) em gráficos bidimensionais de
FL-2 versus FL-3 (Figuras 1B e 1C). A ligação da citocina, presente na amostra
de interesse à esfera de captura e a revelação da ligação através do uso de um
coquetel de anticorpos monoclonais anti-citocinas humanas marcadas com o
fluorocromo PE (FL-2), pode ser evidenciada através do deslocamento do
conjunto de esferas para a região de maior intensidade de fluorescência em
relação ao tubo controle negativo, sem amostra. Os valores correspondentes à
intensidade média de fluorescência FL-2 na escala logarítmica foram utilizados
como a unidade de análise semi-quantitativa para cada citocina analisada.
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6. Resultados
Os resultados abaixo descritos, referem-se a parte dos resultados obtidos
durante o desenvolvimento da tese que não foram publicados.
Apesar da realização das dosagens séricas de citocinas no plasma de
pacientes e voluntários saudáveis por CBA, como descrito na metodologia,
obtivemos apenas quantificação da citocina IL-10, ainda assim, numa
amostragem menor que o N amostral total, o que limitou a extrapolação das
análises

comparativas

entre

genotipagem

e

dosagem

de

citocinas

correspondentes. Desta forma, teremos apenas a descrição e comparação
dessas dosagens com o genótipo para IL-10.
Nas tabelas 3 e 4, estão descritos origem de infecção e microrganismos
isolados, respectivamente, dos pacientes sépticos. Apesar da amostra ser
constituída de um N=72, nas tabelas é possível observar que não foi possível
identificar a origem da infecção, bem como isolar os microrganismos causadores
em todos os pacientes por limitações diversas.
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6.1 Origem da infecção e resultados de cultura

A tabela 3 descreve as fontes de infecção nos pacientes com sepse
incluídos neste trabalho.
Os microrganismos isolados por cultura dos pacientes com sepse estão
listados na tabela 4.

Tabela 3: Origem das infecções observados nos pacientes com sepse grave e
choque séptico internados na UTI/HRTN no período de abril/2011 a
outubro/2012.

Sítio de infecção

N (%)

Pneumonia

20(27,8%)

Empiema

3(4,2%)

Apendicite

8(11,1%)

Colecistite

4(5,6%)

Peritonite

12(16,7%)

Pielonefrite

4(5,6%)

Meningite

3(4,2%)

Miometrite

2(2,8%)

Infecção de partes moles

12(16,7%)

Infecção de corrente sanguínea

1(1,4%)

Colangite

2(2,8%)

Mediastinite

1(1,4%)
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Tabela 4: Microrganismos isolados por cultura nos pacientes com sepse grave
e choque séptico internados na UTI/HRTN no período de abril/2011 a
outubro/2012.
Microrganismo isolado Hemocultura Cavidade/tecido estéril
N=12

N=11

E. coli

4

3

Haemophylus sp

1

0

Enterobacter cloacae

1

3

Proteus mirabilis

1

0

S. pneumoniae

2

0

S. aureus

1

1

S. epidermidis

2

0

Neisseria meningites

0

2

Enterococo sp

0

2
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6.2 Estudos de polimorfismo

6.2.1-Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Inicialmente foi avaliado o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que verifica se a
variação genética de uma determinada população está preservada. A verificação
do equilíbrio de um loco pode ser realizada pela contagem das frequências
genotípicas. Primeiro calculam-se as frequências gênicas e em seguida
verificam-se as frequências de homozigotos. Se a frequência de homozigotos
observada se iguala ao quadrado de suas frequências gênicas, a população está
em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se as frequências não se igualam, a
população não está em equilíbrio (RIDLEY, 2006). A fórmula utilizada para o
cálculo do equilíbrio foi:
(p + q)2 = p2 + 2pq + q2
Sendo p a frequência do alelo 1 (o alelo ancestral) e q a frequência do alelo
2 (o alelo variante). De acordo com a fórmula demonstrada e considerando-se
um nível de significância de 5% e grau de liberdade igual a 1, os valores de X 2
inferiores a 3,84 indicam que a população está em equilíbrio. Os resultados desta
análise estão mostrados na tabela 5. Portanto, pode-se observar que as taxas
de sucesso de genotipagem de todos os SNPs testados variou de 95% a 99%,
e dos sete SNPs, apenas o CXCR1 diverge significativamente para o equilíbrio
de Hardy-Weinberg (P<0.05).
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Tabela 5: Equilíbrio de Hardy-Weinberg
Gene

SNP (ID)

Alelos Genótipo

Freqüência Freqüência X²
genotípica genotípica
Sepse
Controle
(n=75)

P-valor

(n=75)

TNF-α

rs1800629

A/G

AA:AG:GG 1:15:59

0:18:57

0,6811 0,4092

IL-10

rs1800896

T/C

GG:AG:AA 5:33:37

12:33:30

0,0150 0,9025

IL-1β

rs143634

G/A

TT:CT:CC

2:19:54

7:28:40

0,8876 0,3461

IL-8

rs2227307

G/T

GG:GT:TT

13:41:21

15:37:23

0,4051 0,5242

CXCR1 rs16858811 A/C

AA:AC:CC

55:20:0

51:14:10

8,0847 0,0045

CXCR2 rs1126579

C/T

CC:CT:TT

36:32:7

26:29:19

2,5355 0,1113

TLR4

A/G

AA:AG:GG 16:30:29

7:38:30

0,2157 0,6424

rs1927911

6.2.2 Resultados de IL-10
É possível observar nos resultados abaixo, um número amostral de 75, tanto
para pacientes como para os controles, portanto diferente do número amostral
de 72 considerado ao final do trabalho. Isso se deve ao fato destes resultados e
análises terem sido obtidos em período anterior a exclusão de alguns pacientes.

Análise estatística

As análises dos dados do polimorfismo da IL-10 foram realizadas
utilizando-se o softwareStatistical Package for Social Sciences (SPSS versão
12.0 – IBM corporation, NY, USA), onde foram feitos testes de associação
genotípica e alélica univariada. O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi utilizado para
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verificar se as frequências genotípicas estavam em equilíbrio. O teste Quiquadrado (X2) foi utilizado para comparar as frequências alélicas e genotípicas
entre os diferentes grupos. A análise de distribuição genotípica foi realizada em
tabela de contingência 3x2 enquanto a distribuição alélica e dos genótipos +/em tabela 2x2. O Odds Ratio (OR) foi calculado considerando-se um intervalo
de confiança de 95%. Para avaliar a dosagem da citocina IL-10 foi utilizado o
software estatístico GraphPad Prism (versão 5.0 – California, USA).
Inicialmente foi utilizado o teste de Grubbs' com o objetivo de identificar
valores discrepantes (outliers) na amostra. Posteriormente, verificou-se se os
dados obtidos apresentavam distribuição normal (Gaussiana) por meio do teste
Kolmogorov-Smirnov. Considerando que a maioria dos dados não apresentou
distribuição normal, utilizou-se o teste de Mann-Whitney U para verificar
diferenças entre o grupo de pacientes com sepse e o grupo controle. Foram
consideradas significativas as comparações em que p < 0,05.
A genotipagem do polimorfismo no gene IL10 (-1082 A/G) nos diferentes
grupos de estudo está expressa na Tabela 6.
A comparação entre os três genótipos nos diferentes grupos não apresentou
resultado estatisticamente significativo quando se comparou o grupo de
pacientes com sepse com o grupo controle (X 2=3,61; p=0,164). O mesmo foi
observado em relação à frequência alélica (X 2=1,97; OR=0,71; p=0,161;
95%IC=0,43-1,15) e a presença da variante G (X 2=1,32; OR=0,69; p=0,250;
95%IC=0,36-1,31).
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Tabela 6: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo no gene IL10 (1082 A/G) nos diferentes grupos de estudo.
Pacientes
Sepse
n=75

Controles
OR

P

n=75

Genótipos
GG

5 (6,7%)

12 (16%)

AG

33 (40%)

33 (44%)

AA

37 (49,3)

30 (40%)

G

43 (28,6%)

53 (35,3%)

A

107 (71,3%)

93 (62%)

G+ (GG+AG)

38 (50,7%)

45(60%)

G- (AA)

37 (49,3%)

30(40%)

0,164

Alelos
0,69

0,250

0,71

0,161

Presença/Ausência

Além da genotipagem, foi realizada a dosagem de IL-10 no plasma de
pacientes com sepse e indivíduos do grupo controle (Figura 9). A análise dos
dados mostrou que pacientes com sepse apresentaram níveis de IL-10
significativamente maiores quando comparado ao grupo controle (p=0,0001;
Mann-Whitney U=0).
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Figura 9: Dosagem da concentração sérica de IL-10 (pg/mL) em pacientes
e controles.

Em pacientes com sepse, quando se comparou a produção de IL-10 (pg/mL)
com a presença (G+) e ausência (G-) do alelo G (alto produtor da citocina),
observou-se um resultado estatisticamente significativo (p=0,016; Mann-Whitney
U=29,5). Demonstrando que os pacientes portadores do alelo G (GG+AG)
quando apresentam o quadro clínico de sepse, são capazes de produzir uma
maior quantidade desta citocina. Resultado similar foi observado para a
intensidade média de fluorescência (MIF) (Figura 10).
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Figura 10: Produção de IL-10 (pg/mL) de acordo com a presença (G+) e
ausência (G-) do alelo G no grupo com sepse

Por outro lado, os indivíduos controle não apresentaram diferenças
significativas em relação à presença e ausência do alelo G (p=0,481;MannWhitney U=43). Figura 11.
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Figura 11: Produção de IL-10 (pg/mL) de acordo com a presença (G+) e
ausência (G-) do alelo G no grupo com controle.
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Quando comparou-se a análise dos níveis de IL-10 e a presença do alelo G
(GG/AG) em pacientes com sepse e grupo controle, foi observada diferença
significativa com valor de p=0,0001; Mann-Whitney U=0. Também foram
comparados pacientes e controles em relação à ausência do alelo G (AA) e
encontramos diferença significativa com valores de p=0,001 Mann-Whitney U=0
Quando comparada apenas a produção da citocina IL-10 entre pacientes com
sepse e controles, independente do genótipo, também foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas com valor de p=0,0001; Mann-Whitney
U=0, de acordo com a figura 9.
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6.2.3 Discussão dos resultados de IL-10

A produção de citocinas envolvidas na resposta imune à inflamação sistêmica
têm se mostrado um importante fator durante a evolução da sepse. Diferenças
individuais na produção de citocinas sugerem que a genética humana pode estar
envolvida neste processo. Nesse sentido, estudo de polimorfismos genéticos
tem tentado auxiliar na detecção de suscetibilidade à sepse.
Os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) têm sido associados à
suscetibilidade a diversas doenças infecciosas, auto-imunes e inflamatórias
(DUTRA et al., 2009; KUBISTOVA et al., 2009; GREGERSEN; OLSSON, 2009).
Polimorfismos funcionais são capazes de alterar a taxa de transcrição gênica, a
estabilidade do RNA mensageiro e, a qualidade e atividade da proteína
sintetizada (WITKIN et al., 2002). Ambas respostas, tanto inflamatória quanto
anti-inflamatória tem envolvimento ativo na evolução de pacientes com
inflamação sistêmica e sepse, e por isso genes que codificam proteínas
envolvidas na transdução de processos inflamatórios tem sido estudados a fim
de esclarecer diferenças genéticas individuais.
O presente estudo, realizado com pacientes portadores de sepse, revelou a
ausência de associações estatisticamente significativas do polimorfismo no gene
IL10 (-1082 A/G) com a suscetibilidade ao desenvolvimento de sepse. Resultado
similar foi observado por Palumbo e colaboradores (2012). Por outro lado,
estudos observaram alta frequência da presença do alelo A (AA+AG) entre os
indivíduos que desenvolveram sepse (STANILOVA et al., 2006; ZENG et al.,
2009).
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Ao avaliarmos a presença (G+) e ausência (G-) do alelo alto produtor de IL10 com os níveis plasmáticos de IL-10, observamos que os pacientes portadores
de sepse que apresentavam o alelo G produziam níveis mais elevados de IL-10
do que aqueles que não eram portadores do alelo G (AA) (p=0,016). Entretanto,
o mesmo não foi observado em relação aos indivíduos do grupo controle
(p=0,483). É importante ressaltar que os baixos níveis de IL-10 nos indivíduos
do grupo controle pode ser devido à ausência de estímulo, o que pode indicar
que as diferenças entre produção de IL-10 entre pacientes e controles seja
devido à estimulação in vivo que ocorre nos pacientes com quadro clinico de
sepse e não ao genótipo propriamente, embora sabe-se que em condições
normais essa citocina é secretada em níveis basais em humanos (GOMES et al.,
2003). Mais experimentos são necessários para avaliar se mediante estímulo, os
indivíduos saudáveis portadores do alelo G (GG+AG) produziriam mais IL-10 do
que os que não portam o alelo G (AA). Stanilova et al., (2006) demonstraram que
células mononucleares do sangue periférico de indivíduos saudáveis portadores
da variante G (GG+AG) apresentaram aumento significativo na produção de IL10 quando comparados com células de indivíduos portadores do genótipo AA
após a estimulação com LPS, PHA e PWM. Gong et al., (2006) também
observaram associação do genótipo GG do polimorfismo do promotor de
interleucina 10 (IL-10) na posição -1082 (-1082GG) com aumento da produção
dessa citocina. Pacientes com pneumonia que desenvolveram sepse e eram
homozigotos (GG) para o polimorfismo de IL-10 (-1082), apresentaram maior
risco de evolução para choque séptico, enquanto a mortalidade não foi afetada,
o aumento na produção de IL-10 induzido por LPS em pacientes homozigotos
(GG), indicando que a predisposição para doença pneumocócica grave é devido
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à liberação aumentada de IL-10 em resposta ao estímulo bacteriano (SCHAFF,
et al., 2003). Esses dados vêm corroborar com os nossos resultados partindo da
ideia de que o aumento na produção se deve a estímulos e não necessariamente
apenas ao genótipo. Este estímulo seria responsável pela ativação de genes
responsáveis pelo aumento na produção de proteínas envolvidas na inflamação.
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7. CONCLUSÕES GERAIS

A predisposição genética no desfecho de condições clínicas como sepse, que
estão associadas a altas taxas de morbidade e mortalidade, pode ser usada no
campo da genômica funcional como ferramenta no manejo precoce e adequado
das terapêuticas desse pacientes. Variações genômicas individuais podem ser
utilizadas como importantes marcadores, pois influenciam o fenótipo individual
por alterar os níveis de expressão gênica e de proteínas. Estudos posteriores
devem ser complementados a fim de maior esclarecimento do papel da
regulação da expressão gênica de regiões envolvidas na resposta inflamatória à
sepse.
A sepse permanece um problema de saúde pública, pois apesar de todos os
avanços científicos, ainda é umas das maiores causas de morte em UTIs, talvez
pela dificuldade de identificar a predisposição genética individual e risco dos
pacientes, impossibilitando um tratamento individualizado. A fim de melhorar
esse panorama, os hospitais devem passar por adaptações para oferecerem um
diagnóstico molecular preciso, através de uma medicina personalizada, onde o
fator de risco genético possa fazer parte da rotina. Essa realidade pode estar
bem próxima de se tornar real, pois o custo e viabilidade deste tipo de
diagnóstico tem diminuído muito com o avanço cientifico e já é uma realidade.
Estudos deste tipo são úteis para esclarecer que variações genéticas individuais
podem ser utilizadas na investigação de predisposição a determinadas doenças,
e como observamos, apesar da suscetibilidade genética ser determinante, outras
variáveis clínicas, laboratoriais e demográficas, também servem como
biomarcadores na sepse.
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9. ANEXO
Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
Hospital Risoleta Tolentino Neves
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Aos pacientes,
Projeto: “Fatores de risco genéticos à progressão da sepse em humanos:
Associação de polimorfismo gênico em TNF-α, IL-8, IFN-γ, CXCR1, CXCR2, IFNγR, TLR4 e iNOS sobre a migração de neutrófilos in vitro e estadiamento da
sepse..”

Responsáveis:
-

MSc. Cristina Padre Cardoso (UESC)
Dr. Argenil José Assis de Oliveira (HRTN)
Prof. Dr. Fabricio Rios Santos (UESC)
Profa. Dra. Juliana Estanislau (UFMG)
Prof. Dr. Fernando Botoni (UFMG)

Você está sendo convidado a participar de um estudo cujos detalhes são:
1. Este projeto tem como finalidade o estudo de fatores de risco genéticos à
progressão da sepse (infecção) e dos mecanismos e função dos neutrófilos do
paciente internado em estado infeccioso grave. Os neutrófilos são os glóbulos
brancos do sangue, responsáveis pelo combate às infecções. Esta pesquisa é muito
importante, pois nós queremos observar e entender melhor como esses glóbulos
brancos fazem para chegar ao local da infecção e se fatores genéticos podem ser
determinantes na progressão da doença. Essas informações serão úteis para um
tratamento adequado do paciente com infecção.
2. Serão coletados 10 mL de sangue venoso, utilizando técnica adequada,
juntamente com os exames de rotina. Com isto, encerra-se a sua participação neste
estudo.
3. Este estudo não oferecerá riscos adicionais à saúde.
4. Você não terá qualquer gasto financeiro decorrente da participação como
voluntário desta pesquisa.
5. Não haverá recebimento envolvendo valores ao paciente.
6. Qualquer dado que possa ser publicado posteriormente em revistas científicas,
não revelará a identidade do participante. Entretanto, órgãos governamentais
ligados à saúde podem solicitar informações a respeito da pesquisa e identidade
dos voluntários nela envolvidos.
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7. O consentimento para participação deste estudo pode ser retirado a qualquer
momento, inclusive sem justificativas e sem qualquer prejuízo.
8. Haverá a garantia de resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvida a
respeito dos procedimentos, riscos e benefícios relacionadas com a pesquisa.
Qualquer questão a respeito do estudo deve ser dirigida à pós-graduanda Cristina
Padre Cardoso (telefone 077-9116-5882/ 031-3409-3003), aos professores
responsáveis: Dr. Fabricio Rios Santos (telefone 073-9131-4231), Universidade
Estadual de Santa Cruz- (UESC) - Departamento de Saúde; Dra. Juliana
Estanislau (telefone 031-3409-3003)- Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) - Departamento de Morfologia; Dr Fernando Botoni (031-3409-9746),
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Departamento de Saúde ou ao
Médico Intensivista responsável: Dr. Argenil José Assis de Oliveira (031-34593254/8487-8675), Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN)- Centro de Terapia
Intensiva. O telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG é 031-31270901.
Eu, _____________________________________________________________,
abaixo assinado, declaro que em ____/____/____ fui devidamente informado em detalhes
pelo pesquisador responsável no que diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos
procedimentos que serei submetido, ou que meu (minha) ___________ será submetido,
assim como sobre os riscos e benefícios. Declaro que tenho pleno conhecimento dos
direitos e das condições que me foram asseguradas e acima relacionadas.
Declaro, ainda, concordar completamente com as condições que me foram
apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade de participar do referido
projeto.

Belo Horizonte, __________ de ______________ de ______.

_________________________________

________________________________

Assinatura do Paciente ou

Assinatura do Pesquisador Responsável

Responsável Legal
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