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Objetivo: Avaliar o efeito da Staniocalcina-1 (STC-1) sobre os níveis de citocinas e da
expressão da proteína mitocondrial de desacoplamento (UCP-2) em cultura de micróglia
estimulada por Lipopolissacarídeo (LPS). Métodos: As avaliações foram realizadas em
cultura celular de micróglias obtidas a partir de encéfalos de ratos Wistar com 1-3 dias.
As micróglias foram co-tratadas com LPS (E. coli serotype 055:B5; 1 μg/mL) e STC1rh (500 ng/ml) por 24 horas. O sobrenadante foi coletado e preparado para
determinação de citocinas IL-1β, IL-2, IL-13, IL-18, IL-5, TNFα, IL-6, IL-10 e IFNγ
por kit imunoensaio fluorescente multiplex e expressão gênica de UCP-2 por RT-PCR.
Resultados: Comparado as células estimuladas apenas com LPS, foi verificado uma
diminuição dos níveis de IL-1β, IL-13, TNFα, IL-6 e IFNγ quando tratadas com STC-1
rh e LPS. Para a expressão de UCP-2, LPS diminuiu a expressão, mas o tratamento em
conjunto com STC-1rh não foi efetivo em reverter essa diminuição. Conclusão: Dados

indicam que a ativação microglial esta envolvida na disfunção neuronal na sepse e os
fatores associados são a produção de citocinas e a disfunção mitocondrial, verificamos
portando

que
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neuroinflamatórios, mas não resultou na proteção contra o dano a UCP-2.
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