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Objetivo: A inflamação sistêmica que ocorre na sepse ativa células da microglia levando 
a comprometimento cognitivo de longo prazo em sobreviventes. A proteína translocadora 
(TSPO) é um marcador de células ativadas de astrócitos e microglia e pode ser medida in 
vivo usando tomografia por emissão de pósitrons (PET). O [11C] PBR28 liga-se a 
proteína translocadora (18 kDa, TSPO), que é expressa na membrana mitocondrial 
externa das células da microglia, astrócitos e neurônios no bulbo olfatório dos mamíferos. 
Sendo assim o objetivo da pesquisa foi avaliar a ativação das células gliais na fase aguda 
e após recuperação em animais submetidos a modelo animal de sepse. Métodos: Ratos 
Wistar foram submetidos a ligação e perfuração cecal (CLP) ou sham (controle). Vinte e 
quatro horas e dez dias após a cirurgia animais foram submetidos ao exame PET 
scan/imagem de tomografia computadorizada. Antes do exame PET scan, animais 
receberam o radioligante [11C] PBR28 para marcar e mensurar a proteína TSPO. Após 
as imagens, marcadores de microglia (Iba-1) e astrócitos (GFAP) foram mensurados por 
imunofluorescência em córtex pré-frontal e hipocampo, além de testes comportamentais. 
Resultados: Ambos grupos CLP em 24 horas (agudo) e 10 dias (longo prazo) 
demonstraram aumento da captação de [11C] PBR28 e ativação das células gliais no 
cérebro em comparação com os níveis do grupo sham. Ainda, em ambos os tempos no 
grupo CLP, animais exibiram expressão aumentadas de ativação microglial (IBA-1) e de 
astrócitos (GFAP). Os animais mostraram declínio cognitivo em todas as tarefas em 
comparação com o grupo controle, e esse comprometimento pode ser pelo menos 
parcialmente mediado pela ativação de uma resposta imunológica mediada pela glia e 
pela regulação positiva de TSPO. Conclusão: A regulação positiva da expressão de 
TSPO em cérebro de ratos sépticos são um possível mecanismo associado ao 
comprometimento cognitivo a longo prazo em sobreviventes da sepse. 

 

 


