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

mononucleares de sangue periférico tolerantes à endotoxina, importante modelo que, em 

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

sépticos. 

Métodos: Amostras de sangue foram obtidas de voluntários sadios, processadas para 

separação das células mononucleares de sangue periférico (PBMC), pré-estimuladas por 48h 

com lipopolissacarídeo (LPS) (10 ng/mL e 100 ng/mL) ou cultivadas em meio de cultura e 

incubadas com uma dose desafio de LPS (100 ng/mL) ou em meio por 24h. A indução de 

tolerância foi avaliada pela produção de TNF-α por citometria de fluxo. A atividade 

metabólica foi analisada pela quantificação de ATP utilizando um kit comercial (Abcam), 

pela captação de glicose por citometria de fluxo e pela quantificação de lactato no 

sobrenadante de cultura. 

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

com a dose desafio, especialmente aquelas pré-estimuladas com 100 ng/mL de LPS, 

confirmando a indução de tolerância. Células que receberam o pré-estímulo e foram 

desafiadas com LPS apresentaram aumento na produção de ATP quando comparadas às não 

estimuladas. PBMC estimuladas apenas com a segunda dose de LPS apresentaram, como 

esperado, transição metabólica para glicólise, com aumento na captação de glicose e aumento 

na produção de lactato. Já as células tolerantes ao LPS apresentaram uma redução na 

produção de lactato ao serem desafiadas sem, contudo, apresentarem redução na captação de 

glicose.   

Conclusão: Células tolerantes ao LPS, que apresentam produção reduzida de TNF-α, 

apresentaram aumento na produção de ATP e redução na produção de lactato, porém sem 

alteração na captação de glicose. Esses resultados indicam que células tolerantes à endotoxina 

não apresentam transição do metabolismo para glicólise quando desafiadas com LPS, o que 

configura uma regulação metabólica diferente da que é observada em células não tolerantes, 

o que pode estar relacionado à imunomodulação observada no modelo de tolerância.  

 

 


