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Objetivos: Investigar o potencial terapêutico da paroxetina e de possiveis agonistas 

tendenciosos para a via da proteina Gq em modelo de sepse.  

Metodologia: Foram utilizados camundongos selvagens da linhagem C57Bl/6 entre 6-10 

semanas. As curvas dose resposta para a noradrenalina e A61603 foram feitas nas doses 

de 0-100 e 0-2.0 nmol/kg, respectivamente. Nos experimentos com o modelo de sepse 

induzida com a agulha 18G e paroxetina, os animais receberam tratamento com o agente 

antimicrobiano ertapenem (30mg/ Kg 12/12h via intraperitoneal) e a paroxetina (5mg/Kg 

12/12h) iniciando na sexta hora após a ligação e perfuração do ceco (CLP), por três dias 

nas análises de sobrevida. Para avaliação da pressão arterial e frequencia cardiaca foi 

implantado transmissores de telemetria nos animais. Foi avaliado a quantificação de 

neutrofilos no lavado peritoneal. Para avaliação da internalização de receptores CXCR2, 

foi utilizado celulas HEK-293 transfectadas com plasmideos específicos e avaliado a 

internalização após o estimulo com MIP2 através do ensaio de BRET. 

Resultados: Nossos resultados mostram que a paroxetina é capaz de reduzir a 

internalização de  CXCR2 em células HEK-293. Este resultado corrobora com o 

melhoramento da migração de neutrófilos para o foco infeccioso aumentando a sobrevida 

de animais septicos. Em relação a parametros cardiovasculares a paroxetina foi capaz de 

aumentar a pressão arterial e frequencia cardíaca de animais com sepse grave e moderada. 

Em relação ao uso de agonista tendencioso para a via da proteina Gq, o composto A61603, 

mostrou efetividade no melhoramento da pressão arterial e frequencia cardiaca em 

comparação a noradrenalina em modelo de sepse severa.  

Conclusão: A paroxetina foi efetiva no melhoramento da sobrevida de animais sépticos. 

Este evento foi acompanhado da melhora da função cardíaca e migração de neutrofilos 

para a cavidade peritoneal. O mecanismo de ação da paroxetina em um quadro septico é 

possivelmente devido a inibição da GRK2 e consequentemente evitando a internalização 

de receptores CXCR2 em neutrofilos e adrenoreceptores alfa-1 na muscularura lisa dos 

vasos. O composto A61603 parece ser efetivo no melhoramento da pressão arterial e da 

Efeito da paroxetina e dos agonistas tendenciosos para a via da proteína Gq nos subtipos alfa1-

adrenoceptores para o tratamento da vasoplegia na sepse. 



frequencia cardiaca nestes animais septicos. 


