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Resumo
Objetivos: A sepse é definida como uma disfunção de órgãos causada por uma resposta
desregulada do hospedeiro à uma infecção. Ao induzir modelo de sepse em camundongos
isogênicos e que cresceram no mesmo ambiente, observamos diferentes respostas a sepse, na qual
metade dos camundongos sobrevivem e a outra metade morre. Dessa forma, nosso estudo tem como
objetivo identificar novos alvos terapêuticos analisando o perfil de resposta imunológica entre
camundongos sépticos sobreviventes e não sobreviventes.
Métodos: Induzimos intensidade moderada e grave de sepse em camundongos através do modelo
de Cecal Ligation and Puncture (CLP) e avaliamos vários aspectos relacionados ao modelo.
Resultados: Após 6 horas da indução de CLP, camundongos sobreviventes e não sobreviventes
apresentaram os mesmos níveis séricos de citocinas e quimiocinas. No entanto, às 12h, 24h ou 48h,
os animais que sobreviveram à sepse apresentaram níveis reduzidos dessas citocinas, enquanto em
camundongos não sobreviventes esses níveis permaneceram mais elevados. Camundongos não
sobreviventes também apresentaram aumento da concentração plasmática de biomarcadores de
lesão de órgãos, bacteremia e também aumento das concentrações de quimiocinas e citocinas nos
em órgãos e também no foco primário de infecção (cavidade peritoneal) em comparação com
animais sobreviventes 24h após CLP. Ao avaliar a ativação de neutrófilos, células importantes no
controle da infecção, observamos que tanto os animais sobreviventes quanto os não sobreviventes
apresentaram expressão diminuída de CXCR2 e expressão aumentada de CD11b às 6h nos
neutrófilos sanguíneos. No entanto, após 24h e 48h de CLP, uma vez que os neutrófilos dos
camundongos sobreviventes restabeleceram os níveis de expressão de CXCR2 e CD11b
semelhantes aos camundongos controle, os neutrófilos dos camundongos não sobreviventes
permaneceram com CXCR2 internalizado e alta expressão de CD11b. Como uma possível
consequência da internalização de CXCR2, observamos que os neutrófilos de camundongos não
sobreviventes migram menos para o foco infeccioso inicial e começam a migrar mais para órgãos.
Conclusão: Animais não sobreviventes apresentaram níveis persistentemente mais elevados de
citocinas inflamatórias no plasma e órgãos e ativação persistente de neutrófilos. Atualmente,
estamos determinando expressão gênica diferencial de leucócitos de camundongos sépticos
sobreviventes e não sobreviventes está usando single cell RNA sequencing.
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