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1. Resumo 

O estresse de retículo endoplasmático (RE) é um mecanismo que visa impedir 

a formação de proteínas mal formadas, no entanto a instalação prolongada deste 

mecanismo pode induzir a apoptose celular. Os ácidos graxos (AG) podem 

induzir RE em alguns tipos celulares e também podem levar a apoptose em 

concentrações próximas as fisiológicas, no entanto o efeito destes no RE de 

neutrófilos ainda não foi estabelecido. Nosso grupo demonstrou anteriormente 

que os ácidos oléico e linoléico na concentração de 250 µM induzem apoptose 

de neutrófilos humanos após cultivo por 3 horas de incubação. Deste modo, o 

objetivo deste estudo foi caracterizar a possível participação do estresse de 

retículo endoplasmático na apoptose de neutrófilos induzida pelos ácidos oléico e 

linoléico. Além disso, também foi verificado o efeito destes ácidos graxos na 

produção de espécies reativas de oxigênio (possíveis indutores de estresse). 

Neutrófilos humanos foram previamente tratados por um período máximo de 3 

horas, com os ácidos oléico e linoléico em concentração não tóxica (100 µM) e 

tóxica (250 µM) em seguida foi determinada a integridade de membrana celular e 

fragmentação de DNA após cultivo dos neutrófilos com inibidor de estresse de 

retículo endoplasmático 4PBA (ácido fenilbutirico) prévio a adição dos ácidos 

graxos. A produção de espécies reativas de oxigênio foi determinada através de 

ensaio de quimiluminescência utilizando lucigenina em neutrófilos expostos a 

concentração tóxica e não tóxica dos ácidos graxos oléico e linoléico. As 

comparações estatísticas das médias foram realizadas por análise de variância 

(ANOVA, One-way, não-paramétrico) seguida pelo teste de comparações 

múltiplas Tukey- Kramer. O nível de significância foi de p < 0,05. Foi utilizado 

Software GraphPadPrism - versão 4.03. Nossos dados demonstraram até o 

momento que o tratamento prévio dos neutrófilos com 4-PBA (inibidor de 

estresse de reticulo) atenuou a fragmentação de DNA e o rompimento de 

membrana após cultivo por 3 horas de cultivo com o ácido graxo linoleico. O 

tratamento das células com o ácido oléico não alterou a fragmentação de DNA. A 

produção de ânion superóxido não foi alterada pelos ácidos graxos testados nas 

concentrações não tóxicas e tóxicas. Deste modo, os AG parecem induzir 

apoptose por vias diferentes, sugerindo a participação do estresse de ER apenas 

na apoptose induzida pelo ácido linoléico. 



2. INTRODUÇÃO- O estresse de retículo endoplasmático é um mecanismo protetor 

que visa impedir a formação de proteínas mal formadas e é observada em algumas 

patologias assim como diabetes, porém a instalação prolongada deste mecanismo 

pode induzir a apoptose celular. Já foi demonstrado que os ácidos graxos podem 

induzir estresse de retículo endoplasmático em neurônios. Os ácidos graxos 

insaturados estimulam a produção de espécies reativas de oxigênio em neutrófilos, e 

que essas podem induzir o estresse do retículo endoplasmático. No entanto o efeito 

destes metabólitos no retículo endoplasmático de neutrófilos ainda não foi 

estabelecido, sendo relevante uma vez que existem situações assim como diabetes, 

jejum prolongado e exercício intenso onde há elevação na circulação plasmática 

destes metabólitos e indução de apoptose. Portanto, uma possível modulação do 

estresse de reticulo endoplasmático e da morte de neutrófilos por ácidos graxos 

daria um novo papel para estes metabólitos. 

3. OBJETIVO - O objetivo do presente trabalho será investigar a possível 

participação do estresse de reticulo endoplasmático e as vias de sinalização 

envolvidas na indução de apoptose de neutrófilos induzidas pelos ácidos oléico e 

linoléico. 

4. MÉTODOS- Os neutrófilos foram obtidos da circulação periférica de voluntários 

saudáveis. As amostras de sangue (25 ml) foram coletadas em tubos à vácuo 

contendo anticoagulante (EDTA 0,004%) e os neutrófilos foram separados utilizando 

o reagente Histopaque'1077, conforme método de Boyum, 1968. Para determinação 

da possível participação do estresse de retículo na morte de neutrófilos induzida por 

AG, as células foram pré-incubadas com inibidor do estresse de retículo (4-ácido 

fenilbutirico 4-PBA) 30 minutos antes da adição de cada AG. Após este período, 

foram determinados na presença e na ausência deste a viabilidade e a 

fragmentação de DNA por citometria de fluxo. Os histogramas foram analisados 

através do programa Cell Quest software (Becton Dickinson). A produção de 

superóxido por neutrófilos foi avaliada através do ensaio de quimioluminescência na 

presença de lucigenina (1mM). As comparações estatísticas foram realizadas por 

análise de variância (ANOVA, One-way) seguida pelo teste Tukey- Kramer. O nível 

de significância foi de p < 0,05, foi utilizado Software GraphPad Prism. 

5. RESULTADOS- O tratamento prévio dos neutrófilos com 4-PBA (inibidor de 

estresse de reticulo) atenuou a fragmentação de DNA e o rompimento de membrana 



após cultivo por 3 horas de cultivo com o ácido graxo linoleico. Já o tratamento das 

células com o ácido oléico não alterou a fragmentação de DNA, sugerindo que este 

ácido não induz estresse de reticulo endoplasmático. A produção de ânion 

superóxido não foi alterada pelos ácidos graxos testados nas concentrações não 

tóxicas e tóxicas. 

 
Figura 1. Porcentagem de neutrófilos com membrana integra (1A) com DNA fragmentado 

(1B). Os resultados estão expressos em média ± EPM (N= 8). *p<0,05 quando comparado 

ao controle (OH). # <0,05 quando comparado ao tratamento somente com ácido graxo, na 

ausência de 4PBA.  

 
Figura 2. Produção de ânion superóxido por neutrófiloshumanos tratados nas concentrações 

de não tóxica (100 µM) e tóxica (250 µM) dos ácidos oléico e linoléico. Os resultados estão 

expressos em média ± EPM (N= 8).  

Até o momento, nossos dados sugerem que os AG induzem apoptose por vias 

diferentes, sugerindo a participação do estresse de ER na apoptose induzida apenas 

pelo ácido linoléico. 
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