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Resumo 

Com o objetivo de traçar uma relação mais direta e detalhada entre a 

imunossupressão pós-sepse e a iniciação ou crescimento tumoral, este estudo tem 

como principal visão o conhecimento mais aprofundado da fisiopatologia do câncer 

colorretal (CCR), o qual acomete milhares de pessoas e se desenvolve a partir de 

um microambiente tumoral propenso caracterizado pelo acúmulo de mediadores 

inflamatórios (citocinas como IL-10, TGF-β, quimiocinas como CCL2, CCL5 e fatores 

de crescimento como o fator de crescimento do endotélio vascular – VEGF) [1]. 

O estudo tem como objetivo principal investigar se, no estado de imunossupressão 

pós-sepse, há redução ou favorecimento da iniciação tumoral de câncer colorretal, 

avaliando se esse fenômeno é dependente de um possível aumento de Tregs. 

Para atingir os objetivos foi investigado inicialmente neste período se ocorre redução 

ou facilitação da iniciação tumoral no período de imunossupressão pós-sepse. Foi 

também analisado a relação entre a promoção da iniciação ou do crescimento 

tumoral com o acúmulo de linfócitos T reguladores. 

Introdução 

A sepse, atualmente, é entendida e caracterizada como uma resposta inflamatória 

sistêmica a uma infecção grave, apresentando como principais sinais e sintomas: 

hiper ou hipotermia, taquicardia, taquipnéia e leucocitose ou leucopenia [2]. É a 

partir deste quadro que, por recrutamento da imunidade inata do organismo 

desafiado, resulta-se em um estado pró-inflamatório conhecido como Síndrome da 

Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) a qual culmina na presença sistêmica de 

citocinas e células inflamatórias, o que resulta na disfunção e falência de diversos 

órgãos [3, 4]. 

Além disso, os paciente sobreviventes da sepse desenvolvem, posteriormente, um 

estado de debilidade imunológica resultante: (I) do aumento de citocinas anti-

inflamatórias (IL-10, IL-4, IL-13, TGF-β, IL-1ra); (II) do aumento de citocinas 

reguladoras(IL-33) [5, 6]; (III) da desregulação de linfócitos T, monócitos e células 

dendríticas e (IV) do aumento quantitativo e funcional de células T reguladoras 



(Tregs). Sendo, portanto, este período pós-sepse conhecido como Síndrome de 

Resposta Anti-inflamatória Compensatória (CARS – Compensatory Anti-

inflammatory Response Syndrome) [5, 6, 7]. 

As chamadas células T reguladoras ou Tregs, caracterizadas pela presença do fator 

de transcrição Foxp3, sabidamente apresentam importante função na tolerância 

imunológica logo podem ser relacionadas ao processo de instalação e manutenção 

de disfunções orgânicas, tais como o câncer colorretal elucidadoneste estudo. 

 As Tregs são, normalmente, produzidas no timo a partir da diferenciação de células 

T naïve com fenótipo CD4+CD25-Foxp3-, entretanto, tal conversão também pode 

ocorrer em outros microambientes, como em condições de desenvolvimento tumoral 

[8], no sistema imune intestinal [9] e no tecido pulmonar de pacientes alérgicos [10]. 

A diferenciação exacerbada de Tregs gera um desequilíbrio, cujo resultado pode ser 

uma maior progressão tumoral devido, aparentemente, à capacidade das Tregs em 

inibir a imunidade anti-tumoral [11, 12, 13]. Por outro lado, Tregs tem um papel 

importante na inibição de CCR induzido por inflamação intestinal, na medida em que 

animais deficientes para células T mostraram-se mais suscetíveis a esta doença, e a 

transferência de Tregs a preveniu [14]. 

Objetivos 

O câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia mais diagnosticada no mundo, e 

possui uma complexa patogênese com interações entre fatores ambientais, 

genéticos, e alterações somáticas. Dentre esses fatores, as infecções graves estão 

associadas a um pior prognóstico de pacientes com câncer colorretal. Nesse 

contexto, um tipo de infecção grave, a sepse, pode alterar a resposta imune do 

hospedeiro a outros processos patológicos. Com isso, objetivamos estudar os 

processos de iniciação do câncer colorretal murino em camundongos que 

sobreviveram a uma sepse grave. 

Metodologia 



Animais: Foram utilizados camundongos isogênicos C57BL/6 provenientes do 

Biotério Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na sexta semana de 

vida, pesando em torno de 20 g. Os animais foram mantidos em gaiolas adequadas, 

em um ambiente com temperatura controlada (22-25ºC), com água e ração ad 

libitum, respeitando o número máximo de animais por gaiola. O uso dos animais está 

de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Experimentação Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP), da Universidade de São Paulo (USP). 

Drogas: Ertapenem sódico (Merck Research Laboratory, WhitehouseStation NJ) 

administrado 20 mg⁄kg⁄dose por animal, sendo a primeira dose injetada 

intraperitoneal (i.p) 6 horas após a cirurgia de CLP e de 12 em 12 horas por 3 dias 

consecutivos. 

Azoximetano (Sigma), potente carcinogênico, foi injetado intraperitoneal (i.p) 

10mg/Kg por animal no dia 0 (D0) do protocolo de carcinogênese colorretal por 

indução química. 

Dextran Sulfato de Sódio (Sigma), droga causadora de colite e indutora de 

carcinogênese química. 

Colonoscopia: A colonoscopia foi realizada com equipamento de microendoscopia 

(Karl Storz). Os animais que foram submetidos ao protocolo de iniciação tumoral 

foram avaliados quanto a severidade de colite em escores. 

Desenvolvimento 

Modelos de sepse e imunossupressão pós-sepse: Foi induzida a sepse letal 

polimicrobiana através do modelo de ligadura e punção cecal (CLP) [6, 15]. 

Imediatamente após o procedimento, os animais receberam reposição volêmica com 

1 ml de solução salina estéril (0.9%) via subcutânea (s.c.) e houve a administração 

de ertapenem (20 mg⁄kg⁄dose) 6 horas após a cirurgia, e de 12 em 12 horas por 3 

dias consecutivos. 



Indução tumoral em animais pós-sepse: Inicialmente, animais C57Bl6 que 

sobreviveram à sepse e um grupo de animais naïves foram submetidos ao protocolo 

de carcinogênese colorretal por indução química através de Azoximetano e Dextran 

sulfato de sódio. Houve a administração i.p. de Azoximetano (10mg/Kg de peso dos 

animais) no dia 0 (D0). Após 5 dias da administração de Azoximetano, os animais 

foram submetidos a três ciclos consecutivos consistindo em: 5 dias de hidratação 

oral com solução de Dextran sulfato de sódio a 2% em água, seguidos por 15 dias 

de água somente. Durante esse período, os animais foram avaliados nos dias 10, 30 

ou 50 para a análise de colite por critérios clínicos e colonoscópicos [16]. 

No dia 65 foi feito o sacrifício dos animais para a análise histopatológica dos cólons 

no tocante à colite e as características tumorais. Na colite, primeiramente é 

analisada a infiltração de células inflamatórias, raras células inflamatórias na lâmina 

própria foram contadas como 0; aumento do número de células inflamatórias, 

incluindo neutrófilos na lâmina própria como 1; confluência de células inflamatórias, 

que se prolongam para a submucosa como 2; e uma pontuação de 3 foi dada para a 

extensão transmural do infiltrado de células inflamatórias. Para danos epiteliais, 

ausência de lesão da mucosa foi contado como 0, lesões focaislinfoepiteliais 

discretas foram contados como 1, mucosa com erosões/ulcerações foi contado 

como 2, e uma pontuação de 3 foi dada por extensa lesão da mucosa e extensão 

através de estruturas mais profundas do intestino parede. Os dois sub-escores 

foram adicionados e o escore histológico combinado variou de 0 (sem alterações) a 

6 (extensa infiltração de células e dano tecidual). 

 

Quantificação de Tregs: Nos dias 65 e 10 do protocolo AOM/DSS, os animais foram 

sacrificados para quantificação de Tregs por citometria de fluxo nos cólons, 

linfonodos mesentéricos e baço (FACSCanto II, BD Biosciences), após marcação 

com anti-CD4-FITC, anti-Foxp3-APC, anti-RORyt-PE, com anticorpos específicos 

(BD Biosciences). 



Tregs foram quantificados em citômetro de fluxo (FACS Canto, BD Biosciences) e 

analisados através do software FlowJo v.9. Os resultados foram expressos em 

quantidades relativas (porcentagens) de Tregs. 

Resultados 

 

Figura 1 – Escores clínicos para classificação de colite, evidenciando uma maior colite em ambos os 

grupos naive e CLP em relação ao grupo de animais que receberam água. 

 

Figura 2 – Escores colonoscópicos para classificação de colite, evidenciando uma maior colite no 

grupo naive que recebeu DSS em relação aos demais grupos. 

 



Figura 3 – Escores histopatológicos para classificação de colite crônica, evidenciando uma maior 

colite em ambos os grupos naive e CLP em relação ao grupo de animais controle normais. 

 

Figura 4 – Fotografias representativas com visão macroscópica de cólons de animais submetidos ao 

protocolo de iniciação tumoral colorretal com Azoximetano 10 mg/kg i.p. e Dextran 2% v.o., 

mostrando presença de tumores no cólon de um animal naïve e sua ausência no cólon de animais 

submetidos a CLP. 

 

Figura 5 – Média do comprimento dos cólons (cm) dos animais submetidos ao protocolo de iniciação 

tumoral colorretal com Azoximetano 10 mg/kg i.p. e Dextran 2% v.o., em comparação com animais 

controle sem tratamento, evidenciando uma menor média de comprimento dos cólons dos animais 

naïve em comparação com os animais CLP. *p<0,05. 



 

Figura 6 – Variação temporal do peso (g) durante o protocolo de iniciação tumoral colorretal com 

azoximetano 10 mg/kg i.p. e dextran 2% v.o., demonstrando que camundongos naive tem uma menor 

média de peso ao final do protocolo quando comparado a animais sobreviventes ao procedimento de 

ligação e punção do ceco (CLP) que desenvolveram estado de imunossupressão pós-sepse e 

controle normais. 

 

Figura 7 – Sobrevida dos animais (%) submetidos ao protocolo de iniciação tumoral colorretal com 

azoximetano 10 mg/kg i.p. e dextran 2% v.o., evidenciando que não há diferença significativa dentre 

os grupos estudados. 

 



Figura 8 – Porcentagem de animais que desenvolveram tumor colorretal macroscopicamente, 

demonstrando que animais sobreviventes ao procedimento de CLP tiveram uma menor presença e 

quantidade de tumores no cólon quando comparado a animais naive. *p<0,05. 

 

Tabela 1 – Análise histopatológica das amostras dos cólons para a identificação de malignidade. 

 

Figura 9 – Porcentagem de células CD4+Foxp3+Roryt- (Treg) no total de células mononucleares nos 

linfonodos, baços e cólons (intraepiteliais). 

Considerações finais 

A sepse grave interfere no desenvolvimento de tumores colorretais, inibindo sua 

carcinogênese através da possível participação de células Tregs. 

Com base nos resultados parciais obtidos pode-se concluir que: 1- camundongos 

sobreviventes ao procedimento de CLP e foram submetidos ao protocolo AOM/DSS 

tem uma curva ponderal de peso semelhante à de animais normais, diferentemente 

de animais naïve submetidos ao protocolo AOM/DSS que tiveram perda de peso ao 

final do protocolo; 2- o protocolo de AOM/DSS produz baixa mortalidade no período 

analisado, não havendo diferenças entre os grupos estudados; 3- os animais 

sobreviventes à CLP submetidos ao protocolo AOM/DSS apresentam menor 

desenvolvimento de tumores colorretais, quando comparado a animais naïve 

submetidos ao protocolo AOM/DSS; 4- os grupos de animais estudados 

desenvolveram colite crônica analisada microscopicamente ao final do protocolo de 

AOM/DSS de forma semelhante, contudo os animais sobreviventes à CLP 



permaneceram com o cólon de comprimento semelhante ao de animais normais, 

enquanto animais naïve apresentaram um comprimento significativamente menor; 5- 

animais sobreviventes à CLP possuem menor porcentagem de células Tregs e Th17 

no microambiente tumoral em comparação com animais naïve ao final do protocolo 

AOM/DSS. 

Suporte financeiro: FAPESP. 
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