Inibição da morte celular por piroptose favorece a disseminação de
cepas de Klebsiella pneumoniae produtoras de KPC-2
Ana Campos Codo, Amanda Correia Saraiva, Ana Cristina Gales, Dario Simões Zambini, Alexandra
Ivo de Medeiros. Campus Araraquara, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Farmácia-Bioquímica,
anaacodo@gmail.com, PIBIC.
Palavras Chave: Klebsiella pneumoniae, macrófagos, piroptose.
induzida pela cepa A06 nos macrófagos aumentou a
susceptibilidade da A06 à H2O2 comparada à cepa A70.
Introdução
Entretanto, a ausência de Casp-1 e Casp-11 aboliu a
Klebsiella pneumoniae (Kp), um bacilo Gram-negativo, é
sensibilidade da cepa A06 à atividade da H 2O2 (D). A
a principal causa de infecções nosocomiais pulmonares.
fagocitose dos macrófagos infectados com a cepa A06
O aumento da incidência de cepas de K. pneumoniae
levou a um drástico aumento no clearance de bactéria
multidroga resistentes, como as produtoras de Klebsiella
quando comparado à cepa A70 e, novamente, a ausência
pneumoniae carbapenemase (KPC), representa uma
de Casp-1 e Casp-11 impediu o efeito bactericida da
grande preocupação na clínica e na terapêutica. Durante
eferocitose contra a cepa A06. Além disso, a inibição da
a infecção, monócitos e neutrófilos migram ao tecido,
eferocitose pela citocalasinaD reduziu drasticamente o
executam suas funções efetoras, e os patógenos podem
clearance da cepa A06 (E).
induzir diferentes formas de morte celular nessas células.
Os macrófagos possuem um papel central na resposta
immune inata contra invasão de microrganismos, assim
como na remoção de células mortas, denominado
eferocitose.

Objetivos
O objetivo deste estudo foi avaliar as estratégias de
evasão utilizadas por diferentes isolados clínicos de Kp
durante a atividade microbicida de macrófagos .

Material e Métodos
Macrófagos gerados da medula óssea (BMDM) de
camundongos C57BL/6 WT ou Casp1-/-/Casp11-/- foram
incubados com as cepas de Kp A06 e A70 (MOI 1:5)
durante 90min para internalização. Após 4h, as células
foram lisadas com saponina e as UFC foram
determinadas. Após 18h, as citocinas e liberação de
lactato desidrogenase (LDH) foram quantificados no
sobrenadante. A morte de macrófagos por piroptose pode
causar danos à parede da bactéria favorecendo a
susceptibilidade dessa a fatores microbicidas. Para
determinação da susceptibilidade das bactérias, os
lisados celulares foram incubados por 2h em TSB na
presença ou ausência de H2O2 e quantificou-se UFC.
Ainda, a eferocitose de células piroptóticas é uma
estratégia do hospedeiro para o killing de bactérias. Para
determinação do clearance de bactérias através da
eferocitose, os macrófagos infectados com as
cepas
foram marcados com CFSE e co-cultivados com BMDM
(3:1) por 2h. Para garantir que os efeitos microbicidas
observados eram decorrentes da eferocitose, BMDM
foram previamente tratados com citocalasina D 30min
antes da co-cultura, de forma a inibir a eferocitose. A
eferocitose foi analisada por citometria de fluxo e o
clearance de bactérias, através da recuperação de UFC.

Resultados e Discussão
A cepa A06 se mostrou mais resistente à ação
microbicida dos macrófagos (A). Além disso, os
macrófagos infectados com essa cepa liberaram maior
quantidade de IL-1β (B) e LDH quando comparados a
macrófagos infectados com a cepa A70. Porém, a
ausência de Casp-1 e Casp-11 diminuiu drasticamente a
liberação de LDH (C), sugerindo que a cepa A06 induz
uma morte celular por piroptose. Essa morte celular
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Figura 1. Eferocitose de células piroptóticas favorece o clearance de cepas de
Klebsiella pneumoniae produtoras de KPC-2. (A) Avaliação da fagocitose e
atividade microbicida de macrófagos frente às diferentes cepas. (B) Produção de IL-1β.
(C) Liberação de LDH. (D) Susceptibilidade das bactérias à H2O2 após o killing. (E)
Eferocitose das células infectadas com e sem tratamento com citocalasina D.

Conclusões
O conjunto desses resultados demonstra pela primeira
vez que diferentes cepas de Kp induzem diferentes
padrões de morte celular em macrófagos e que a morte
celular por piroptose aumenta a eficiência das funções
microbicidas contra essas cepas. Porém, mais estudos
são necessários para esclarecer se a cepa A70 não ativa
a piroptose ou se é capaz de inibir esse mecanismo.
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