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Macrófagos são células plásticas do sistema imunológico envolvidas na defesa do hospedeiro e 

homeostase tecidual. Essas células assumem um perfil pró-inflamatório quando ativadas com 

lipopolissacarídeo (LPS), componente da parede celular de bactérias gram-negativas, e IFN-γ, produzido 

por linfócitos TCD4 em respostas Th11. Esse perfil é caracterizado pela indução de um metabolismo 

altamente glicolítico, com indução de enzimas como glicerol-3-fosfato desidrogenase mitocondrial 

(Gpd2)2, lactato desidrogenase subunidade a (Ldha)3 e transportador de glicose 1 (Glut1)3. Essa mudança 

metabólica induz a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-1β, TNF-α)3 e aumento da capacidade 

bactericida pela produção de espécies reativas de oxigênio (ROS)4,5. O complexo NADPH-oxidase (NOX) 

é uma conhecida fonte de ROS em fagócitos6,7. NOX utiliza NADPH para produção de superóxido e 

peróxido de hidrogênio e uma fonte de NADPH na célula é a via das pentoses-fosfato (PPP)6. Ainda, a 

mitocôndria produz ROS (mtROS) via transporte reverso de elétrons (RET) pelo complexo I após ativação 

com LPS em tempos tardios (24 horas), mas em tempos precoces (0-6 horas) a fonte de mtROS não é 

clara4,8. A enzima mitocondrial GPD2 contribui para a oxidação de NADH em NAD+, importante para a 

manutenção do fluxo glicolítico em tempos precoces (0-3 horas)2. Nesse processo, GPD2 oxida glicerol-3-

fosfato, transferindo o elétron para a ubiquinona (CoQ) na cadeia transportadora de elétrons (ETC), mas a 

contribuição de GPD2 para a produção de mtROS em macrófagos é incerta. Diante disso, o objetivo desse 

trabalho é determinar a contribuição de NOX e GPD2 para a produção de ROS (0-6 horas) e perfil pró-

inflamatório de macrófagos LPS/γ. 

 Para verificar os níveis de ROS no nosso modelo, macrófagos derivados da medula óssea (BMDMs) 

de animais C57BL/6J foram ativados com LPS e IFN-γ (LPS/γ) temporalmente. Considera-se ROS o 



peróxido de hidrogênio (H2O2) detectado nas amostras. A produção de H2O2 em macrófagos LPS/γ aumenta 

em 3 horas, sendo mantida até 24 horas (Figura 1A). A inibição geral de ROS por NAC impede a produção 

de H2O2 observada em 3 e 6 horas de ativação (Figura 1B). Além disso, a indução de Il-1β observada em 3 

horas é perdida na presença de NAC (Figura 1B), sugerindo uma relação entre ROS e inflamação. 

 Sabendo da rápida ativação de NOX em fagócitos frente a estímulos bacterianos, nós hipotetizamos 

que o ROS produzido por NOX contribui para a inflamação nas primeiras horas de ativação. Para testar 

essa hipótese, a produção de H2O2 por NOX foi inibida por apocinina e os níveis de peróxido de hidrogênio 

observados em 3 horas são perdidos após o bloqueio de NOX, bem como a expressão de Il-1β (Figura 1D 

e 1E). Sabendo que NOX utiliza NADPH para produzir ROS e a via das pentoses (PPP) produz NADPH, 

nós determinamos a contribuição de PPP para a produção de ROS no contexto LPS/γ. A indução de H2O2 

em 3 horas é perdida após bloqueio de PPP por DHEA, um inibidor da glicose-6-fosfato desidrogenase 

(Figura 1F). Como PPP utiliza glicose-6-fosfato como um de seus substratos, BMDMs foram ativados com 

LPS/γ por 6 horas na presença de glicose mais glutamina; apenas glicose; apenas glutamina; galactose mais 

glutamina; e o inibidor de LDH, oxamato (Figura 1G). Na presença de glicose, a expressão de Il-6 e Il-1β 

é mantida, mas na ausência de glicose ou inibição de LDH, essa indução é perdida (Figura 1G). 

 

Figura 1. NOX contribui para a inflamação mediada por ROS em macrófagos LPS/γ. (A) BMDMs de animais C57BL/6J 

foram ativados temporalmente com LPS (100ng/ml) e IFN-γ (20ng/ml) e a produção de H2O2 foi determinada. (B-F) BMDMs 

de animais C57BL/6 foram ativados por 3 e 6 horas com LPS (100ng/ml) e IFN-γ (20ng/ml), na presença ou ausência de NAC 

(1mM), Apocinina (10uM) e DHEA (100uM). (B) Produção de H2O2 e (C) expressão gênica de Il-1β na presença de NAC. (D) 

Produção de H2O2 e (E) expressão gênica de Il-1β após inibição de NOX por apocinina. (F) Produção de H2O2 após inibição de 

PPP por DHEA. (G) BMDMs de animais C57BL/6J foram ativados com LPS (100ng/ml) e IFN-γ (20ng/ml) por 6 horas foram 

ativados na presença de glicose (Glc) mais glutamina (Gln); apenas glicose; apenas glutamina; galactose (Gal) mais glutamina; 



e oxamato (40mM). Produção de H2O2 determinada por Amplex Red Reagent (ThermoFisher). Expressão gênica determinada 

por RT-PCR. *p<0,05 Ctrl vs LPS/γ; # p<0,05 LPS/γ vs LPS/γ + droga; ** p<0,05 vs LPS/γ Glc + Gln. 

 Langston et al2 demonstraram que a enzima mitocondrial GPD2 é importante na indução do perfil 

de macrófagos estimulados com LPS em tempos precoces (0-3h). Isso porque GPD2 auxilia da manutenção 

do fluxo glicolítico e produção de acetil-Coa para acetilação de histonas, além de garantir o aumento da 

respiração mitocondrial precocemente (0-3h). Como essa enzima doa elétrons diretamente para a 

ubiquinona (CoQ) na cadeia transportadora de elétrons, nós hipotetizamos que GPD2 pode ser outra fonte 

de ROS mitocondrial (mtROS) em macrófagos LPS/γ. De fato, a inibição de mtROS por MitoQ impede a 

produção de H2O2 em 3 horas (Figura 2A), bem como a expressão de Il-1β, em 3 horas, e de Il-6, em 6 

horas (Figura 2B). Portanto, nossos dados indicam que mtROS participa precocemente da ativação de 

macrófagos LPS/γ. A fim de saber como GPD2 é induzida em macrófagos LPS/γ, a expressão gênica dessa 

enzima foi avaliada (Figura 2C). A transcrição de GPD2 é induzida em 6 horas, retornando ao basal em 24 

horas (Figura 2C). A fim de saber a contribuição de GPD2 para a produção de ROS, sua atividade foi 

inibida com iGP1 e a produção de H2O2 induzida em 3, 6 e 24 horas foi perdida (Figura 2D). Em 

conformidade, a secreção de IL-6 é reduzida após a inibição de GPD2, mas TNF-α não é afetado (Figura 

2E). 

 

Figura 2. GPD2 contribui para a formação de ROS e indução da inflamação em macrófagos LPS/γ. (A,B) BMDMs de 

animais C57BL/6J foram ativados por 3 e 6 horas com LPS (100ng/ml) e IFN-γ (20ng/ml), com ou sem MitoQ (500nM), e a 

produção de H2O2 (A) e expressão de Il-6 e Il-1β (B) foi determinada. (C-E) BMDMs de animais C57BL/6J foram ativados por 

3, 6 e/ou 24 horas com LPS (100ng/ml) e IFN-γ (20ng/ml), com ou sem iGP1 (300uM). (C) Expressão de Gpd2 determinada por 

RT-PCR. (D) Produção temporal de H2O2. (E) Níveis de IL-6 e TNF-α determinados por ELISA. Produção de H2O2 determinada 

por Amplex Red Reagent (ThermoFisher). *p<0,05 Ctrl vs LPS/γ; # p<0,05 LPS/γ vs LPS/γ + droga. 

 



 

Juntos, nossos dados indicam que, em tempos precoces (0-6 horas), o ROS produzido por NOX está 

relacionado à indução da inflamação (Figura 1). Além disso, a enzima GPD2 também contribui para a 

formação de ROS e manutenção da inflamação em macrófagos LPS/γ (Figura 2). 
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