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RESUMO 
 
 

A ativação da rota da quinurenina por moduladores do sistema imune tem 

sido observada durante diversas doenças neurológicas. Neste trabalho foi avaliado a 

associação entre os níveis de citocinas e quimiocinas com a concentração dos 

metabólitos da rota da quinurenina ( Kynurenine pathway – KP) em amostras de 

líquor e plasma de pacientes com meningite bacteriana. Todas as amostras foram 

coletadas de 42 pacientes hospitalizados com o diagnóstico de meningites 

bacteriana aguda, tuberculósica, asséptica e pacientes cujo diagnóstico excluiu 

infecção no sistema nervoso central. As concentrações dos metabólitos da 

quinurenina foram avaliadas pela cromatografia líquida de alta pressão enquanto os 

níveis de citocinas e quimiocinas foram medidos pelo Bio-plex 200 suspension array 

system. Concentrações de quinurenina e ácido quinurênico foram significativamente 

mais elevadas no líquor de pacientes com meningite bacteriana aguda do que nos 

outros grupos. Ainda no líquor, os níveis de triptofano, ácido antranílico, 3-

hidroxiquinurenina e ácido 3-hidroxiantranílico não mostraram significância 

estatística, embora alguns deles apresentaram um bom acúmulo durante meningite 

bacteriana aguda.  No líquor dos pacientes com meningite bacteriana foram 

observados níveis mais elevados de TNF-alfa, IL-6, IL-1beta, IFN-gama, IL-10, IL-

1Ra, MIP-1alpha, MIP-1beta, MCP-1 e G-CSF do que os outros grupos infectados. 

Em todas as amostras, as concentrações de IL-2, IL-12(p70), IL-4, IL-8 e GM-CSF 

não variaram significativamente. No grupo com meningite bacteriana aguda foram 

também observadas elevadas concentrações de IL-6, IL-10, IL-1Ra e MCP-1 no 

plasma. Baseado na comparação das concentrações dos metabólitos da via 

quinurenina no líquor e no plasma, conclui-se que a ativação desta via metabólica 

durante a meningite ocorre primordialmente dentro do cérebro. O aumento na 

concentração dos metabólitos da quinurenina durante a infecção deve-se ativação 

da enzima idoleamina 2,3 dioxigenase por proteínas da resposta imune hospedeira 

principalmente pelo IFN-gama, IL1beta e TNF-alfa. 
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ABSTRACT 
 

Activation of the kynurenine (KYN) pathway (KP) by modulators of immune 

system has been observed during several neurological diseases. Here we assessed 

the association of chemo-/cytokine levels with the concentration of KP metabolites in 

cerebrospinal fluid (CSF) and plasma samples from patients with bacterial meningitis 

(BM). All samples were collected from 42 patients diagnosed with acute bacterial 

meningitis (ABM), aseptic meningitis, tuberculous meningitis and patients without 

infection neurological disorders. CSF and plasma concentration of metabolites from 

the KP was assessed by high pressure liquid chromatography (HPLC) and cytokines 

and chemokines by Bio-plex 200 suspension array system. Concentrations of the KP 

metabolites KYN and kynurenic acid (KYNA) were significantly higher in CSF of 

patients with ABM compared to other groups. Tryptophan (TRP), anthranilic acid 

(AA), 3-hydroxykynurenine (3HK) and 3-hydroxyanthranilic acid (3HAA) did not show 

statistical significance, although some of them presented a good accumulation during 

ABM. The expression of TNF-alpha, IL-6, IL-1beta, IFN-gamma, IL-10, IL-1 receptor 

antagonist (IL-1Ra), MIP-1alpha, MIP-1beta, MCP-1 and G-CSF was about 100-fold 

higher in CSF from ABM patients than other infected groups. In all CSF and plasma 

samples, the concentration of IL-2, IL-12(p70), IL-4, IL-8 and GM-CSF was not 

significant. ABM still showed significant concentrations of IL-6, IL-10, IL-1Ra and 

MCP-1 in plasma samples. Based on the comparison of KP metabolites 

concentrations between plasma and CSF samples we conclude that the activation of 

the tryptophan pathway upon BM occurs within the brain. This increase in KP 

metabolites is most due to activation of the KP by molecules as IFN-gamma and 

TNF-alpha in response to infection. 

 

Key words: Bacterial meningitis, Kynurenine pathway, Cytokines, Chemokines 
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1.0. Introdução 
 
1.1. Meningite Bacteriana 
  

A meningite bacteriana (MB) é uma inflamação das meninges que afeta as 

membranas pia-máter, aracnóide e o espaço subaracnóide. Ela corresponde a uma 

das dez principais causas de infecção relacionadas a mortes no mundo (Fauci, 

2001). Apesar dos significantes avanços das terapias antimicrobianas ao longo das 

últimas décadas, a MB está associada com altos índices de mortalidade e 

morbidade (Auburtin, 2006). Seqüelas neurológicas permanentes, tais como 

anormalidade motora, epilepsia, prejuízos na aprendizagem e na memória, retardo 

mental são frequentemente adquiridas em 30-50% dos pacientes que sobrevivem à 

MB (Dawson, 1999; Grimwood, 2000; Goetghebuer, 2000; Bedford, 2001). Além do 

mais, a perda auditiva sensorioneuronal é a seqüela de longo prazo mais comum 

adquirida na MB e a principal causa de surdez na infância (Fortnum, 1992). Estas 

seqüelas são conseqüências principalmente da perda neuronal no córtex e 

hipocampo cerebral (Scoville, 2000; Wellmer, 2000).  

Os agentes etiológicos mais comuns da MB são Neisseria meningitidis 

(meningococcus), Haemophilus influenzae tipo b (Hib) e Streptococcus pneumoniae 

(pneumococcus) (Figura 01). No entanto, diversos outros microorganismos também 

podem levar a uma inflamação aguda ou crônica das meninges. No grupo de 

bactérias podemos destacar ainda, Streptococcus grupo B, Listeria monocytogenes, 

E. coli K1, Mycobacterium tuberculosis (Kim, 2003; Lu, 2001); em fungos, 

Cryptococcus neoformans, Candida sp. (Munoz, 2007; Redmond, 2007); e virais 

incluindo, enteroviroses, herpes simplex, caxumba. Contudo, as meningites virais ou 

assépticas raramente apresentam um elevado grau de severidade e com isso os 

indivíduos acometidos tendem a se recuperar completamente. Já nas bacterianas, 

em pouco tempo, pode se iniciar um severo quadro clínico culminando muitas vezes 

em morte ou em seqüelas neurológicas irreparáveis (Davison, 2003). 

A incidência de MB é estimada em 2-5 casos/100000 pessoas por ano em 

países desenvolvidos, afetando principalmente crianças e jovens. Calcula-se ainda 

que este número possa ser dez vezes maior em países em desenvolvimento (Murray 

e Lopez, 1996; Schut, 2008). 
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Figura 01. Principais patógenos causadores da meningite bacteriana 

relacionados à taxa de incidência.  

 

1.1.1 Meningite meningocócica  

Meningite meningocócica é, sobretudo, uma doença epidêmica que afeta 

principalmente crianças e jovens adultos. A mortalidade neste tipo de meningite é 

considerada baixa, entretanto a infecção pode ocorrer em combinação com 

septicemia e elevar a chance de morte para o indivíduo. A Meningite meningocócica 

tem fundamental importância em regiões da África, onde têm sido registradas longas 

epidemias, cerca de 8-12 anos (Hodgson, 2001, Teyssou e Rouzic, 2007; Stephens, 

2007). N. meningitidis sorogrupo A apresenta o potencial epidêmico mais alto. E 

embora os sorogrupos B e C sejam predominantemente associados às meningites 

endêmicas, elas também podem causar surtos de epidemia. Em países 

desenvolvidos a taxa de incidência de doenças meningocócicas varia de menos de 

1/100000 (França, EUA) a 4-5/100000 (Reino Unido e Espanha). No Brasil, de 

acordo com os dados do SINAN/SVS/MS (Sistema Nacional de Agravos Notificáveis 

da Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde), a taxa de incidência 

média de doenças meningocócicas no período de 2004-2005 foi de 1,95/100000 

habitantes com significativas diferenças regionais. Dois recentes estudos no estado 

do Rio Grande do Sul e no estado da Bahia mostraram taxas de incidência muito 

semelhantes aos dados reportados pelo SINAN, variando em torno de 1,5-2,0 
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habitantes para cada 100000 (Baethgen, 2008; Cordeiro, 2007).   As vacinas de 

polissacarídeo contra N. meningitides sorogrupo A e C existem há mais de 20 anos. 

Elas são sorotipo-específica e a proteção induzida é limitada para as linhagens 

prevalentes que ocorrem durante epidemia. As vacinas de polissacarídeos são 

seguras, contudo elas são menos imunogênicas em crianças abaixo dos 2 anos de 

idade, principalmente para o sorogrupo C. Vacinas de polissacarídeos não induzem 

memória imunológica e sua proteção varia de 3-5 anos (Stephens, 2007).  Mais 

recentemente, vacinas conjugadas para os meningococos sorogrupo A e C têm se 

mostrado muito valiosas no controle epidêmico. E embora já tenham sido 

desenvolvidas vacinas para os sorogrupos A, C, W-135 e Y, sem o desenvolvimento 

da vacina contra o sorogrupo B será difícil prevenir efetivamente as doenças 

meningocócicas globalmente (Pace, 2007; Price, 2007). A memória imunológica 

parece ser induzida pelo grupo C, mas não pelo elemento do grupo A, presente na 

vacina conjugada.  Além do mais, esta vacina conjugada torna-se menos efetiva 

com subseqüentes doses por causa da indução de tolerância (Leach, 1997). Vacinas 

contra o sorotipo B não conferem a proteção esperada. 

 

1.1.2 Meningite por Hib 

H. influenza tipo b (Hib) foi um importante agente causador de meningites em 

crianças e jovens, porém, com a introdução da vacina contra Hib, a ocorrência de 

meningite induzida por este agente tem se tornada rara nos países que a 

introduziram no seu sistema de imunização. No Brasil, a vacina conjugada contra H. 

influenza tipo b (Hib) foi incluída no calendário rotineiro do serviço de saúde pública 

em 1999.  A taxa de incidência de meningite causada por este patógeno em 1998, 

ano imediatamente anterior à introdução da vacina foi 1,03/100000. Em 2000, esta 

taxa foi dramaticamente reduzida em 67% (Perecin e Bertolozzi, 2004). 

 Desde o advento da vacina anti-Hib, S. pneumoniae se tornou a causa mais 

comum para ocorrência de MB em crianças maiores que 1 ano em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Schuchat, 1997; Molyneux, 1998). Este tipo 

de meningite apresenta um alto índice de fatalidade (cerca de 30%), o que tem se 

mantido inalterado por diversas décadas, a despeito dos avanços da terapia 

antimicrobiana (Scheld, 1998). 
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1.1.3  Meningite Pneumocócica  

Poucos estudos têm sido publicados descrevendo a epidemiologia da 

meningite causada por S. pneumoniae no Brasil. Alguns relatos citam uma taxa 

média de 1,9/100000 habitantes, dos quais 52% são representados por crianças 

com menos de 5 anos de idade e 39% crianças com menos de um ano de idade. 

Num estudo realizado no Rio de Janeiro com dados do SINAN entre o período de 

1986-1992, 694 casos de meningite foram notificados, dos quais 46% confirmaram a 

etiologia para pneumococcus (Escosteguy, 2004). Já o estudo que está sendo 

desenvolvido pelo nosso grupo no hospital público de referência em doenças 

infecciosas do Rio Grande do Norte no período de 2005-2006 mostrou que 53% dos 

casos diagnosticados também tiveram etiologia para Streptococcus pneumoniae 

(Pinheiro, 2008; em submissão).  A taxa de mortalidade para este tipo de meningite 

é de cerca de 60% dos casos, o que é muito acima das taxas reportadas em outros 

países (cerca de 30%). As elevadas taxas de mortalidade devido à meningite por 

pneumococos registradas no Brasil, provavelmente são relacionadas ao grande 

número de crianças afetadas (de Moraes e Guedes, 1990; Bryan, 1990; FUNASA, 

2002; Scheld, 1998). 

Uma vacina constituída por uma mistura de polissacarídeos de 23 sorotipos 

de pneumococos (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 

19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F) é disponível comercialmente. Cerca de 80% dos 

sorotipos responsáveis por doenças invasivas no Brasil estão representadas nesta 

vacina (Brandileone, 1995; Mantese, 2003). Contudo, da mesma forma que a vacina 

apresenta a vantagem de uma cobertura com amplo espectro, ela tem uma principal 

desvantagem, como é o caso das vacinas com polissacarídeos em geral. A resposta 

imune é de curta duração e a memória imunológica não é estabelecida. Por outro 

lado, conjugado de polissacarídeos com peptídeos muda a natureza da resposta 

imune de T-independente à T-dependente. Estes complexos antigênicos estimulam 

a resposta dos linfócitos T-helper que levam a uma forte memória imunológica. A 

vacina pneumocócica conjugada 7-valente (VCP7V da Prevenar) contém 

polissacarídeos capsulares de sete sorotipos de pneumococos (4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, e 23F) individualmente conjugado com uma variante não tóxica da toxina 

diftérica. Os sorotipos representados na vacina VCP7V causaram 73% da meningite 

por pneumococos em crianças durante o período de 1997-2000 nos EUA (Byington, 

2005). Um estudo no Hospital das Clínicas da Universidade de Uberlândia, durante o 
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período de Abril de 1999 a Março de 2003, relatou que de um total de 23 sorotipos, 

os tipos 14, 3, 1, 5, 6A, 6B e 18C foram os mais comuns entre as linhagens 

invasivas de S. pneumoniae isolados de sangue, fluido pleural e fluido 

cerebroespinal de pacientes com faixa de idade de 1 dia a 88 anos. Meningites 

foram diagnosticadas em 32 casos (21,6%). De acordo com este estudo, a vacina 

com polissacarídeo de 23 sorotipos cobre 90,2% das linhagens invasivas isoladas 

na população, no entanto somente 46,7% dos sorotipos isolados de crianças abaixo 

de cinco anos são cobertas pela vacina heptavalente (PN CRM7) (Mantese, 2003). 

  

1.2. Patofisiologia da MB 

O processo infeccioso durante a meningite bacteriana acontece em diversos 

passos através de interações entre bactéria e hospedeiro. Obviamente, cada 

patógeno possui formas específicas de causar a infecção. Entretanto, de uma forma 

geral, o processo inicia com a aderência e colonização da mucosa das vias aéreas 

superiores, como a nasofaringe, por um microorganismo. Em seguida, ocorre a 

invasão da mucosa e a proliferação bacteriana no espaço intravascular. Neste 

momento, a maioria dos patógenos causadores de MB conseguem ultrapassar os 

mecanismos de defesa hospedeira no espaço intravascular e atravessar a barreira 

hematoencefálica e chegar ao espaço subaracnóideo. No sistema nervoso central 

(SNC), a bacteriemia e a ativação de células imuno-residente induzem a liberação 

de moléculas proinflamatórias que aumentam a permeabilidade da barreira 

hematoencefálica e atrai um grande número de leucócitos para o LCR, processo 

este denominado pleocitose (Kim, 2003; Koedel, 2002). Citocinas, quimiocinas, 

espécies reativa de oxigênio (EROS), espécies reativas de nitrogênio (ERNS) e 

metaloproteinases de matrix (MMPs) atuam harmonicamente promovendo o 

rompimento da barreira hematoencefálica (Bret, 2006; Zwijnenburg, 2001; Haberl, 

1994; Van Furth, 1996; Leppert, 2000). Estas moléculas podem causar diretamente 

injúrias cerebrais, bem como, interagir umas com as outras modulando a reação 

inflamatória. Também são responsáveis por induzir mecanismos secundários 

capazes de causar injúrias cerebrais, tais como o acúmulo de metabólitos 

neurotóxicos da rota da quinurenina (KP) do metabolismo do triptofano, e a ativação 

de proteínas de reparo do DNA as quais esgotam a energia celular (Koedel, 2002; 

Leib e Täuber, 2004; Brandtzaeg e van Deuren, 2002; Bellac C, 2006; Koedel e 

Pfister, 1999). 
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1.2.1 Moduladores da resposta imune na MB  

Na fase aguda da MB, citocinas e quimiocinas são produzidas e liberadas 

pelas células cerebrais hospedeiras incluindo células gliais, células endoteliais e 

macrófagos em resposta ao estímulo bacteriano, na tentativa de conter a infecção. 

Concentrações elevadas de fator de necrose tumoral (TNF)-alfa e interleucinas(IL) 

são característicos para MB (Koedel, 2002; van Furth, 1996; Täuber e Moser, 1999). 

TNF-alfa media muitas mudanças características da MB, incluindo geração de 

inflamação neutrofílica, aumento do metabolismo cerebral, consumo de oxigênio e 

fluxo de sangue cerebral (Leib, 2001). IL-1 beta está presente nas amostras de LCR 

de pacientes com MB, e sua concentração está significantemente correlacionada 

com conseqüências adversas da doença (Waage, 1989). IL-6 tem um efeito 

predominantemente proinflamatório e é um potente indutor das proteínas da fase 

aguda, febre, leucocitose e ativação do complemento (Hirano, 1990). As citocinas 

anteriormente mencionadas acumulam-se no SNC e parecem atuar sinergicamente 

promovendo a inflamação (Kim, 2004; Fida, 2006). Ao mesmo tempo um grande 

número de quimiocinas é expressa no sítio inflamatório. Por exemplo, IL-8 que é 

considerada como o primeiro membro identificado de uma larga família de 

quimiocinas, possui como ação primária a ativação e atração de células brancas 

para o sítio da inflamação. IL-8 está presente no LCR de pacientes com MB 

aumentando a adesão neutrofílica sobre as células endoteliais, pré-requisito para a 

invasão de leucócitos dentro do cérebro (Sprenger, 1996). A proteína monócito 

quimioatraente 1 (MCP-1) é essencial para a quimioatração de neutrófilos e células 

da linhagem monocítica (Sprenger, 1996; Diab, 1999). No mesmo momento e 

contexto, ocorre a ativação de citocinas antiinflamatórias que visam atenuar a 

inflamação, tais como IL-10 e IL-1 receptor antagonista (Ra) (Kornelisse, 1996; van 

Deuren, 1997).  IL-10 é uma citocina antiinflamatória, que inibe a produção de TNF-

alfa, IL-1, IL-6 e IL-8, in vitro, e atenua edemas cerebrais durante a meningite. Altos 

níveis de IL-10 têm sido encontrados em pacientes com MB. IL-10 também modula a 

inflamação no espaço subaracnóide (Paris, 1997). A IL-1Ra tem efeito 

antiinflamatório porque restringe a ligação de IL-1beta aos seus receptores. Ela 

também tem sido encontrada em concentrações elevadas durante MB (van Deuren, 

1997).  
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Esta cascada de eventos inflamatórios leva a um aumento no número de 

leucócitos e na conseqüente produção de ROS, tais como anion superóxido (O2-) e 

óxido nítrico no SNC (Kastenbauer, 2002b). As moléculas oxidantes são os 

principais mecanismos microbicidas dos fagócitos polimorfonucleares e 

mononucleares contra os patógenos, porém estas moléculas têm sido implicadas 

como o principal mecanismo molecular responsável pelas injúrias neuronais na 

meningite (Scheld, 2002). Por isso, tem se tornado aparente o papel da resposta 

imune hospedeira na geração de estresse oxidativo e na ativação de uma série de 

vias metabólicas que pode ser prejudicial ao organismo ao invés de contribuir na 

defesa hospedeira (Pfister, 1997). Um exemplo é a rota da quinurenina (KP) que 

recentemente foi demonstrada está bem ativada no cérebro de ratos infantis 

infectados com meningite pneumocócica (Bellac, 2006; Coimbra, 2006). 

 

1.2.2 Metabólitos da KP do metabolismo do triptofano 

Os metabólitos da KP têm sido implicados na patogênese dos danos 

inflamatórios cerebrais. Diversas evidências sugerem que um desbalanço na 

homeostase dessa via metabólica, tais como a produção exacerbada de ácido 

quinolínico e a diminuição nos níveis de ácido quinurênico, pode estar implicado na 

patofisiologia de diversas doenças neurológicas, incluindo AIDS-demência, doença 

de Huntington (HD), Alzheimer e malária cerebral (Stoy, 2005; Medana, 2003; 

Widner, 2000; Stone, 2002).  

Em mamíferos, grande parte do aminoácido triptofano (TRP) ingerido na dieta 

é metabolizado pela KP. No SNC, o primeiro passo da rota da quinurenina é a 

conversão de triptofano em N-formilquinurenina pela enzima indoleamina 2,3 – 

dioxigenase (IDO) (EC 1.13.11.11). N-formilquinurenina é rapidamente convertida a 

quinurenina (KYN). Esta última pode ser catalisada pela enzima quinurenina 3-

hidroxilase (EC 1.14.13.9) formando o metabólito 3-OH quinurenina (3-HK), ou 

transaminada pela quinurenina aminotransferase (EC 2.6.1.7) a ácido quinurênico 

(KYNA), ou ainda oxidada pela quinureninase (EC 3.7.1.3) à ácido antranílico (AA).  

A quinureninase também oxida 3-OH-quinurenina à ácido 3-OH-antranílico (3HAA). 

Do mesmo modo, a quinurenina aminotransferase pode transaminar 3-HK a ácido 

xanturênico. Por fim, o ácido 3-OH-antranílico pode ser oxidado pelo ácido 3-OH-

antranílico oxidase (EC 1.13.11.6) formando o ácido quinolínico (QUINA) (Figura 

02). A taxa de entrada de triptofano dentro da rota oxidativa é limitada pela atividade 
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da IDO, o qual pode ser induzida, entre outros fatores pelo INF-gama, IL-1-beta e 

TNF-alfa (Widner, 2000; Kwidzinski, 2005; Paguirigan, 1994). O acúmulo das 

neurotoxinas 3-HK e QUINA pode causar morte neuronal do tipo excitotóxica 

(necrótica) ou tipo apoptótica (Stone, 1993, Stone e Darlington, 2002), duas formas 

de injúrias neuronais que são características da MB. Algumas das propriedades 

destrutivas do 3-HK pode ser causada por seu metabolismo a 3-HAA, que ao sofrer 

auto-oxidação leva a formação de ânions superóxidos, contribuindo para o estresse 

oxidativo. QUINA pode causar excitotoxicidade neuronal porque atua como um 

agonista dos receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) (Chiarugi, 2001). Estas 

duas neurotoxinas mostram um efeito sinérgico sobre o dano neuronal (Guidetti e 

Schwarcz, 1999). Em contraste, o KYNA atua como neuroprotetor por antagonização 

dos receptores de NMDA (Stone, 1993, Stone e Darlington, 2002). O efeito protetor 

do KYNA tem sido demonstrado em MB experimental (Leib, 1996).  

   

Figura 02. Rota da quinurenina em células de mamíferos. 

Adaptado de Schwarcz, 2002. 
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2.0. Objetivos 
 

2.1. Geral 
 

� Avaliar os níveis dos metabólitos da rota da quinurenina em plasma e líquor 

de pacientes com MB e correlacioná-los com os níveis de citocinas e 

quimiocinas durante a resposta inflamatória.  

 
2.2. Específicos 

  

• Avaliar a concentração de metabólitos da rota da quinurenina em pacientes 

com MB e comparar com pacientes controles; 

• Avaliar a ativação da via metabólica pela ativação da IDO; 

• Identificar a resposta inflamatória através da expressão de citocinas e 

quimiocinas em pacientes com MB e comparar com pacientes controles; 

• Observar se existe correlação entre a ativação da IDO e expressão de 

cito/quimiocinas; 
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3.0. Material e Métodos 
 

3.1. Materiais 

 
TRP, KYN, KYNA, 3HK e 3HAA foram adquiridos da Sigma (St. Louis, MO, 

USA). AA e acetato de zinco trihidratado foram adquiridos da Fluka (Buchs, 

Switzerland). Para o HPLC foi usado uma coluna C18 de fase reversa (Supelcosil LC-

18-DB, 15cm x 4,6 mm, 3µm; Supelco, Buchs, Switzerland) anexada a uma coluna 

guarda (Supelguard LC-18-DB, 2cm). Para a purificação das amostras foram 

adquiridos filtros para HPLC (0,2µm; Membrana de nylon, Infochroma Ag, Zug, 

Switzerland) e seringa de 3ml (Luer, Rodby, Denmark). L-4250 UV VIS detector 

(Merck Hitachi) e F-1080 Fluorescence detector (Merck Hitachi). Outros reagentes 

utilizados para nivelar o HPLC foram comprados da Merck (Darmstadt, Germany).  

3.2. Seleção dos casos e coleta das amostras 

 

Quarenta e dois pacientes (22 masculinos e 20 femininos; média de idade 

25.63 + 19.79 anos/S.D.) que foram admitidos no Hospital Giselda Trigueiro (HGT) 

em Natal, Brasil, com suspeita de meningite foram incluídas neste estudo. Este 

projeto foi aprovado pelo comitê de ética médica do Hospital e pelo Comitê Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) com o registro (0052.1.051.000-05). Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi obtido de cada paciente participante 

desta pesquisa.  

Punção lombar (PL) foi realizada para obter LCR, como parte da rotina de 

investigação do diagnóstico da doença no HGT, como número de células vermelhas 

e brancas do sangue, quantidade de proteínas, glicose e detecção de patógenos. As 

42 amostras de LCR foram coletadas na primeira admissão dos pacientes ao 

hospital. Do total de pacientes, 11 usaram antibióticos antes da coleta do LCR [MB 

aguda (MBA), n=06; meningite aséptica (MA), n=03; controles (CTRL), n=02]. Todas 

as amostras foram mantidas 4°C após a punção e posteriormente centrifugadas 

(400g 5min 4ºC). Os sobrenadantes foram congelados e estocados a -80°C até 

análises. Quarenta e uma amostras de sangue foram adquiridas dos mesmos 

pacientes para a investigação de rotina, exceto um paciente. Amostras de plasma 

foram obtidas pela centrifugação do sangue (960g 4min 4ºC) com subseqüente 

congelamento e estocagem a -80°C até posterior analise. LCR e plasma foram 
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codificados para tornar os pacientes anônimos e estudo foi realizado de acordo com 

normas éticas.  

Dentre 42 pacientes, dezessete (idade média, 22.12 + 22.28 anos/SD) tiveram 

diagnóstico confirmado para MBA baseado nos seguintes parâmetros: detecção do 

patógeno no LCR pela coloração de Gram, e/ou pela cultura bacteriana e a presença 

de pleocitose no LCR. MA foi diagnosticada em 08 pacientes (idade média, 21.38 + 

15.92 anos/SD) de acordo com o quadro clinico apresentado, febre, dores de 

cabeça, pleocitose, aumento no conteúdo de proteína e glicose normal. Quatro 

pacientes com meningite tuberculósica (MTB) (idade média, 38.00 + 19.70 years/SD) 

também foram incluídos como outro grupo. Amostras de plasma e LCR de 13 

pacientes (idade média, 30.56 + 17.41 anos/SD) sem complicações neurológicas 

foram usadas como controles (Table 01). Nestes casos, a PL foi realizada como 

rotina de diagnóstico após suspeita de infecção no SNC e nenhuma doença foi 

confirmada.  

 
3.3. Análise dos metabólitos da KP pela Cromatografia Líquida de Alta Pressão 

(HPLC) 

Amostras de LCR e plasma foram analisadas por HPLC para quantificar os 

níveis de TRP, KYN, KYNA, AA, 3-HK e 3-HAA. Para esta análise só foram 

utilizadas 39 amostras de LCR e 32 de plasma. No dia do ensaio, foi adicionado nas 

amostras um volume de 25% (v/v) de ácido perclórico 6% (PCA) para precipitar 

proteínas (120µL de LCR e 30 µL de PCA 6%), centrifugadas 10,000 X g, 4°C, por 

10 min. O sobrenadante foi filtrado (HPLC filter: 0.2 µm; Nylon membrane, 

infochroma AG, Zug), e 80µL do filtrado foi aplicado na Coluna de HPLC C18 de fase 

reversa (Supelcosil LC-18-DB, 15cm×4.6 mm, 3 µm; Supelco, Buchs, Switzerland) 

com coluna guarda (Supelguard LC-18-DB, 2 cm). TRP e KYN foram detectados por 

absorção em UV a 280nm e 360nm respectivamente (L-4250 UV VIS Detector, 

Merck Hitachi). KYNA e AA foram detectados por fluorescência (F-1080 

Fluorescence Detector, Merck Hitachi) a uma excitação de 344nm e emissão de 

400nm. Para os metabólitos 3-HK e 3-HAA foram utilizadas somente 32 amostras de 

LCR por limitação no volume. Em seguida, foram realizados os mesmos 

procedimentos acima mencionados para os outros metabólitos, entretanto com 

volumes menores (50 µL de LCR e 12,5 µL de PCA 6%). Ao final foram injetados 
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20µL do filtrado. Estes dois metabólitos foram mensurados por um detector 

eletroquímico a + 0.3 V(Coulochem 5100A, ESA, Chelmsford, MA, USA).  Todo 

procedimento foi realizado a 4ºC. Todos os metabólitos foram eluídos 

isocraticaliticamente a uma taxa de fluxo de 0,8ml/min com uma fase móvel 

consistindo de 100mM de acetato de zinco dihidratado e 3% de acetonitrila (v/v), pH 

6,2 (Wu, 2000). Cromatogramas foram gerados e analisados pelo D-7000 HPLC-

System-Manager (Figura 03). 

A eluição dos padrões para a construção da curva de calibração foi realizada 

em PCA 1,2% e água miliq para assegurar que suas composições fossem 

comparáveis com as amostras. As curvas de calibração foram preparadas a partir de 

picos mostrados nos cromatogramas destas misturas de soluções padrões. 

 

 

   Figura 03. Cromatogramas gerados pelo HPLC  

 
 
3.4. Medição da concentração de Citocinas e Quimiocinas  
 

Os níveis liquóricos e plasmáticos de citocinas e quimiocinas foram medidos  

pelo Bio-Plex 200 suspension array system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) que utiliza 

ensaio múltiplos baseado na tecnologia de microesferas. Primeiramente, um 

conjunto de 11 citocinas e 03 quimiocinas: TNF- α, IL-6, IL-1β, Interferon-gama (IFN-

γ), IL-10, IL-1 Ra, proteína inflamatória de macrófago-1alfa (MIP-1α), proteína 

inflamatória de macrófago-1beta (MIP-1 β), proteína quimiotática de monócito-1 

(MCP-1), IL-2, IL-12(p70), IL-4, fator estimulante de colônia de granulócito (G-CSF), 

fator estimulante de colônia de granulócito e macrófago (GM-CSF), foi escolhido 

para avaliar separadamente concentrações de 20 amostras de líquor e 19 plasmas. 

Human cytokine Lincoplex Kit (HCYTO-60k, Lincoplex®, Linco Research Inc., St 

Charles, MA, USA) foi usado para esta análise. Aproximadamente todas as 
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amostras foram mensuradas em duplicata e não diluída. Todo o ensaio foi 

executado de acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, uma mistura 

do padrão foi reconstituída em 0.25 ml de água deionizada, gerando uma 

concentração estoque de 10.000 pg/ml para cada citocina. O estoque padrão foi 

serialmente diluído no tampão de ensaio disponibilizado pelo HCYTO-60k kit 

gerando 6 pontos para a curva padrão. A faixa de quantidade de citocinas do ensaio 

vai de 3.2–10,000 pg/ml. Vinte e cinco (25µL) do LCR e do plasma foram incubados 

com as esferas anticorpo-específica durante toda a noite a 4ºC com agitação 

contínua. Cada esfera é acoplada a um anticorpo monoclonal contra uma única 

citocinas ou quimiocinas, e uma mistura de quatorze esferas pode detectar quatorze 

citocinas e quimiocinas por amostra. Posteriormente, as esferas foram lavadas duas 

vezes com tampão de lavagem para remover proteínas não ligadas e então 

incubadas com anticorpo biotinilado de detecção citocina-específico por 1 hora com 

agitação contínua. No passo subseqüente, estreptoavidina–ficoeritrina foi adicionado 

e incubado por 30 min. Após incubação, as esferas foram lavadas e ressuspendidas 

em fluido próprio do sistema, e os constituintes de cada poço foram sorvidos para 

Bio-Plex Suspension Array System, que identifica cada diferente cor das esferas 

como uma população de proteínas e quantifica cada proteína alvo baseado na 

fluorescência do anticorpo secundário. As concentrações de citocinas foram 

automaticamente calculadas pelo programa Bio-Plex Manager usando a curva 

padrão derivada das citocinas recombinante padrão. Um novo ensaio foi realizado 

com mais 22 amostras de LCR e 17 de plasma. Neste, uma nova quimiocina, IL-8 foi 

incluída e 3 citocinas, IL-4, IL-12 e GM-CSF foram excluídas. Amostras diluídas e 

não diluídas foram avaliadas para evitar pontos fora da curva. 

 

 
3.5. Análises Estatísticas 
 
 Os dados foram analisados pelo teste Kruskal-Wallis (GraphPad Prism, 

versão 4.0, Programa GraphPad Inc., San Diego, CA, USA). Valor de P<.05 foi 

considerado significante. Diferenças entre dois grupos foram analisadas com teste 

Mann-Whitney. Correlações entre citocinas e quinureninas foram calculadas com a 

correlação de Spearman. 

 
 


