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Objetivo: o objetivo do nosso trabalho foi investigar a possível expressão do receptor 
quimiotático CCR5 em neutrófilos e seu papel na evolução da sepse.  
Métodos: Animais selvagens (WT - C57BL/6) e deficientes para o receptor CCR5 (CCR5

-/-
) 

foram utilizados para indução da sepse pelo modelo de ligação e perfuração do ceco (CLP). A 
expressão do CCR5 e do CXCR2 foi determinada em diferentes tempos após a CLP. A 
migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal, a bacteremia, o infiltrado de neutrófilos no 
pulmão e os marcadores de lesões teciduais foram determinados 24 horas após indução da 
sepse. A taxa de sobrevida foi avaliada durante 10 dias após a CLP. A expressão do CCR5 e a 
capacidade quimiotática frente ao agonista deste receptor (MIP-1β) foram avaliadas em 
neutrófilos isolados da medula óssea e estimulados in vitro com LPS ou TNF-α.  
Resultados: Demonstramos que neutrófilos de animais controles não expressam CCR5, 
expressando, no entanto, altos níveis de CXCR2. Ao contrário, após a CLP, os neutrófilos 
passam a expressar altos níveis de CCR5, em paralelo com a internalização do CXCR2. Além 
disso, animais CCR5

-/-
, submetidos à CLP, apresentam diminuição na taxa de sobrevida e 

redução na migração de neutrófilos para o foco da infecção, com aumento da disseminação 
bacteriana, do infiltrado de neutrófilos no pulmão e dos níveis de marcadores de lesões 
teciduais, quando comparados com animais WT. Adicionalmente, a incubação de neutrófilos 
isolados da medula óssea com LPS aumentou a expressão do CCR5 de maneira dependente 
da ativação do receptor de TNFR1 e os tornou responsivos à MIP-1β.  
Conclusão: os resultados indicam que durante a CLP, o aumento da expressão do CCR5 em 
neutrófilos tem um papel protetor, visto que animais CCR5

-/-
 sépticos apresentam reduzida 

migração de neutrófilos para o foco infeccioso, inflamação sistêmica acentuada e baixa taxa de 
sobrevivência. Apoio financeiro CNPq. 
 


