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Objetivo: Sepse é definida como uma resposta inflamatória sistêmica decorrente de uma infecção, 

caracterizada por lesão tecidual, apoptose e disfunção orgânica. O quadro clínico após sepse e caracterizado 

pelo desenvolvimento de uma imunossupressão que envolve a produção de mediadores anti-inflamatórios e 

aumento da frequência das células T Reguladoras (Tregs), levando a uma maior susceptibilidade dos 

indivíduos acometidos a infecções oportunistas. Estes achados foram descritos tanto em humanos como em 

camundongos adultos, porém não existem evidências se estas alterações também ocorrem na infância. 

Assim, o objetivo do nosso trabalho foi investigar o papel da idade na gênese da imunossupressão induzida 

após sepse. Métodos: Camundongos C57BL/6 (recém-nascidos, quatro, seis e oito semanas de idade) foram 

infectados intraperitonealmente com 10
8
 UFC/Cavidade de bactéria obtida do ceco de camundongos adultos. 

Durante 3 dias de infecção, os camundongos foram tratados com Ertapenem Sódico. No dia 15 após infecção 

(pós sepse), a frequência e o número das células T CD4
+ 

Foxp3
+
 (Tregs) e T CD4

+
 CD25

-
 (Tefetoras) foram 

avaliadas no baço por FACS. Na fase aguda da sepse, a migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal e 

pulmão, internalização do receptor CXCR2, bacteremia, carga bacteriana, indicadores de lesão de tecidos e 

analises histológico foram realizadas. Adicionalmente, amostras do sangue de crianças com sepse e 

indivíduos saudáveis foram coletadas durante a sepse e pós-sepse (após recuperação) para determinação da 

frequência e numero de células Tregs e células TCD4 CD25
-
. Resultados: Após indução da sepse 

experimental, camundongos recém-nascidos apresentaram uma diminuição na população das células Tregs 

(CD4
+
Foxp3

+
) do baço. De modo interessante, camundongos recém-nascidos não apresentaram falência na 

migração de neutrófilos ou internalização do receptor de quimiocina CXCR2 após estimulação com LPS (30 

µg/mL), mas apresentaram alterações nos mecanismos de fagocitoses e killing. Adicionalmente, amostras de 

pacientes pediátricos com sepse e pós-sepse (com respectivos controles sadios) apresentaram uma 

diminuição na frequência das células Tregs.  Conclusões: Estes achados demostram que a imunossupressão 

pós-sepse está relacionada com a idade do hospedeiro. Portanto, um maior entendimento dos mecanismos 

envolvidos com este fenômeno é necessário, pois permitirá o desenvolvimento de possíveis estratégias 

terapêuticas diferenciais para o tratamento da sepse pediátrica ou adulta.  

  


