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RESUMO 

 

A inflamação é uma resposta do sistema imunológico a infecções e lesões 
que, quando persistente, pode resultar em doenças como a aterosclerose e a 
artrite reumatoide. Durante o processo inflamatório, alterações metabólicas em 
células do sistema imunológico, como macrófagos, influenciam, não apenas a 
atividade e a função de algumas células ou de um tecido, mas todo o desfecho da 
resposta imunológica e da homeostase do organismo. O objetivo deste estudo foi 
realizar uma análise metabolômica inédita da linhagem celular de macrófagos 
murinos RAW-Blue estimulada para a resposta inflamatória por lipopolissacarídeo 
(LPS) bacteriano in vitro, em comparação a um grupo controle, não tratado, a fim 
de identificar biomarcadores inflamatórios celulares e secretados, e contribuir para 
estudos posteriores na área do imunometabolismo celular. A resposta inflamatória 
estimulada por 100 ng/mL de LPS foi confirmada por ensaios com reagente de 
Griess e QUANTI-Blue. Foram analisadas as frações hidrofílicas e hidrofóbicas 
das células RAW-Blue, além do sobrenadante e do meio de cultivo celular DMEM, 
por meio de técnicas homonucleares e heteronucleares de espectroscopia de 
ressonância magnética nuclear 1D e 2D. No total, nos grupos tratado e controle, 
foram identificados 60 metabólitos nas frações celulares hidrofílicas, 50 sinais nas 
frações celulares hidrofóbicas e 42 metabólitos no sobrenadante do cultivo celular. 
Na comparação entre as frações celulares hidrofílicas tratadas com LPS e o grupo 
controle foi possível identificar uma concentração maior do biomarcador pró-
inflamatório itaconato no grupo sob estímulo por LPS. Não foi possível identificar 
diferenças significativas entre os grupos nas frações celulares hidrofóbicas e no 
sobrenadante do cultivo celular. A análise comparativa entre os compostos 
presentes no meio de cultivo celular DMEM e o sobrenadante das células RAW-
Blue tratadas e não tratadas com LPS foi coerente com informações do fabricante 
do meio de cultivo e o esperado para o metabolismo das células. Os resultados 
estão de acordo com o que foi descrito em estudos metabolômicos semelhantes 
realizados com outras linhagens celulares de mamíferos.  
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ABSTRACT 

 

Inflammation is a response of the immune system to infections and lesions 
that, when persistent, can result in diseases such as atherosclerosis and 
rheumatoid arthritis. During the inflammatory process, metabolic changes in cells 
of the immune system, such as macrophages, influence not only the activity and 
function of some cells or tissue, but the overall outcome of the body's immune 
response and homeostasis. The aim of this study was to perform an 
unprecedented metabolomic analysis of the RAW-Blue murine macrophage cell 
line stimulated for the inflammatory response by bacterial lipopolysaccharide (LPS) 
in vitro, compared to an untreated control group, to identify cellular and secreted 
inflammatory biomarkers, and contribute to further studies in the area of cellular 
immunometabolism. The inflammatory response stimulated by 100 ng/mL of LPS 
was confirmed by Griess reagent and QUANTI-Blue assays. The hydrophilic and 
hydrophobic RAW-Blue cells fractions, as well as the supernatant and DMEM cell 
culture medium, were analyzed by homonuclear and heteronuclear 1D and 2D 
nuclear magnetic resonance spectroscopy techniques. In total, in the treated and 
control groups, 60 metabolites were identified in hydrophilic cell fractions, 50 
signals in hydrophobic cell fractions and 42 metabolites in cell culture supernatant. 
By comparing the hydrophilic cell fractions treated with LPS and the control group it 
was possible to identify a higher concentration of the pro-inflammatory biomarker 
itaconate in the group under LPS stimulation. It was not possible to identify 
significant differences between groups in hydrophobic cell fractions and cell culture 
supernatant. The comparative analysis between the compounds present in the 
DMEM cell culture medium and the supernatant of the LPS-treated and untreated 
RAW-Blue cells was consistent with the culture medium manufacturer information 
and the expected cell metabolism. The results are in accordance with what has 
been described in similar metabolomic studies performed with other mammalian 
cell lines. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 IMUNOMETABOLISMO E INFLAMAÇÃO 

 

O processo inflamatório é uma resposta normal de organismos a infecções 

e lesões. As características inflamatórias calor, rubor, edema, dor e perda de 

função tecidual são indicadores de mudanças metabólicas e infiltração de células 

do sistema imunológico no tecido afetado. O aumento do fluxo sanguíneo, 

característico da inflamação, e o fluxo migratório celular alteram os níveis de 

oxigenação tecidual, o aporte e o consumo de nutrientes, gerando um ambiente de 

estresse metabólico tecidual. (KAPOOR et al., 2012).  

A inflamação é um processo adaptativo complexo do sistema imunológico, 

altamente regulado, com sinais metabólicos para início, manutenção e término da 

resposta. (KOH; DIPIETRO, 2011). A maior parte dos episódios inflamatórios são 

autolimitados e reparados de forma relativamente rápida, com o restabelecimento 

da condição de homeostase metabólica. (SERHAN, 2009).  

Os casos de inflamação crônica sistêmica, que podem resultar em doenças 

graves, como a aterosclerose e a artrite reumatoide, resultam de uma ativação 

persistente do sistema imunológico e da liberação excessiva de mediadores pró-

inflamatórios. Uma análise metabólica detalhada pode revelar alvos terapêuticos 

para estes casos. (KAPOOR et al., 2012, LIU et al., 2017).  

Avanços tecnológicos nas plataformas analíticas modernas, com destaque 

para a espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN) e espectrometria 

de massas, têm possibilitado a identificação de metabólitos marcadores de 

ativação de células do sistema imunológico e esclarecido de que forma estas 

moléculas afetam a resposta imunológica de forma geral. (MARKLEY et al., 2017; 

O’NEILL et al., 2016). 

 

1.1.1 Mecanismos celulares inflamatórios 

 

A resposta inflamatória é um mecanismo do sistema imunológico 

fundamental para a homeostase e depende de uma série de mecanismos 

celulares e moleculares. (KABAT; PEARCE, 2017; KOH; DIPIETRO, 2011). No 

início da resposta inflamatória, macrófagos e mastócitos residentes no local da 



10 

infecção/lesão liberam mediadores químicos (citocinas pró-inflamatórias, 

eicosanóides e quimiocinas) que promovem o influxo de monócitos, neutrófilos e 

demais leucócitos para o tecido. (BAGAITKAR, 2014). 

A atividade celular de macrófagos e outras células do sistema imunológico 

durante o processo inflamatório, na resolução da infecção e na reparação tecidual, 

altera consideravelmente o metabolismo tecidual, em razão, principalmente, da 

produção de citocinas e outras moléculas, como espécies reativas de oxigênio 

(reactive oxygen species, ROS) e de nitrogênio, uma vez que a produção destas 

moléculas consome grandes quantidades de energia na forma de oxigênio, 

adenosina trifosfato (ATP) e nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH). 

(KAPOOR et al., 2012; O’NEILL; KISHTON; RATHMELL, 2016). 

Os níveis de oxigenação em tecidos sob processo inflamatório podem ser 

alterados, de 5-12% em condições normais, para 0,5-2,5% em hipóxia, em razão 

da oclusão de vasos venosos, alterações de pressão sanguínea e alta demanda 

de oxigênio. (SITKOVSKY; LUKASHEV, 2005).  A redução de oxigênio tecidual 

leva à estabilização do fator de transcrição induzido por hipóxia 1α (hypoxia-

inducible fator 1α,  HIF1α), importante mediador inflamatório para a atividade de 

macrófagos. (CRAMER et al., 2003). 

A hipóxia e a estabilização de HIF induzem a expressão de enzimas 

glicolíticas e alteram a preferência do metabolismo energético dos macrófagos 

murinos da fosforilação oxidativa mitocondrial para a via glicolítica anaeróbica (ver 

FIGURA 1). A mudança permite que a geração de ATP continue, ainda que com 

menor rendimento energético, na ausência de oxigênio; a enzima lactato 

desidrogenase A também tem sua expressão aumentada, promovendo a 

conversão do piruvato citosólico, oriundo da glicólise, em lactato. (NAGY; 

HASCHEMI, 2015; WHEATON; CHANDEL, 2011). 

Sugere-se que condições de hipóxia e seus efeitos, como o acúmulo 

tecidual de lactato, podem direcionar a diferenciação fenotípica de macrófagos. 

(KAPOOR et al., 2012). Porém, macrófagos murinos e outras células do sistema 

imunológico parecem adaptadas a condições de hipóxia, uma vez que utilizam 

preferencialmente a glicólise para o provimento de ATP celular, mesmo em 

condições de oxigenação tecidual maior. (CRAMER et al., 2003).  
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FIGURA 1 - GLICÓLISE E O METABOLISMO DO PIRUVATO 
 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: Resumo esquemático do catabolismo da glucose, mostrando os destinos do piruvato 
oriundo da glicólise em condições aeróbicas e anaeróbicas. O rendimento energético da conversão 
de uma molécula de glucose até duas moléculas de lactato em condições anaeróbicas é de 
apenas duas moléculas de ATP, enquanto em condições aeróbicas, uma molécula de glucose é 
oxidada até dióxido de carbono e água com um rendimento energético de pelo menos 30 
moléculas de ATP. 

 

A reprogramação metabólica de células do sistema imunológico ocorre em 

resposta a alterações na disponibilidade de nutrientes e oxigênio, mas também 

pela ligação de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPS), padrões 

associados a lesões, antígenos, citocinas e receptores, como receptores do tipo 

Toll (Toll-like receptors, TLRs) e receptores do tipo NOD (nucleotide-binding 

oligomerization domain-like receptors). (KABAT; PEARCE, 2017). Macrófagos 

murinos expostos ao lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano, endotoxina ligante de 

TLR4, promovem a glicólise anaeróbica para gerar ATP, aumentam a produção de 

óxido nítrico (nitric oxide, NO) e produzem citocinas pró-inflamatórias a partir da 

ativação de cascatas de MAP quinase (MAPK) e do fator nuclear regulador-ΚB 

(NF-κB). (KRAWCZYK et al., 2010; RODRIGUEZ-PRADOS et al., 2010, LIU et al. 

2017; TRAVÉS et al., 2018). O NF-κB apresenta resíduos de cisteína sensíveis ao 
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estado de redução que a concentração de NADH e NAD+ induzida por LPS gera. 

(NISHI et al., 2002). A ativação por LPS aumenta, então, a atividade ligante de 

NF-κB e promove a polarização pró-inflamatória dos macrófagos. (HASCHEMI et 

al., 2012; BLAGIH; JONES, 2012). 

Macrófagos desempenham uma série de funções no sistema imunológico, 

como fagocitose, atividade antimicrobiana, homeostase e reparo tecidual; são 

células que assumem, portanto, diferentes estados de ativação. (VAN DEN 

BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017; COVARRUBIAS; AKSOYLAR; HORNG, 

2015). Em processos inflamatórios, a divisão clássica ocorre entre macrófagos 

ativados por LPS e interferon gamma (IFN-γ), identificados como M1, que 

convertem arginina em NO, e macrófagos ativados de forma alternativa por 

interleucina-4 (IL-4), identificados como M2, que metabolizam a arginina em 

poliaminas por meio da enzima arginase-1. (MURRAY et al., 2014; MARTINEZ; 

GORDON, 2014; VAN DEN BOSSCHER, 2016; VAN DEN BOSSCHE, 2012; 

MUNDER et al., 1998; CORRALIZA et al., 1995; MODOLELL et al., 1995). 

A reprogramação metabólica de macrófagos ativados para a inflamação é 

importante para a regulação fenotípica e a plasticidade das células; no entanto, é 

importante destacar que nem sempre os macrófagos in vivo podem ser 

satisfatoriamente classificados na divisão binária entre células M1/M2; além disso, 

existem diferenças significativas entre macrófagos humanos e murinos; 

macrófagos humanos não produzem NO in vitro, por exemplo, além de 

apresentarem alterações metabólicas diferentes de macrófagos murinos sob 

estímulo por LPS. (MURRAY et al., 2014; VAN DEN BOSSCHE; O’NEILL; 

MENON, 2017; VIJAYAN et al., 2019). A divisão clássica entre macrófagos M1 e 

M2 pode ser problemática até mesmo in vitro, uma vez que a enzima arginase-1, 

expressa caracteristicamente em macrófagos M2, também aparece induzida no 

espectro de macrófagos M1 em algumas populações celulares. (MURRAY et al., 

2014; EL KASMI et al., 2008). 

De forma geral, para este trabalho, foi utilizada a definição de Van Den 

Bossche, O’Neill & Menon (2017), na qual macrófagos M1 são ativados por LPS, 

na presença ou não de IFN-γ, e são considerados células pró-inflamatórias, que 

medeiam a resposta imunológica do tipo Th1 e cuja ativação sustentada gera 

processos inflamatórios crônicos e dano tecidual; enquanto macrófagos M2 são 

ativados por IL-4 e promovem recuperação tecidual e respostas do tipo Th2. 
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1.1.2 Principais vias bioquímicas envolvidas na inflamação 

 

A ativação de células do sistema imunológico depende da ativação de vias 

metabólicas celulares específicas, como glicólise, fosforilação oxidativa, ciclo do 

ácido tricarboxílico, via das pentoses fosfato, oxidação de ácidos graxos, síntese 

de ácidos graxos e metabolismo de aminoácidos. (O’NEILL; KISHTON; 

RATHMELL, 2016; EVERTS, 2018). As principais diferenças descritas nas vias 

metabólicas para os fenótipos de macrófagos M1 e M2 são mostradas no 

QUADRO 1, a seguir: 

 
QUADRO 1 - IMUNOMETABOLISMO DE MACRÓFAGOS M1 E M2 

Via metabólica M1 M2 Referência(s) 

Metabolismo de 
aminoácidos 

A arginina é convertida a 
NO. 

Arginase-1 metaboliza a 
arginina. 

VAN DEN BOSSCHE et 
al., 2012. 

Glicólise Fortemente induzida; 
alimenta a via das 

pentoses fosfato; gera 
piruvato para o ciclo do 

ácido tricarboxílico.  

Induzida.  VAN DEN BOSSCHE et 
al., 2012; TANNAHIL et 

al., 2013; NAGY; 
HASCHEMI, 2015; VAN 
DEN BOSSCHE et al., 
2016; HUANG et al., 

2016. 

Fosforilação 
oxidativa 

Inibida por NO e itaconato; 
produção de ROS, 

estabilização de HIF1ɑ e 
expressão de IL-1β. 

Induzida e sustenta o 
fenótipo. 

VAN DEN BOSSCHE et 
al., 2016; CORDES et al., 
2016; TANNAHIL et al., 

2013, MILLS et al., 2016; 
VAN DEN BOSSCHE et 

al., 2015. 

Ciclo do ácido 
tricarboxílico 

Interrompido antes do 
citrato e após o succinato.  

Importante para a geração 
de energia por respiração 

aeróbica. 

JHA et al., 2015; O’NEILL, 
2015. 

Via das pentoses 
fosfato 

Induzida; produção de 
ROS via NADPH oxidase; 
produção de NO e síntese 

de nucleotídeos e 
proteínas. 

Suprimida. O’NEILL; KISHTON; 
RATHMELL, 2016; 

HASCHEMI et al., 2012. 

Síntese de 
ácidos graxos 

Acúmulo de citrato, 
sustentação do sinal 

inflamatório e produção de 
NO e TNF. 

Pode ser combustível para 
a oxidação de ácidos 

graxos.  

INFANTINO et al., 2011; 
WEI et al., 2016; MOON 

et al., 2015; HUANG et al., 
2014. 

Oxidação de 
ácidos graxos 

Necessária para a ativação 
do inflamassoma e 
secreção de IL-1β. 

Polarização precisa da 
enzima CPT1a, que 

importa ác. graxos na 
membrana mitocondrial. 

MOON et al., 2016; 
HUANG et al., 2016. 

FONTE: Adaptada de VAN DEN BOSSCHE, O’NEILL & MENON (2017). 
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Apesar da menor eficiência energética da via glicolítica, esta via bioquímica 

permite a redução do NAD+ a NADH, que é, então, utilizado como cofator de 

várias enzimas e permite a diversificação de produtos intermediários de 

crescimento celular anaeróbico; para manter o fluxo da glicólise as células 

reduzem piruvato a lactato para reciclar o NADH e manter os níveis de NAD+. 

Além disso, a via glicolítica fornece intermediários para a síntese de diversas 

biomoléculas, como a glucose-6-fosfato para a síntese de nucleotídeos na via das 

pentoses fosfato, 3-fosfoglicerato para a síntese de serina e o piruvato para a 

produção de citrato no ciclo do ácido tricarboxílico. (O’NEILL; KISHTON; 

RATHMELL, 2016). 

O ciclo do ácido tricarboxílico, também chamado ciclo de Krebs ou do ácido 

cítrico, ocorre na matriz mitocondrial e, acoplado à fosforilação oxidativa, 

apresenta alta eficiência na produção de ATP; tanto o piruvato derivado da 

glucose, quanto os ácidos graxos, são convertidos em acetil coenzima-A (acetil-

CoA) que, no ciclo, é condensado ao oxaloacetato para formar citrato; NADH e 

FADH2 (dinucleótido de flavina e adenina) são produtos importantes da via, pois 

transferem elétrons para a cadeia transportadora de elétrons na matriz 

mitocondrial para a fosforilação oxidativa e produção de  ATP. (O’NEILL; 

KISHTON; RATHMELL, 2016). 

 Como mostrado na FIGURA 2, macrófagos M1 tem o ciclo do ácido 

tricarboxílico alterado, com a geração de um acúmulo de citrato e succinato. (JHA 

et al., 2015; O’NEIL, 2015). O citrato acumulado é exportado da mitocôndria, 

utilizado para a produção de ácidos graxos e alimenta as vias de geração de NO e 

prostaglandinas. (INFANTINO et al., 2011; WEI et al., 2016). Além disso, é a partir 

do citrato que ocorre a formação do itaconato, importante biomarcador inflamatório 

em células de macrófagos. (MICHELUCCI et al., 2013). Já o acúmulo de succinato 

promove a estabilização HIF1ɑ e a indução da interleucina pró-inflamatória IL-1β. 

(TANNAHILL, G.M. et al., 2013).  
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FIGURA 2 - IMUNOMETABOLISMO DE MACRÓFAGOS M1 E M2 

 
FONTE: Adaptado de VAN DEN BOSSCHE, O’NEILL & MENON (2017). Copyright (2019). 

 

O aumento da glicólise em macrófagos M1, além de produzir energia, 

alimenta a via das pentoses fosfato, que ocorre no citosol. (NAGY; HASCHEMI, 

2015). Macrófagos M1 tem, portanto, a atividade da via das pentoses fosfato 

também aumentada. (TANNAHILL, G.M. et al., 2013). A via das pentoses fosfato 

compreende uma etapa inicial que é oxidativa, na qual a glucose-6-fosfato é 

convertida em ribose-5-fosfato, CO2 e NADPH, e uma etapa não oxidativa, que 

recicla as pentoses fosfato a glucose-6-fosfato; a via permite o direcionamento de 

intermediários da glicólise para a produção de nucleotídeos e aminoácidos 

necessários para a proliferação celular e o ambiente redutor proporcionado pela 

presença de NADPH viabiliza a produção de ácidos graxos. (O’NEILL; KISHTON; 

RATHMELL, 2016).  

A síntese de ácidos graxos utiliza produtos de outras vias metabólicas, com 

destaque para a glicólise, o ciclo do ácido tricarboxílico e a via das pentoses 

fosfato, para gerar lipídios necessários para o crescimento e a proliferação celular. 

(O’NEILL; KISHTON; RATHMELL, 2016). A síntese de ácidos graxos está 

relacionada à geração e função de células pró-inflamatórias do sistema 
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imunológico; estímulos inflamatórios por LPS e citocinas promovem um aumento 

da síntese de ácidos graxos em macrófagos. (POSOKHOVA et al., 2008; 

FEINGOLD et al., 2012). 

A via de oxidação dos ácidos graxos, ou ꞵ-oxidação, ocorre na mitocôndria 

e converte as biomoléculas lipídicas em produtos utilizados pelas células para a 

produção de energia, como acetil-CoA, NADH e FADH2; é uma via metabólica que 

impacta a polarização dos macrófagos M2 e a indução do processo inflamatório. 

(VAN DEN BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017; NAMGALADZE; BRÜNE, 2016; 

O’NEILL; KISHTON; RATHMELL, 2016; HUANG et al., 2014; VATS et al., 2006). 

Em relação ao metabolismo de aminoácidos, níveis mínimos de glutamina, 

por exemplo, são necessários para a indução de IL-1 em macrófagos em resposta 

ao estímulo por LPS. (WALLACE; KEAST, 1992). A glutamina integra o ciclo do 

ácido tricarboxílico e promove a polarização de macrófagos M2 em resposta ao 

estímulo por IL-4. (JHA et al., 2015). O metabolismo da glutamina contribui ainda 

para a geração indireta de NO, uma vez que alimenta a síntese da arginina, cujo 

metabolismo tem papel fundamental na regulação de processos inflamatórios 

(MURPHY; NEWSHOLME, 1998). A arginina participa como molécula precursora 

da síntese de NO e também na síntese de mediadores da resolução da resposta 

imunológica à inflamação. (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000; VAN DEN 

BOSSCHE et al., 2012). 

O triptofano também teve seu papel modulador no sistema imunológico 

explorado e observa-se que o catabolismo dessa biomolécula em macrófagos, 

tornando-a indisponível no microambiente celular, inibe a proliferação de 

patógenos e a proliferação de células T, mecanismo que pode ser simulado pelo 

estímulo por LPS. (O’NEILL; KISHTON; RATHMELL, 2016; SCHROTEN et al., 

2001; PFEFFERKORN, 1984; YOSHIDA; HAYAISHI, 1978). 

As vias envolvidas no imunometabolismo são complexas e ainda não foram 

completamente desvendadas; o metabolismo da glucose, por exemplo, é 

importante para macrófagos ativados e não ativados para a inflamação; reduzir a 

glicólise a um mecanismo pró-inflamatório, portanto, é insuficiente; (VAN DEN 

BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017). Sabe-se, também, que macrófagos 

humanos possuem papel ativo no metabolismo de lipídios, tanto na síntese, 

quanto na oxidação destas biomoléculas no organismo, mas os mecanismos 
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bioquímicos envolvidos nesses processos ainda não foram completamente 

descritos. (REMMERIE; SCOTT, 2018). 

 

1.1.3 Biomarcadores inflamatórios 

 

 Os mediadores clássicos do processo inflamatório são as interleucinas pró-

inflamatórias IL-1, IL-6, IL-12 e IL-17 e anti-inflamatórias IL-1R, IL-4, IL-10 e IL-13. 

(ISOMAKI; PUNNONEN, 1997; KAPOOR et al., 2012). Outras moléculas pró-

inflamatórias já identificadas são: fator de necrose tumoral alfa (TNFɑ), ciclo-

oxigenase-2 (COX-2), IFN-γ, fator de inibição migratória, metaloproteinases e 

proteína C-reativa. (IVANENKOV; BALAKIN; TKACHENKO, 2008; 

MONTECUCCO; MACH, 2009).  

No entanto, muitos fatores podem contribuir para o curso das reações 

inflamatórias; já foram identificadas mais de cem substâncias, de diferentes pesos 

moleculares, relacionadas à ativação, proliferação e migração de macrófagos 

durante processos inflamatórios. (LASKIN; PENDINO, 1995). O ácido 

araquidônico, por exemplo, é liberado de fosfolipídios da membrana celular de 

macrófagos durante a ativação inflamatória e é então metabolizado em 

prostaglandinas e leucotrienos. (KAPOOR et al., 2012). A análise metabolômica 

de fluido ocular inflamado de pacientes revelou níveis aumentados de 

oxaloacetato e ureia em macrófagos ativados, em decorrência da respiração 

anaeróbica induzida por hipóxia. (YOUNG et al., 2009).  

A condição de hipóxia é responsável também pelo aumento da 

concentração celular de lactato, identificado como biomarcador de diferentes 

condições inflamatórias crônicas. (CHANG; WEI, 2011; LOFFER et al., 2011; 

SERKOVA et al., 2008; TREUHAFT; MCCARTY, 1971). Em macrófagos da 

linhagem RAW 264.7 ativados para o processo inflamatório, independentemente 

da via de estímulo, ocorre a conversão da glucose a lactato, seguida da conversão 

em níveis basais de glutamina em glutamato e aspartato. (RODRÍGUEZ-PRADOS 

et al., 2010). 

 O itaconato, derivado do ácido itacônico, foi encontrado nas linhagens 

celulares VM-M3 e RAW 264.7, em macrófagos murinos estimulados e não 

estimulados para a resposta inflamatória; a adição de LPS e IFN-γ, no entanto, 

aumentou significativamente a produção e a secreção da biomolécula. (STRELKO 
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et al., 2011). Em macrófagos ativados para o processo inflamatório o metabolismo 

energético da fosforilação oxidativa mitocondrial é inibido pelo itaconato, o que 

resulta na promoção da glicólise anaeróbica para a geração de ATP, como 

descrito anteriormente. (NEMETH et al., 2015). 

O itaconato é um metabólito antimicrobiano produzido pela enzima 

codificada pelo gene imunorresponsivo 1 (Irg1) a partir do acúmulo de citrato no 

ciclo do ácido tricarboxílico em macrófagos M1; em resposta à ativação por LPS, o 

itaconato, intra- ou extracelular, inibe a enzima succinato desidrogenase, 

promovendo o acúmulo de succinato, que pode exercer efeito anti-inflamatório. 

(VAN DEN BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017; LAMPROPOULOU et al., 2016).  

 

1.1.4 Metabolômica 

 

 A investigação de biomarcadores inflamatórios pode ser realizada por meio 

de diversas técnicas, como a marcação celular com compostos fluorescentes 

acoplados à citometria de fluxo, a detecção da conversão enzimática de 

metabólitos marcados com isótopos radioativos, a análise do consumo de oxigênio 

ou a acidificação do meio extracelular; no entanto, essas técnicas exigem que haja 

um alvo analítico; para um estudo que revele potenciais biomarcadores inéditos, 

as ferramentas inespecíficas de análise metabolômica oferecem uma grande 

vantagem. (EVERTS, 2018). 

Estudos metabolômicos buscam identificar e quantificar sistematicamente o 

maior número de metabólitos, moléculas de até 1500 Da, endógenas e exógenas, 

em amostras biológicas, na busca de biomarcadores de interesse clínico; os 

metabólitos podem incluir lipídeos, aminoácidos, ácidos nucléicos, ácidos 

orgânicos, vitaminas, carboidratos, entre outras classes de biomoléculas, o que 

representa um desafio analítico. (ZHANG et al., 2011; NICHOLSON; LONDON, 

2008; CLAYTON et al., 2006). 

Análises metabolômicas têm sido utilizadas para avaliar alterações em 

centenas de metabólitos de forma simultânea e identificar perfis metabólicos nas 

áreas de botânica, nutrição, energia, meio ambiente, toxicologia, desenvolvimento 

de fármacos e diversas condições patológicas em ciências biomédicas. (RHEE; 
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GERSZTEN, 2012; DANG et al., 2014; NAGANA GOWDA; RAFTERY, 2015; 

CHEN et al., 2015; GEBREGIWORGIS et al., 2016; MARKLEY et al., 2017). 

 Processos inflamatórios, por exemplo, provocam alterações nos níveis de 

diversos metabólitos; a identificação destes biomarcadores fornece informações 

importantes sobre mecanismos de ação inflamatórios e, potencialmente, alvos 

diagnósticos e terapêuticos. (KAPOOR et al., 2012, EVERTS, 2018). Estudos 

metabolômicos já revelaram biomarcadores de interesse clínico para diversas 

alterações imunológicas. (SARIC, 2010; MUNSHI et al., 2013; ALONSO et al., 

2016). No entanto, é importante sempre considerar variáveis decorrentes de 

influências genéticas e ambientais. (RENZ et al., 2011). Estudos revelaram, por 

exemplo, que a fumaça do cigarro de nicotina contém grande quantidade de LPS, 

podendo desencadear respostas imunes indesejadas, como as observadas 

comumente em doenças crônicas inflamatórias. (HASDAY et al., 1999). 

 Em análises de processos do imunometabolismo celular, é interessante, 

além da identificação de biomarcadores intracelulares associados à regulação das 

vias bioquímicas da homeostase, investigar também os metabólitos extracelulares, 

uma vez que estas moléculas podem ter grande influência na atividade biológica, 

tanto pela disponibilidade de nutrientes, quanto pela ativação de vias de 

sinalização celulares; a relação entre células dos sistema imunológico e o 

microambiente celular ainda não foi completamente desvendada e análises 

metabolômicas devem contribuir para a elucidação de questões nesta área nos 

próximos anos. (EVERTS, 2018). 

As principais plataformas analíticas utilizadas para análises metabolômicas 

são a espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN) e a 

espectrometria de massas (MS); no entanto, nenhuma ferramenta analítica, 

isoladamente, é capaz de resolver todo o metaboloma de uma amostra biológica; 

outras plataformas, como a cromatografia gasosa (GC), a cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC), a cromatografia líquida de ultra performance (UPLC) e a 

eletroforese capilar (CE), entre outras, combinadas à MS e RMN, tem sido 

utilizadas para separação, detecção, caracterização e quantificação de 

metabólitos, bem como para determinar relações bioquímicas e alterações 

pertinentes no metabolismo. (ZHANG et al., 2011; KAPOOR et al., 2012, DONA et 

al., 2016, EVERTS, 2018). 
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Psychogios et al. (2011) realizaram uma ampla análise metabolômica do 

soro humano por meio da combinação de diferentes métodos analíticos (RMN, 

GC-MS e LC-MS), dados da literatura científica e ferramentas de bioinformática; 

as diferenças de cobertura de cada plataforma analítica, mostradas na FIGURA 3, 

surgiram em razão de dificuldades de separação, diferenças de sensibilidade, 

métodos diferenciados de detecção, marcação ou não marcação de compostos, 

estabilidade dos metabólitos, solubilidade das amostras, volatilidade dos 

metabólitos, etc. O fato de os dados de diferentes plataformas analíticas serem 

complementares, e nem sempre comparáveis, para uma mesma amostra, tem se 

mostrado um obstáculo para a área metabolômica e a identificação de 

biomarcadores de relevância. (NAGANA GOWDA; RAFTERY, 2015). 

 
FIGURA 3 - PLATAFORMAS ANALÍTICAS NA DETERMINAÇÃO DO METABOLOMA SÉRICO 

 

 
 

FONTE: Adaptado de PSYCHOGIOS et al. (2011). 
LEGENDA: ESI, eletrocspray ionization. TLC, thin layer chromatography. FID, flame ionization 
detector. DFI, direct flow infusion. O diagrama de Venn demonstra análise comparativa entre 
diferentes plataformas analíticas na capacidade de detecção de metabólitos séricos. A baixa 
cobertura da espectroscopia por RMN, comparada a outras técnicas, explica-se, parcialmente, em 
razão das análises nesta plataforma terem sido realizadas exclusivamente com as frações solúveis 
do soro no estudo em questão. 

 

A área de pesquisa em metabolômica está em pleno desenvolvimento e 

novas técnicas e softwares têm surgido para atender as demandas da área, 

alguns problemas, porém, ainda persistem. Por exemplo, em uma comparação 

entre grupos (pacientes vs. controle ou tratados vs. controle), as diferenças entre 
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os metabólitos menos abundantes nas amostras podem ser mascaradas pela 

grande variação dos metabólitos mais abundantes nas amostras. (WORLEY; 

POWERS, 2014; YANG et al., 2015). 

 

1.1.5 RMN como ferramenta de análise metabolômica 

 

 A ressonância magnética nuclear fornece informações em resolução 

atômica de núcleos ativos, como 1H (próton), 13C (carbono) e 31P (fósforo), em 

abundância natural, ou núcleos de 13C e 15N (nitrogênio) enriquecidos 

isotopicamente; o deslocamento químico dos núcleos determina a posição da 

ressonância no espectro, de acordo com o ambiente químico, e o acoplamento 

escalar (J-coupling) define a estrutura dos picos por meio das conexões entre os 

spins; outros parâmetros importantes são as constantes do tempo de relaxação, 

T1 e T2, e o efeito nuclear Overhauser, que indicam as distâncias entre os spins, e 

o coeficiente de difusão (D), que depende do tamanho das moléculas. (BINGOL; 

BRÜSCHWEILER, 2014). 

A espectroscopia por RMN é uma plataforma analítica amplamente utilizada 

em análises metabolômicas em razão de diversas vantagens da ferramenta, entre 

as quais, destacam-se: análise de centenas de metabólitos em uma única amostra 

e experimento; excelente reprodutibilidade de resultados; análises quantitativas 

relativamente precisas; possibilidade de identificação de metabólitos 

desconhecidos; possibilidade de geração de perfis metabólicos sem necessidade 

de preparação ou separação de amostras biológicas; manutenção da integridade 

das amostras após as análises; e possibilidade de utilização in vivo. (ZHANG et 

al., 2011; KAPOOR et al., 2012; BINGOL; BRÜSCHWEILER, 2014; NAGANA 

GOWDA; RAFTERY, 2015; MARKLEY et al., 2017; EVERTS, 2018).  

 O número de análises metabolômicas realizadas e de compostos 

identificados por MS é superior ao por RMN, mas o potencial desta ferramenta 

ainda pode ser melhor explorado e ainda existem muitas moléculas importantes e 

alterações em vias metabólicas relevantes para a saúde humana que não foram 

identificadas; a técnica de RMN é especialmente vantajosa na identificação de 

compostos difíceis de ionizar e que requerem derivatização para as análises por 

MS; além disso a análise por RMN permite a identificação de compostos com a 
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mesma massa molecular e pode revelar a dinâmica de vias metabólicas. 

(MARKLEY et al., 2017).  

A metabolômica por RMN é uma ferramenta poderosa de investigação de 

alterações na homeostase em processos bioquímicos; em perfis metabolômicos 

de biofluidos, como sangue, urina e meio de cultivo celular, a análise por RMN é 

ideal, em razão da possibilidade de manter o biomaterial intacto e também pelas 

informações que a técnica fornece. (ZHANG et al., 2011). Perfis metabólicos por 

RMN tem aplicação em diversas áreas, como biofluidos, biologia celular, produtos 

naturais, farmacologia, meio ambiente e nutrição. (LARIVE; BARDING; DINGES, 

2015). 

Como exemplos de utilização da técnica, Liu et al. (2011) analisaram 

amostras de urina e soro de ratos após suplementação com cisteamina e 

identificaram uma diminuição de succinato e ácido cítrico na urina e de 

acetoacetato no soro, além de um aumento de lactato no soro, indicando 

perturbações no metabolismo energético. Jung et al. (2011) investigaram o plasma 

e a urina de pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais e encontraram 

biomarcadores indicativos do metabolismo por glicólise anaeróbica e deficiência 

de ácido fólico. Além disso, a metabolômica por RMN já foi utilizada para a 

identificação de metabólitos de interesse clínico em doenças como Alzheimer e 

câncer de próstata. (BARBA et al., 2008; JORDAN; CHENG, 2007). 

As desvantagens da técnica, que comprometem o número de metabólitos 

identificados e também a acurácia das análises quantitativas, são as limitações de 

sensibilidade em relação à concentração de compostos (~1μM) e de resolução na 

visualização dos espectros, em razão de sobreposições de sinais; uma análise 

metabolômica típica de uma linhagem celular por RMN é capaz de identificar entre 

20 e 60 metabólitos, em média, quando sabe-se que um sistema biológico 

comporta um número muito maior de compostos. (PSYCHOGIOS et al., 2011; 

BINGOL; BRÜSCHWEILER, 2014; NAGANA GOWDA; RAFTERY, 2015). 

 Os núcleos mais importantes em estudos por RMN são 1H, 13C, 15N e 31P;  

o próton é o mais sensível, presente quase 100% em abundância natural, sendo a 

técnica 1D de RMN de H1 a mais utilizada em análises metabolômicas; 

sequências de pulso 1D NOESY (nuclear Overhauser enhancement spectroscopy) 

(para misturas sem ou com poucas macromoléculas) e CPMG (Carr-Purcell-

Meiboom-Gill) (para amostras com macromoléculas), com supressão do sinal da 
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água, são os experimentos mais populares; os sinais de RMN de 13C têm uma 

janela espectral de 200 ppm comparadas a 10 ppm para o próton, apresentando, 

portanto, melhor dispersão de sinais, porém, com menor sensibilidade, em razão 

da baixa abundância natural (1,1%); análises 2D, como HSQC (heteronuclear 

single-quantum correlation) 1H-13C, oferecem alternativas para resolver as 

ambiguidades na identificação de metabólitos em misturas. (NAGANA GOWDA; 

RAFTERY, 2015; MARKLEY et al., 2017). 

Para análises quantitativas, a integração das áreas dos picos de interesse 

no espectro 1D permanece como uma ferramenta importante de quantificação em 

análises por RMN. (BHARTI; ROY, 2012). Se os picos de uma molécula em uma 

análise 1D de RMN de próton aparecem bem resolvidos, com uma relação 

sinal/ruído aceitável, a intensidade dos sinais pode ser correlacionada linearmente 

com a concentração relativa deste composto; um padrão interno, como TMSP (sal 

de sódio do ácido 3-trimetilsilil-2H4-propiônico), pode ser adicionado à amostra 

para determinação da concentração absoluta, uma vez que todos os sinais em um 

espectro de RMN têm a mesma sensibilidade, independentemente das 

propriedades físico-químicas dos metabólitos; em espectros adquiridos pela 

técnica 2D HSQC 1H-13C, no entanto, não existe esta correlação linear; além 

disso, a presença de alguns compostos em alta concentração, como, por exemplo, 

glucose e lactato, pode mascarar a presença de sinais menores e comprometer 

sua quantificação. (MARKLEY et al., 2017; NAGANA GOWDA; RAFTERY, 2015).  

Além disso, é preciso observar que amostras de células em cultivo com a 

presença de soro fetal bovino apresentam quantidades significativas de proteínas, 

que produzem sinais que interferem nas análises de RMN de prótons e podem 

resultar em concentrações superestimadas de metabólitos. (GOLDONI et al., 

2016). Psychogios et al. (2011), no entanto, encontraram resultados quantitativos 

de RMN, em geral, em concordância com os dados disponíveis na literatura 

científica em relação à análise do metaboloma sérico, confirmando a 

confiabilidade da plataforma para análises quantitativas. 

 

 

 

 

 



24 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
 Durante a resposta inflamatória, alterações metabólicas em células do 

sistema imunológico, como macrófagos, influenciam, não apenas a atividade e a 

função das células ou de um tecido, mas todo o desfecho da resposta 

imunológica, que é fundamental para a manutenção da homeostase tecidual e 

orgânica. (KABAT; PEARCE, 2017). O processo inflamatório agudo desregulado 

pode levar à doenças crônicas, localizadas ou sistêmicas, como a aterosclerose e 

a artrite reumatoide. (KAPOOR et al., 2012). 

 A importância da identificação de biomarcadores de atividade inflamatória 

para fins diagnósticos e terapêuticos, portanto, justifica a utilização de plataformas 

analíticas, como a espectroscopia por RMN, em análises imunometabolômicas, a 

fim de obter um panorama de possíveis alvos para o desenvolvimento de 

ferramentas laboratoriais otimizadas de estudo e, eventualmente, alvos 

terapêuticos anti-inflamatórios. (KAPOOR et al., 2012; EVERTS, 2018). 

 Existem estudos publicados com outras linhagens de macrófagos e com o 

uso de espectrometria de massas para a identificação de alterações metabólicas 

provocadas por estímulos inflamatórios (DENNIS et al., 2010, DALLI, J.; SERHAN, 

2012; LEE et al., 2017; LIU et al. 2017). Porém, uma análise metabolômica da 

linhagem celular RAW-Blue estimulada por LPS, que contemple as frações 

hidrofílicas e hidrofóbicas celulares, além do sobrenadante do cultivo celular, por 

meio da utilização de técnicas de RMN 1D e 2D, homonucleares e 

heteronucleares, permanece inédita na literatura científica e pode contribuir para 

estudos posteriores na área de imunometabolismo.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Realizar análise metabolômica de macrófagos murinos da linhagem RAW-

Blue sob estímulo inflamatório por lipopolissacarídeo bacteriano in vitro por meio 

de técnicas de ressonância magnética nuclear 1D e 2D, homonucleares e 

heteronucleares. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 

- Promover indução de resposta a estímulo inflamatório por 

lipopolissacarídeo bacteriano na concentração de 100 ng/mL em células da 

linhagem RAW-Blue; 

- Comparar qualitativamente as técnicas de detecção de resposta a estímulo 

inflamatório por lipopolissacarídeo por dosagem de óxido nítrico e por 

ensaio com QUANTI-Blue em células RAW-Blue; 

- Realizar análise metabolômica comparativa entre células RAW-Blue 

tratadas com 100 ng/mL de lipopolissacarídeo bacteriano para estímulo 

inflamatório e o grupo controle, não tratado; 

- Utilizar as técnicas de ressonância magnética nuclear 1D, RMN de 1H, e 

2D, HSQC 1H-13C-editado, para identificar os metabólitos presentes nas 

amostras de extrato celular hidrofílico e hidrofóbico, além do sobrenadante 

das células RAW-Blue; 

- Realizar análise comparativa entre os compostos presentes no meio de 

cultivo celular DMEM e o sobrenadante das células RAW-Blue tratadas e 

não tratadas com LPS; 

- Identificar biomarcadores de estímulo inflamatório celulares ou secretados  

para a linhagem celular RAW-Blue in vitro. 

 

2 METODOLOGIA 
 
2.1 LINHAGEM CELULAR 

 

A linhagem celular utilizada no presente trabalho foi a RAW-Blue (Mouse 

Macrophage Reporter Cell Line, livre de micoplasma) (InvivoGen, CA, EUA), 

aderente, derivada de macrófagos murinos RAW 264.7 (linhagem tumoral), que 

apresenta integração cromossomal de um gene repórter de fosfatase alcalina 

embrionária secretada (SEAP) expresso de forma estável e induzido pelos fatores 

de transcrição NF-κB e AP-1. Células RAW-Blue expressam diversos receptores 

de reconhecimento de padrões (PRRs), incluindo todos os TLRs (com exceção do 

TLR5), RIG-1, MDA-5, NOD1 E NOD2, sendo que a expressão de TLR3 e NOD1 é 

baixa. A presença de agonistas específicos destes receptores, portanto, induz vias 
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de sinalização que ativam NF-κB e AP-1, com a subsequente secreção de 

fosfatase alcalina embrionária, que pode ser detectada e medida no ensaio 

QUANTI-Blue, descrito no item 2.4.2. Células RAW-Blue podem ainda ser usadas 

como linhagem repórter de Dectina-1, receptor importante na imunidade inata 

antifúngica.  

 

2.2 CULTIVO CELULAR 

 

A linhagem celular RAW-Blue é resistente aos antibióticos zeocina e G418. 

Para os ensaios deste trabalho, as células foram mantidas em meio de 

crescimento (descrito a seguir) suplementado com 200 μg/mL de zeocina 

(InvivoGen, CA, EUA), antibiótico necessário para a manutenção do plasmídeo 

codificador de fosfatase alcalina embrionária secretada (secreted embryonic 

alcaline phosphatase, SEAP). Qualquer contaminação durante o cultivo celular 

pode ativar TLRs, resultando na ativação contínua inespecífica do gene repórter 

de SEAP. As células foram mantidas em frascos de cultivo celular tamanho médio 

(Jetbiofil, 75 cm2, Guangzhou, CHN), com meio de cultivo celular foi trocado duas 

vezes por semana e o subcultivo foi realizado quando as células alcançaram uma 

confluência de 70-80%, nunca chegando a 100%. Para desaderir as células dos 

fracos de cultivo celular, foram utilizados raspadores de células (cell scraper, SPL 

life sciences, Gyeonggido, SKR). Os ensaios descritos neste trabalho foram 

realizados utilizando células entre a quarta e a oitava passagem (recomenda-se 

nunca ultrapassar o número de vinte), mantidas sempre em estufa de incubação 

de cultivo celular (Sanyo, Modelo MCO17AC, Gunma, JAP), com temperatura de 

37°C e atmosfera de 5% de CO2 constantes. 
 

2.2.1 Meio de cultivo celular de crescimento e manutenção  

 

O meio de cultivo de crescimento e manutenção das células RAW-Blue 

utilizado neste trabalho foi o DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 4.5 g/L 

glucose, 2 mM de L-glutamine (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE), suplementado 

com 10% v/v de soro fetal bovino (Laborclin, Pinhais, PR, BRA), 50 mg/mL de 

penicilina, 50 mg/mL de estreptomicina (Prenstrep, Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

ALE), 100 μg/mL de normocina e 200 μg/mL zeocina (InvivoGen, CA, EUA). 
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2.2.2 Meio de cultivo celular de congelamento 

 

O meio de cultivo de congelamento das células RAW-Blue utilizado neste 

trabalho foi o DMEM 4.5 g/L glucose, 2 mM de L-glutamina (Sigma-Aldrich, 

Darmstadt, ALE), suplementado com 20% v/v de soro fetal bovino (Laborclin, 

Pinhais, PR, BRA), 50 mg/mL de penicilina, 50 mg/mL de estreptomicina 

(Prenstrep, Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) e 100 μg/mL de normocina 

(InvivoGen, CA, EUA), acrescido de 10% v/v de DMSO (Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

ALE). 

 

2.2.3 Meio de cultivo celular de testes 

 

O meio de cultivo de testes das células RAW-Blue para avaliação de 

estímulo inflamatório por QUANTI-Blue (descrito no item 2.3.2) utilizado neste 

trabalho foi o DMEM 4.5 g/L glucose, 2 mM de L-glutamina (Sigma-Aldrich, 

Darmstadt, ALE), suplementado com 10% v/v de soro fetal bovino inativado (56°C 

por 30 minutos) (Laborclin, Pinhais, PR, BRA), 50 mg/mL de penicilina, 50 mg/mL 

de estreptomicina (Prenstrep, Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) e 100 μg/mL de 

normocina (InvivoGen, CA, EUA). 

 

2.3 ESTIMULAÇÃO CELULAR POR LPS 

  

 As células da linhagem RAW-Blue foram plaqueadas em quatro frascos de 

cultivo celular (Jetbiofil, 75 cm2, Guangzhou, CHN) para crescimento até 

confluência de 70-80%. O meio de crescimento celular foi então retirado, os 

frascos lavados delicadamente com tampão fosfato-salino ou phosphate buffered 

saline - PBS 1x, estéril, por duas vezes, cuidando para não desaderir as células 

dos frascos, e o meio de cultivo trocado pelo meio de testes, descrito 

anteriormente. Duas garrafas foram incubadas desta forma por 24 h na condição 

de controle negativo. As outras duas tiveram no meio de testes acrescidos 100 

ng/mL de LPS (lipopolissacarídeo) (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) diluído em 

água livre de endotoxinas (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE), para estímulo 

inflamatório pelo mesmo período de incubação de 24 h. Decorrido o tempo de 

tratamento de um dia, uma alíquota de cada frasco em cultivo, controles e 
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tratados, foi recolhida para confirmação do estímulo inflamatório por dosagem de 

óxido nítrico e QUANTI-Blue, descritos na sequência. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. 

 

2.3.1 Dosagem de óxido nítrico 

 

 A enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) está presente em 

macrófagos murinos inflamatórios e gera NO para ação microbicida. (VAN DEN 

BOSSCHE; O’NEILL; MENON, 2017). A dosagem do óxido nítrico do 

sobrenadante das células RAW-Blue controle e estimuladas com LPS foi realizada 

indiretamente pela detecção dos metabólitos nitrito e/ou nitrato utilizando-se o 

reagente de Griess, como descrito por Ghasemi; Zahediasl & Azzi (2010), com 

adaptações. O teste de Griess é baseado na reação de diazotização de Griess, 

descrita em 1858, por Peter Griess. O nitrito é detectado pela formação de uma 

coloração avermelhada após reação do reagente de Griess com amostras 

contendo nitrito em meio ácido. Quando a sulfonamida é adicionada, os nitritos 

formam um sal de diazônio. Quando o agente corante azo (N-(1-naftil)-

etilenodiamina) é formado, uma cor avermelhada se desenvolve. 

No presente trabalho, o reagente de Griess 1:1 v/v foi preparado fresco a 

partir de soluções 1 % (m/v) de sulfanilamida e 0,1 % (m/v) de dicloreto N-(1-

nafitil)-etilenodiamina (NED) em 5% ácido fosfórico (Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

ALE). O reagente de Griess é armazenado em pó à temperatura ambiente e não 

deve ser armazenado por mais de três meses. Decorrido o tempo de 24 h de 

tratamento com LPS, uma alíquota de cada frasco controle e tratado das células 

foi removida, diluída em 50 % de água deionizada Milli-Q e misturada com o 

Reagente de Griess na proporção 1:1 v/v em uma placa de 96 poços de fundo 

chato (SPL life sciences, Gyeonggido, SKR). Após 10 minutos, foi possível 

observar a alteração da coloração do meio estimulado por LPS. A confirmação do 

não estímulo das células do grupo controle negativo e o estímulo das células 

tratadas pode ser realizada por espectrofotometria em leitor de microplacas 

(Berthold Technologies, ALE) em um comprimento de onda de 540-550 nm. Os 

experimentos foram realizados em triplicata. Para um resultado quantitativo é 

preciso preparar uma curva padrão com valores conhecidos de nitrito ou nitrato. 
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2.3.2 QUANTI-Blue 

 

 O QUANTI-Blue é um ensaio enzimático colorimétrico desenvolvido para 

determinar a atividade da fosfatase alcalina em uma amostra biológica, incluindo 

sobrenadantes de culturas celulares. O reagente promove a alteração do meio de 

cultivo de rosa para uma coloração roxa-azul na presença da atividade da enzima. 

A fosfatase alcalina embrionária secretada é uma forma truncada de fosfatase 

alcalina placentária, pertencente ao grupo das proteínas GPI ancoradas, é um 

gene repórter amplamente utilizado. A fosfatase alcalina embrionária é secretada 

no sobrenadante durante o cultivo celular, oferecendo, portanto, vantagem 

analítica sobre repórteres intracelulares. O ensaio por QUANTI-Blue permite a 

detecção da ativação de receptores NF-κB/AP-1, como consequência da ativação 

de TLRs (com exceção do TLR5), NOD1/2 e Dectina-1. 

 Para os ensaios descritos neste trabalho, a solução de QUANTI-Blue foi 

preparada seguindo as instruções do fabricante (InvivoGen, CA, EUA). Em uma 

placa de 96 poços com fundo chato foram adicionados 20 μL por poço de 

sobrenadante aliquotado de um dos fracos controles e tratados das células RAW-

Blue, em triplicatas. Foram então adicionados 180 μL da solução ressuspendida 

de QUANTI-Blue fresca a cada alíquota nos poços. A placa foi incubada em estufa 

de cultivo celular (Sanyo, Modelo MCO17AC, Gunma, JAP) por 2 h a temperatura 

de 37°C e atmosfera de 5% de CO2. Decorrido o tempo de incubação, a 

determinação da presença de atividade de fosfatase alcalina embrionária 

secretada foi realizada por observação da mudança da cor do meio de rosa para 

roxo-azul no grupo tratado, sem alteração no controle. O resultado pode ainda ser 

confirmado por leitor de microplacas (Berthold Technologies, ALE) por 

espectrofotometria em comprimento de onda entre 620-655 nm. Os experimentos 

foram realizados em triplicata. 

 

2.4 EXTRAÇÃO DE METABÓLITOS PARA ANÁLISE 

 

 Uma vez confirmadas as condições de não estímulo dos frascos de controle 

negativo e de estimulação inflamatória nos tratados com LPS, as amostras foram 

preparadas para as análises subsequentes como descrito por Santana-Filho et al., 

2017. Complementarmente, foi realizada a análise dos metabólitos extraídos do 
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meio de cultivo celular DMEM, isoladamente, para fins comparativos com a 

literatura científica e também com as amostras de sobrenadante das células RAW-

Blue.  

 

2.4.1 Meio de cultivo celular 

 

 O meio de cultivo de crescimento e manutenção das células, DMEM 4.5 g/L 

glucose, 2 mM de L-glutamina (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE), suplementado 

com 10% v/v de soro fetal bovino (Laborclin, Pinhais, PR, BRA), 50 mg/mL de 

penicilina, 50 mg/mL de estreptomicina (Prenstrep, Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

ALE), sem a adição dos antibióticos normocina e zeocina, foi aliquotado (500 μL) 

para análise metabolômica, de forma semelhante às amostras de sobrenadante 

descritas no item subsequente. A alíquota foi liofilizada (Liotop Modelo L101, São 

Carlos, SP, BRA) overnight, ressuspendida em 490 μl de água deuterada (D2O) 

acrescida de 10 μL de 1 mg/mL TMSP e analisada em equipamento de 

ressonância magnética nuclear, como descrito no item 2.5. 

 

2.4.2 Sobrenadante 

 

 O sobrenadante das células do grupo controle e tratado foram coletados, 

centrifugados a 4.000 rpm por 10 minutos (equipamento Hermle Z326K com rotor 

220.78, Wehingen, ALE) para precipitação de debris celulares em suspensão, o 

sobrenadante coletado e o pH de cada amostra medido e registrado utilizando-se 

medidor de pH em fita (Merck, Darmstadt, ALE), apresentando variação de valores 

entre 6,5 e 8. Uma alíquota de 500 μL de cada amostra foi então liofilizada (Liotop 

Modelo L101, São Carlos, SP, BRA) overnight, ressuspendida em 490 μL de água 

deuterada (D2O) acrescida de 10 μL de 1 mg/mL TMSP e analisada em 

equipamento de ressonância magnética nuclear, como descrito no item 2.5. 

 

2.4.3 Fração celular hidrofílica 

 

 As células RAW-Blue dos grupos controle e tratado foram coletadas com 

um raspador de células, centrifugadas a 4.000 rpm por 10 minutos (equipamento 

Hermle Z326K, com rotor 220.78, Wehingen, ALE) e lavadas com PBS 1x por 
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duas vezes. As células foram então lisadas em nitrogênio líquido, liofilizadas 

(Liotop Modelo L101, São Carlos, SP, BRA) overnight e pesadas. Cada frasco de 

75 cm2 forneceu uma quantidade mínima de 6 mg de massa de células. Para que 

as análises comparativas fossem qualitativas e quantitativas, a quantia de 6 mg 

por frasco foi selecionada para dar sequência aos experimentos. O conteúdo 

celular foi então extraído em tubos de 4 mL com tampa teflon com 

acetonitrila:água (1:1), utilizando-se vórtex, seguido de repouso de 10 minutos à 

temperatura ambiente, por três vezes consecutivas. Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas à 10.000 rpm em equipamento por 6 minutos e o 

sobrenadante foi coletado e liofilizado overnight, enquanto o pellet foi reservado 

para a extração lipídica, descrita no próximo item. A fração solúvel liofilizada foi 

ressuspendida em 490 μL de água deuterada (D2O) acrescida de 10 μL de 1 

mg/mL de TMSP e então analisada em equipamento de ressonância magnética 

nuclear, como descrito no item 2.5. 

 

2.4.4 Fração celular hidrofóbica 

 

 Os pellets resultantes das extrações das frações solúveis das células RAW-

Blue foram submetidos à extração lipídica. Cada pellet foi macerado, 

ressuspendido em clorofórmio:metanol (Tedia, Fairfield, OH, EUA) 3:1 (v/v), 

colocado no vórtex por cerca de 2 minutos e deixado em repouso por 30 minutos à 

temperatura ambiente. Em seguida, as amostras foram centrifugadas à 10.000 

rpm por 30 minutos (equipamento Hermle Z326K, com rotor 220.78, Wehingen, 

ALE). O sobrenadante coletado foi evaporado em soprador de bancada, liofilizado 

overnight e então ressuspendido em CDCl3:MeOD 3:1 (v/v) no volume total de 600 

μL para análise em equipamento de RMN, como descrito no item 2.5. 

 

2.5 ANÁLISES POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

Os solventes deuterados MeOD, CDCl3, D2O (99.9% D) e o padrão TMSP 

foram adquiridos das distribuidoras Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (Miami, 

U.S.A.) e Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). Os espectros foram obtidos a partir de 

soluções em D2O (490 μL acrescidos de 10 μL de 1 mg/mL de TMSP) ou CDCl3-

MeOD (3:1 v/v, 600 μL) à temperatura de 30°C, utilizando-se TMSP como 
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referência (δ = 0.00 ppm). Os espectros foram adquiridos em um equipamento 

Bruker AVANCE III 600 MHz ASCEND com uma sonda TXI (Bruker Biospin, ALE). 

Os experimentos 1D e 2D foram realizados como descrito por Santana-Filho et al., 

2017, com adaptações, em triplicatas. 

 

2.5.1 Experimentos 1D 

 

As análises de ressonância magnética nuclear de prótons (RMN de 1H) 1D 

foram realizadas utilizando-se um número de scans suficiente para fornecer uma 

razão Sinal/Ruído de pelo menos 2000/1 (pulso de 90°, tempo de relaxação de 4 

segundos, largura espectral de 10 ppm e tempo de aquisição de 7.7 segundos). 

Os experimentos foram realizados sem rotação de tubo e com o sinal do TMSP 

variando entre 0.8–1.0 Hz. A supressão do sinal da água foi obtido por 

pressaturação, utilizando-se a sequência de pulso 1D zgpr. Para permitir uma 

concentração estimada comparativa dos metabólitos, os espectros foram 

adquiridos utilizando-se uma sequência de pulso noesygppr1d.2, com 128 scans e 

um tempo de delay de 10 segundos. 

 

2.5.2 Experimentos 2D 

 

Os experimentos de ressonância magnética nuclear (RMN) 2D foram 

realizados utilizando-se a técnica heteronuclear single quantum coherence - 

HSQC 1H-13C editado, com correlação heteronuclear via transferência INEPT 

(insensitive nuclei enhanced by polarization transfer) dupla com desacoplamento 

durante a aquisição e pulsos de compensação na transferência INEPT com edição 

de multiplicidade durante a etapa de seleção (hsqcedetgpsp.3). Os espectros 

HSQC foram adquiridos utilizando-se 128 scans por série de pontos de dados de 2 

K × 400 W com preenchimento zero em F1 (4 K) antes da transformada de 

Fourier. 
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2.5.3 Metabolômica 

 

 Para a identificação dos metabólitos presentes nas amostras analisadas por 

RMN utilizou-se como padrão interno o TMSP, ajustado para δ 0,0 ppm. Os 

deslocamentos químicos dos compostos foram comparados aos dados disponíveis 

na literatura científica, com destaque para as publicações de Santana-Filho et al. 

(2017), Kostidis et al. (2017), Nagana Gowda et al. (2016), Goldoni et al. (2016), 

Wang et al. (2014), Shao et al. (2014), Shin et al. (2011), Fulmer et al. (2010), Fan 

e Lane (2008), Coen et al. (2003) e Casu et al. (1991).  

Como ferramentas complementares de análise, também foram consultados 

os bancos de dados HMDB (The Human Metabolome Database, versão 4.0) 

(WISHART et al., 2007, 2018) e BMRB (Biological Magnetic Resonance Data 

Bank) (ULRICH et al., 2008), disponíveis para consulta gratuitamente online.  

Para as análises quantitativas, foi realizada a integração dos picos de 

interesse nos espectros 1D de RMN de 1H, utilizando-se como padrão interno o 

TMSP, adicionado nas amostras previamente às análises por RMN, na 

concentração de 1 mg/mL. As diferenças quantitativas foram analisadas utilizando-

se as ferramentas estatísticas disponíveis no software GraphPad Prism 6, a partir 

dos dados de três experimentos independentes, para cada grupo analisado. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 ESTÍMULO INFLAMATÓRIO POR LPS 

 

As amostras contendo apenas meio de cultivo celular de crescimento e 

manutenção DMEM, como descrito no item 2.2.1, sem contato com a linhagem 

celular estudada, não apresentaram alteração visual qualitativa e quantitativa de 

coloração após realização dos ensaios com reagente de Griess e QUANTI-Blue. 

Por outro lado, as amostras contendo o sobrenadante de células RAW-Blue 

estimuladas por 24 h com 100 ng/mL de LPS apresentaram alteração qualitativa e 

quantitativa significativa de coloração, indicando a formação do corante azo (N-(1-

naftil)-etilenodiamina), no caso do ensaio com o reagente de Griess, e atividade da 

fosfatase alcalina, no ensaio com QUANTI-Blue. Os resultados, mostrados na 
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FIGURA 4 e no GRÁFICO 1, portanto, confirmam o estímulo das células para a 

resposta inflamatória esperada. 

 
FIGURA 4 - ESTÍMULO INFLAMATÓRIO DE CÉLULAS RAW-BLUE POR LPS 

  
REAGENTE DE GRIESS QUANTI-BLUE 

 
FONTE: A autora (2019). 

 

GRÁFICO 1 - ANÁLISE ESPECTROFOTOMÉTRICA DO ENSAIO COM QUANTI-BLUE 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: Análise espectrofotométrica do sobrenadante das células RAW-Blue submetidas ao 
ensaio com QUANTI-Blue. Os resultados mostrados, média ± desvio padrão, fazem referência a 
um experimento com três replicatas. Os dados foram analisados por meio do teste não paramétrico 
Kruskal-Wallis (GraphPad Prism 6), que apontou diferença significativa (P < 0.05) entre as médias 
das amostras do meio de cultivo DMEM, controle não estimulado por LPS e tratamento com LPS 
(100 ng/mL). 
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As amostras contendo o sobrenadante das células da linhagem RAW-Blue 

não estimuladas por LPS apresentaram alteração qualitativa e quantitativa sutil de 

coloração após a realização dos testes, em relação ao controle DMEM, o que 

indica uma produção celular basal dos compostos detectados pelas técnicas 

utilizadas neste estudo.  

Embora ambos os ensaios, detecção de NO por reagente de Griess e 

detecção da atividade enzimática da fosfatase alcalina por QUANTI-Blue, possam 

ser utilizados para avaliação do estímulo inflamatório de 100 ng/mL de LPS em 

células da linhagem RAW-Blue, o segundo foi avaliado como mais eficiente na 

estabilidade, clareza e reprodutibilidade dos resultados no presente estudo.  

 

3.2 MEIO DE CULTIVO CELULAR 

 

A análise de RMN de 1H da alíquota do meio de cultivo celular de 

crescimento e manutenção DMEM, suplementado com 10% v/v de soro fetal 

bovino, 50 mg/mL de penicilina e 50 mg/mL de estreptomicina, resultou na 

identificação de 35 compostos (ver FIGURA 5). Foi possível identificar todos os 

sinais descritos como integrantes do meio de cultivo pelo fabricante, com exceção 

de hipoxantina, niacinamida e piridoxina (presentes em baixa concentração).  

Outras variações encontradas, resultado, principalmente, do acréscimo do 

soro fetal bovino, estão de acordo com o descrito em trabalhos anteriores 

(GOLDONI et al., 2016; KOSTIDIS et al., 2017). Os compostos identificados entre 

δ 3.2 ppm e δ 3.9 ppm, são minoritários na amostra, uma vez que os sinais 

predominantes nesta região são oriundos da D-glucose (HMDB0000122), presente 

em alta concentração no meio de cultivo analisado. 
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FIGURA 5 - MEIO DE CULTIVO CELULAR DMEM (RMN DE 1H) 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: 1:isoleucina, 2:leucina, 3:valina, 4:treonina, 5:lactato, 6:lisina, 7:alanina, 8:arginina, 
9:acetato, 10:prolina, 11:glutamato, 12:metionina, 13:glutamina, 14:pantotenato, 15:succinato, 
16:piruvato, 17:piroglutamato, 18:aspartato, 19:creatina, 20:fosfocreatina, 21:asparagina, 
22:cistina, 23:tirosina, 24:colina, 25:fenilalanina, 26:triptofano, 27:histidina, 28:mio-inositol, 
29:inosina, 30:adenosina, 31:serina, 32:glicina, 33:D-frutose, 34:β-glucose, 35:ɑ-glucose. Entre 3.2 
ppm e 3.9 ppm (*) a intensidade dos sinais oriundos da D-glucose tende a ocultar a presença dos 
demais componentes da amostra. As referências comparativas para a identificação de todos os 
picos podem ser consultadas no APÊNDICE 1. 

 

3.3 SOBRENADANTE 

 

O resultado da análise do sobrenadante das células RAW-Blue dos grupos 

controle e tratado com LPS (100 ng/mL) pode ser observada na FIGURA 6. Foram 

identificados 42 compostos ao todo, em cada grupo, com pequenas variações de 

intensidade de sinal entre as amostras.  
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FIGURA 6 - SOBRENADANTE DO CULTIVO DE CÉLULAS RAW-BLUE (RMN DE 1H) 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: 1:isoleucina, 2:leucina, 3:valina, 4:3-metil-2-oxovalerato, 5:citrulina, 6:β-hidroxibutirato, 
7:treonina, 8:lactato, 9:lisina, 10:alanina, 11:arginina, 12:acetato, 13:glutamato, 14:prolina, 
15:metionina, 16:glutamina, 17:succinato, 18:pantotenato, 19:piruvato, 20:oxaloacetato, 
21:piroglutamato, 22:citrato, 23:creatina, 24:fosfocreatina, 25:asparagina, 26:cistina, 27:tirosina, 
28:aspartato, 29:colina, 30:taurina, 31:histidina, 32:mio-inositol, 33:serina, 34:inosina, 
35:adenosina, 36:glicina, 37:D-frutose, 38:β-glucose, 39:NAD+, 40:ɑ-glucose, 41:fenilalanina, 
42:formato. A região entre δ 3.2 pmm e δ 3.9 pmm (*) compreende os sinais oriundos da D-glucose 
misturados aos dos demais compostos minoritários. As referências comparativas para a 
identificação de todos os picos podem ser consultadas nos APÊNDICES 2 e 3. 

 

Da mesma forma que ocorreu com a análise do meio de cultivo celular 

DMEM no item 3.2, a região compreendida entre δ 3.2 ppm e δ 3.9 ppm no 

espectro do sobrenadante das células, tanto no grupo controle, quanto no grupo 

tratado com LPS, apresenta predominantemente sinais oriundos da D-glucose que 

compõem o DMEM, como mostrado na FIGURA 7. 
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FIGURA 7 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS SINAIS DE D-GLUCOSE (RMN DE 1H) 
 

 
 
 

FONTE: A autora (2019). 
LEGENDA: A: Recorte espectral de simulação de RMN DE 1H da D-glucose. B: Recorte (da 
mesma região de A) em espectro oriundo de análise experimental do sobrenadante das células 
RAW-Blue no grupo controle. Observa-se comparativamente a presença dos sinais da D-glucose 
no sobrenadante das células RAW-Blue. 

 

Os sinais da D-glucose se sobrepõem aos sinais das outras moléculas nos 

multipletos presentes na amostra, o que dificulta a identificação dos componentes. 

Algumas ambiguidades destes sinais foram resolvidas por meio da análise dos 

espectros 2D com a utilização da técnica de HSQC 1H-13C editado, como 

mostrado na FIGURA 8. 
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FIGURA 8 - SOBRENADANTE DAS CÉLULAS RAW-BLUE (HSQC 1H-13C EDITADO) 
 

 
 

FONTE: A autora (2019). 
LEGENDA: Os espectros 2D foram utilizados para resolver ambiguidades nas regiões com 
multipletos e sobreposição de sinais, como, por exemplo, a confirmação da presença do sinal da 
taurina (mostrado na imagem, acima e à direita) em uma região com alta concentração de sinais de 
D-glucose (a mesma mostrada na FIGURA 16). 

 

O aumento aparente da intensidade do sinal do lactato no grupo tratado 

com 100 ng/mL LPS, em relação ao controle (número 8 na FIGURA 6), não foi 

estatisticamente significativo (ver GRÁFICO 2), em razão, principalmente, do 

pequeno número de amostras. Da mesma forma, as demais diferenças entre os 

grupos estudados, como a presença do sinal do itaconato aumentado no 

sobrenadante do grupo de células tratadas com LPS, em relação ao grupo 

controle (ver FIGURA 9), não se mostraram reprodutíveis nas replicatas e foram 

desconsideradas como biomarcadores relevantes neste estudo. 
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GRÁFICO 2 - VARIAÇÃO DE INTENSIDADE DE SINAL DO LACTATO 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: A quantificação relativa do lactato foi realizada utilizando-se como referência o dupleto 
de prótons do grupo metil a δ 1.33 ppm, uma vez que o quarteto a δ 4.11 ppm pode ser afetado 
pela pressaturação da água e comprometer o resultado da integração dos sinais (KOSTIDIS et al., 
2017). A análise estatística realizada por meio do Teste T pareado (GraphPad Prism 6), com dados 
de três experimentos independentes, resultou em um P > 0.05, o que indica uma diferença não 
significativa entre os grupos controle e tratado com LPS (100 ng/mL). 

 
FIGURA 9 – ITACONATO NO SOBRENADANTE DAS CÉLULAS RAW-BLUE (RMN DE 1H) 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: Foi observado um aumento dos sinais referentes à molécula do itaconato em δ 5.377 
ppm e δ 5.855 ppm no sobrenadante das células tratadas com 100 ng/mL de LPS, em relação ao 
grupo controle, porém o resultado apresentou baixa reprodutibilidade entre os experimentos, 
excluindo-se, portanto, a possibilidade de uma análise estatística que confirme o itaconato como 
um biomarcador pró-inflamatório secretado para a linhagem celular RAW-Blue. 

 

Comparando-se as análises do meio de cultivo DMEM, descrito no item 3.2, 

e do sobrenadante das células RAW-Blue, tanto no grupo controle, quanto no 

tratado com LPS (100 ng/mL), foi possível observar a presença de alguns 

compostos distintos, relacionados, portanto, ao metabolismo celular.  
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Os sinais presentes no RMN de 1H dos sobrenadantes e ausentes no 

DMEM (item 3.2) são: 3-metil-oxovalerato (δ 1.059 ppm), β-hidroxibutirato (δ 1.217 

ppm), taurina (δ 3.244 ppm) e NAD+ (δ 4.701 ppm).  

A presença de nicotinamida adenina dinucleotídeo, NAD+, ainda que em um 

sinal de baixa intensidade, indica que houve rompimento da membrana celular em 

algum grau durante a manipulação e o processamento das amostras, uma vez que 

trata-se de um biomarcador de metabolismo celular interno (KOSTIDIS et al., 

2017). 

 

3.4 FRAÇÃO CELULAR HIDROFÍLICA 

 

 As análises das frações hidrofílicas das células RAW-Blue nos grupos 

controle e tratado com LPS (100 ng/mL) resultaram na identificação de 60 

compostos ao todo (ver FIGURA 10).  

Destaca-se que, diferentemente das amostras do sobrenadante das células 

(item 3.3), na fração celular hidrofílica, os sinais relativos ao itaconato em δ 5.377 

ppm e δ 5.855 ppm (número 24 na FIGURA 9), apareceram aumentados nas 

amostras tratadas com LPS e permaneceram discretos ou imperceptíveis nas 

amostras do grupo controle. Este resultado é inédito para a linhagem celular RAW-

Blue e confirma, juntamente aos testes com reagente de Griess e QUANTI-Blue, a 

ativação celular por meio de estímulo por LPS, uma vez que o itaconato já foi 

descrito como um biomarcador pró-inflamatório para outras linhagens de 

macrófagos murinos (VM-M3 e RAW 264.7) por Strelko et al. (2011). 

 Outras diferenças entre os grupos comparados, como a presença de um 

sinal de NAD+ (δ 8.851 ppm) no grupo tratado com LPS e a presença dos sinais 

acetato (δ 1.916 ppm), ATP (δ 4.328 ppm), D-glucosamina (δ 5.419 ppm) e AMP 

(δ 8.606 ppm) no grupo controle, não foram reprodutíveis e, portanto, não foram 

considerados biomarcadores relevantes para este estudo.  

Da mesma forma, os sinais característicos de etanol e metanol presentes 

em algumas amostras foram considerados resquícios de contaminação 

laboratorial comumente encontradas em análises metabolômicas (FULMER et al., 

2010). 
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FIGURA 10 - FRAÇÃO HIDROFÍLICA DO EXTRATO DE CÉLULAS RAW-BLUE (RMN DE 1H) 

 

 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: 1:isoleucina, 2:leucina, 3:valina, 4:etanol, 5:β-hidroxibutirato, 6:lactato, 7:lisina, 
8:alanina, 9:arginina, 10:ornitina, 11:acetato, 12:glutamato, 13:UDP-GlcNAc, 14:glutamina, 
15:glutationa, 16:oxaloacetato, 17:prolina, 18:pantotenato, 19:succinato, 20:piruvato, 
21:piroglutamato, 22:citrato, 23:metionina, 24:itaconato, 25:hipotaurina, 26:malato, 27:sarcosina, 
28:aspartato, 29:ɑ-cetoglutarato, 30:creatina, 31:colina, 32:histidina, 33:betaína, 34:N-óxido de 
trimetilamina, 35:taurina, 36:D-glucosamina, 37:metanol, 38:mio-inositol, 39:glicina, 40:glicerol, 
41:metiladenina, 42:serina, 43:fenilalanina, 44:5-oxoprolina, 45:treonina, 46:ATP, 47:β-glucose 
(oculto), 48:ɑ-glucose, 49:fosfoenolpiruvato, 50:UMP, 51:NAD+, 52:ADP, 53:fumarato, 54:tirosina, 
55:triptofano, 56:UDP-glucose, 57:uridina, 58:NADP+, 59:formato, 60:AMP. As referências 
comparativas para identificação de todos os picos podem ser consultadas nos APÊNDICES 4 e 5. 
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GRÁFICO 3 - INTENSIDADE DE SINAL DO ITACONATO NA FRAÇÃO HIDROFÍLICA  

 
FONTE: A autora (2019).  

LEGENDA: Aumento da intensidade do sinal do itaconato em δ 5.37 ppm nas células RAW-Blue 
tratadas com LPS (100 ng/mL), em relação ao grupo controle. A análise estatística realizada por 
meio do Teste T Pareado (GraphPad Prism 6), com dados de três experimentos independentes, 
resultou em um P < 0.05, o que indica um aumento significativo nas células estimuladas por LPS. 

  

Entre δ 6.0 ppm e δ 9.5 ppm (ver FIGURA 9), apareceram vários sinais 

relativos a coenzimas de reações de oxirredução, na sua forma oxidada, NAD+ 

(nicotinamida adenina dinucleotídeo) e NADP+ (fosfato de dinucleotídeo de 

adenina e nicotinamida), e aos mediadores energéticos celulares AMP, ADP e 

ATP (adenosina mono-, di- e trifosfato). Na região entre δ 8.4 ppm e δ 8.6 ppm 

todos os picos são referentes a um mesmo próton no anel da adenina que compõe 

as estruturas (ver FIGURA 11). (NAGANA GOWDA et al., 2016). 

 
FIGURA 11 - ESTRUTURA DA MOLÉCULA DE ATP  

 

 

FONTE: A autora (2019). 
LEGENDA: O próton referente aos sinais característicos das coenzimas de oxirredução (NAD+ e 

NADP+) e mediadores energéticos celulares (AMP, ADP e ATP) na região entre δ 8.4 ppm e δ 8.6 
ppm na análise por RMN de 1H aparece destacado com um asterisco (*). 
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3.5 FRAÇÃO CELULAR HIDROFÓBICA 
 

 Houve sobreposição de todos os sinais presentes nos espectros de RMN 

de 1H e HSQC 1H-13C editado dos extratos hidrofóbicos das células RAW-Blue do 

grupo controle em relação ao grupo tratado com LPS (100 ng/mL). Também não 

houve variação significativa na intensidade dos sinais entre os grupos. Não foi 

possível, portanto, identificar metabólitos lipídicos marcadores de estimulação 

celular inflamatória para a linhagem celular selecionada por meio dos métodos 

utilizados neste estudo. Existe uma dificuldade intrínseca à plataforma analítica de 

RMN na análise de lipídios, que pode explicar, pelo menos em parte, estes 

resultados inconclusivos. (NAGANA GOWDA; RAFTERY, 2015). Os resultados do 

grupo controle, idênticos aos do grupo tratado, são mostrados nas FIGURAS 12 e 

13, a seguir: 
 

FIGURA 12 - FRAÇÃO HIDROFÓBICA DO EXTRATO DE CÉLULAS RAW-BLUE (RMN DE 1H) 

 
FONTE: A autora (2019). 

LEGENDA: Chol:colesterol, Fβ:prótons adjacentes ao carbono 2, Fα:prótons adjacentes ao 
carbono 1, PE:glicerofosfoetanonolamina, PC:glicerofosfocolina, PI:glicerofosfoinositol, 
PS:glicerofosfoserina, DG:diacilglicerol, Cer:ceramida, TG:triacilglicerol, PLS:plasmalogênio, 
UFA:ácido graxo insaturado, SPH:esfingolipídio.  
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FIGURA 13 - FRAÇÃO HIDROFÓBICA DE CÉLULAS RAW-BLUE (HSQC 1H-13C EDITADO) 
 

 
 

FONTE: A autora (2019). 
LEGENDA: As referências da identificação dos sinais podem ser consultadas no APÊNDICE 6. 

 
1: Chol-C18 26: -CH=CH-(CH₂-CH=CH-)y (20:4;22:6) 
2: R-CH₃ 27: PE-2’ 
3: R-CH₃ 28: -N+(Me₃)₃ (PC) 
4: Chol-C21 29: PI-3’ 
5: -CH=CH-CH₂-CH₃ 30: Chol-C3 
6: Chol-C19 31: PC-2’ 
7: Chol 32: PI-4’ 
8: (CH₂)n 33: PI-2’ 
9: Chol 34: Gly-C3 (DG) 

10: Fβ:R-CH2-CH2-CO- 35: PI-6’ 
11: Fβ:CH=CH-CH₂-CH₂-CH₂-CO- 36: PI-1’ 
12: Chol 37: Cer-C2 
13: Chol 38: Gly-C3(PLS/PC/PE) 
14: Chol 39: Cer-C1/Gly-C3(PI)/PE-1’ 
15: Chol 40: Gly-C3(PI)/PE-1’ 
16: -CH=CH-CH₂-(18:1) 41: PC-1’ 
17: Chol 42: PLS-(=CH-) 
18: -CH=CH-CH₂-CH=CH- (18:2;20:4) 43: Gly-C1 (DG/TG/PC/PE/PI) 
19: -CH=CH-CH₂-CH₂-CH₂-CO- (20:4) 44: Gly-C2 (DG) 
20: Chol 45: Gly-C2 (PC/PE/PI) 
21: Chol 46: Mono-UFA 
22: Chol 47: Poly-UFA 
23: Fα:R-CH₂-CH₂-CO- 48: SPH 
24: -CH=CH-CH₂-CH₂-CO- (22:6) 49: SPH 
25: -CH=CH-CH₂-CH=CH- (18:2) 50: PLS (-O-HC=) 

 
 

 



46 

4 CONCLUSÕES 

 

 No presente projeto de pesquisa foi realizada a análise metabolômica, por 

meio das técnicas de RMN de 1H 1D e HSQC 1H-13C editado 2D, de amostras do 

extrato hidrofílico e hidrofóbico, além do sobrenadante, da linhagem celular de 

macrófagos murinos RAW-Blue, sob estímulo inflamatório por LPS in vitro, 

comparadas a amostras controle, não tratadas. Também foi realizada uma análise 

comparativa entre os compostos presentes no meio de cultivo celular DMEM e o 

sobrenadante das células RAW-Blue tratadas e não tratadas com LPS. 

A indução de resposta ao estímulo inflamatório por 100 ng/mL de LPS nas 

células do grupo tratado foi confirmada por duas técnicas, dosagem de NO com 

reagente de Griess e ensaio com QUANTI-Blue, sendo este último método 

considerado mais estável e reprodutível no presente estudo. 

Na análise metabolômica por RMN, considerados os grupos tratado e 

controle, no total, foram identificados 60 metabólitos nas frações celulares 

hidrofílicas, 50 sinais nas frações celulares hidrofóbicas e 42 metabólitos no 

sobrenadante do cultivo celular. No meio de cultivo celular DMEM foram 

identificados 35 compostos. 

Todas as moléculas identificadas nas amostras do cultivo celular, tanto em 

relação às moléculas celulares, quanto às secretadas, estão de acordo com o que 

já foi descrito na literatura científica em estudos metabolômicos semelhantes com 

outras linhagens celulares de mamíferos.  

O resultado de maior destaque oriundo da presente análise foi o aumento 

significativo do sinal do biomarcador pró-inflamatório itaconato observado na 

fração celular hidrofílica do grupo estimulado por LPS, em comparação ao grupo 

controle, resultado condizente com o esperado para células de macrófagos 

murinos em processos inflamatórios.  

Não foi possível identificar diferenças significativas entre os grupos nas 

frações celulares hidrofóbicas e no sobrenadante do cultivo celular. A análise 

comparativa entre os compostos presentes no meio de cultivo celular DMEM 

isolado e o sobrenadante das células RAW-Blue tratadas e não tratadas com LPS 

foi coerente com informações do fabricante do meio de cultivo e o esperado para o 

metabolismo das células.  
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A pouca quantidade de material para análise, a complexidade inerente às 

amostras biológicas, a sobreposição de sinais, a instabilidade inerente a alguns 

compostos, a semelhança estrutural entre algumas moléculas e a baixa 

concentração dos metabólitos tornaram a identificação das biomoléculas bastante 

desafiadora. Da mesma forma, o baixo número amostral comprometeu a análise 

estatística das diferenças quantitativas entre os grupos. 

Outras limitações do estudo foram a não padronização da passagem celular 

para análise (possibilidade de momentos de ciclos celulares diferentes afetarem o 

resultado da metabolômica) e a não padronização de reagentes (foram utilizados 

meios de cultivo e solventes para extração de lotes diferentes). Por fim, alterações 

sutis no pH das amostras resultaram em variações de deslocamento químico para 

um mesmo composto em diferentes amostras, o que dificultou a identificação dos 

metabólitos e também a padronização das análises quantitativas. 
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APÊNDICE 1 - DMEM COM SFB - RMN DE 1H 

 
Composto(s) δ 1H (ppm) grupo Referências 

TMSP 0.000 (s) CH  padrão interno 

isoleucina 0.938 (t) CH  1 

leucina 0.961 (t) CH  1 

isoleucina 0.982 (d) CH  1 

valina 1.005 (d) CH  1 

valina 1.035 (d) CH  1 

treonina 1.292 (d) CH  2 

lactato 1.331 (d) CH  2 

lisina/isoleucina 1.474 (m) CH /CH  3 

alanina 1.577 (d) CH  3 

lisina/leucina/arginina 1.720 (m) CH  1; 3 

lisina/leucina 1.850 (m) CH  4; 3 

acetato 1.918 (s) CH  5 

lisina/arginina/prolina 1.960 (m) CH/CH  3 

isoleucina/arginina/glutamato/prolina 2.047 (m) CH/CH  3; 5 

metionina 2.138 (s) CH  3 

glutamina/glutamato/metionina 2.242 (m) CH  3 

pantotenato/succinato/piruvato 2.404 (m) CH  1; 6; 4 

glutamina/piroglutamato 2.504 (m) CH  1; 4 

metionina 2.631 (t) CH  8 

aspartato 2.682 (m) CH  9 

aspartato 2.709 (m) CH  9 

dimetilsulfóxido 2.738 (s) CH  7 

lisina 3.011 (m) CH  4 

creatina 3.024 (s) N-CH  4 

fosfocreatina 3.037 (s) N-CH  4 

asparagina 3.047 (d) CH  3 

cistina/tirosina/aspartato 3.163 (m) CH  10; 3 

colina 3.206 (s) CH  1 

fenilalanina 3.240 (d) CH  3 

arginina/prolina 3.248 (m) CH  3; 11 

triptofano/tirosina 3.256 (d) CH  3 

pantotenato/prolina 3.412 (m) CH  12; 11 

histidina 3.458 (d) CH  3 
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pantotenato/triptofano 3.470 (m) CH  12; 3 

pantotenato 3.494 (s) CH  12 

pantotenato 3.509 (s) CH  12 

mio-inositol 3.531 (d) CH 1 

mio-inositol 3.547 (d) CH 1 

isoleucina/valina 3.625 (d) CH 13; 14 

glutamato/lisina 3.724 (m) CH 3 

alanina/arginina/glutamina 3.770 (m) CH 3 

inosina/adenosina/serina 3.841 (m) CH 3; 15 

glicina 3.890 (d) CH 3 

aspartato/D-frutose 3.900 (dd) CH 9; 16 

cistina/prolina/piroglutamato 4.177 (dd) CH 10; 11; 17 

beta-glucose 4.650 (d) CH 2 

alfa-glucose 5.236 (d) CH 2 

tirosina 6.876 (d) CH 2 

histidina 7.020 (s) CH 2 

tirosina 7.179 (d) CH 1 

fenilalanina 7.324 (d) CH 1 

fenilalanina 7.366 (m) CH 1 

fenilalanina 7.423 (m) CH 1 

histidina 7.724 (s) CH 1 

triptofano 7.744 (d) CH 2 

Referências: (1) SANTANA-FILHO et al., 2017; (2) GOLDONI et al., 2016; (3) FAN; LANE, 2008; (4) KOSTIDIS et al., 2017; 
(5) SHAO et al., 2014; (6) SHIN et al., 2011; (7) FULMER et al., 2010; (8) bmse000044; (9) HMDB0000191; (10) 

HMDB0000192; (11) HMDB0000162; (12) HMDB0000210; (13) HMDB0000172; (14) HMDB0000883; (15) HMDB0000187; 
(16) HMDB0000660; (17) HMDB0000267 
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APÊNDICE 2 - SOBRENADANTE - RAW-BLUE - CONTROLE - RMN DE 1H 

 
Composto(s) δ 1H (ppm) grupo Referências 

TMSP 0.000 (s) CH  padrão interno 

isoleucina 0.934 (t) CH  1 

leucina 0.957 (t) CH  1 

isoleucina 0.981 (d) CH  1 

valina 1.003 (d) CH  1 

valina 1.033 (d) CH  1 

3-metil-2-oxovalerato 1.059 (d) CH  4 

leucina/citrulina 1.156 (m) CH  8; 14 

beta-hidroxibutirato 1.217 (d) CH  8 

treonina 1.298 (d) CH  2 

lactato 1.326 (d) CH  1 

isoleucina/lisina 1.434 (d) CH  4 

alanina 1.467 (d) CH  16 

lisina/leucina/arginina 1.719 (m) CH  1 

lisina/leucina 1.863 (m) CH  4; 3 

acetato 1.912 (s) CH  5 

isoleucina/arginina/glutamato/prolina 2.040 (m) CH/CH  3; 5 

metionina 2.134 (s) CH  9 

glutamina 2.176 (q) CH  1 

glutamina/glutamato/metionina 2.249 (m) CH  3 

prolina 2.342 (dt) CH  1 

succinato 2.370 (s) CH  6 

pantotenato/piruvato/oxaloacetato 2.399 (t) CH  1; 4 

glutamina/piroglutamato/citrato 2.500 (m) CH  1; 4 

metionina 2.632 (t) CH  9 

dimetilsulfóxido 2.737 (s) CH  7 

lisina 3.010 (m) CH  4 

creatina 3.023 (s) N-CH  4 

fosfocreatina 3.035 (s) N-CH  4 

asparagina 3.045 (d) CH  3 

cistina/tirosina/aspartato 3.160 (m) CH  11; 3 

colina 3.201 (s) CH  1 

taurina 3.244 (t) CH  1 
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pantotenato/prolina 3.408 (m) CH  13; 12 

histidina 3.454 (d) CH  3 

mio-inositol 3.535 (m) CH 1 

glutamato/lisina 3.735 (m) CH 1 

alanina/arginina/glutamina 3.764 (m) CH 3 

serina/inosina/adenosina 3.835 (m) CH 8 

glicina 3.890 (d) CH 3 

aspartato/D-frutose 3.895 (dd) CH 10; 15 

lactato 4.107 (q) CH 1 

cistina/prolina/piroglutamato 4.172 (dd) CH 11; 12; 17 

beta-glucose 4.644 (d) CH 3 

NAD+ 4.701 (s) CH 18 

alfa-glucose 5.231 (d) CH 6 

tirosina 6.880 (d) CH 1 

histidina 7.024 (s) CH 4 

tirosina 7.182 (d) CH 1 

fenilalanina 7.323 (d) CH 1 

fenilalanina 7.366 (m) CH 1 

fenilalanina 7.421 (m) CH 1 

histidina 7.724 (s) CH 4 

formato 8.455 (s) CH 1 

Referências: (1) SANTANA-FILHO et al., 2017; (2) GOLDONI et al., 2016; (3) FAN; LANE, 2008; (4) KOSTIDIS et al., 2017; 
(5) SHAO et al., 2014; (6) SHIN et al., 2011; (7) FULMER et al., 2010; (8) WANG et al., 2014; (9) bmse000044; (10) 

HMDB0000191; (11) HMDB0000192; (12) HMDB0000162; (13) HMDB0000210; (14) HMDB0000904; (15) bmse000028; (16) 
HMDB0000660; (17) HMDB0000267; (18) bmse000054. 
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APÊNDICE 3 - SOBRENADANTE - RAW-BLUE - LPS - RMN DE 1H 

 
Composto(s) δ 1H (ppm) grupo Referências 

TMSP 0.000 (s) CH  padrão interno 

isoleucina 0.934 (t) CH  1 

leucina 0.958 (t) CH  1 

isoleucina 0.981 (d) CH  1 

valina 1.003 (d) CH  1 

valina 1.033 (d) CH  1 

3-metil-2-oxovalerato 1.059 (d) CH  4 

leucina/citrulina 1.156 (m) CH  8; 14 

beta-hidroxibutirato 1.218 (d) CH  8 

treonina 1.296 (d) CH  2 

lactato 1.326 (d) CH  1 

isoleucina/lisina 1.430 (d) CH  4 

alanina 1.466 (d) CH  16 

lisina/leucina/arginina 1.719 (m) CH  1 

lisina/leucina 1.859 (m) CH  4; 3 

acetato 1.913 (s) CH  5 

isoleucina/arginina/glutamato/prolina 2.040 (m) CH/CH  3; 5 

metionina 2.135 (s) CH  9 

glutamina 2.177 (q) CH  1 

glutamina/glutamato/metionina 2.248 (m) CH  3 

prolina 2.343 (dt) CH  1 

succinato 2.370 (s) CH  6 

pantotenato/piruvato/oxaloacetato 2.400 (m) CH  1; 4 

glutamina/piroglutamato/citrato 2.501 (m) CH  1; 4 

metionina 2.632 (t) CH  9 

dimetilsulfóxido 2.737 (s) CH  7 

lisina 3.010 (m) CH  4 

creatina 3.023 (s) N-CH  4 

fosfocreatina 3.035 (s) N-CH  4 

asparagina 3.045 (d) CH  3 

cistina/tirosina/aspartato 3.157 (m) CH  11; 3 

colina 3.202 (s) CH  1 

taurina 3.244 (t) CH  1 
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pantotenato/prolina 3.408 (m) CH  13; 12 

histidina 3.454 (d) CH  3 

mio-inositol 3.535 (m) CH 1 

glutamato/lisina 3.735 (m) CH 1 

alanina/arginina/glutamina 3.764 (m) CH 3 

serina/inosina/adenosina 3.835 (m) CH 8 

glicina 3.890 (d) CH 3 

aspartato/D-frutose 3.895 (dd) CH 10; 15 

lactato 4.107 (q) CH 1 

cistina/prolina/piroglutamato 4.173 (dd) CH 11; 12; 17 

beta-glucose 4.645 (d) CH 3 

NAD+ 4.703 (s) CH 18 

alfa-glucose 5.232 (d) CH 6 

tirosina 6.879 (d) CH 1 

histidina 7.022 (s) CH 4 

tirosina 7.182 (d) CH 1 

fenilalanina 7.324 (d) CH 1 

fenilalanina 7.366 (m) CH 1 

fenilalanina 7.421 (m) CH 1 

histidina 7.723 (s) CH 4 

formato 8.456 (s) CH 1 

Referências: (1) SANTANA-FILHO et al., 2017; (2) GOLDONI et al., 2016; (3) FAN; LANE, 2008; (4) KOSTIDIS et al., 2017; 
(5) SHAO et al., 2014; (6) SHIN et al., 2011; (7) FULMER et al., 2010; (8) WANG et al., 2014; (9) bmse000044; (10) 

HMDB0000191; (11) HMDB0000192; (12) HMDB0000162; (13) HMDB0000210; (14) HMDB0000904; (15) bmse000028; (16) 
HMDB0000660; (17) HMDB0000267; (18) bmse000054. 
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APÊNDICE 4 - FRAÇÃO HIDROFÍLICA - RAW-BLUE-CONTROLE - RMN DE 1H 

 
Composto(s) δ 1H (ppm) grupo Referências 

TMSP 0.000 (s) CH  padrão interno 

isoleucina 0.941 (t) CH  1 

leucina 0.964 (t) CH  1 

isoleucina 0.994 (d) CH  1 

valina 1.013 (d) CH  1 

valina 1.045 (d) CH  1 

leucina 1.160 (m) CH  2 

etanol 1.184 (t) CH  2 

beta-hidroxibutirato 1.220 (d) CH  2 

lactato 1.329 (d) CH  1 

isoleucina/lisina 1.434 (d) CH  3 

alanina 1.482 (d) CH  1 

lisina/leucina/arginina/ornitina 1.720 (m) CH  1; 3 

acetato 1.916 (s) CH  4 

glutamato/UDP-GlcNAc 2.055 (m) CH/CH  4; 3 

glutamina/glutamato/glutationa 2.148 (m) CH  4; 3 

oxaloacetato 2.233 (s) CH  5 

valina 2.284 (m) CH 2 

prolina/glutamato 2.356 (m) CH  1; 3 

glutamato 2.389 (d) CH  6 

pantotenato/succinato/piruvato/oxaloacetato 2.403 (m) CH  1; 7; 3 

piruvato 2.475 (s) CH  5 

glutamina/piroglutamato/citrato 2.525 (m) CH  1; 3 

metionina/citrato/hipotaurina/malato 2.647 (m) CH  2; 3 

sarcosina 2.729 (s) CH  15 

aspartato 2.793 (d) CH  3 

glutationa 2.979 (m) CH  4 

alfa-cetoglutarato 3.023 (d) CH  3 

creatina 3.040 (s) CH  1; 20 

ornitina 3.069 (d) CH  3 

colina 3.203 (s) CH  1 

histidina 3.225 (d) CH  3 

betaína/TMAO/taurina/D-glucosamina 3.267 (m) CH /CH /CH 9; 3 
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hipotaurina 3.349 (s) CH  3 

metanol 3.357 (s) CH  2 

taurina 3.425 (t) CH  3 

mio-inositol 3.525 (d) CH 3 

mio-inositol 3.541 (d) CH 3 

glicina 3.558 (s) CH  1 

mio-inositol 3.628 (m) CH 3 

glutamato/lisina 3.759 (m) CH 1 

alanina/glicerol 3.780 (m) CH 1 

betaína/metiladenina/D-glucosamina 3.897 (m) CH /CH /CH 9; 10; 3 

histidina/pantotenato/serina 3.928 (s) CH  1; 16 

serina 3.950 (t) CH  17 

serina 3.976 (d) CH  7 

fenilalanina 3.997 (d) CH  2 

mio-inositol 4.062 (t) CH 4 

lactato 4.107 (q) CH 1 

5-oxoprolina 4.175 (dd) CH 11 

treonina 4.254 (m) CH 4 

ATP 4.328 (m) CH 3 

beta-glucose 4.646 (d) CH 5 

pantotenato 4.713 (s) CH 16 

alfa-glucose 5.233 (d) CH 7 

D-glucosamina 5.419 (d) CH 5 

fosfoenolpiruvato 5.912 (s) CH  5 

UMP=CHβ/UDP-GlcNAc 5.984 (m) CH 1; 3 

NAD+ 6.051 (d) CH 3 

NAD+ 6.096 (d) CH 3 

ADP/ATP 6.152 (d) CH 12; 3 

fumarato 6.518 (s) CH 7 

tirosina 6.903 (d) CH 1 

histidina 7.060 (s) CH 3 

tirosina 7.199 (d) CH 1 

fenilalanina 7.335 (d) CH 1 

fenilalanina 7.381 (m) CH 1 

fenilalanina 7.434 (m) CH 1 

triptofano 7.547 (d) CH 3 

triptofano 7.740 (d) CH 3 
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histidina 7.776 (s) CH 3 

UDP-glucose/UDP-GlcNAc 7.945 (m) CH 7; 3 

uridina 7.984 (d) CH 13 

UMP=CHα 8.111 (d) CH 1 

NAD+ 8.162 (s) CH 3 

NAD+ 8.190 (s) CH 14 

nicotinamida 8.210 (m) CH 18 

metiladenina/ADP/ATP 8.276 (s) CH 10; 3 

NAD+/NADP+/metiladenina 8.417 (s) CH 7; 8; 10 

formato 8.432 (s) CH 19 

ADP/ATP 8.531 (s) CH 8 

AMP 8.606 (s) CH 8 

NAD+ 8.851 (d) CH 7 

NAD+ 9.161 (d) CH 7 

NADP+ 9.300 (s) CH 8 

NAD+ 9.341 (s) CH 7 

Referências: (1) SANTANA-FILHO et al., 2017; (2) WANG et al., 2014; (3) KOSTIDIS et al., 2017; (4) SHAO et al., 2014; (5) 
FAN; LANE, 2008; (6) GOLDONI et al., 2016; (7) SHIN et al., 2011; (8) NAGANA GOWDA et al., 2016; (9) HMDB0000043; 

(10) HMDB0011599; (11) HMDB0000267; (12) HMDB0000061; (13) HMDB0000296; (14) HMDB0000195; (15) bmse000160; 
(16) bmse000287; (17) bmse000048; (18) bmse000281; (19) bmse000203; (20) bmse000147. 
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APÊNDICE 5 - FRAÇÃO HIDROFÍLICA - RAW-BLUE - LPS - RMN DE 1H 

 
Composto(s) δ 1H (ppm) grupo Referências 

TMSP 0.000 (s) CH  padrão interno 

isoleucina 0.941 (t) CH  1 

leucina 0.964 (t) CH  1 

isoleucina 0.993 (d) CH  1 

valina 1.013 (d) CH  1 

valina 1.044 (d) CH  1 

leucina 1.160 (m) CH  2 

beta-hidroxibutirato 1.220 (d) CH  2 

lactato 1.328 (d) CH  1 

isoleucina/lisina 1.434 (d) CH  3 

alanina 1.482 (d) CH  1 

lisina/leucina/arginina/ornitina 1.720 (m) CH  1; 3 

glutamato/UDP-GlcNAc 2.055 (m) CH/CH  4; 3 

glutamina/glutamato/glutationa 2.148 (m) CH  4; 3 

oxaloacetato 2.233 (s) CH  5 

valina 2.284 (m) CH 2 

prolina/glutamato 2.358 (m) CH  1; 3 

glutamato 2.389 (d) CH  6 

pantotenato/succinato/piruvato/oxaloacetato 2.403 (m) CH  1; 7; 3 

piruvato 2.475 (s) CH  5 

glutamina/piroglutamato/citrato 2.525 (m) CH  1; 3 

metionina/citrato/hipotaurina/malato 2.648 (m) CH  2; 3 

sarcosina 2.729 (s) CH  15 

aspartato 2.802 (d) CH  3 

dimetilformaldeído 2.833 (m) CH  22 

glutationa 2.979 (m) CH  4 

alfa-cetoglutarato 3.023 (d) CH  3 

creatina 3.040 (s) CH  1 

ornitina 3.067 (d) CH  3 

colina 3.203 (s) CH  1 

histidina 3.225 (d) CH  3 

betaína/TMAO/taurina/D-glucosamina 3.267 (m) CH /CH /CH 9; 3 

hipotaurina 3.349 (s) CH  3 
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ácido itacônico 3.403 (s) CH  20 

taurina 3.429 (t) CH  3 

mio-inositol 3.525 (d) CH 3 

mio-inositol 3.541 (d) CH 3 

glicina 3.559 (s) CH  1 

mio-inositol 3.628 (m) CH 3 

glutamato/lisina 3.759 (m) CH 1 

alanina/glicerol 3.780 (m) CH 1 

betaína/metiladenina/D-glucosamina 3.897 (m) CH /CH /CH 9; 10; 3 

histidina/pantotenato/serina 3.928 (s) CH  3 

serina 3.950 (t) CH  17 

serina 3.978 (d) CH  7 

fenilalanina 3.998 (d) CH  2 

mio-inositol 4.062 (t) CH 4 

lactato 4.107 (q) CH 1 

5-oxoprolina 4.175 (dd) CH 11 

treonina 4.256 (m) CH 4 

beta-glucose 4.646 (d) CH 5 

pantotenato 4.714 (s) CH 16 

alfa-glucose 5.233 (d) CH 7 

ácido itacônico 5.377 (s) CH  21 

ácido itacônico 5.855 (s) CH  21 

UMP=CHβ/UDP-GlcNAc 5.984 (m) CH 1; 3 

NAD+ 6.049 (d) CH 3 

NAD+ 6.096 (d) CH 3 

ADP/ATP 6.152 (d) CH 12; 3 

fumarato 6.518 (s) CH 7 

tirosina 6.902 (d) CH 1 

histidina 7.074 (s) CH 3 

tirosina 7.199 (d) CH 1 

fenilalanina 7.334 (d) CH 1 

fenilalanina 7.380 (m) CH 1 

fenilalanina 7.433 (m) CH 1 

triptofano 7.547 (d) CH 3 

triptofano 7.740 (d) CH 3 

histidina 7.810 (s) CH 3 

UDP-glucose/UDP-GlcNAc 7.945 (m) CH 7; 3 
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uridina 7.984 (d) CH 13 

UMP=CHα 8.102 (d) CH 1 

NAD+ 8.163 (s) CH 3 

NAD+ 8.190 (s) CH 14 

nicotinamida 8.210 (m) CH 18 

metiladenina/ADP/ATP 8.276 (s) CH 10; 3 

NAD+/NADP+/metiladenina 8.415 (s) CH 10; 7; 8 

formato 8.431 (s) CH 19 

ADP/ATP 8.527 (s) CH 8 

NAD+ 8.851 (d) CH 7 

NAD+ 9.160 (d) CH 7 

NADP+ 9.300 (s) CH 8 

NAD+ 9.341 (s) CH 7 

Referências: (1) SANTANA-FILHO et al., 2017; (2) WANG et al., 2014; (3) KOSTIDIS et al., 2017; (4) SHAO et al., 2014; (5) 
FAN; LANE, 2008; (6) GOLDONI et al., 2016; (7) SHIN et al., 2011; (8) NAGANA GOWDA et al., 2016; (9) HMDB0000043; 
(10) HMDB0011599; (11) HMDB0000267; (12) HMDB0000061; (13) HMDB0000296; (14) HMDB0000195; (15) bmse000160; 
(16) bmse000287; (17) bmse000048; (18) bmse000281; (19) bmse000203; (20) HMDB0002092; (21) bmse000137; (22) 
FULMER et al., 2010. 
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APÊNDICE 6 - FRAÇÃO HIDROFÓBICA - RAW-BLUE-CONTROLE/LPS - HSQC 1H-13C 
 
 

Composto(s) δ 1H (ppm) δ 13C (ppm) Referências 

Chol-C18 0.693 12.00 1 

R-CH  0.874 22.90 1 

R-CH  0.885 14.20 1 

Chol-C21 0.926 18.90 1 

-CH=CH-CH -CH  0.979 14.41 1 

Chol-C19 1.016 19.70 1 

Chol 1.102 56.24 1 

(CH )n 1.267-1.310 22.89-32.16 1 

Chol 1,507 21.50 1 
Fβ:R-CH2-CH2-CO- 1,604 24.90 1 

Fβ:CH=CH-CH -CH -CH -CO- 1,700 25.00 1 
Chol 1.823 31.48 1 

Chol 1.841 28.56 1 

Chol 1.860 37.61 1 

Chol 1.964 32.19 1 

-CH=CH-CH -(18:1) 2.020 27.45 1 
Chol 2.024 40.10 1 

-CH=CH-CH -CH=CH- (18:2;20:4) 2.070 27.45 1 

-CH=CH-CH -CH -CH -CO- (20:4) 2.127 26.82 1 

Chol 2.171 36.78 1 

Chol 2.224 42.17 1 

Chol 2.243 42.21 1 

Fα:R-CH -CH -CO- 2.319 34.48 1 
-CH=CH-CH -CH -CO- (22:6) 2.403 34.40 1 

-CH=CH-CH -CH=CH- (18:2) 2.777 25.88 1 

-CH=CH-(CH -CH=CH-)y (20:4;22:6) 2.831 25.87 1 

PE-2’ 3.102 41.00 1 

-N+(Me )  (PC) 3.216 54.45 1 

CHD2OD 3.358 49.30 2 

PI-3’ 3.396 71.71 1 

Chol-C3 3.468 71.58 1 

PC-2’ 3.589 67.00 1 

PI-4’ 3.634 73.00 1 

PI-2’ 3.650 73.00 1 

Gly-C3 (DG) 3.693 60.97 1 

PI-6’ 3.786 72.21 1 

PI-1’ 3.881 77.1 1 

Cer-C2 3.934 54.50 1 

Gly-C3(PLS/PC/PE) 4.002 64.01 1 

Cer-C1/Gly-C3(PI)/PE-1’ 4.037 61.61 1 

Gly-C3(PI)/PE-1’ 4.242 59.24 1 
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PC-1’ 4.243 59.21 1 

PLS-(=CH-) 4.360 108.26 1 

Gly-C1 (DG/TG/PC/PE/PI) 4.416 62.02 1 

Gly-C2 (DG) 5.169 72.09 1 

Gly-C2 (PC/PE/PI) 5.233 70.78 1 

Mono-UFA 5.349 130.18 1 

Poly-UFA 5.376 128.67 1 

SPH 5.454 129.50 3 

SPH 5.712 134.70 3 

PLS (-O-HC=) 5.915 145.07 1 

CHCL3 7,439 77.70 3 

Referências: (1) SANTANA-FILHO et al., 2017; (2) COEN et al., 2003; (3) CASU et al., 1991. 
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