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Introdução
O efeito dos ácidos graxos (AG) na morte de leucócitos tem sido estudado principalmente em
linfócitos humanos e em linhagens de Jurkat e Raji. No entanto, existem poucos estudos
sobre o efeito deste metabólito em neutrófilos.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é verificar os mecanismos envolvidos na apoptose de neutrófilos
induzida por ácidos graxos.
Metodologia
Investigamos o efeito dos seguintes AG: esteárico (18:0), oléico (18:1) e docosahexaenóico
(DHA, 22:6). Neutrófilos humanos foram previamente tratados durante 30 minutos, 1, 2 e 3 h
com concentração não tóxica 100 µM e tóxica 200 µM do ácido esteárico; 250 µM dos ácidos
oléico e DHA. O efeito destes sobre a expressão da proteína pró-apoptótica (Bax) foi
determinado por western blotting. As vias de indução da morte extrínseca, com participação
de receptores de membrana (caspase 8) e intrínseca, com participação da mitocondria
(caspase 9 e caspase 3) foram avaliadas através da determinação da atividade das
caspases por fluorometria.
Resultados
O tratamento dos neutrófilos com estaurosporina (1 mM) estimulou a atividade da caspase 9
após 1 h de incubação, não havendo diferença na ativação desta após 2 e 3 h. Já a ativação
da caspase 3 foi mais tardia ocorrendo somente após 2 e 3 h de incubação. O tratamento
dos neutrófilos com concentração tóxica dos ácidos esteárico, oléico e DHA induziu uma
cinética de ativação diferente da caspase 9. O ácido DHA (250 µM) não alterou a atividade
da caspase 9 nos neutrófilos após 30 minutos, 1, 2 e 3 horas de incubação. No entanto, os
ácidos oléico (250 µM) e esteárico (200 µM) ativaram esta caspase após 30 minutos e 1 hora
de incubação, respectivamente. A ativação da caspase 3 foi igual para os ácidos graxos
testados, sendo ativada a partir de 2 h de incubação. Além disso, os ácidos oléico e DHA em
concentração tóxica (250 µM) aumentaram a expressão da proteína pró apoptótica Bax nos
neutrófilos cultivados por 3 h. Em conclusão, os ácidos graxos podem induzir morte de
neutrófilos por vias diferentes.
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