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• doença respiratória bovina (pneumonia);
• necrobacilose interdigital (podridão dos cascos);
• queratoconjuntivite.

Equinos

1 mL para 40 kg de peso vivo.
Via de aplicação: injeção subcutânea.

Carência:
Carne: 18 dias
Leite: não aplicar em animais produzindo
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a) Tulathromycin – A novel single-dose triamilide antimicrobial for respiratory diseases in cattle and swine. Veterinary Therapeutics, v.6, p.83-95, 2005.
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promove apoptose em neutrófilos e favorece o controle da
inflamação em bovinos*.
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Aspectos Importantes

Introdução

– DRAXXIN® (tulatromicina) induz apoptose
de neutrófilos em bovinos, um fenômeno
importante no controle do processo
inflamatório. Esse efeito pode ser observado
em neutrófilos circulantes e em leucócitos
presentes nos pulmões de bovinos tratados
com DRAXXIN®.
– O efeito pró-apoptótico de DRAXXIN® é
direto e ocorreu na presença ou ausência
da bactéria Mannheimia haemolytica,
indicando que esta propriedade independe
dos efeitos antimicrobianos da tulatromicina.
– DRAXXIN® inibiu a produção de
potentes mediadores pró-inflamatórios,
como Leucotrieno B4 e RNA mensageiro
da Interleucina-8.

DRAXXIN® (tulatromicina) é um antibiótico
macrolídeo de dose única e eficácia
clínica superior no tratamento de
queratoconjuntivites, podridão dos cascos e
infecções respiratórias dos bovinos. O efeito
antimicrobiano isolado pode não explicar
totalmente a superioridade clínica de
DRAXXIN®, verificada em diversos estudos
com bovinos confinados ou a pasto [1-4].

– DRAXXIN® inibiu eventos-chave que
regulam a inflamação e a sobrevivência
de neutrófilos bovinos ativados, como
a fosforilação da IKBα e a translocação
nuclear da subunidade p65 do Fator
Nuclear Kappa B.

A morbidade e a mortalidade causadas
pelas doenças respiratórias são, em grande
parte, causadas pela reação inflamatória dos
pulmões bovinos em resposta à presença de
patógenos, como Mannheimia haemolytica,
Histophilus somni, Mycoplasma bovis e
Pasteurella multocida. Em tecidos inflamados,
a produção de numerosos mediadores próinflamatórios e de produtos gênicos que
regulam a sobrevivência celular é controlada
pelo Fator Nuclear Kappa B (NF-KB). Durante
a evolução da Doença Respiratória dos
Bovinos (DRB), há elevação das concentrações

*DRAXXIN® é registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.345/2007, sendo indicado para bovinos no
tratamento terapêutico e metafilático da doença respiratória bovina associada com Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida,
Haemophilus somnus e Mycoplasma bovis; Tratamento de Queratoconjuntivite bovina associada a Moraxella bovis e Neisseria spp.; Tratamento
de necrobacilose interdigital causada por Fusobacterium necrophorum, Bacteróides melaninogenicus e B. nodosus.
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pulmonares de Interleucina-8 (CXCL8) e Leucotrieno B4 (LTB4),
os dois mais potentes ativadores de neutrófilos [5,6]. Esse
processo inibe a remoção de células inflamatórias por
apoptose normal (morte celular programada), de forma que
as células se acumulam e morrem por necrose no local da
inflamação, exacerbando o dano tecidual. Assim, a DRB
é um exemplo onde ambos os fatores de patogenicidade
bacteriana e grave processo inflamatório participam da
patogenia da doença.
Os estudos aqui apresentados foram realizados
para avaliar se DRAXXIN® apresenta benefícios
anti-inflamatórios adicionais às suas propriedades

antimicrobianas, o que poderia explicar sua
eficácia superior no ambiente clínico.
Definição de apoptose:
A palavra apoptose tem origem grega, e sua tradução literal
remete ao “cair de folhas ou pétalas”. Em biologia, significa um
tipo de morte celular programada, no qual a maquinaria celular
especializada é ativada para realizar uma seqüência ordenada
de eventos que conduzem à desagregação do DNA e morte
da célula, sem causar reação inflamatória. Este processo ocorre
durante o crescimento e o desenvolvimento do organismo, como
parte do envelhecimento celular natural, e também em resposta
à lesão celular, infecção ou exposição a drogas.

responsáveis pelo agravamento do processo inflamatório
nos pulmões de bovinos infectados pela M. haemolytica
[5]. DRAXXIN® inibiu a transcrição do RNA mensageiro
de CXCL8, normalmente induzida pelo LPS bacteriano em
neutrófilos bovinos (Figura 7).
Figura 7: Mensuração dos níveis relativos do RNA mensageiro de
CXCL8 em neutrófilos bovinos ativados por LPS bacteriano e tratados
com DRAXXIN® (LPS + TUL) ou não (LPS). Neutrófilos tratados com solução
veículo e não expostos ao LPS bacteriano serviram como controles
(Controle). *P < 0,05 (LPS vs. LPS + TUL).

Figura 7: DRAXXIN® inibiu a transcrição do RNA
mensageiro do mediador pró-inflamatório CXCL8
em neutrófilos bovinos.

Quadro Esquemático
Morte dos Neutrófilos pode ocorrer de duas formas:
Necrose

1

1

Células mortas e
seus fragmentos são
fagocitados por macrófagos

Liberação de mediadores
anti-inflamatórios pelos
macrófagos

Acúmulo de mediadores
pró-inflamatórios nos
tecidos adjacentes

3

Auxílio na resolução do
processo inflamatório.
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Amplificação do processo
inflamatório e lesão tecidual.
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Figura 4: Coloração fluorescente de neutrófilos bovinos tratados (DRAXXIN®)
ou não (Controle) com tulatromicina. A fluorescência verde indica a presença de
fosfatidilserina na membrana externa de neutrófilos, um fenômeno típico da morte
celular apoptótica. As lâminas foram carregadas com o mesmo número de células.

Figura 4: DRAXXIN® aumentou significativamente
a indução de apoptose em neutrófilos bovinos.

Controle

DRAXXIN®

3. A apoptose induzida por DRAXXIN® em
neutrófilos bovinos é independente de sua
atividade antimicrobiana.
DRAXXIN® induziu apoptose em neutrófilos, independentemente
da presença M. haemolytica (Figura 5).

4. DRAXXIN® inibiu a fosforilação de IKBα e
bloqueou a translocação nuclear da subunidade
p65 do NF-KB.
Devido ao fato de as enzimas envolvidas na cascata
apoptótica poderem clivar proteínas do NF-KB e, desse
modo, impedir a transcrição dos genes de vários mediadores
pró-inflamatórios, experimentos adicionais foram realizados
para avaliar se os efeitos pró-apoptóticos de DRAXXIN®
estão associados à modulação da sinalização de NF-KB.
Assim como ocorre em células pulmonares infectadas por M.
haemolytica, neutrófilos bovinos expostos aos LPS bacterianos
apresentam níveis elevados de IKBα fosforilado. O tratamento
das células com DRAXXIN® inibiu a indução da fosforilação
de IKBα pelos LPS bacterianos (Figura 6).
Figura 6: Leituras de densitometria (western blot) para IKBα fosforilada
em neutrófilos controle (Controle), ativados com LPS bacteriano (LPS)
ou ativados com LPS bacteriano e tratados com DRAXXIN® (LPS + TUL).
Dados de densitometria são expressos como porcentagem de actina
(gene constitutivo usado como referência). *P < 0,05 (LPS vs. LPS + TUL).

Figura 6: DRAXXIN® inibiu a fosforilação
de IKBα em neutrófilos bovinos ativados
por lipopolissacarídeo bacteriano.

Figura 5: Níveis de apoptose em neutrófilos em células bovinas incubados
com DRAXXIN® (TUL) ou não (Controle), na presença ou ausência de 2x107
M. haemolytica vivas. Valores foram calculados como taxa de absorbância
relativa aos valores observados no grupo Controle. *P < 0,05
(TUL vs. Controle).
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Figura 5: A indução de apoptose em neutrófilos
por DRAXXIN® é independente de sua atividade
antimicrobiana.
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De forma semelhante, DRAXXIN® preveniu a translocação da
subunidade p65 do NF-KB para o núcleo do neutrófilo, fenômeno
normalmente observado após a ativação pelo LPS bacteriano.
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5. Tulatromicina inibiu a transcrição do RNA
mensageiro de CXCL8.
A CXCL8 é um mediador pró-inflamatório e um dos principais

A importância anti-inflamatória dos neutrófilos
na apoptose:
Os macrófagos alveolares são responsáveis pela eliminação
de partículas estranhas e coordenação da resposta inflamatória
nos pulmões. Durante este processo, os macrófagos liberam
substâncias quimioatrativas que induzem a migração
de neutrófilos da corrente sanguínea para os pulmões.
A migração de neutrófilos para os sítios de infecção bacteriana
visa proteger rapidamente o hospedeiro da doença,
de forma que três horas após uma infecção bacteriana inicial
já é possível observarmos reações inflamatórias severas
nos pulmões.
A morte de neutrófilos pode ocorrer de dois modos: necrose
ou apoptose. Quando os neutrófilos morrem por necrose,
as células se rompem, liberando compostos tóxicos nos
tecidos, como radicais livres de oxigênio, enzimas proteolíticas
e proteínas catiônicas [7]. Esta liberação descontrolada
de moléculas reativas amplia ainda mais a lesão inflamatória
local. No pulmão de um animal com DRB, a infiltração de
neutrófilos e a apoptose estão descontroladas, culminando em
acúmulo de neutrófilos necróticos nos tecidos pulmonares [8],
danos inflamatórios extensos, insuficiência pulmonar e morte.
Em contraste à necrose, a apoptose de neutrófilos, contribui
para a resolução da inflamação [9]. Na apoptose, não
há extravazamento de conteúdo celular para o meio
extracelular, pois as células apoptóticas e os seus fragmentos
são removidos de forma ordenada por macrófagos (Quadro
Esquemático) [9,10]. Mais significativamente, a eliminação
dos neutrófilos que sofreram apoptose pelos macrófagos
não induz a liberação de mediadores pró-inflamatórios em vez disso desencadeiam a produção de mediadores
anti-inflamatórios por aqueles macrógafos [11]. Portanto, a
remoção de neutrófilos apoptóticos por fagocitose favorece
a resolução do processo inflamatório e, por isso, tem sido
proposta como novo alvo terapêutico para as doenças
inflamatórias [12-14].
A forma como os neutrófilos morrem e são
eliminados (apoptose ou necrose) ditará o
resultado final do processo inflamatório. A necrose
amplificará a inflamação, enquanto a apoptose
auxiliará na resolução do processo.

Efeitos anti-inflamatórios dos macrolídeos:
Tradicionalmente, considera-se que os benefícios clínicos
dos antibióticos são devidos somente à sua eficácia
antimicrobiana. No entanto, recentes estudos científicos
indicam que alguns antibióticos também atuam diretamente
no processo inflamatório, o que potencialmente maximiza
a eficácia clínica. Este fenômeno tem sido observado em
estudos com macrolídeos [15,16], nos quais observaramse modulação do recrutamento dos neutrófilos para o local
da inflamação, alteração de secreção de compostos tóxicos
pelos neutrófilos, redução da produção de mediadores
pró-inflamatórios e indução da morte celular por apoptose.
No entanto, os mecanismos relacionados às atividades
pró-apoptótica e anti-inflamatória dos macrolídeos ainda
não estão elucidados. Estas observações sugerem que a
eficácia clínica superior de DRAXXIN® pode se dar através
de efeitos imunomoduladores, que auxiliam na resolução
do processo inflamatório.
Utilizando modelos experimentais de doença respiratória
em bezerros em complemento a estudos com células
extraídas de bovinos, os objetivos dos estudos aqui
demonstrados foram:
1) Avaliar os efeitos de DRAXXIN® na indução da apoptose
em neutrófilos;
2) Determinar se DRAXXIN® altera a produção de
mediadores pró-inflamatórios;
3) Avaliar os efeitos de DRAXXIN® sobre a cascata de
sinalização de NF-KB.

Métodos
1. Estudos em bezerros vivos
Bezerros machos saudáveis da raça Holandesa, com 2
a 3 semanas de idade, foram aleatoriamente distribuídos
para receber um dos seguintes tratamentos: 1) Controle:
administração intratraqueal de 10 mL de solução tampão,
sem endotoxina; 2) Bezerros infectados, não tratados e
desafiados com M. haem.: administração intratraqueal de
10 mL de solução tampão contendo 2 x 108 M. haemolytica
vivas (biotipo A sorotipo 1, estirpe B122), sem endotoxina
e injeção subcutânea de solução veículo; ou 3) Bezerros
infectados e tratados com TUL: administração intratraqueal
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3. Análises estatísticas
Os dados foram analisados por análise de variância,
e as médias comparadas por meio do teste de Tukey.
Significância estatística foi considerada quando P < 0,05.
Os valores numéricos foram expressos como média ± erro
padrão da média (EPM).
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Figura 1: Níveis de apoptose de leucócitos em amostras de lavados
bronco-alveolares isolados de bezerros submetidos ao tratamento
Controle, desafiados com M. haemolytica (M.haem) ou tratados com
DRAXXIN® e infectadas com M. haemolytica (M. haem + TUL), três horas
após a infecção. Os valores foram calculados como taxa de absorbância
relativa aos valores mensurados no grupo Controle. *P <0,05.

Figura 1: DRAXXIN® induziu a apoptose de
neutrófilos em pulmões de bovinos infectados
por M. Haemolytica.
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Figura 3: Indução de apoptose em (A) células epiteliais (EPI), fibroblastos
(FIB), células endoteliais (END), monócitos circulantes (MON), macrófagos
(MAC) e neutrófilos (NEU) bovinos, tratadas com DRAXXIN® ou (B) ceftiofur
(CEFT), oxitetraciclina (OXITET), penicilina G (PEN-G), em concentrações
equimolares. Os valores foram calculados como a taxa de absorbância
relativa aos valores observados em células controle incubadas com HBSS.
*P < 0,05 (PMN vs. Controle; TUL vs. Controle).

M. haem + TUL

Três horas após a infecção, os lavados bronco-alveolares dos
bezerros infectados com M. haemolytica, mas não do grupo
Controle, apresentaram elevadas contagens bacterianas e de
neutrófilos (> 90% das células). O tratamento com DRAXXIN®
diminuiu significativamente a contagem bacteriana nos
pulmões 24 horas após a infecção (60 bactérias/mL vs. 2,5
x 106 bactérias/mL), mas não influenciou a contagem de
neutrófilos dos bezerros infectados (M. haem vs. M. haem +
TUL; P > 0,05).

Figuras 3A e 3B: A apoptose induzida por
DRAXXIN® é, ao menos parcialmente, célula
e droga seletiva.
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Após 24 horas da infecção, observou-se aumento significativo
da concentração de LTB4 no lavado broncoalveolar de
bezerros infectados e não tratados; esta produção adicional
de LTB4 não ocorreu em animais tratados com DRAXXIN®
(Figura 2).
Figura 2: Concentrações de LTB4 em lavados bronco-alveolares
de bezerros submetidos ao tratamento Controle, infectados com
M. Haemolytica (M. haem) ou infectados com M. haemolytica e tratados
com DRAXXIN® (M. haem + TUL), 24 horas após a infecção. *P < 0,05
(M. haem vs. Controle); *P < 0,05 (M. haem + TUL vs. M.haem).

Para investigar os efeitos pró-apoptóticos in vivo da tulatromicina,
neutrófilos foram incubados com várias concentrações de
tulatromicina. Após 30 minutos de incubação, 1 mg/mL e 2 mg/mL
de tulatromicina resultaram em aumento significativo de apoptose
comparado com o controle. Após duas horas de incubação,
50 mg/mL e 0,5 mg/mL de tulatromicina também induziram
apoptose de neutrófilos. Consistentemente com estudos anteriores,
nos quais o acúmulo de tulatromicina no meio intracelular de
neutrófilos foi 26 vezes superior às concentrações extracelulares
[17], e considerando os resultados previamente mencionados,
selecionou-se a concentração de 2 mg/mL de tulatromicina para
os estudos posteriores, visando melhor simular as condições
fisiológicas. DRAXXIN® induziu apoptose em neutrófilos, mas não
em células endoteliais pulmonares, células epiteliais, fibroblastos
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2. DRAXXIN® induziu apoptose, mas não necrose,
em neutrófilos circulantes bovinos. O efeito é célula
e droga seletivo.
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Experimentos adicionais foram realizados em células
purificadas, expostas ou não a várias concentrações de
tulatromicina ao longo do tempo (os dados aqui apresentados
são de 2 mg/mL de DRAXXIN® durante 30 minutos). Os
efeitos de DRAXXIN® na apoptose em neutrófilos e monócitos
circulantes foram avaliados comparativamente a células
epiteliais, endoteliais pulmonares e fibroblastos traqueais
bovinos adquiridas comercialmente (ATCC, Manassas, VA,
EUA). A indução de apoptose de neutrófilos também foi
avaliada após exposição a concentrações equimolares
de ceftiofur, oxitetraciclina e penicilina G. Utilizaramse neutrófilos previamente ativados por LPS bacteriano e
a técnica de western blotting para avaliar os efeitos de
DRAXXIN® sobre eventos-chave na ativação do NF-KB
(fosforilação de IKBα e translocação nuclear da subunidade
p65). Isolamento de RNA e real-time PCR foram realizados
para quantificar o RNA mensageiro de CXCL8 em neutrófilos
similarmente ativados por exposição a LPS bacteriano
(1 mg/mL). Os resultados são apresentados nas figuras
3 a 7.

1. DRAXXIN® induziu a apoptose em leucócitos
de bezerros infectados com M. haemolytica e
inibiu a produção de LTB4 nos pulmões.
Números significativamente elevados de leucócitos
apoptóticos foram encontrados nos lavados bronco-alveolares
de bezerros tratados com DRAXXIN® em comparação aos
bezerros infectados tratados com veículo ou dos animais
infectados e sem tratamento. (Figura 1).

traqueais, monócitos circulantes ou macrófagos bovinos (Figura
3A). Em concentrações equimolares, DRAXXIN® induziu apoptose
em neutrófilos, o que não ocorreu com a penicilina, ceftiofur ou
oxitetraciclina (Figura 3B). Sabe-se que a morte programada dos
neutrófilos não afeta a sua migração para o local da inflamação,
nem interfere nas suas atividades antimicrobianas [9-12].
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2. Estudos em células purificadas

Figura 2: DRAXXIN® inibiu a produção de LTB4
pró-inflamatório em pulmões bovinos infectados.

Leucotrieno B4 (pg/mL)

Práticas de cuidados experimentais foram realizados
de acordo com as normas do Conselho Canadense de
Cuidados Animais. Amostras de lavados bronco-alveolar
foram obtidas entre três e 24 horas após a inoculação para
contagem bacteriana e avaliação das concentrações de
LTB4. Os resultados são apresentados nas Figuras 1 e 2.

Resultados

Nível relativo de apoptose

de 10 mL de solução tampão contendo 2 x 108 M.
haemolytica vivas, sem endotoxina e injeção subcutânea
de 2,5 mg/Kg de tulatromicina (1 mL de DRAXXIN® para
cada 40 Kg de peso corporal) no momento da infecção
intra-traqueal.
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A avaliação de neutrófilos corados com iodo propídio
Annexin-V-FITC confirmou que DRAXXIN® induz apoptose
celular, mas não necrose (Figura 4).
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