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6. CONCLUSÕES

A solução hipertônica foi eficaz em reduzir a lesão pulmonar causada pela pancreatite. Sua

principal ação foi aumentar a expressão de HSP70 e reduzir a infiltração neutrofílica

juntamente com seus efeitos deletérios, entre elas a atividade da MMP-9. Também

observou-se um aumento nos níveis de IL-10 que têm efeito protetor sobre o tecido. Essas

alterações moleculares indicam que a SHT modifica a maquinaria celular reduzindo a

reposta inflamatória, protegendo o tecido contra a agressão.



aumento do peso do pulmão indicaria um maior acúmulo de fluidos neste

órgão, podendo levar à alterações funcionais principalmente nas trocas

gasosas e consequentemente à um comprometimento funcional orgânico.

Neste modelo, o tratamento volêmico com solução fisiológica ou SHT não

causaram edema.

As informações obtidas mostram um novo mecanismo envolvido no

efeito protetor da solução hipertônica sobre a lesão tecidual. Este

mecanismo depende de vias complexas que individual ou coletivamente

interferem na resposta celular e promovem proteção durante condições

patológicas.



processos dependentes de espécies reativas [129]. A habilidade da solução

hipertônica modular a produção de espécies reativas já foi descrita [5],

entretando é necessário realizar outras medidas dos produtos envolvidos no

estresse oxidativo e no sistema antioxidante neste modelo.

As citocinas investigadas, IL-6, TNF-α e IL-10, sofreram poucas

alterações no tecido pulmonar. IL-6 e  TNF-α são citocinas pró-inflamatórias,

enquanto IL-10 é anti-inflamatória. Essas citocinas estão intimamente

envolvidas na resposta inflamatória e podem contribuir com a lesão local

ocasionada pela PA. Nos períodos estudados houve aumento, apenas na

concentração de TNF-α e IL-10, 24 horas após a PA. Todos os grupos com

pancreatite, independente de tratamento, evidenciaram aumento na

concentração de TNF-α. Importante notar que embora o grupo SH exiba

aumento na concentração desta citocina, neste mesmo período sua

concentração de IL-10 é maior que nos grupos sem tratamento ou que

receberam solução fisiológica. Estes dados sugerem que mesmo

tardiamente a solução hipertônica pode modular a resposta inflamatória por

aumentar a concentração de IL-10.

A relação de peso relativo dos órgãos pode dar uma idéia do acúmulo

de líquido nos mesmos e, embora não seja um método muito sensível, é de

obtenção simples e confiável. O tratamento volêmico com o uso de grandes

volumes assim como processos inflamatórios severos estão associados a

edema tecidual [132]. Entretanto nem a indução de PA nem o tratamento

alteraram o peso relativo do pulmão, indicando que a PA e reposição

volêmica não causaram aumento da água extravascular pulmonar. O



A peroxidação lipídica é um importante indicador de estresse

oxidativo. O malondialdeído (MDA) gerado pela oxidação dos lipídeos

presentes nas membranas celulares é um dos produtos da peroxidação

lipídica e sua dosagem é usada como índice de estresse oxidativo de forma

comparativa. A rigor, o malondialdeído é analisado através de HPLC, nossa

metodologia é mais apropriadamente descrita como análise de TBARS. Os

níveis de TBARS aumentam em todos os animais submetidos à PA e a

reperfusão com solução hipertônica não altera a taxa de peroxidação

lipídica. Radicais livres e outras espécies reativas derivadas de radicais

existem nas células e tecidos em concentrações baixas, mas mensuráveis.

Esta concentração é determinada pelo balanço entre as taxas de produção e

remoção controlada por diferentes componentes e enzimas antioxidantes

[129]. Quando a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) excede

a habilidade do sistema antioxidante ocorre o estresse oxidativo e o acúmulo

de produtos da peroxidação lipídica [130].

Sepse, lesão de isquemia/reperfusão e pancreatite são caracterizadas

por inflamação local e sistêmica com recrutamento de macrófagos e

neutrófilos. Estas células geram mediadores tóxicos, e a aderência dos

neutrófilos às células alvo tanto desencadeia a formação de EROs quanto é

induzida por estes produtos [129]. Entretanto, alguns produtos, como

Espécies Reativas de Nitrogênio (ERN) e os componentes antioxidantes,

provêm efeitos citoprotetores contra insultos químicos decorrentes de

agentes que geram estresse oxidativo [129,131]. Este equilíbrio antioxidante

ou regulação redox pode ser importante para minimizar a lesão tecidual nos



constitutivamente em muitos tecidos entretanto, nova síntese de HSPs

ocorre rapidamente [96]. Após 12 horas, apenas a SHT foi capaz de elevar e

acumular os níveis protéicos de HSP70, neste período, o acúmulo de HSP70

coincide com a redução dos níveis de MMP-9.

Um dos objetivos deste trabalho foi investigar se SHT exerceria seus

efeitos sobre as MMPs via HSPs. Usando regressão linear simples nós

analisamos possíveis correlações entre a os RNAs das HSPs e o o RNA da

MMP-9. As analises mostraram correlações positivas entre os RNAs das

HSP 60, 70 e 90 e o da MMP-9. A corelação reforça os papel das HSPs em

regular a MMP-9. Anteriormente, mostramos que a presença da MMP-9 no

pulmão está relacionada aos PMNs, uma vez que estes representam a

primeira linha de defesa durante o processo inflamatório e a MMP-9 contribui

com a migração destas células através do endotélio. Sendo a produção de

HSP uma resposta do tecido à lesão e sabendo que a molécula de adesão

ICAM-1 pode ser inibida pela HSP70, nós postulamos uma outra via pela

qual as HSPs poderiam modular a MMP-9. Nesta via a sequencia de

ativação das células endoteliais, a saber, expressão de ICAM-1, infiltração

de neutrófilos e liberação de MMP-9, foi quebrada pela HSP, sendo este o

efeito primário da solução hipertônica. A literatura mostra em diferentes

modelos de SIRS que a SHT reduz a infiltração neutrofilíca por regular a

expressão de moléculas de adesão [9,26,29]. Em trabalho recente, nosso

laboratório mostrou que SHT aumenta a expressão de HSP70 após choque

hemorrágico [4]. O estresse hiperosmótico induzido pela SHT ativa vias

moleculares resultando no aumento da HSP70 e seus efeitos protetores.



chaperonas moleculares, as HSPs estão envolvidas na síntese, degradação,

dobramento, transporte e translocação de proteínas [96,98,124] e mais

recentemente, há um aumento das evidências de que sob certas

circunstâncias elas podem ser liberadas para o meio extracelular e modular

uma variedade de atividades imunoregulatórias [98]. Escolhemos as HSPs

60, 70 e 90 para este estudo, pois essas proteínas sabidamente podem

modular MMPs [125-127].

Quatro horas após a indução de PA, os níveis protéicos de HSP60 e

90 diminuem significativamente e tendem a retornar aos níveis basais após

12 e 24 horas. Strowski et al. [128] observaram resultado semelhante quanto

à expressão protéica de HSP60, no tecido pancreático, pós indução de

pancreatite com altas doses de ceruleína, e sugere que os baixos níveis de

HSP60 estariam envolvidos no desenvolvimento da pancreatite.

Ao observarmos a expressão de HSP90 notamos que em 12 horas,

os grupos ST e SF acionam sua maquinaria transcricional a fim de recuperar

seus níveis protéicos. Contudo o grupo SH, neste período exibe níveis

basais de RNAm e um pronunciado aumento nos níveis protéicos. Sabe-se

que as HSPs podem ter sua transcrição negativamente regulada pelos níveis

protéicos.

Os níveis de HSP70 mostram o mesmo padrão observado nos níveis

transcricionais de MMP-9. Há uma regulação diferencial da HSP70, em 4

horas os animais que receberam solução fisiológica ou SHT exibiram

aumento nos níveis transcricionais e protéicos. Provavelmente, a infusão de

fluido por si só modifica os níveis de HSP70. As HSPs estão presentes



Para realizar suas funções fisiológicas ou patológicas as MMPs

devem ser ativadas e/ou inibidas apropriadamente, e em muitos casos um

aumento na expressão de MMPs é acompanhado pelo aumento na

expressão de um ou mais inibidores teciduais de MMPS (TIMPs) [11]. Estão

descritos quatro genes diferentes para TIMPs, sendo eles TIMP-1, -2, -3 e –

4. TIMP-1 é um potente inibidor de MMP-9 e TIMP-2 também pode inibir

MMP-9 mas com menor efetividade [123].  Interações no sistema MMP/TIMP

produzidas pela SHT podem representar um nível extra de regulação de

forma a previnir a ativação enzimática. Porém, não observamos aumento na

expressão de TIMP-1 após infusão com SHT, o RNAm e expressão protéica

deste inibidor parecem depender das alterações sofridas pela MMP-9. Nesse

modelo, a reposição volêmica após pancreatite causa modificações na

resposta inflamatória tecidual, a redução nos níveis MMP-9 são

concomitantes à redução do infiltrado inflamatório. Observamos uma

correlação entre a atividade da MMP-9 e a atividade da mieloperoxidase,

confirmando que a redução dos níveis de MMP-9 não se devem à expressão

de seu inibidor, TIMP-1. A SHT mostrou-se eficaz em reduzir o dano tecidual

por modular os níveis de MMP-9, entretanto resta saber quais as vias

envolvidas neste mecanismo de regulação.

Insultos severos, como a pancreatite, alteram profundamente os

mecanismos homeostáticos do organismo e ativam respostas celulares

complexas. Mecanismos citoprotetores são essenciais para a sobrevivência

celular durante condições de estresse. Um dos mais importantes

mecanismos de proteção celular envolve as HSPs [90,112]. Como



hipertonicidade pode modular a interação PMN-célula endotelial por reduzir a expressão de

moléculas de adesão presentes em ambos PMNs e endotélio, esses efeitos da SHT

contribuem para a redução do dano tecidual.

Caracterizada a redução de lesão pela SHT, a próxima etapa foi verificar se a

modulação de MMPs estava envolvida em seu efeito protetor. As MMPs –2 e –9 foram

analisadas quanto à sua atividade, produção e transcrição gênica. Nossos resultados

mostram que a MMP-2 está presente constitutivamente no tecido pulmonar, detectamos sua

produção, atividade e transcrição no pulmão dos animais normais. Nem a indução da PA

nem o tratamento alterou os níveis basais de MMP-2 no pulmão. Do mesmo modo, Keck et

al. [22] observaram níveis constitutivos de MMP-2 em extratos de tecido pulmonar após a

indução da PA. Diferente da MMP-2, a MMP-9 está presente no tecido normal em níveis

baixos, que aumentam após a indução da PA. O tratamento com SHT foi acompanhado por

importante redução na produção e atividade da MMP-9 em 12 horas. Sendo a degradação

da matriz extracelular uma das características da lesão pulmonar, a diminuição das MMPs

indica uma redução da lesão durante a progressão da PA.

Interessados em investigar o possível mecanismo envolvido na

modulação das MMPs pela SHT analisamos a expressão gênica de MMP-9.

Neste modelo, o RNAm da MMP-9 aumentou em 4 horas,  apenas nos

animais que receberam expansor volêmico, indicando que a infusão de fluido

por si só pode modular os níveis transcricionais. Efeitos semelhantes já

foram relatados em modelo de choque hemorrágico [10,11] mostrando que a

modulação gênica após reposição volêmica é dependente do fluido utilizado.

Diferentes soluções podem modular diversos genes envolvidos na resposta

à lesão. Os animais que não receberam tratamento poderiam regular a

ativação de MMP-9 localmente, independente de nova síntese protéica.

Contudo, o grupo SH mostra importante redução no RNAm de MMP-9, que

coincide com o perfil observado nos zimogramas.



5. DISCUSSÃO

A solução hipertônica tem sido extensivamente utilizada em pesquisas clínicas e

experimentais na tentativa de validar o seu uso clínico. Entretando  o mecanismo de ação

relacionado à resposta protetora e anti-inflamatória promovida pela SHT ainda não é

suficientemente compreendido. Utilizando um modelo de lesão pulmonar associado a

pancreatite aguda (PA), mostramos que a SHT pode proteger o tecido pulmonar por

modular a HSP70 e prevenir o acúmulo e ativação da MMP-9 através da redução do

infiltrado de neutrófilos.

A PA é geralmente acompanhada de importante comprometimento sistêmico,

responsável pela morbimortalidade associada à doença. Embora sua patogênese

permaneça incerta, a inflamação disseminada é caracterizada pela indução da síndrome da

resposta inflamatória sistêmica (SIRS) [19,53]. O primeiro sinal da SIRS durante a PA é

freqüentemente associado às complicações pulmonares devidas à sídrome da angústia

respiratória aguda (SARA) [67,121]. A resposta inflamatória envolve mediadores celulares e

humorais, incluindo citocinas, mediadores lipídicos e espécies reativas de oxigênio (EROS)

[122]. Geralmente, postula-se que o dano tecidual seja decorrente da ativação de células

inflamatórias [monócitos periféricos, macrófagos alveolares e neutrófilos (PMNs)],

residentes ou recrutados para os pulmões, onde causam aumento da permeabilidade à

proteínas e ruptura da membrana basal. Um marcador deste estado inflamatório é a

infiltração aguda de neutrófilos mediada pela interação leucócito-célula endotelial [23].

A atividade da mieloperoxidase (MPO) e a contagem de PMNs no tecido

evidenciaram acúmulo de neutrófilos no pulmão após a indução da PA. Observamos que

em 12 horas o tratamento com SHT foi capaz de reduzir a infiltração de neutrófilos no tecido

pulmonar. Estes resultados eram esperados, outros autores já descreveram os efeitos da

SHT sobre os PMNs [8,9,13,19]. A seqüência de eventos na passagem dos PMN para os

tecidos está bem caracterizada e é dependente da interação destas células com o endotélio.

O recrutamento de neutrófilos é conseqüência da ativação do complemento e da

estimulação da expressão de moléculas de adesão durante o processo inflamatório [9].  A



Figura 15: Porcentagem de água presente no tecido pulmonar

A porcentagem de água presente nos pulmões foi avaliada pela relação entre o peso úmido e o
peso seco do tecido. Não foram observadas diferenças entre os grupos experimentais.

Figura 14: TBARS

A peroxidação lipídica aumentou nos grupos  grupos submetidos a PA em 12 e 24 horas
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Figura 13: Citocinas Pulmonares

Em (A) Dosagem de IL-6 no homogenato de pulmão, em (B) dosagem de IL-
10 e em (C) dosagem de  TNF-α.
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Figura 12: Correlacões

Os gráficos mostram as seguintes correlações: (A) RNAs HSP60 e MMP-9; (B) RNAs
HSP70 e MMP-9;  RNAs HSP90 e MMP-9 e em (D) atividade da mieloperoxidase (MPO) e
atividade de MMP-9.
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Figura 11:  Expressão de HSP90

A1 - Expressão Gênica: géis representativos da expressão de HSP90 e de rRNA.
A2- Densitometria das bandas do RT-PCR. O RNAm da HSP90 está aumentado nos

grupos ST e SF em relação ao controle em 12 h. No mesmo período, o grupo SH
exibe redução nos níveis de transcrição.

B1- Expressão Proteíca: Western Blotting representativo de HSP90.
B2- Densitometria das bandas de HSP90. A expressão de HSP90 sofre redução 4h

após a indução da PA. Não há diferença entre os tratamentos.
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Figura 10:  Expressão de HSP70

A1 - Expressão Gênica: géis representativos da expressão de HSP70 e de rRNA.
A2- Densitometria das bandas do RT-PCR. O RNAm da HSP70 está aumentado nos

grupos SF e SH. Em 12 e 24 horas todos os grupos submetidos a PA exibem
aumento no RNAm.

B1- Expressão Proteíca: Western Blotting representativo da HSP70.
B2- Densitometria das bandas de HSP70. A expressão de HSP70 está aumentada nos

grupos SF e SH em 4 horas. Em 12 horas o grupo SH exibe importante aumento
na expressão da HSP70. Em 24 horas não há diferença entre os grupos.



Figura 9:  Expressão de HSP60

A1 - Expressão Gênica: géis representativos da expressão de HSP60 e de rRNA no pulmão.
A2- Densitometria das bandas do RT-PCR.
B1- Expressão Proteíca: Western Blotting representativo de HSP60 no pulmão.
B2- Densitometria das bandas de HSP60.  A expressão de HSP60 sofre redução 4h após a indução da
PA. Não há diferença entre os tratamentos.
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# p< 0,05 vs ST

Figura 8:  Expressão de TIMP-1

A1 - Expressão Gênica: géis representativos da expressão de TIMP-1 e de rRNA.
A2- Densitometria das bandas do RT-PCR. O RNAm está aumentado em todos os

períodos após a indução da PA.

B1- Expressão Proteíca: Western Blotting representativo da expressão de TIMP-1.
B2- Densitometria das bandas de TIMP-1.  A expressão de TIMP-1 está reduzida no

grupo SH em 12h comparado ao grupo ST.
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1,10 fenatrolina

EDTA

92 kDa
88 kDa

70 kDA
66 kDA

MMP-9

MMP-2

A

B

C

Figura 7: Inibição da atividade enzimática por 1,10 fenantrolina e EDTA

Em (A) zimografia do lisado de pulmão de animais dos grupos controle, PAST, PAS e PA/H em 4
horas. Gel incubado em tampão de revelação contendo 1,10 fenatrolina (B), em (C) gel incubado em
quelante no cálcio EDTA. As bandas gelatinolíticas observadas em (A) são completamente inibidas
tanto pela 1,10 fenatrolina quanto pelo EDTA. Essa inibição por quelante de cálcio e metais pesados
(zinco) mostra que as bandas observadas em A são devido a ação de MMPs. Os mesmos controles
foram feitos para outros períodos, obtendo-se os mesmo resultados.
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Figura 6:  Expressão de MMP-9

A1 - Expressão Gênica: géis representativos da expressão de MMP-9 e de rRNA.
A2- Densitometria das bandas do RT-PCR. O RNAm da MMP-9 aumenta nos grupos

SF e SH em 4 horas, e nos grupos ST e SF em 12 horas. O grupo SH exibe
redução na transcrição no período de 12 horas.

B1- Expressão Proteíca: Zimograma representativo da expressão de MMP-9. A enzima
exibe tanto sua forma latente quanto a forma ativa, com os respectivos pesos
moleculares de 92 e 88 kDa.

B2- Densitometria das bandas de MMP-9. A expressão de MMP-9 aumentou após
indução de PA. O grupo SH em 12 horas exibe menor expressão que os grupos ST
e SF.
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Figura 5:  Expressão de MMP-2

A1 - Expressão Gênica: géis representativos da expressão de MMP-2 e de rRNA.
A2- Densitometria das bandas do RT-PCR.

B1- Expressão Proteíca: Zimograma representativo da expressão de MMP-2. A enzima
exibe tanto sua forma latente quanto a forma ativa, com os respectivos pesos
moleculares de 72 e 66 kDa.

B2- Densitometria das bandas de MMP-2.
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Figura 4: Atividade das Metaloproteinases 2 e 9

A1) O zimograma  exibe a forma ativa da MMP-2 com peso molecular de 66 kDa.
A2) Densitometria das bandas de MMP-2. Não houve diferença entre os grupos .

B1) O zimograma  exibe a forma ativa da MMP-9 com peso molecular de 88 kDa.
B2) Densitometria das bandas de MMP-9. A atividade de MMP-9 aumentou após

indução de PA. O grupo SH em 12 horas exibe menor atividade que os grupos ST e
SF.
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 Figura 3: Infiltrado Inflamatório

A) Atividade de Mieloperoxidase – MPO: A atividade da MPO aumentou em todos os grupos
submetidos a PA e está diminuída nos animais tratados com solução hipertônica no período de
12 horas.
B) Neutrófilos Alveolares (PMN): Total de neutrófilos (PMN) por área de septo alveolar. O
número de PNM por área aumentou em todos os grupos com PA. Em 4 horas o grupo past
exibe maior número de células que os grupos tratados. Em 12 horas o grupo pah mostra
importante redução na celularidade alveolar.
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períodos, 4 e 12 horas, nenhuma alteração nos níveis de TNF foram

observadas. Em 24 horas, os níveis de TNF aumentam nos animais com PA

(p<0,001, ST vs controle; p<0,01, SF vs controle e p<0,05, SH vs controle),

mas não há diferença entre os grupos. Quanto à IL-10 (Figura 13B), apenas

em 24 horas é que se observa aumento na concentração tecidual desta

citocina. O grupo controle exibe niveis basais de IL-10 que tendem a diminuir

com a induçao da PA. Em 12 horas, os grupos ST e SF exibem menor

concentração em relação ao controle (p<0,05), entretanto a SHT mostrou-se

eficaz em manter a produção de IL-10 próximos ao basal. Em 4 horas, não

há alteração na produção desta citocina.

4.7. Malondialdeído ou TBARS

A PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA FOI DETERMINADA PELA MEDIDA DOS NÍVEIS DE

TBARS NO TECIDO PULMONAR 4, 12 E 24 HORAS APÓS A INDUÇÃO DA PA. NÍVEL

BASAL DE TBARS FOI VISTO NO TECIDO PULMONAR DOS ANIMAIS CONTROLE

(FIGURA 14). OS NÍVEIS DE TBARS AUMENTARAM SIGNIFICATIVAMENTE NOS

GRUPOS PA APÓS 12  E  24 HORAS (P<0,05 VS CONTROLE). NÃO HÁ DIFERENÇAS

ENTRE OS GRUPOS COM PA EM NENHUM DOS PERÍODOS ESTUDADOS.

4.8. Edema Pulmonar

O edema pulmonar foi avaliado pela determinação da porcentagem de

água no órgão. Não houve diferença na porcentagem de água no tecido

mesmo após indução da PA em nenhum dos períodos estudados (Figura

15).



HSP90 em 4 horas (p<0,001 vs controle). Em doze horas há um pequeno aumento no grupo

SH, mas não há significância.

4.5. Correlações

A Figura 12 exibe as correlações entre os níveis transcricionais de  HSP60 e MMP-

9, HSP70 e MMP-9; HSP90 e MMP-9, e entre a atividade da mieloperoxidase e a atividade

da MMP-9, no período de 12 horas. Correlação positiva foi observada entre as seguintes

variáveis:

1) RNAs da HSP60 e MMP-9 [R=0,73; Rsqr= 0,53; p<0,001;

HSP60=0,246+(0,768*mmp9)];

2) RNAs da HSP70 e da MMP-9 [R=0,75; Rsqr=0,56; p<0,001; (HSP70=-

0,00846+(0,081*MMP9)];

3) RNAs da HSP90 e MMP-9 [R=0,64; Rsqr=0,42; p=0,001;

HSP90=0,246+(0,737*MMP9)];

4) O infiltrado de neutrófilos (MPO) e a atividade da MMP-9 no tecido pulmonar

[R=0,54; Rsqr=0,29; p<0,004; MPO=0,216+(0,0788*MMMP9)].

4.6. Citocinas Pulmonares

As citocinas IL-6, TNF-α e IL-10 foram dosadas a partir de

homogenato de pulmões (Figura 13). Os animais controle exibem

concentração basal de IL-6. Nos periodos de 4 e 24 horas, não há diferencas

entre os grupos. Em 12 horas os grupos SF e SH exibem menor

concentração de IL-6 que o grupo ST (Figura 13A; p<0,05). A concentração

de TNF-α aumenta em todos os grupos 24 horas após a indução da PA

quando comparados ao controle (Figura 13C; p<0,05). Nos primeiros



Níveis transcricionais da HSP60 podem ser observados no grupo

controle, e estes não sofrem alterações após a indução da PA (Figura 9).

Observa-se expressão protéica constitutiva nos animais controle, que

diminui em todos os grupos com PA em 4 horas (p<0,01 vs controle). Em 12

e 24 horas a expressão retorna aos níveis basais. Não há diferença entre os

grupos com PA.

4.4.2. Heat Shock Protein 70 – HSP70

Níveis constitutivos de transcrição e proteína são vistos nos animais

controle (Figura 10). Em 4 horas há um aumento dos níveis transcricionais

apenas nos grupos SF e SH (p<0,05 vs controle e ST). Em 12 horas os

grupos PA exibem aumento nos níveis de RNAm (p<0.05 vs control). Em 24

horas não há diferenças entre os grupos. O mesmo perfil pode ser

observado na expressão protéica. Os grupos SF e SH mostram aumento na

expressão protéica de HSP70 em 4 horas (0,05 vs controle e ST). A solução

hipertônica foi eficiente em aumentar a expressão protéica de HSP70 em 12

horas (p<0,05 vs controle, ST e SF). Em 24 horas, o grupo que recebeu SH

tende a manter a expressão acima do basal.

4.4.3. Heat Shock Protein 90 – HSP90

A figura 11 mostra a expressão de HSP90. Níveis constitutivos de transcrição e

proteína são vistos nos animais controle. Em 12 horas ocorre aumento na transcrição visto

apenas nos grupos ST e SF (p<0,05 vs controle). O tratamento com SHT faz os níveis de

RNAm retornarem ao basal (p<0,05 vs ST ou SF). A indução de PA reduz a expressão de



horas há redução no total de proteínas no grupo tratado com SHT. Esses

dados confirmam que a SHT têm sido efetiva em reduzir os níveis de MMP-9

no tecido pulmonar durante o curso da PA.

4.3. Expressão de TIMP-1

Muitas vezes um aumento na expressão da MMPs vem acompanhada

pelo aumento na expressão de um ou mais de seus inibidores, os TIMPs. A

SHT mostrou-se efetiva em reduzir os níveis de MMP-9, assim decidimos

investigar se SHT poderia aumentar a expressão de TIMP-1, um inibidor

específico de MMP-9.

A quantificação dos níveis transcricionais de TIMP-1 foi avaliada por

RT-PCR. O grupo controle exibe níveis basais do RNAm que aumentam

após a indução da PA (p<0,001). Não foram observadas diferenças entre os

grupos com PA em nenhum dos periodos estudados. (Figura 8A). A

expressão protéica de TIMP-1 foi avaliada por Western Blotting (Figura 8B).

Os animais controle expressam níveis basais da proteina. Após a indução da

PA apenas o grupo SH mostra alteração e expressa menos proteína que o

grupo ST (p<0,05).

4.4. Expressão de Proteínas Ativados por Choque Térmico (HSPs)

4.4.1. Heat Shock Protein 60 – HSP60



resultados confirmam que as bandas gelatinolíticas observadas em nosso

estudo são devido à ação de metaloproteinases da matriz.

4.2.3. Expressão de MMP-9

Nossos resultados mostraram importantes alterações na atividade da

MMP-9 no grupo que recebeu solução hipertônica. Sendo assim, resolvemos

investigar se esta enzima seria ativada localmente ou se havia alterações

em sua regulação gênica e/ou protéica. Os resultados mostram que há

variações nos níveis transcricionais de MMP-9 nos animais submetidos a PA

(Figura 6A). O grupo controle exibe níveis basais do RNAm para MMP-9. Os

grupos SF e SH sofrem aumento na transcrição do RNAm para MMP-9 em 4

horas (p<0,05 vs controle), e em 12 horas os níveis transcricionais estão

aumentados os grupos ST e SF (p<0,05 vs controle). Neste período, os

animais que receberam solução hipertonica tem a expressão genica

reduzida em relação aos grupos ST e SF (p<0,05). Em 24 horas não há

diferencas entre os grupos.

A zimografia permite identificar as formas latente e ativada da enzima,

a somatória entre zimogênio e proteína na forma ativa corresponde a

expressão total da proteína, assim nos valemos desse ensaio para calcular

os níveis totais de proteínas. A expressão protéica de MMP-9, aumenta em

todos os grupos em 4 (Figura 6B, p<0,001 vs controle) e em 24 horas

(p<0,05 vs controle) nos animais com PA, em 12 horas apenas os grupos ST

e SF sofrem aumento na expressão protéica (p<0,01 vs controle). Em 12



4.2. Efeito da Solução Hipertônica sobre as Metaloproteinases –2 e -9

4.2.1. Atividade das Metaloproteinases –2 e –9

O grupo controle exibe níveis constitutivos de MMP2 que não se

alteram em função da indução de pancreatite ou após o tratamento.

Nenhuma alteração na atividade, transcrição ou níveis protéicos dessa

enzima foi observada (Figuras 4A, 5A e 5B ).

O estudo zimográfico mostrou importantes alterações na atividade de

MMP-9 (Figura 4B). O grupo controle exibe baixos níveis de atividade que

aumentam após a indução da PA. Em 4 e 24 horas todos os grupos exibem

maior atividade da MMP-9 em relação ao controle (p<0,05), e em doze horas

apenas os grupos ST e SF têm atividade aumentada em relação ao controle

(p<0,001). Em 12 horas, o tratamento com SHT mostrou-se capaz de reduzir

a atividade da MMP-9 (p<0,05).

4.2.2. Inibição da Atividade Enzimática das MMPs por Adição de 1,10

Fenantrolina e EDTA ao Tampão de Revelação da Zimografia

O estudo zimográfico dos homogenatos de pulmão mostraram

presença de atividade gelatinolítica no gel incubado em tampão de revelação

sem a presença dos quelantes (Figura 7). Os géis incubados em presença

de quelantes mostram completa inibição da atividade enzimática tanto no gel

incubado em tampão de revelação contendo 5 mM de 1,10 fenatrolina,

quanto no gel incubado em tampão contendo 10mM de EDTA. Esses



4. RESULTADOS

4.1. Determinação do Infiltrado Inflamatório

A dosagem de mieloperoxidase (MPO) e a contagem de neutrófilos no tecido foram

utilizadas para determinar o infiltrado inflamatório. A atividade de mieloperoxidase é um

marcador da infiltração de neutrófilos no pulmão (Figura 3A). Os níveis de MPO

aumentaram após a indução da pancreatite nos grupos ST e SF (p<0,001), em todos os

períodos estudados. Os grupos que receberam SHT mostraram aumento na atividade da

MPO apenas nos períodos de 4 e 24 horas (p<0.001). Nota-se que em 12 horas a SHT foi

efetiva em reduzir o infiltrado inflamatório (p<0,001 vs ST e SF).

A atividade de MPO é um marcardor válido mas indireto da presença de neutrófilos

do tecido, utilizando cortes histológicos efetuou-se a contagem de neutrófilos por área de

septo alveolar. A Figura 3B mostra o resultado da contagem de PMNs por área de septo

alveolar. A presença de PMNs aumentou significativamente em todos os grupos submetidos

a PA em 4 horas quando comparados ao controle (ST p<0,01 vs controle; SF e SH p<0,05

vs controle) e foi mais exuberante nos animais submetidos a pancreatite e que não

receberam tratamento (p<0,01 vs SF e SH). O número de PMNs está aumentado nos

grupos ST e SF em 12 horas (p<0,01 vs controle) e nos grupos ST, SF e SH em 24 horas

(p<0,05 vs controle). Em 12 horas o grupo tratado com solução hipertônica exibe importante

atenuação da infiltração celular quando comparado aos grupos ST e SF (p<0,05).



3.9. Edema Pulmonar

Para verificar a formação de edema pulmonar decorrente da PA,

retirou-se o lobo direito do pulmão e a seguir este foi pesado (Peso Úmido).

O lobo foi colocado em placa e durante aproximadamente 4 dias

permaneceu na estufa. Após secagem, o lobo foi novamente pesado.

Finalmente, o Peso Úmido foi dividido pelo Peso Seco e a porcentagem de

água no órgão foi determinada. n=5 animais por grupo.

3.10. Análises Estatísitcas

Os resultados foram analisados com testes estatísticos paramétricos do tipo teste t

de Student (duas séries de dados) ou análise de variância (ANOVA) com pós-teste de

Tukey-Kramer e utilizando-se o programa Sigma Stat V3.1. Os dados estão expressos em

média ± erro padrão da média. Foram considerados como significativas diferenças com

p<0,05. Regressão linear foi usada para testar as seguintes relações: Infiltrado inflamatório

(MPO) e atividade da MMP-9 (n=26); RNAm das HSPs e RNAm da MMP-9 [n=66–HSP60;

n=50-HSP70 e n=70-HSP90].



1% de desoxicolato de sódio, 1% de NP40, 150mM de NaCl, 0.1% de SDS).

O material foi centrifugado à 4000g por 20 minutos. As medidas foram

normalizadas pela concentração de proteínas na solução (Método de

Bradford–Biorad). As dosagens foram feitas por ELISA, com kit da R&D

Systems (Minneapolis, MN, USA).

Placas de 96 poços foram adsorvidas com anticorpo de captura

monoclonal anti-citocina de rato, diluído em PBS por 12 horas. Em seguida,

as placas foram lavadas com solução de PBS contendo 0,05% de Tween 20.

Os sítios inespecíficos foram bloqueados com PBS contendo 1% de BSA

(soro albumina bovina – Sigma) por 1 hora. A placa  foi lavada para remoção

da solução de bloqueio. Em seguida, as amostras e os padrões foram

colocados nos respectivos poços e incubados por 2 horas. Ao final do

período, as placas foram lavadas. Adicionou-se o anticorpo de detecção,

conjugado a peroxidase, e incubou-se por 2 horas. As placas foram lavadas

novamente. Ao final das lavagens, adicionou-se o substrato da peroxidase,

tetrametilbenzidina, deixando reagir por 15 a 20 minutos. A reação

peroxidase-tetrametilbenzidina, gerou cor azul. Ao final da incubação,

adicionou-se solução de parada (H2SO4 – 2N), obtendo-se coloração

amarela. As citocinas foram quantificadas pela leitura da absorbância (450

nm) e os resultados foram expressos em picogramas de antígeno por

miligrama de proteína. Os resultados representam a média de 9 a 12, 10 a

12 e 7 a 10 animais por grupo para IL-6, Il-10 e TNF-α, respectivamente.



acrilamida, 10% de persulfato de amonia e TEMED). Após a eletroforese, as proteínas

foram transferidas para membrana de nitrocelulose (Bio-Rad) em aparelho semi-dry transfer

(Bio-Rad). As membranas foram incubadas em solução de bloqueio 5% de leite desnatado

em tampão TBST (50 mM de tampão Tris, pH 8,0, 100mM NaCl, 1% Tween 20) por 1 hora a

temperatura ambiente. Em seguida, foram lavadas em TBST e incubadas com o anticorpo

primário contra as proteínas de interesse (Santa Cruz, Biotecnology) “overnight” a 4 ºC.

Posteriormente, as membranas foram incubadas em solução contendo anticorpo secundário

conjugado a peroxidase (1:1000) (Santa Cruz, Biotecnology) e expostas ao sistema de

detecção Super Signal (Pierce). A expressão da proteína foi comparada por densitometria

de gel, utilizando-se o programa de domínio público “Image J”, criado por Wayne Rasband

do National Institutes of Mental Health, NIH, USA. Os resultados representam a média de 3

a 4 animais por grupo.  Os anticorpos primários utilizados, suas diluições, e  concentração

final de proteínas aplicada no gel estão indicados na Tabela 2.

Tabela 2: Condições experimentais do Western Blotting

Anticorpo Diluição

Concentração de proteinas

(ug/ml)

TIMP-1 1:1000 100

HSP60 1:500 100

HSP70 1:1000 25

HSP90 1:500 100

3.8. Quantificação de Citocinas

As citocinas TNF-α , IL-6 e IL-10 foram dosadas a partir de

homogenato de tecido pulmonar. Aproximadamente 100 mg de tecido foram

homogeneizados em 1ml de solução de RIPA (100mM de Tris-HCl pH 7.5,



7. HSP90 sense: GATTGACATCATCCCCAACC; antisense:

CTAGCCAACACCCTGAGAGC; 28 ciclos; 95ºC por 1 minuto; 59,3 ºC por 1 minuto;

72ºC por 1 minuto e extensão 70ºC por 10 minutos, gerando um produto de 247pb

(n=5-10 animais/grupo).

3.6. Malondialdeío (MDA) ou Tbars

A quantificação do malondialdeído foi utilizada para determinar a taxa de

peroxidação lipídica. Fragmentos de 100 mg do tecido pulmonar foram pulverizados em

nitrogênio líquido e homegeneizados em 1 ml de KCl 1,15%. O material permaneceu sob

agitação, a 4 °C durante 1 hora. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10000 rpm

por 20 minutos a 4°C, coletando-se o sobrenadante. Para a reação, adicionou-se a 100 µl

de amostra, 100 µl SDS (duodecil sulfato de sódio) a 8,1%, 750 µl de ácido acético a 20%, e

750 µl de ácido tiobarbitúrico (TBA) a 0,8%. A mistura foi aquecida a 95 °C por 40 minutos.

A solução foi centrifugada e medida a absorbância a 532 nm. Os resultados representam a

média de 9 a 15 animais por grupo experimental.

3.7. Western Blotting – Estudo da Expressão Proteica

Aproximadamente 100 mg de tecido foram pulverizadas em nitrogênio líquido. O

material foi homogeneizado em tampão de lise RIPA (100mM de Tris-HCl pH 7.5, 1% de

desoxicolato de sódio, 1% de NP40, 150mM de NaCl, 0.1% SDS) acrescido de inibidores de

proteases (1 mg/ml pepstatina A, 100mM PMSF).  Em seguida, as amostras foram

centrifugadas a 14000g por 10 minutos a 4 oC. O sobrenadante foi coletado, e a

concentração de proteínas foi quantificada pelo método de Bradford (Bio-Rad). As amostras

de proteínas foram acrescidas de tampão de amostra (2% SDS, 60mM Tris pH 6.8, 5% de

mercaptoetanol, e 0,01% de azul de bromofenol) e submetidas à eletroforese em um

sistema SDS-PAGE, gel 10% de poliacrilamida (1.5M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-



1. rRNA sense: GAAAGATGGTGAACTATGCC; rRNA

antisense:TTACCAAAAGTGGCCCACTA; 30 ciclos; 95ºC 1 minuto; 60ºC 1 minuto,

72ºC 1 minuto e extensão de 70ºC por 10 minutos, gerando um produto de 320 pb.

2. MMP-2 sense: TTTTTGTGCCCAAAGAAAGG; antisense:

GCCCTCCTAAGCCAGTCTCT; 35 ciclos; 95ºC 1 minuto; 59,8 ºC por 1 minuto;

72ºC for 1 minuto e extensão 70ºC por 10 minutos, gerando um produto de  414pb

(n=7-11 animais/grupo).

3. MMP-9 sense: CAAACCCTGCGTATTTCCAT; MMP-9 antisense:

AGAGTACTGCTTGCCCAGGA; 34 ciclos; 95ºC 1 minuto; 60,3ºC 1 minuto;  72ºC 1

minuto e extensão de 70ºC por 10 minutos, gerando um produto de 223 pb (n=6-11

animais/grupo).

4. TIMP-1 sense: TCCCCAGAAATCATCGAGAC; TIMP-1 antisense:

TCAGATTATGCCAGGGAACC; 31 ciclos;  95ºC 1 minuto; 57,7 ºC 1 minuto; 72ºC 1

minuto e extensão de 70ºC por 10 minutos, gerando um produto de 250 pb (n=9-13

animais/grupo).

5. HSP60 sense: TGACACCCTTTCTTCCAACC;

antisense:AGCAAAGGGGCTAATCCAGT; 30 ciclos; 95ºC por 1 minuto; 56,9 ºC por

1 minuto; 72ºC por 1 minuto e extensão  70ºC por 10 minutos, gerando um produto

de 213pb (n=6-9 animais/grupo).

6. HSP70 sense: ACAAGTGCCAGGAGGTCATC; antisense:

CTAGCCAACACCCTGAGAGC; 28 ciclos; 95ºC por 1 minuto; 59,3 ºC por 1 minuto;

72ºC por 1 minuto e extensão  70ºC por 10 minutos, gerando um produo de 243pb

(n=5-8 animais/grupo).



ambiente. Em seguida foram adicionados 200 µl de clorofórmio (Merck), os tubos foram

agitados e incubados por 3 minutos a temperatura ambiente. Seguiu-se a centrifugação do

material a 4 ºC por 15 minutos a 12000g. O sobrenadante foi transferido para outro tubo

onde foram adicionados 500 ul de isopropanol gelado. Após incubar por 10 minutos, as

amostras foram centrifugadas a 4 ºC por 10 minutos a 12000g. O sobrenadante foi

desprezado e, o pellet foi reconstituído em 50 µl de água com 0,1% de Dietilpirocarbonato

(Sigma). A partir de 1 µg de RNA total, o cDNA foi sintetizado com 1 µl de transcriptase

reversa Impron II (Promega); 1 µl de Oligo dT  (0,5 ug/ul - Promega); 1 µl de dNTP (10mM –

Invitrogen); 6 µl de buffer 5 X ; 0,5 ul de RNAsin (Promega); 2,4 µl de Cloreto de magnésio

(25 mM). A reação foi incubada em termociclador MJ Research PTC-200 por 50 minutos a

42ºC e 70 ºC por 15 minutos. Após a síntese de cDNA fez-se uma reação de PCR para

amplificação de rRNA (RNA ribossomal) como controle positivo e teste da viabilidade de

cada amostra.

O RNAm foi amplificado em reação de PCR com 25 µl de volume total

com 17,75 µl de água deionizada estéril; 2,5 µl de tampão 10X (Invitrogen);

1ul de cloreto de magnésio a 50 mM (Invitrogen) ; 0,5 µl de dNTPs 10mM; 1

µl de cada primer a 10 pmol/µl (Invitrogen); 0,25 µl de Taq polimerase

(Invitrogen) e 1 µl de cDNA  em termociclador PTC 200 MJ Research. Todas

as reações foram acompanhadas de um controle negativo para eliminar uma

possível contaminação da reação. Para a avaliação da amplificação, os

produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em agarose a 1% corado

com brometo de etídeo (Horizon® – Life Technologies). Todas as amostras

foram normalizadas com a amplificação do gene rRNA. Os dados foram

plotados em função Log10 da densidade óptica (DO) do gene de interesse

dividido pelo Log10 da DO do rRNA [119,120].

Foram utilizados os seguintes primers e condições de amplicação:



Fragmentos de pulmão pesando, aproximadamente 100 mg, foram pulverizados em

nitrogênio líquido. O material foi homogeneizado em tampão de lise Triton X-100 (1% Triton

X-100, 10% glicerol, 135mM NaCl, 20mM Tris pH 8,0) e centrifugado a 14000g por 10

minutos a 4 oC. O sobrenadante foi coletado, e a concentração de proteínas quantificada

pelo método de Bradford (Bio-Rad). Vinte e cinco microgramas de proteína foram

acrescidas de tampão de amostra (2% de SDS, 60mM Tris pH 6.8, 30% de glicerol e 0,01%

de azul de bromofenol) e carregadas em gel 10% de poliacrilamida contendo 0.2% de

gelatina.  Após a eletroforese, o gel foi lavado em 10 mM de Tris (pH 8.0) contendo  2.5%

de Triton X-100, para remoção do SDS e renaturação das proteínas. Em seguida, o gel foi

incubado em solução tampão reveladora do gel (50mM de Tris pH 8.8, 5 mM CaCl2, 0,02%

NaN3) por 20 horas a 37 oC apenas na solução reveladora.  Depois da revelação, o gel foi

corado com Coomassie Brilliant Blue R-250 (Amersham) por 4 horas.  Em seguida, foi

descorado em solução de 40% de metanol e 10% de ácido acético glacial em água

destilada. As metaloproteinases foram identificadas como bandas claras de lise em fundo

azul. Nas amostras controles e tratadas, a expressão das proteínas analisadas foi

comparada por densitometria de gel, utilizando-se o programa de domínio público “Image J”,

criado por Wayne Rasband do National Institutes of Mental Health, NIH, USA. Os resultados

representam a média de 7 a 9 animais por grupo experimental.

Para confirmar se as bandas de lise observadas nos zimogramas são devido à ação

de MMPs fizemos controles negativos.  MMPs dependem de cálcio e metais pesados

(zinco) para exercer sua atividade enzimática.  Dessa forma foi adicionado ao tampão de

revelação dos zimogramas 10 mM de EDTA (quelante de cálcio) ou 5 mM de 1,10

fenantrolina (um quelante de metais pesados).  Esses quelantes inibem a ação das MMPs,

conseqüentemente, não se observa a formação das bandas gelatinolíticas claras

observadas nos zimogramas.

3.5. Transcrição Reversa -Reação em Cadeia da Polimerase - RTPCR

O RNA total foi extraído com 1 ml Trizol (Invitrogen) em 100 mg de tecido

pulverizados em nitrogênio líquido. O material foi incubado por 5 minutos a temperatura



mm) conectado a um sistema de perfusão. O pulmão foi rapidamente removido e imerso em

formol a 10%. Os fragmentos do órgão foram fixados, desidratados em gradiente crescente

de álcoois e incluídos em blocos de parafina. Cortes de 0,5 micra foram montados sobre

lâmina histológica, corados pela técnica de hematoxilina-eosina. Os cortes foram analisados

em sistema computadorizado de imagens (Leica Q500 iW, Leica Imaging Systems ltd.,

Cambridge, UK). O infiltrado neutrofílico foi estimado pela razão entre o número de células e

a área total do septo analisado. Foram considerados para quantificação de 10 a 15 campos

por lâmina. O parâmetro utilizado para analisar os neutrófilos foi a morfologia nuclear. O

resultado representa a média dos campos de cada lâmina. N=4 animais/grupo.

3.3. Dosagem de Mieloperoxidase (MPO)

A dosagem de mieloperoxidase foi utilizada como índice de infiltração neutrofílica

nos tecidos. Aproximadamente 50 mg de tecido foram pulverizados em nitrogênio líquido e

homogeinizados em 1 ml de solução contendo tampão MOPS a 10 mM e hexa-decil-

brometo (HTAB) 5 mg/ml. Em seguida, os homogenatos foram centrifugados a 5000 rpm por

20 minutos a 4 ºC e o sobrenadante coletado. A reação de MPO consistiu em reagir 20 µl

da amostra com 20 ul de tetrametilbenzidina 16 mM em DMSO e 140 ul de NaPP (80 mM

NaH2PO4-H2O, 80 mM Na2HPO4-7 H2O, pH  5.5). Após 5 minutos adicionou-se 20 ul H2O2 a

0,03% em NaPP. Fez-se a leitura óptica em 570 nm. Os resultados representam a média de

8 a 12 animais por grupo experimental.

3.4. Zimografia - Detecção da Atividade de Metaloproteinases, MMPs 2 e

9  no Pulmão



Para admistração dos fluidos, a veia jugular interna foi canulada com um

catéter de polietileno (PE50; Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) vinte e

quatro horas antes da indução de pancreatite. Os animais foram sacrificados

4, 12 e 24 horas após a indução da pancreatite e as amostras de interesse

coletadas e submetidas a análise.

Os animais foram randomizados em 4 grupos:

1) controle (CTR): animais que não sofreram cirurgia, nem tratamento;

2) pancreatite sem tratamento (ST): animais que sofreram indução de PA e não receberam

reposição volêmica;

3) pancreatite e tratamento com solução fisiológica (SF): animais que sofreram indução de

PA e após 1 hora receberam tratamento endovenoso com solução fisiológica de NaCl

0.9% (34 ml/Kg de peso);

4) pancreatite e tratamento com solução hipertônica (SH):  animais que sofreram indução

de PA e após 1 hora receberam tratamento endovenoso com solução hipertônica de

NaCl 7.5% (4 ml/Kg de peso).

Os volumes de solução hipertônica (4,0 ml/Kg) e de solução fisiológica (34 ml/Kg)

têm conteúdo de sódio equivalente.

3.2. Contagem de Neutrófilos (PMN) no Pulmão

Após 4, 12 ou 24 horas de indução da PA os animais foram anestesiados e

submetidos à traqueotomia e à ventilação pulmonar mecânica. Em seguida, foi realizada

laparotomia medial e os animais foram sacrificados por exsangüinação, através da secção

dos grandes vasos abdominais (aorta e cava inferior). Os animais foram perfundidos com

solução fisiológica (NaCl 0,9%), via ventrículo direito, utilizando-se um jelco 22 G (0,9 x 25



3. METODOLOGIA

3.1. O modelo experimental

Este modelo de PA foi escolhido por ser relativamente simples, rápido e bastante

utilizado para o estudo das complicações abdominais e extra-abdominais da PA e seu

tratamento. Além disso, sabidamente, este modelo de PA causa lesão pulmonar [117].

Neste modelo de PA, pela infusão retrógrada de sais biliares através do ducto

biliopancreático, o ácido taurocólico na concentração de 5%  provoca destruição da

membrana das células ductais e ruptura das junções intercelulares, ocorrendo perda da

compartimentalização celular com infiltração do taurocolato e proteínas pancreáticas no

espaço intersticial, onde os efeitos detergentes e enzimáticos destas substâncias levam a

lesão de membranas e pancreatite. Obtendo-se ao final, o desenvolvimento de uma

pancreatite necro-hemorrágica, com importantes efeitos sistêmicos, mortalidade de cerca de

40% nas primeiras 24 horas e de cerca de 60-90% em 72 horas [118].

3.1. 2. Indução de pancreatite

Ratos machos wistar pesando entre 270 e 330g foram anestesiados

com cloridrato de cetamina (Parke-Daves) na dose de 10 mg/Kg de peso e

xilasina (Bayer) na dose de 8 mg/Kg de peso. O pâncreas foi exteriorizado

através de uma incisão abdominal e o ducto pancreático cateterizado

através da parede duodenal utilizando-se um tubo de polietileno PE-50

(Biotecno). A pancreatite aguda (PA) foi induzida pela injeção retrógrada de

0,1 ml/100g de solução de taurocolato de sódio (Sigma Chemical) a 2,5%.



2. OBJETIVOS

2.1. Identificar o grau de resposta inflamatória em órgão alvo (pulmão) e se

há redução com o uso de solução hipertônica.

2.2. Estudar a alteração da resposta inflamatória nos animais tratados com

solução hipertônica, analisando a expressão e a atividade das

metaloproteinases 2 e 9 no tecido pulmonar.

2.3. Verificar a relação entre atividade de metaloproteinases 2 e 9 no tecido

pulmonar e os níveis de citocinas teciduais.

2.4. Verificar se há modulação na expressão das HSPs 60, 70 e 90 com uso

de solução hipertônica e sua relação entre atividade das metaloproteinases

2 e 9 no tecido pulmonar.



periférica em resposta a diversas condições, mas seu papel fisiológico ainda não está bem

definido.

O efeito protetor associado ao aumento da expressão das HSPs foi mostrado em

diferentes modelos experimentais como sepses [108-110], lesão de isquemia e reperfusão

cardíaca [111,112] e lesão pulmonar [113,114] e tem sido relacionado a diminuição das

citocinas pró-inflamatórias [90]. Na pancreatite aguda os níveis de HSP pancreática foram

observadas por diferentes autores [46,47,115]. Na PA induzida em ratos, com diferentes

agentes como a ceruleína, CCK e arginina, observa-se um aumento na expressão de

HSP70 [46] enquanto há uma diminuição nos níveis da HSP60 [47,49,88]. Como a PA induz

um processo inflamatório sistêmico, suspeita-se que as HSPs também sejam ativadas em

sítios extrapancreáticos. Um aumento da expressão de HSP72 foi observada no pulmão,

mas não em fígado, logo após a indução da PA pela injeção intraductal de taurocolato de

sódio. A expressão de HSP72 foi localizada no epitélio bronquial, macrófagos alveolares,

infiltrado de neutrófilos e vasos sanguíneos [116]. Os mecanismos pelos quais as HSPs

promovem proteção contra os danos associados a pancreatite aguda não são bem

entendidos, mas podem estar relacionados a diminuição dos níveis de moléculas pró-

inflamatórias, aumento da resistência a necrose e a apoptose ou efeitos antioxidantes [88].



1.4. PROTEÍNAS ATIVADAS POR CHOQUE TÉRMICO OU POR ESTRESSE (HSPS)

As proteínas ativadas por choque térmico (Heat Shock Proteins - HSPs) ou “stress

proteins”, são um grupo de proteínas presentes em todas as células. São preferencialmente

expressas em diferentes tipos celulares em resposta ao estresse, mas podem estar

presentes também em condições celulares fisiológicas. Funcionam como chaperonas

moleculares e atuam sobre o dobramento, transporte intracelular, translocação, degradação

e montagem de proteínas [88-91]. Em sua maioria, as HSPs exercem um efeito protetor

contra o dano celular. Sua expressão pode ser induzida por uma variedade de estresses

fisiológicos incluindo temperatura, radicais livres derivados de oxigênio, endotoxinas, íons

de metais pesados, aminoácidos, infecções, inflamação e autoimunidade [45,91-94]

As HSPs são classificadas em famílias de acordo com seu peso molecular em

kilodaltons: a) as de alto peso molecular de 100-110 kDa, b) a família HSP90 de 83-90 kDa,

c) a família HSP70 de 66-78 kDa, d) a família HSP60 de 55-64 kDa, e) a família HSP40 de

35-54 kDa, e as HSPs de baixo peso molecular de 8-34 kDa. Os membros desta família têm

funções homólogas em diferentes compartimentos da célula [88,95,96].

Por muitos anos, as HSPs foram consideradas moléculas intracelulares, que eram

liberadas para o ambiente extracelular apenas durante condições patológicas específicas,

como a necrose. Entretanto, há um aumento das evidências de que sob certas

circunstâncias elas podem ser liberadas para o meio extracelular, e modular uma variedade

de atividades imunoregulatórias [88,90,97,98]. Por exemplo, a expressão de diferentes

HSPs pode diminuir (HSP70) [99,100] ou aumentar (HSP60) [101,102]  a concentração

plasmática das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6, modulando a atividade de

células do sistema imune.

A expressão de diferentes HSPs, incluindo HSP60, HSP70 e gp96, podem exercer

efeitos semelhantes a citocinas sobre a maturação das células apresentadoras de antígenos

(APCs) [94,103]. Esta atividade inclui a habilidade de modular a secreção de TNF-α, IL-1β,

IL-6 e IL-12 pelos monócitos, macrófagos [97,104,105] e células dendríticas (DCs)

[106,107]. Fica claro que as HSPs estão presentes e podem ser liberadas na circulação
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Figura 2: Estrutura das Metaloproteinases
A figura lista ambos a designação das MMPs pelos seus respectivos números e seus
nomes (entre parênteses). Os pré- e os pró-domínios encontrados na região amino
terminal adjacente a região catalítica não foram mostrados.



Tabela 1: Família das metaloproteinases e seus substratos

MMP Nome Substratos Bioativos Ativa a pró-MMP:
MMP-1 Colagenase-1

(colagenase
intersticial)

Pró-IL1β
Pró-TNF-α

MCP-1,-2,-3

L-selectina
Perlecam

Colágeno fibrilar

Pró-MMP-1
Pró-MMP-2

MMP-2 Gelatinase A
(72 kDa gelatinase)

Pró-IL-1β
Pró-TNF-α
Pró-TGF-β

MCP-3

α2-macroglobulina
Gelatina

Colágenos I e IV

Pró-MMP-1
Pró-MMP-2

Pró-MMP-13

MMP-3 Estromelisina-1 Pró-IL-1β
Pró-TNF-α

MCP-1,-2,-3,-4
E-caderina
L-selectina

Perlecan Elastina
Próteoglicanos

Glicoproteínas da
MEC

Colágeno IV

Pró-MMP-1
Pró-MMP-3
Pró-MMP-7
Pró-MMP-8
Pró-MMP-9

Pró-MMP-13
MMP-7 Matrilisina Pró-TNF-α

Pró-HB-EGF
Faz-L

E-caderina
Sindecan

Plasminogênio
Proteoglicanos

Glicoproteínas da
MEC

elastina

Pró-MMP-1
Pró-MMP-2
Pró-MMP-7
Pró-MMP-9

MMP-8 Colagenase-2
(colagenase
neutrofílica)

Pró-TNF-α
MCP-1

L-selectina

Colágeno Fibrilar Pró-MMP-8

MMP-9 Gelatinase B
(92 kDa gelatinase)

Pró-IL-1β
IL-2β

Pró-IL-3β
Pró-TNF-α

Pró-TGF-β
FGFR-1
Gelatina

Colágenos I e IV

Pró-MMP-2
Pró-MMP-9

Pró-MMP-13

MMP-10 Estromelisina-2 Proteoglicanos
Glicoproteínas da

MEC
Colágeno IV

Pró-MMP-1
Pró-MMP-8

Pró-MMP-10

MMP-11 Estromelisina-3 IGFBP-1
α1-antitripsina

Laminina
Fibronectina

MMP-12 Metaloelastase
(elastase

macrofágica)

Pró-TNF-α
Endostatina

Elastina
MMP-13 Colagenase-3 Pró-TNF-α

MCP-3
Endostatina

α2-macroglobulina

α1-antitripsina
Colágeno Fibrilar

Pró-MMP-9
Pró-MMP-13

MMP-14 MT1-MMP Pró-TNF-α
CD44

MCP-3
Sindecan

Gelatinase A
Colágeno Fibrilar
Proteoglicanos

Glicoproteínas da
MEC

Pró-MMP-2
Pró-MMP-8

Pró-MMP-13
Pró-MT1-MMP

MMP-15 MT2-MMP Pró-TNF-α
Gelatinase A

Colágeno Fibrilar

Proteoglicanos
Glicoproteínas da

MEC

Pró-MMP-2
Pró-MMP-13

MMP-16 MT3-MMP Pró-TNF-α
Sindecan

Gelatinase A Pró-MMP-2
Pró-MMP-13

MMP-17 MT4-MMP Pró-TNF-α Gelatinase A Pró-MMP-2
MMP-19 ----------- ---------------
MMP-20 Enamelisina Amelogenina
MMP-23 CA-MMP -----------------
MMP-24 MT5-MMP Kiss-1 Pró-MMP-2

Pró-MMP-13
MMP-25 MT6-MMP

(leucolisina)
α1-inibidor de

protease
Pró-MMP-2
Pró-MMP-9

MMP-26 Matrilisina-2
(endometase)

IGFBP-1
α1-inibidor de

protease Pró-MMP-9

MMP-27 ------------- -------------
MMP-28 Epilisina Caseína



[22,80,81]. A atividade das gelatinases tem sido associada a uma variedade de processos

fisiológicos e patológicos que requerem a degradação da matriz extracelular (MEC), assim

como, embriogênese, reparo de tecidos, remodelamento tecidual, angiogênese [73,82-84],

migração e invasão de células inflamatórias [22,67]. As MMPs 2 e 9 são consideradas

importantes mediadores da resposta inflamatória pulmonar, atuam na migração leucocitária,

e têm importante papel na injúria e subsequente reparo tecidual.[70]

As MMPs 2 e 9 podem contribuir para a patogênese da lesão pulmonar associada a

pancreatite, uma vez que, as complicações pulmonares associadas a PA envolvem a

destruição do parênquima via atividade proteolítica. Durante a fase inflamatória aguda, a

membrana basal endotelial é danificada permitindo a migração de neutrófilos o que contribui

para o dano pulmonar [22,67,71]. Keck et al. [22], investigaram o papel das gelatinases no

dano pulmonar associado a PA e observaram que a MMP-9 é expressa em grande

quantidade nos pulmões e no sobrenadante de neutrófilos, e que esta secreção seria

regulada pela tripsina e citocinas pro-inflamatórias (IL-1β e TNF-α). Assim, a compreensão

dos mecanismos de modulação dos agentes responsáveis pela estimulação e atividade das

MMPs seria um importante alvo terapêutico na redução ou prevenção do dano pulmonar.

A Figura 2 foi adaptada de Young [85] e a Tabela 1 de Folgueras et al. [86] e

Lagente et al. [87]



metaloproteinase tipo estromelisina, metaloproteinase tipo membrana (MT-MMP) e as

outras metaloproteinases (Tabela 1) [67,72]. Em geral, a estrutura tridimensional das MMPs

contém cinco domínios (Figura 2): 1) pró-peptídeo responsável pela latência das pró-

enzimas, onde um resíduo chave de cisteína forma uma ligação coordenada com o Zn2+

presente no domínio catalítico, daí mascarando o sítio ativo de zimogênio,; 2) um domínio

catalítico central essencial para a atividade enzimática que contém os sítios de ligação para

Ca2+ e Zn2+; 3) um domínio carboxi-terminal com repetições semelhantes a hemopexina

(sítio de ligação com os inibidores) conectado ao domínio catalítico por uma região do tipo

dobradiça, “hinge”; 4) um domínio translacional, peptídeo sinal que endereça a enzima para

secreção. A maioria das MMPs também possuem um domínio C-terminal com uma

seqüência homóloga a hemopexina. As gelatinases –A e –B (MMPs 2 e 9) diferem das

demais por apresentarem um domínio semelhante a fibronectina, entre o domínio catalítico

e o domínio semelhante à hemopexina. A gelatinase B possui ainda um domínio semelhante

ao colágeno. As MT-MMPs são caracterizadas por um domínio transmembrana que é

responsável pela ancoragem da enzima à membrana plasmática. Nas MMPs 7 e 26 o

domínio hemopexina, está ausente. A MMP-23 além de não conter o domínio hemopexina,

contém um domínio semelhante ao receptor de interleucina-1 rico em prolina e cisteína

[70,72-75].

Essas enzimas são secretadas por várias células humanas (fibroblastos, células

epiteliais, leucócitos, macrófagos) como pró-enzimas latentes (zimogêneo) que necessitam

ser ativadas no ambiente extracelular pela quebra da união do zinco no seu centro ativo,

através de processos físicos, químicos ou proteolíticos. Essa clivagem do pró-peptídeo da

enzima secretada pode ser ativada pela ação de enzimas proteolíticas de outras famílias

como também pelas MMPs. Sua expressão pode ser modulada por citocinas, fatores de

crescimento, hormônios, agentes químicos e genes [76-79].

Estudos recentes têm mostrado que a degradação da matriz extracelular ocorre

pela atividade proteolítica de metaloproteinases específicas. Um subgrupo dessas enzimas,

as gelatinases A (MMP-2) e B (MMP-9) têm se mostrado capaz de degradar diferentes

componentes da membrana basal, incluindo colágeno tipo IV, fibronectina e gelatina



1.3. METALOPROTEINASES

No início dos estudos sobre proteólise pensava-se que o maquinário proteolítico era

devotado somente ao reconhecimento e à eliminação de proteínas sintetizadas de maneira

defeituosa. Entretanto, os recentes progressos feitos nessa área demonstraram que a

proteólise é importante para uma variedade de processos biológicos. Em particular, tem-se

verificado que enzimas do grupos das metaloproteases possuíam papel importante na

regulação do microambiente pericelular.

Existem duas famílias de metaloproteases, que são intimamente relacionadas. São

elas as Metaloproteinases de Matriz (MMPs) e as Metaloproteinase-Desintegrinas (ADAMs).

Essas enzimas são importantes para diversos fênomenos tais como proliferação celular,

migração, invasão, angiogênese e remodelamento da matriz extracelular (MEC). A maioria

desses processos é regulado por um delicado equilíbrio entre metaloproteases (MMPs e

ADAMs) e os inibidores desses enzimas (TIMPs).

Entre as enzimas proteolíticas mencionadas anteriormente, destacamos as

metaloproteinases de matriz. As MMPs são necessárias para a degradação da MEC, mas já

se sabe que possuem outras funções biológicas, entre elas, as MMPs contribuem para

ativação ou liberação extracelular de proteínas apoptóticas e citocinas, como FasL (Fas

ligante), TNF-α, IL-1β eTGF-β, modulando indiretamente a respota imune [70].

As MMPs constituem uma família de pelo menos 26 enzimas [11,22,70],

caracterizadas pela dependência de Ca2+ e Zn2+ para exercer sua atividade proteolítica e

pela capacidade de degradar vários componentes da matriz extracelular (MEC), incluindo

colágeno I (intersticial), colágeno IV (lâmina basal), fibronectina, laminina e gelatina. As

MMPS são secretadas como pró-enzimas latentes, ativadas por proteólise limitada. A

atividade biológica das MMPs é resultado do balanço entre a ativação do zimogênio e a

inibição da forma ativa pelos TIMPs [22,67,71,72].

De acordo com a especificidade do substrato e estrutura primária dessas enzimas,

elas foram classificadas em diferentes subgrupos: colagenases, gelatinases, estromelisina e



fisiopatológicas para uma intervenção imunomodulatória na pancreatite

aguda grave [64]. Alguns autores propõem a administração de antagonistas

dos mediadores inflamatórios e até mesmo a combinação com inibidores de

proteases. Este tipo de terapia deve interferir com os dois maiores

determinantes do prognóstico: o grau de severidade da falência de múltiplos

órgãos e a extensão das áreas necróticas que são um meio de cultura para

a superinfecção bacteriana [52,57,64]. Estes possíveis efeitos benéficos

necessitam ser confirmados em estudos bem controlados.



Atualmente a pancreatite necrotizante infectada é a principal causa de

morte. Apesar dos avanços obtidos nos últimos anos em cuidados de terapia

intensiva, é freqüente a ocorrência de falência de múltiplos órgãos e

sistemas (MOF) em pacientes com pancreatite e em especial pancreatite

necrotizante. A MOF permanece a principal causa de morbidade e é

responsável por 20 a 50 % dos óbitos em pacientes com pancreatite [64]. A

MOF precoce, que ocorre na primeira semana, é habitualmente associada à

pancreatite necrotizante sem infecção associada. Recentemente tem se

demonstrado que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e a cascata

de mediadores inflamatórios são fatores que produzem o dano tecidual a

distância [57,64-66].

Foi demonstrado que a resposta inflamatória da pancreatite

desencadeia a ativação de neutrófilos [22,23,57,67]. Esta ação sobre

neutrófilos tanto se deve a mediadores inflamatórios, citocinas como TNF-α,

assim como a tripsina pancreática ativando o neutrófilo. O neutrófilo passa

então a se ligar ao endotélio de diversos territórios vasculares que estão

também ativados, mas em especial ao território pulmonar. À medida que o

neutrófilo invade o tecido pulmonar, estas células passam a secretar

elastases, que digerem o tecido e ativam algumas metaloproteinases

teciduais [64,68,69]. Esta seqüência de processos pode amplificar os

fenômenos inflamatórios ou até mesmo perpetuar a agressão levando a

sérios danos ao órgão.

Persiste ainda a falta de um tratamento específico e adequado para a

pancreatite. Entretanto, há amplas evidências experimentais e



alterações locais, segue-se edema e isquemia, que aumentam o dano

pancreático. Mais tarde, a liberação para a circulação de potentes moléculas

inflamatórias provoca efeitos sistêmicos como alteração da permeabilidade

capilar, febre, hipotensão e hipóxia. Todos estes efeitos combinados podem

causar necrose e estimular a morte celular [55,57,58].

Embora, a patogênese permaneça desconhecida, pode-se observar a ocorrência de

inflamação local e disseminada, caracterizada pela indução da síndrome da resposta

inflamatória sistêmica (SIRS) ou, então, a sepse com falência de múltiplos órgãos

[19,57,59,60]. A SIRS está relacionada à severidade da PA e pode afetar a função de

órgãos distantes, sendo esta a principal responsável pela morbidade e mortalidade da PA.

[52,53,57].

Nas fases iniciais da PA predominam os efeitos sistêmicos com lesões em múltiplos

órgãos causados pela presença no sangue circulante de fatores tóxicos liberados durante o

processo inflamatório pancreático [61,62]. Acredita-se que os mediadores inflamatórios são

os responsáveis primários pelas manifestações sistêmicas da PA (SIRS) e estão associados

com a disfunção em órgãos distantes. Os principais mediadores inflamatórios envolvidos na

pancreatite aguda são: fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucinas (IL-1β, IL-6, Il-8,

IL-10), fator ativador de plaquetas (PAF), componente C5a do sistema complemento,

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) e substância P [52,57].

Dentre as alterações sistêmicas secundárias a PA, as respiratórias são

particularmente importantes pela sua gravidade e freqüência. As complicações respiratórias

estão presentes em 50 a 70% dos pacientes com PA e surgem na forma de lesão pulmonar

progressiva com um terço dos pacientes desenvolvendo síndrome da angústia respiratória

aguda (SARA) [53,63]. Além disso, admite-se que 60% dos óbitos que ocorrem nos

primeiros sete dias da doença estão diretamente relacionados com complicações

respiratórias, transformando a lesão pulmonar no fator que mais contribui para a

mortalidade precoce da pancreatite. Apesar disso, a patogênese da lesão pulmonar na

pancreatite aguda não é, ainda hoje, perfeitamente entendida [52,53,57].



1.2. PANCREATITE E LESÃO PULMONAR

A Pancreatite Aguda (PA) é um processo inflamatório da porção exócrina do

pâncreas, de aparecimento súbito, etiologia variada e geralmente acompanhada de

importante comprometimento sistêmico [50-52]. Pode ser classificada em grave e

moderada, segundo o grau de comprometimento orgânico e complicações locais. A forma

moderada exibe comprometimento edematoso do pâncreas, com mínima disfunção,

ocorrendo uma completa recuperação em 80% dos casos enquanto, na forma grave pode-

se observar, além de complicações locais, o comprometimento de múltiplos órgãos, com

taxas de mortalidade de 80% a 100% [53,54].

Aproximadamente 80% são causadas por doença do trato biliar e

álcool, os 20% restantes, são atribuídos ao uso de drogas (azatioprina, ácido

valpróico, furosemida, sulfasalazina), hiperlipedemia, infecção viral,

pancreatografia endoscópica, alterações estruturais do sistema ductal

biliopancreático, hiperparatireodismo com hipercalcemia, trauma abdominal,

veneno de escorpião, causa hereditária e idiopática. As causas podem ser

variadas, mas o evento inicial é o mesmo: ativação prematura e exacerbada

de enzimas digestivas no interior da célula acinar pancreática, sendo as

principais enzimas envolvidas na auto-digestão do pâncreas: tripsina,

quimotripsina, elastase e fosfolipase A, estas enzimas proteolíticas ativadas

escapam do grânulo de zimogênio lesando a célula acinar [55-58].

Outro evento desta fase é a liberação de mediadores inflamatórios

pela célula acinar, substâncias vasoativas, que aumentam a permeabilidade

vascular e contribuem para a formação de edema. A resposta imediata dos

fatores inflamatórios, como citocinas e complemento, estimula a migração de

células inflamatórias, principalmente neutrófilos, que amplificam as



é capaz de reorganizar o citoesqueleto tendo como resultante um efeito

imunomodulatório. Há dados indicando que a SHT aumenta a transcrição

gênica da IL-10 e reduz os níveis de TNF em macrófagos peritoniais de

camundongos, independente do fator nuclear κB [43]. Juntas, estas ações

podem explicar o menor grau de lesão com a administração de SHT. A SHT

reduz sem contudo abolir as vias pro-inflamatórias, isto permite um

adequado balanço entre citocinas pró e anti-inflamatórias.

A solução hipertônica tem efeito sobre a expressão de algumas

proteínas, entre elas as proteínas ativadas por choque térmico (Heat Shock

Proteins - HSP) [4,44]. A HSP 70 tem ação de redução da resposta

inflamatória, que foi demonstrada em modelos de sepse e pancreatite [45-

48]. A HSP tem ações de redução de expressão de algumas citocinas como

TNF-α [38,48,49].

Um crescente número e dados sugere que as alterações gênicas e

protéicas provocadas pela SHT podem mediar respostas celulares

complexas. Os mecanismos envolvidos nos efeitos anti-inflamatórios da SHT

e as possíveis relações entre essas vias permanecem desconhecidos.

Utilizando um modelo de lesão pulmonar associado a pancreatite

estudaremos as alterações pulmonares decorrentes de ativação de

neutrófilos, estresse oxidativo, produção de citocinas, expressão das HSPs

60, 70 e 90 e sua possível interação com a ativação de metaloproteinases.

A Figura 1 mostra um esquema dos possíveis mecanismos envolvidos

na resposta celular a SHT.

Alterações:

volume celular
forma celular

estímulo mecânico



células T tem sido identificados. Prostaglandina –E2 é um supressor de

células T que interfere na via de sinalização dependente de calcineurina, e

portanto inibe a produção de interleucina –2 e a proliferação de células T

[30-34]. A prostaglandina -E2 também inibiu células mononucleares em

cultura. No entanto, células T tiveram um significante aumento de

proliferação quando exposta a SHT. Após o trauma há significante redução

da função imunológica celular, e a ressuscitação com SHT restaura a função

de esplenócitos e células T [32]

Situações como sepse, trauma, hemorragia e pancreatite ativam

neutrófilos e desencadeiam a liberação excessiva  de mediadores, levando a

dano tecidual e resultando em mais complicações pós primeiro insulto [35-

38]. Hipertonicidade clinicamente relevante  suprimiu a degranulação e

formação de superóxido em resposta a N-formil-metilonil-leucil-fenilalanina

(fMLP), e bloqueou a ativação de MAPKs: ERK1/2 e p38 [14,26,39,40].

Entretanto, a solução hipertônica não suprimiu o “burst” oxidativo em

resposta ao acetato de forbol miristato [14]. Isto indica que a SHT suprime a

função neutrofílica por interceptar a via de sinalização acima da proteína

quinase C.

A SHT atenua a expressão de integrina β2 mediada pelo PAF, a

produção de radicais livres, e liberação de elastase [26,39,41]. Evidências

recentes sugerem que a reorganização do citoesqueleto é crítico para a

transdução de sinal mediada por receptor [42]. Alteração do citoesqueleto

preveniu a atenuação da ativação de MAPK p38 mediada por receptor na

presença de hipertônica. Portanto, a alteração da forma da célula pela SHT



vezes por injúria pulmonar [21-24]. Acúmulo de neutrófilos no pulmão é pré-

requisito necessário para o desenvolvimento de injúria pulmonar. A solução

hipertônica tem sido relacionada com redução do dano pulmonar secundário

ao choque hemorrágico. Os estudos mostraram que a SHT no tratamento do

choque hemorrágico produz os seguinte efeitos benéficos sobre o pulmão:

redução do acúmulo de neutrófilos, menor quantidade de neutrófilos no

lavado pulmonar, redução de extravasamento de albumina e menor grau de

dano histopatológico [12,25-27].

O mecanismo de seqüestro e adesão de neutrófilo depende de

condições inflamatórias particulares. A integrina CD11b é componente vital

da interação neutrófilo-endotélio, e neste aspecto Rizoli e colaboradores

mostraram que SHT preveniu a expressão e ativação de CD11b pelas

células após lipopolissacaride [28]. Corroborando estes dados, a SHT

diminui a expressão de L-selectina e elimina a ação da linfa mesentérica

como pré-ativador de neutrófilos, este conjunto de dados sugere que a SHT

reduz o dano pulmonar por prevenir a adesão dos neutrófilos ao endotélio

[25]. Oreopoulos et al. [29]  mostraram que a SHT reduz a expressão da

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) em território hepático submetido

a isquemia.

Estudos específicos sobre os efeitos celulares da SHT mostraram que

esta regula a expressão e liberação de elastase, citocinas, radicais livres e

moléculas de adesão. Células T incubadas com NaCl em níveis compatíveis

com a concentração final atingida in vivo, isto é 180 mmol/l, exibiram o dobro

de proliferação. No trauma vários fatores que induzem supressão das



1. INTRODUÇÃO

1. 1. SOLUÇÃO HIPERTÔNICA (NaCl 7,5%)

Inicialmente, a solução hipertônica NaCl7,5 % (SHT) foi descrita por Velasco et al.

[1] no tratamento do choque hemorrágico em cães. Desde então, outros autores [2-5]  têm

demostrado os efeitos da SHT sobre diferentes funções celulares [3,5-9], quando

empregada em ensaios clínicos ou experimentais, para o tratamento de diversas condições,

incluindo trauma, choque cardiogênico, choque séptico e suporte volêmico intra-operatório

de cirurgias de grande porte. Estudos in vitro e in vivo mostram que os efeitos

imunomodulatórios da SHT envolvem ativação de genes [5,10,11], regulação de proteínas

[4,7,12], ativação de quinases ligadas a sinalização intracelular [13,14], radicais livres e

alterações em genes e proteínas ligados a produção de citocinas [5,15] e na adesão

célula/célula [16,17].

Em 2006, Machado et al. [18], descreveu os efeitos benéficos da

solução hipertônica sobre a pancreatite aguda experimental em ratos. Seus

resultados mostraram que SHT contribui com a redução de mortalidade

neste modelo por minimizar as alterações hemodinâmicas, reduzir os níveis

de citocinas inflamatórias, além de diminuir as lesões sitêmicas em

diferentes tecidos, como pulmão, fígado e pâncreas. Outros autores também

descreveram efeitos benéficos da solução hipertônica sobre a pancreatite

aguda experimental [19,20]. Apesar de tantos trabalhos descreverem os

efeitos imunomodulatórios benéficos da SHT, pouco se sabe a respeito dos

mecanismos celulares e moleculares envolvidos.

A hemorragia, sepse e a pancreatite iniciam uma resposta inflamatória

sistêmica que é acompanhada por disfunção de órgãos, na maioria das



RESUMO

A lesão pulmonar é determinante da morbi-mortalidade na pancreatite aguda

(PA). Neutrófilos (PMN) e mediadores inflamatórios são responsáveis pelo

desenvolvimento da lesão. A solução hipertônica modula a reposta

inflamatória tendo como resultante um efeito imunomodulatório capaz de

prevenir a lesão tecidual. Neste trabalho, investigamos os efeitos da solução

hipertônica sobre os níveis de  HSPs,  MMPs e citocinas no tecido pulmonar,

bem como, o mecanismo envolvido em sua regulação. Ratos machos Wistar

foram submetidos a pancreatite pela injeção retrógrada de 1 ml/Kg de

taurocolato de sódio 2,5%. Os animais foram randomizados em 4 grupos: 1)

controle: não foi submetido a qualquer procedimento; 2) pancreatite sem

tratamento (ST); 3) pancreatite e tratamento com solução fisiológica (SF); 4)

pancreatite e tratamento com solução hipertônica (SH). Os animais dos

grupos 3 e 4 tiveram a veia jugular cateterizada e receberam infusão de

solução hipertônica ou fisiológica 1 hora após a indução de pancreatite. Os

animais com PA foram sacrificados após 4, 12 e 24 horas. Os pulmões

foram processados e submetidos a histologia com HE e dosagem de

mieloperoxidase (MPO) para quantificação do infiltrado de neutrófilos. A

produção e atividade das MMPs 2 e 9 foi analisada por zimografia. Western

Blotting foi utilizado na detecção das HSPs 60, 70 e 90. As alterações na

expressão gênica foram analisadas por RTPCR. Os níveis de peroxidação

lipidica dosados por TBARs. A concentração de citocinas foi medida por

ELISA. A reposição volêmica com SHT diminui o infiltrado inflamatório

(PMN) 12 horas após a indução da PA. Concomitante a redução dos PMNs

vimos a queda na atividade e expressão da MMP-9 e  aumento da

expressão protéica de HSP70 no tecido pulmonar.  Tardiamente, 24 horas, o

grupo tratado com SHT mostrou aumento na produção de IL-10, uma

citocina anti-inflamatória.  A SHT modula a resposta inflamatória,

promovendo proteção ao tecido pulmonar contra os efeitos deletérios

decorrentes da PA. Seus efeitos benéficos envolvem alterações celulares e

moleculares que levam à redução da lesão tecidual.



SARA do inglês “Acute Respiratory Distress Syndrome” traduzido como

síndrome da angústia respiratória aguda

SDS page do inglês “Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel

Electrophoresis” traduzido como eletroforese em gel de

poliacrilamida, tendo como agente denaturante sulfato dodecil

sódico.

SHT solução hipertônica

SIRS do inglês “Systemic Inflammatory Response Syndrome” traduzido

como síndrome da resposta inflamatória sistêmica

TBARS do inglês “Thiobarbituric Reactive Substances” traduzido como

substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico

TBST do inglês “Tris-Buffered Saline Tween 20” traduzido como tampão

salina Tris-HCl suplementado com Tween 20

TEMED tetrametiletilenonodiamino

TGF-β do inglês “Transforming Growth Factor “

TIMP do inglês “Tissue Inhibitor of Metalloproteinases” traduzido por

inibidor tecidual de metaloproteinases

TNF do inglês “Tumor Necrosis Factor-α” traduzido como fator de

necrose tumoral

Zn2+ íon zinco



múltiplos órgãos.

MPO mieloperoxidase

MT-MMP do inglês “Membrane-type Matrix Metalloproteinases” traduzido

como metaloproteinases tipo membrana

MT-MMP do inglês “Membrane Type Metalloproteinase” traduzido como

metaloproteinase tipo membrana

NaN3 ázida sódica

NIH do inglês “National Institute of Health”

PA Pancreatite Aguda

PAF do inglês “Platelet Activating Factor” traduzido como fator ativador

de plaquetas

Pb pares de bases

PBS do inglês “Phosphate-buffered saline” traduzido como tampão

salina fosfato

PH cologarítimo da concentração hidorgeniônica de uma solução

PMN polimorfonuclear

Pmol picogramas por mol

PMSF do inglês “Phenylmethylsufonil fluoride”

RNAm RNA mensageiro

RRNA do inglês “Ribosomal Ribonucleic Acid” traduzido como ácido

ribonucléico ribossomal

RT-PCR do inglês “Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction”

traduzido como transcrição reversa-reação em cadeia da

polimerase.



ERK do inglês “Extracellular Signal-Regulated Protein Kinase” traduzido

como proteína quinase regulada por sinal extracelular

EROs espécies reativas de oxigênio

HCl ácido clorídrico

HE coloração de hematoxilia e eosina

HSPs do inglês “Heat Shock Proteins” traduzido como proteínas ativadas

por choque térmico

ICAM-1 do inglês “Intercellular Adhesion Molecule-1” traduzido como

molécula de adesão intercelular-1

IL interleucina

kDA kilodalton

M molar

MAPK do inglês “Mitogen-Activated Protein Kinase” traduzido como

proteína quinase ativada por mitógeno

MDA malondialdeído

MEC matriz extracelular

MEC matriz extra celular

mg miligramas

mg/ml miligramas por mililitros

Mg2+ íon magnésio

MM milimolar

MMPs do inglês “Matrix Metalloproteinases” traduzido por

metaloproteinases de matriz

MOF do inglês “Multiple Organ Failure” traduzido como falência de



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

µg Micrograma

µl Microlitro

µM Micromolar

µm2 micrômetros quadrados

ADAM do inglês “Disintegrin-Metalloproteinase” traduzido por

metaloproteinase-desintegrina

BSA do inglês “Bovine Serum Albumin” traduzido como albumina sérica

bovina

Ca2+ íon cálcio

CCK do inglês “Cholecystokinin” traduzido como colecistocinina

CD do inglês “Cluster of Differentiation” traduzido como conjuntos de

diferenciação

cDNA do inglês “Complementary DNA” traduzido como DNA

complementar

DAB diaminobenzidina

DNA do inglês “Deoxyribonucleic Acid” traduzido como ácido

dexorribonucléico

dNTP do inglês “Deoxyribonucleotide triphosphate” traduzido como

desoxiribonucleotídeo  trifosfatado

DO densidade óptica

EDTA do inglês “ethylenediamine-tetra acetic acid” traduzido como ácido

etilenodiamino tetra acético
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