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_____________________________________________________________________________________________Resumo 

Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

Lopes, FDTQS. O efeito da exposição a níveis ambientais de material 
particulado no desenvolvimento do enfisema pulmonar em 
camundongos. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo, 2007. 
 
 A inalação de material particulado (PM) exerce um papel importante na 
exacerbação de doenças respiratórias, incluindo DPOC e asma, no entanto 
os efeitos específicos do PM no desenvolvimento do enfisema pulmonar são 
ainda pouco descritos na literatura. Neste estudo investigamos os efeitos da 
exposição crônica a níveis ambientais de PM no desenvolvimento do 
enfisema e do remodelamento pulmonar em camundongos. Os animais 
receberam instilação intranasal de solução de papaína ou de solução salina 
e permaneceram em câmaras situadas em uma área de tráfego intenso de 
veículos: uma recebia ar ambiente e a outra possuía filtros para PM na 
entrada de ar. Fizemos medidas morfométricas, de densidade de fibras de 
colágeno e elástica, análise quantitativa de macrófagos, expressão de MMP-
12 (metaloproteinase de matriz), de  isoprostano-8 e de caspase-3 no tecido 
pulmonar. Os animais que recebram papaína e que foram mantidos na 
câmara sem filtros apresentaram os maiores valores de intercepto linear 
médio (Lm) comparados aos que receberam a solução desta mesma 
substância, mas que permaneceram na câmara com os filtros (47,11±1,49 e 
39,33±1,93 µm, respectivamente, p=0.002). Também observamos um 
aumento na densidade de fibras de colágeno e na expressão de 
isoprostano-8 nos pulmões dos animais que receberam papaína e que 
permaneceram na câmara sem filtros comparado ao grupo que recebeu a 
mesma substância mas foi mantido na câmara com filtros (p<0,05 e p=0,002, 
respectivamente). Não houve diferença entre estes dois grupos ao 
avaliarmos a quantidade de células que expressaram MAC-2, MMP-12 e 
caspase-3. Não observamos diferença em nenhum dos parâmetros 
estudados entre os grupos que receberam solução salina, mas foram 
mantidos em câmaras diferentes. Concluimos que a exposição a níveis 
ambientais de PM piorou o enfisema induzido pela papaína e resultou em 
aumento do remodelamento pulmonar. O estresse oxidativo parece ser um 
dos mecanismos responsáveis por esta resposta. 
 
Descritores: Enfisema Pulmonar/Fisiopatologia; Poluição ambiental/Efeitos 
Adversos; Estresse Oxidativo; Camundongos Endogênicos Balb C. 



___________________________________________________________________________________________Summary 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

Lopes, FDTQS. Effects of exposure to ambient level of particulate 
matter on the development of pulmonary emphysema. São Paulo: “ 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2007. 
 
 Inhalation of particulate matter (PM) exacerbates a variety of pulmonary 
disorders, including COPD and asthma, but the specific effects of PM on the 
developing of emphysema are largely unknown. We investigated the effects 
of chronic exposure to ambient levels of PM on the development of 
emphysema and pulmonary remodeling in mice. Mice received either papain 
or normal saline and were kept for two months in two chambers in an area of 
high traffic density: one received ambient air and the other had filters for PM. 
We performed lung morphometry, measured the density of elastic and 
collagen fibers and studied the expression of matrix metalloproteinase-12 
(MMP-12), macrophage MAC-2, 8-isoprostane and caspase 3. Lungs from 
papain-treated mice exposed to ambient air presented greater values of 
mean linear intercept than papain-treated mice kept in the chamber with 
filtered air (47.11±1.49 and 39.33±1.93 µm, respectively, p=0.002). There 
was an increase in the density of collagen fibers and in the expression of 8-
isoprostane in pulmonary tissue of papain-treated mice that remained in the 
chamber with ambient air (p<0.05 and p=0.002, respectively). There were no 
significant differences between these two groups in the amount of cells 
expressing MAC-2, MMP-12 and caspase-3. There were no significant 
differences in any of the parameters studied between saline-treated mice 
kept in the two chambers. We conclude that exposure to urban levels of PM 
worsens protease-induced emphysema and increases pulmonary 
remodeling. We suggest that an increase in oxidative stress induced by PM 
exposure influences this response.  
 
Descriptors: Pulmonary Emphysema/Physiopathology; Environmental 
Pollution/Adverse Effects; Oxidative Stress; Inbred BALB C Mice. 



_______________________________________________________________________________________Introdução 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

1

Introdução 

 

Considerações gerais  

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença caracterizada 

por uma limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível, geralmente 

progressiva, associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a 

partículas ou gases nocivos e com manifestações extra-pulmonares (1). 

 

Pode ser descrita como um conjunto de alterações patológicas, desde 

inflamação crônica até a degradação do tecido pulmonar por ação de 

proteases e não há, até o momento, medicamentos específicos para o 

tratamento desta doença (2).  

 

As manifestações mais comuns de DPOC são a bronquite crônica e o 

enfisema pulmonar e estão entre as principais causas de morbidade e 

mortalidade em adultos e idosos (3,4). 

 

A bronquite crônica é clinicamente definida como tosse produtiva com 

expectoração mucosa ou mucopurulenta por no mínimo três meses em dois 

anos consecutivos na ausência de outras causas (5). 
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No enfisema pulmonar ocorre um aumento anormal dos ácinos pulmonares 

devido à destruição das paredes alveolares com conseqüente perda da 

capacidade do recolhimento elástico dos pulmões (6,7,8). 

 

O tabagismo é considerado a principal causa dessas doenças pulmonares, 

sendo responsável por 75% dos casos, e a deficiência da enzima α1 

antitripsina é outro fator determinante da doença, embora represente apenas 

2% dos casos. 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica é considerada uma das principais 

causas de mortalidade no mundo, acarretando repercussões econômicas e 

sociais. A morbidade e mortalidade variam entre os diferentes países e entre 

os diferentes grupos de pessoas em um mesmo país e geralmente estão 

associadas diretamente à prevalência de fumantes na população; embora 

em muitos países a poluição atmosférica resultante da queima de madeira 

ou de combustíveis fósseis tem sido considerada, também, um fator de risco 

importante. Acredita-se que a exposição contínua aos fatores de risco e o 

aumento de indivíduos que alcançam idades mais avançadas aumentem 

ainda mais a prevalência e impacto desta doença (1). 

 

No Brasil, a DPOC está em primeiro lugar nas estatísticas de mortalidade 

por doenças respiratórias, sendo responsável por um quarto do total da 

população adulta hospitalizada com problemas respiratórios (9). Desta 

forma, é um importante problema de saúde pública, não somente devido aos 
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altos índices de mortalidade e morbidade, mas também por ser uma doença 

que pode ser prevenida em muitos casos (10). É progressiva e irreversível e 

em estágios mais avançados o tratamento só é eficaz para alívio dos 

sintomas. O abandono do hábito de fumar é a forma principal de limitar o 

avanço da doença e em alguns casos é a única medida que se pode tomar 

para aumentar o tempo de vida do paciente (9). 

 

Em contraste com a grande quantidade de estudos experimentais na área de 

asma alérgica e do conhecimento detalhado que se tem obtido a respeito 

dos mediadores inflamatórios nas vias aéreas (11,12), menos atenção tem 

sido dada à DPOC (13). 

 

Atualmente o grande desafio nos estudos das doenças obstrutivas crônicas 

é identificar os papéis dos vários mediadores e os mecanismos moleculares 

envolvidos na fisiopatologia desta doença, o que muito provavelmente 

favoreceria o achado de novos tratamentos. 

 

O estudo em seres humanos é restrito ao uso de observações morfológicas 

e moleculares em fragmentos de tecido de pulmões retirados de pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos; ou estudos in vitro limitados a um 

único tempo (14). Há uma grande expectativa do uso de modelos animais 

para o estudo da patogênese, das mudanças funcionais e dos efeitos de 

possíveis novos tratamentos, sendo que estes estudos podem ser feitos in 

vivo. Entretanto, existem limitações para o uso de modelos experimentais 
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em animais, uma vez que são modelos não espontâneos da doença e não 

mimetizam por inteiro o fenótipo da doença (15). 

 

Uma das mais importantes limitações da utilização dos modelos animais 

para o estudo de DPOC é a dificuldade em reproduzir as alterações de 

pequenas vias aéreas, particularmente em pequenos animais, como 

camundongos e ratos, que apresentam menor número subdivisões 

brônquicas. Parte dos problemas dos modelos em animais de laboratório é a 

falta de sofisticação nas medidas de função pulmonar, apesar do crescente 

desenvolvimento na metodologia para a coleta destas medidas (16). 

 

Além das alterações na função pulmonar, também são observados em 

pacientes com DPOC, perda de peso, anormalidades nutricionais e 

disfunção músculo esquelética (17). 

 

Fisiopatologia da DPOC 

 

O processo de inflamação crônica das vias aéreas é uma característica 

importante na DPOC (18). Os neutrófilos, macrófagos, linfócitos T CD8+ e 

eosinófilos, estes últimos, encontrados somente em estágios bem 

avançados da doença, são os tipos de células inflamatórias encontradas 

nesta doença (18,19,20). 
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Os neutrófilos são liberadores de mediadores e enzimas elastolíticas como 

as elastases responsáveis por coordenar a destruição tecidual e a 

inflamação crônica (21,22). Em amostras de lavado broncoalveolar de 

fumantes observa-se um aumento de neutrófilos e macrófagos (23). O 

aumento da concentração de neutrófilos em amostras de escarro induzido 

de pacientes que apresentam limitação de fluxo em vias aéreas está 

relacionado com o rápido decréscimo de FEV1, volume expiratório forçado 

no primeiro segundo após inspiração forçada (24). 

 

O segundo maior tipo de células envolvidas são os macrófagos (25). Este 

tipo celular libera numerosas enzimas que degradam tecido como as 

metaloproteinases de matriz (MMPs) (15). Em modelos animais de 

degradação tecidual através do uso de cigarros, não só os neutrófilos 

liberam enzimas elastolíticas, mas também os macrófagos promovem 

liberação de enzimas como a MMP12 (25). Neutrófilos e macrófagos 

exercem influência sobre outras células, como as células da camada 

muscular de vias aéreas, células endoteliais ou neurônios sensoriais e na 

liberação de mediadores inflamatórios que induzem broncoconstrição (26) e 

remodelamento de vias aéreas (27). 

 

Kuhn et al. (28) demonstraram que, no período de 48 até 72 horas após a 

instilação de elastase, em ratos, ocorre uma resposta inflamatória aguda 

moderada com a presença de neutrófilos e macrófagos , que se mantém até 

um mês após a instilação (29). 
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Embora os neutrófilos sejam considerados os primeiros liberadores de 

elastase, experimentos em camundongos apresentaram evidências de que 

elastase produzida por macrófagos, somente, já é suficiente para o 

desenvolvimento de enfisema, utilizando modelo de exposição à fumaça de 

cigarro (30). 

 

Os linfócitos também estão envolvidos nos mecanismos celulares da DPOC 

(31,32). O aumento do número de linfócitos CD8 positivos e linfócitos T 

encontrados nas vias aéreas de pacientes com DPOC (33,34) apresentam 

relação direta com a obstrução de fluxo aéreo observada nestes indivíduos 

(35).  

 

Mecanismos envolvidos no desenvolvimento da DPOC 

 

1) Desequilíbrio entre Proteases e Antiproteases 

 

Esta teoria provém de observações clínicas em pacientes deficientes da 

enzima α1-antitripsina (α1-AT) e que desenvolveram enfisema grave. O 

desequilíbrio entre proteases e antiproteases tem sido apontado como uma 

das explicações para a patogênese do enfisema desde a década de 60 

(36,15), embora seja raro o aparecimento de enfisema somente devido à 

ausência da α1-AT (37,38).  
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A α1-AT (presente em macrófagos, no soro e em fluidos de tecidos) é a 

maior inibidora da ação das proteases. Pacientes homozigotos para a 

deficiência genética, que impede a produção de α1-AT, apresentam uma 

tendência maior para o desenvolvimento de enfisema pulmonar. O fenótipo 

normal, PiMM (Pi, inibidor de proteína sérica) está presente em 90% da 

população. Dos vários fenótipos associados à deficiência de α1-AT, o PiZZ é 

o mais comum e estes pacientes desenvolvem enfisema sintomático em 

idades jovens, atingindo alto grau de gravidade em fumantes (39). 

 

A principal célula em pacientes deficientes em α1-AT envolvida na atividade 

elastolítica é o neutrófilo. A elastase proveniente do neutrófilos causa 

destruição do tecido pulmonar e esta destruição é inibida pela ação da α1-

AT. Os neutrófilos também liberam radicais livres de oxigênio que, por sua 

vez inibem a ação da α1-AT. Assim, se há baixos níveis séricos de α1-AT, o 

processo de destruição do tecido pulmonar leva a enfisema pulmonar. 

Portanto, o enfisema é o resultado do efeito destrutivo da atividade de 

proteases devido à ineficiência da atividade das antiproteases.  

 

A exposição crônica ao cigarro comanda a invasão das células inflamatórias 

nos espaços aéreos alveolares e a conseqüente liberação de grandes 

quantidades de elastases, o que em pacientes deficientes em α1-AT se 

torna mais crítico (40). Nestes indivíduos, tanto os neutrófilos, como os 

macrófagos são os responsáveis pela liberação das elastases (39). 
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Camundongos modificados geneticamente, deficientes em elastase 

neutrofílica não desenvolveram enfisema após submissão a um modelo 

crônico de exposição à fumaça de cigarro (41). A depleção do gene para 

produção de elastase macrofágica resultou na proteção contra o 

desenvolvimento de enfisema, também em modelo que utiliza cigarro em 

camundongos (42). Estudos referem que animais que não apresentam o 

gene relacionado com a produção de elastase, em modelos de inalação de 

fumaça de cigarro, apresentam muito menos atividade de elastase produzida 

por macrófagos devido à redução do influxo de macrófagos (41,42). 

 

Estas evidências experimentais encontradas em modelos animais chamam a 

atenção para a importância do papel das proteases para esta patogenia, 

fator este também observado em pacientes que apresentam disfunção de 

proteases e desenvolvimento de enfisema (15). 

 

2) Estresse Oxidativo 

 

O estresse oxidativo decorrente da inalação de gases tóxicos como fumaça 

de cigarro ou dióxido de nitrogênio é considerado uma outra causa 

importante para o desenvolvimento da inflamação e destruição do tecido na 

DPOC. Dados clínicos revelam um aumento dos níveis de indicadores de 

estresse oxidativo em condensado de ar exalado em pacientes DPOC 

(43,44,45). 
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Enzimas geradoras de oxidantes presentes em seres humanos incluem 

NADPH oxidase, mieloperoxidase, peroxidase eosinofílica e sintases do 

óxido nítrico, sendo que todas estas tem efeito pró-inflamatório (46). 

 

Em processos inflamatórios encontrados na asma e na doença obstrutiva 

crônica (DPOC), bem como em outras doenças que acometem o 

parênquima pulmonar, têm sido demonstrados sérios distúrbios no balanço 

oxidante/antioxidante nos pulmões, com conseqüente lesão mediada por 

células inflamatórias (46). 

 

As espécies reativas de oxigênio são responsáveis pela reação de oxidação 

tanto de lipídios quanto de proteínas contidos no surfactante pulmonar, 

tornando este último menos efetivo (47,48). A síntese de surfactante pode 

ser inibida pelo processo do estresse oxidativo (49). 

 

Em recém-nascidos, o aumento da expressão da colagenase tipo IV 

conseqüente ao estresse oxidativo resultou em ruptura da membrana basal 

alveolar, levando ao aparecimento de edema devido ao aumento da 

permeabilidade dos capilares e a remodelamento de vias aéreas semelhante 

ao observado em estágios iniciais de doença obstrutiva crônica (50). 
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3) Apoptose  

 

A apoptose é um mecanismo de regulação de morte celular. Esta morte 

celular programada permite a eliminação de células infectadas ou 

danificadas que precisam ser removidas do organismo; no entanto se estas 

células não forem devidamente eliminadas e permanecerem no tecido 

ocorrerá o rompimento do citoplasma com conseqüente liberação de 

mediadores inflamatórios no tecido em questão, com progressão de doenças 

(51). 

 

A apoptose de células estruturais nos pulmões é considerada um 

mecanismo importante para o desenvolvimento da doença pulmonar 

obstrutiva crônica. Existe um aumento da apoptose de células endoteliais e 

epiteliais em pacientes com DPOC. 

 

A instilação intratraqueal de caspase-3, uma enzima efetora da apoptose, 

acarretou a apoptose em células epiteliais de pulmões de ratos, com 

conseqüente desenvolvimento de enfisema (52). 
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Modelos Experimentais de DPOC 

 

Os modelos experimentais desenvolvidos em animais existem para nos 

auxiliar a entender mais detalhadamente os mecanismos envolvidos na 

doença. Atualmente os modelos mais utilizados para indução de enfisema 

em animais são: 

 

1) instilação de proteases; 

2) inalação de gases tóxicos (ex. fumaça de cigarro e dióxido de 

nitrogênio); 

3) animais modificados geneticamente. 

 

Estes diferentes modelos propostos apresentam tanto méritos quanto 

limitações para sua utilização e requerem diferentes interpretações. Talvez a 

combinação de diferentes modelos possa elucidar, ainda mais, o mecanismo 

da doença em questão (53). 

 

Considerando que a definição de enfisema baseia-se fundamentalmente em 

medidas de função pulmonar (limitação de fluxo de ar nas vias aéreas) é 

muito importante obter medidas de função pulmonar em modelos em 

animais de laboratório (54). Os métodos invasivos são tidos como o “padrão 

ouro” e a correlação destas medidas com marcadores inflamatórios e 



_______________________________________________________________________________________Introdução 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

12

remodelamento são fatores que devem acrescentar ainda mais nos estudos 

desta doença (15). 

 

 

Modelos de Degradação Tecidual 

 

Nestes modelos são utilizadas enzimas elastolíticas, capazes de degradar o 

tecido pulmonar levando a um quadro de enfisema pulmonar; proteinases 

como elastase neutrofílica de humanos, elastase pancreática de suínos ou 

papaína induzem um enfisema panacinar após uma única instilação 

intratraqueal (55,56). 

 

Apesar de estes modelos não elucidarem como ocorre o desenvolvimento 

inicial da doença em humanos, já que desde o início existe uma destruição 

do parênquima pulmonar; os modelos que utilizam elastases propiciam o 

estudo do mecanismo da fase mais adiantada da doença, onde já existe 

uma dramática destruição tecidual, possibilitando inclusive estudar os 

mecanismos de reparo. São modelos nos quais podemos observar 

anormalidades da função pulmonar, hipoxemia e metaplasia de células 

secretoras que são características encontradas em pacientes com DPOC 

(15). 

 

O mecanismo do enfisema induzido pela administração intratraqueal de 

elastase, já inicialmente, leva a uma perda de fibras de colágeno e elastina. 
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Mais tardiamente os níveis de elastina e de glicosaminoglicanos tendem a 

apresentar valores normais, mas observa-se um aumento de fibras de 

colágeno. A matriz extracelular apresenta-se reduzida e com uma estrutura 

modificada resultando em uma estrutura anormal das vias aéreas (57). O 

alargamento dos espaços aéreos aparece após a indução do enfisema com 

substâncias elastolíticas e juntamente a isto ocorre um processo inflamatório 

que transforma estes alargamentos dos espaços alveolares em lesões 

similares àquelas encontradas em enfisematosos. Esta progressão da 

doença deve-se, em muito, aos efeitos destrutivos exercidos pelas 

proteinases inflamatórias (15). 

 

 

Modelos Inalatórios: Fumaça de Cigarro 

 

O primeiro modelo animal de enfisema pulmonar com a utilização de fumaça 

de cigarro foi apresentado em 1990 por Wright et al. (58). Neste estudo, 

cobaias foram expostas a 10 cigarros por dia, 5 dias por semana, por 

períodos de 1, 3, 6 e 12 meses e os dados sugeriram ocorrer um enfisema 

progressivo e alterações de função pulmonar similares às observadas em 

pacientes fumantes que desenvolvem DPOC. Mesmo depois do término da 

exposição dos animais à agressão da fumaça de cigarro, não houve 

reversão do alargamento dos espaços aéreos. Os animais que ficaram 

expostos por mais tempo apresentaram intensa neutrofilia, acúmulo de 

macrófagos e de células CD4+ (59,60). 
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Depois das cobaias, também foram utilizados coelhos, cachorros, ratos e 

camundongos. No entanto, os ratos parecem ser mais resistentes que as 

cobaias ao desenvolvimento de enfisema (15). Em relação aos 

camundongos, há grande dependência da linhagem escolhida; existem 

linhagens de camundongos mais susceptíveis ao desenvolvimento de 

enfisema pulmonar, como por exemplo o C57BL/6 (61). 

 

Os camundongos têm sido os animais preferidos para estes estudos devido 

à oportunidade de manipulação da expressão dos genes nestes animais 

(15,61). Entretanto, além de serem mais resistentes ao desenvolvimento do 

enfisema, estes animais apresentam muitas diferenças em relação ao seres 

humanos, quando se compara a anatomia do aparelho respiratório. São 

animais que respiram, obrigatoriamente, pelo nariz, apresentam um epitélio 

respiratório menos ciliado, menos células de Clara e restrição de glândulas 

submucosas na traquéia. Não apresentam reflexo de tosse, e muitos dos 

mediadores como histamina ou taquicininas têm diferentes ações 

farmacológicas nestes animais (15). 

 

Em camundongos expostos à fumaça de cigarro observa-se inicialmente um 

recrutamento de neutrófilos após o primeiro cigarro, seguido por um 

aumento gradual de macrófagos e um aumento de substâncias provenientes 

da degradação de colágeno e elastina. Neste período inicial já se observa 

neutrofilia em lavado broncoalveolar e em tecido, o que não acontece 
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quando estes animais são tratados com anticorpos para neutrófilos ou para 

α1-antitripsina (62). 

 

O modelo que utiliza fumaça de cigarro para indução de enfisema pulmonar 

é bastante utilizado e apresenta resultados consistentes quanto ao 

aparecimento de enfisema, de remodelamento em vias aéreas e inflamação 

crônica, muito embora, existam diferenças em relação ao enfisema 

encontrado em seres humanos e muitos dos mediadores apresentam 

diferentes efeitos, principalmente no trato respiratório de murinos. É preciso 

considerar as variações de espécie para espécie e linhagem para linhagem, 

para que se possam fazer avaliações que mais se aproximem do mecanismo 

desta doença em seres humanos. Descobertas obtidas a partir destes 

modelos certamente trarão avanços significativos no entendimento dos 

mecanismos da DPOC. 

 

 

Modelos Inalatórios: SO2 

 

Existem modelos com exposições diárias ao SO2 em altas concentrações, e 

observou-se em ratos e cobaias lesão crônica e reparação de células 

epiteliais. As exposições a altos níveis deste gás variando de 200 a 700 ppm 

pelo período de 4 a 8 semanas promoveu uma inflamação neutrofílica, 

alterações morfológicas de produção de muco, metaplasia de células 

produtoras de muco e descamação de células epiteliais em ratos (63,64). 
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Após uma semana do término do tratamento houve uma reversão na 

produção de muco e a inflamação neutrofílica desapareceu totalmente (64). 

 

A inflamação de vias aéreas e o infiltrado inflamatório são importantes 

características da DPOC, e a exposição ao SO2, logo após um dia, em ratos, 

aumentou o número de células inflamatórias mononucleares e 

polimorfonucleares em vias aéreas. No entanto, este influxo de células se 

restringiu, somente, às grandes vias aéreas e não nas pequenas vias 

aéreas, como é comum nos pacientes com DPOC (63) 

 

Os modelos que utilizam SO2 como indutor de DPOC também induzem a um 

aumento da resistência pulmonar e da hiperresponsividade, muito 

provavelmente decorrente da elevada produção de muco (63). 

 

Modelos Inalatórios: NO2 

 

Exposições curtas ao NO2 levam a uma resposta bifásica, com uma lesão 

inicial seguida por uma segunda fase de reparação. Tanto a proliferação 

celular quanto a atividade enzimática ocorrem durante a fase de reparo (65). 

 

As cobaias apresentam alterações na morfologia pulmonar em 

concentrações inferiores àquelas que os ratos e camundongos precisam ser 

expostos para apresentar as mesmas lesões. Mais uma vez há uma 
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variação de resposta a um modelo entre as diferentes espécies de 

camundongos (66). 

 

 

Modelos Inalatórios: Material Particulado e Gases Oxidantes 

 

A administração de oxidantes como ozônio também leva à lesão pulmonar 

com características similares às alterações inflamatórias observadas em 

pacientes com DPOC (67), causando efeitos nas células das vias aéreas 

(68,69,70,71,72). Sendo o ozônio um gás poluente, a exposição a este gás 

promove uma série de sintomas respiratórios, incluindo piora da função 

pulmonar e aumento da hiperreatividade de vias aéreas. Em pacientes com 

DPOC ou asmáticos a exposição ao ozônio leva à exacerbação dos 

sintomas. O ozônio é um gás altamente reativo, e a sua reação com outros 

substratos nas vias aéreas produz substâncias tóxicas que servem como 

sinalizadores tóxicos para o epitélio das vias aéreas. Estes sinais incluem 

liberação de citocinas, expressão de moléculas de adesão liderando um 

influxo de células inflamatórias e aumento da permeabilidade pulmonar 

resultando em edema pulmonar (67). 

 

Os dados obtidos em modelos animais expostos ao ozônio indicam que as 

alterações dependem preferencialmente da infiltração neutrofílica (73,74). 

 



_______________________________________________________________________________________Introdução 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

18

Alguns modelos animais utilizam partículas ultrafinas, sílica e poeira de 

carvão como agentes agressores (75,76). As partículas ultrafinas são 

comuns em locais que apresentam poluição do ar e são compostos 

primários provenientes da combustão o que causa níveis significativos de 

estresse oxidativo nas células de vias aéreas (77,78). Em modelos animais 

observa-se principalmente um enfisema focal e acredita-se que tanto o 

enfisema provocado por inalação de poeiras contendo partículas nocivas 

quanto o enfisema provocado pela fumaça de cigarro apresentam 

mecanismos similares de desenvolvimento (79). 

 

Exposição a partículas derivadas do diesel acarreta inflamação crônica de 

vias aéreas em animais de laboratório e piora da DPOC, asma e infecções 

do trato respiratório (80). 

 

Tanto o componente gasoso como o particulado da poluição atmosférica 

causam uma significante lesão pulmonar e em especial o material 

particulado induz descamação do epitélio alveolar, altera os níveis de tiol nos 

macrófagos alveolares e linfócitos e induz a produção de espécies reativas a 

oxigênio e citocinas pró-inflamatórias. Exposição prolongada a partículas 

incluindo as partículas derivadas da queima do diesel, leva à produção de 

inflamação e respostas tumorigênicas (81). 
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Modelos Com Animais Manipulados Geneticamente 

 

A predisposição genética de determinadas linhagens para o 

desenvolvimento da doença está sendo estudado exaustivamente 

(82,83,84). Alterações genéticas monogênicas e poligênicas para mimetizar 

a DPOC têm apresentado amplo desenvolvimento nos últimos anos, 

utilizando técnicas modernas de biologia molecular (85,86). 

 

Um grande número de linhagens de camundongos modificados 

geneticamente tem sido utilizada em estudos de DPOC. Camundongos que 

não produzem elastina estão sendo utilizados para estudar os mecanismos 

de enfisema envolvendo a destruição das fibras alveolares. Estes animais 

apresentam alterações do desenvolvimento dos ramos de vias aéreas 

terminais, acompanhadas por poucos sacos distais que apresentam uma 

atenuação da quantidade de tecido nos septos. Através da utilização destes 

animais pode-se avaliar a importância da elastina para a função pulmonar 

em pulmões já maduros (87). 

 

Animais geneticamente modificados são expostos a estímulos exógenos 

tóxicos como fumaça de cigarro, permitindo identificar os mecanismos 

moleculares envolvidos na patogênese da DPOC. Estudos com 

camundongos geneticamente modificados que não apresentam 

metaloelastase 12 produzida pelos macrófagos mostraram que eles se 



_______________________________________________________________________________________Introdução 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

20

mantem normais mesmo após longo tempo de exposição a cigarros (15). 

Estes animais também não apresentaram acúmulo de macrófagos em 

resposta ao estímulo do cigarro, um efeito possivelmente promovido pela 

MMP-12, que gera fragmentos de elastina que são quimiotáticos para 

monócitos (88,89). 

 

A combinação da utilização de animais modificados geneticamente com 

protocolos de inalação de agentes tóxicos pode ajudar na identificação de 

mediadores protetores ou pró-inflamatórios da doença em questão (15). 

Talvez nos facilite responder questões fundamentais. Como a inflamação 

pulmonar é causada pelo hábito de fumar? Porque somente uma minoria de 

fumantes desenvolve enfisema? Como ocorre o reparo do tecido alveolar 

normal? As respostas para estas questões serão extremamente úteis para 

encontrarmos possíveis formas de tratamento para esta doença (53).  

 

É importante ressaltar que, de todos os modelos que foram brevemente 

citados, os que mais se aproximam do modelo de DPOC em humanos são 

os que utilizam a exposição dos animais a gases, especialmente o modelos 

de tabagismo, os quais mimetizam as exposições repetidas ao agente 

agressor, gerando inflamação e posteriormente a lesão do tecido, no entanto 

são modelos que levam mais tempo para se obter resultados, enquanto que 

os modelos com substâncias elastolíticas fornecem resultados mais rápidos 

e facilitam estudar os mecanismos dos processos da fase mais tardia da 

doença, onde já existe uma destruição tecidual. No entanto, todos estes 
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modelos são feitos utilizando animais, portanto os resultados obtidos 

precisam ser analisados com cautela. 

 

 

DPOC X Poluição 

 

A exposição a poluentes atmosféricos, em especial o material particulado, 

está associada a doenças pulmonares, cardiovasculares e câncer 

(90,91,92,93). Mesmo em níveis considerados aceitáveis podem ser 

observados efeitos deletérios dos poluentes (90,91,94), acarretando 

inflamação cardiopulmonar, com aumento dos mediadores pró-inflamatórios 

como as IL-6, IL-8 e TNF-α (95,96). O material particulado, um dos 

componentes da poluição atmosférica urbana, está associado à 

exacerbação de doenças respiratórias, incluindo a doença pulmonar 

obstrutiva crônica, asma e infecções no trato respiratório inferior, 

especialmente em crianças e em pessoa idosas (97). No entanto, os efeitos 

específicos do material particulado nas pessoas com enfisema ainda é 

pouco conhecido. 

 

O material particulado proveniente da queima do diesel é constituído por 

partículas ultrafinas, que são partículas com diâmetro igual ou menor que 

100 µm, são altamente insolúveis devido à presença de um núcleo de 

carbono e tendem a formar agregados com sulfetos, metais e 

hidrocarbonetos (98). 
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Evidências epidemiológicas (99,100) indicam uma relação direta entre os 

níveis de PM10 (material particulado com partículas de até 10 nm de 

diâmetro) e aumento da morbidade das doenças respiratórias incluindo 

aumento de sintomas, redução na função pulmonar (101) e aumento de 

internações de pacientes com DPOC (99). Também existe uma associação 

entre níveis de PM10 e mortes, não somente por causas respiratórias, mas 

por causas vasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular 

cerebral (102). 

 

 

Mecanismos de Defesa Pulmonar na Presença do PM10 

 

A habilidade dos mecanismos de defesa pulmonar na remoção de partículas 

inaladas e a susceptibilidade do indivíduo aos efeitos destas partículas 

determinam quais serão os efeitos adversos a este material particulado 

presente nos pulmões. 

 

Um mecanismo de defesa importante para remoção das partículas inaladas, 

nas vias aéreas, é o aparelho muco-ciliar. O muco tem papel fundamental na 

proteção das vias aéreas, sendo rico em substâncias antioxidantes (103). 

Nas vias aéreas proximais, células caliciformes produzem muco, no qual 

ficam retidas as partículas inaladas. Este muco posteriormente será 

eliminado ou por expectoração ou por deglutição (104).  



_______________________________________________________________________________________Introdução 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

23

 

Embora o muco tenha um papel protetor, a indução do aumento da produção 

de muco, devido à presença de poluentes nos pulmões como dióxido de 

enxofre e PM10 contribui de maneira direta para a exacerbação da DPOC, 

devido ao aumento da resistência de vias aéreas e pela formação de rolhas 

de muco em pequenas vias aéreas (105). Em pacientes com DPOC e em 

fumantes existe um dano ciliar, o que juntamente com o excesso de 

produção de muco e a não remoção efetiva deste muco não permitem a 

remoção adequada das partículas inaladas. As células epiteliais das vias 

aéreas têm a função de limitar a passagem de poluentes inalados e são 

responsáveis por liberar mediadores inflamatórios como IL-8 e quimiocinas, 

quando estes poluentes estão presentes e ocorre o influxo de células 

inflamatórias (106,107). Os macrófagos presentes nas paredes e superfícies 

das vias aéreas são os principais responsáveis pela fagocitose das 

partículas inaladas, mas como resultado liberam mediadores inflamatórios 

como IL-8 E TNF. Em pacientes com DPOC o número de macrófagos está 

aumentado (103,108), conseqüentemente encontra-se um aumento de 

mediadores inflamatórios liberados por macrófagos em escarro colhido 

destes pacientes. A inalação de partículas é responsável por agravar a 

inflamação nestes casos, levando à exacerbação da doença (109). 

 

Grande parte das partículas inaladas se deposita nas porções mais distais 

das vias aéreas, próximas aos alvéolos (110). As partículas que conseguem 

atravessar a camada epitelial dos espaços aéreos distais e entrar no 
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interstício pulmonar não são eliminadas de forma eficaz e permanecem 

nestas regiões subepiteliais, próximas a grupos de células como 

macrófagos, fibroblastos e células endoteliais.  

 

 

Toxicidade e Mecanismos de Ação do Material Particulado 

 

Os efeitos agudos secundários à exposição ao material particulado são 

encontrados principalmente em subgrupos susceptíveis e não em 

populações saudáveis, exceto quando a concentração deste material esteja 

muito alta (111). 

 

A inflamação é considerada o efeito adverso mais importante, ocasionando 

exacerbação de doenças de vias respiratórias (112) e de doenças 

cardiovasculares (113). 

 

Ghio et al. (114) encontraram uma inflamação pulmonar em voluntários 

saudáveis após exposição à inalação de material particulado. Li et al. (115) 

utilizaram ratos expostos a PM10 e também observaram um efeito 

inflamatório nos pulmões destes animais, após exposição. Jimenez et al. 

(116) descreveram a ativação de genes pró-inflamatórios em células 

expostas ao PM10 (114,115,116). 

 



_______________________________________________________________________________________Introdução 
Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

25

A toxicidade do PM10 é atribuída às partículas ultra-finas, constituintes deste 

material particulado, que por apresentarem um tamanho tão reduzido 

conseguem se dispersar facilmente pelos pulmões, atingindo as regiões 

mais distais. Em pacientes com DPOC a eficiência da deposição destas 

partículas é maior do que em indivíduos normais, provavelmente devido à 

redução do fluxo expiratório observado nestes pacientes (117). 

 

Os mecanismos de ação destas partículas nos pulmões têm sido uma área 

de intenso estudo para os toxologistas e acredita-se que os principais 

mecanismos são: 

 

1) Número de partículas: 

 

Os macrófagos são as principais células responsáveis pelo mecanismo de 

fagocitose das partículas ultrafinas que atingem o sistema respiratório, 

estimulando a liberação de mediadores inflamatórios como TNF. A 

inabilidade dos macrófagos fagocitarem uma grande quantidade de 

partículas resulta em uma estimulação contínua das células epiteliais, com 

aumento da produção de quimiocinas como IL-8, que contribuem para o 

processo inflamatório (118). 

 

Morrow et al. (119) observaram que, quando o volume de partículas 

fagocitadas por macrófago atinge 60% do volume interno desta célula, a 

atividade de remoção de partículas por esta célula é completamente inibida.  
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2) Área de Superfície de Contato: 

 

As partículas ultra-finas podem se apresentar como partículas isoladas ou 

formar agregados. Em forma de agregados apresentam um diâmetro 

aerodinâmico muito maior (109). 

 

A área de superfície destes agregados parece ser mais importante para a 

toxicidade destas partículas, do que a massa, ou o volume ou o número 

destas partículas, considerando que a interação entre as partículas e o 

sistema biológico ocorre via superfície de contato e não com a massa interna 

destas partículas (111). 

 

A grande área de superfície formada pelas partículas ultra-finas, 

constituintes do PM10, permite uma grande absorção de substâncias que 

estão no ambiente, ou no epitélio pulmonar, o que aumenta a reatividade 

destas partículas (115). 

 

3) Passagem das Partículas para o Interstício Pulmonar: 

 

A transferência das partículas para o interstício pulmonar é uma 

conseqüência da ineficiência no processo de defesa pulmonar. A não 

remoção efetiva das partículas inaladas permite um aumento da interação 

entre estas partículas e o epitélio, favorecendo a passagem para o interstício 
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pulmonar. Estudos em ratos mostraram um aumento da permeabilidade do 

epitélio na presença de partículas ultrafinas e PM10, resultando na 

progressão destas partículas para as áreas de interstício (120). 

 

4) Estresse Oxidativo 

 

A produção de radicais livres no tecido pulmonar é a resposta deste tecido à 

diferentes partículas patogênicas (121,122). Acredita-se que o estresse 

oxidativo inicia-se nas partículas por si só (através da liberação de altas 

concentrações de metais de transição presentes nestas partículas) e 

subseqüentemente pela liberação de espécies reativas de oxigênio dos 

leucócitos que migraram para as vias aéreas como resultado da primeira 

reação das células dos pulmões à presença de partículas inaladas. Quando 

ocorre estresse oxidativo são estimulados genes pró-inflamatórios para 

citocinas, enzimas antioxidantes, receptores e moléculas de adesão. As 

partículas ultra-finas, componentes do PM10, com sua grande área de 

superfície de contato, geram radicais livres que estimulam o processo de 

transcrição destes genes pró-inflamatórios (123). 

 

Existem evidências de que as partículas encontradas no meio ambiente 

como a ROFA (124) e PM10 podem comprometer a estrutura do epitélio 

causando destruição ou estresse oxidativo. Em pacientes com DPOC, 

devido à pré-existência de uma inflamação das vias aéreas, se torna mais 
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fácil a ocorrência de estresse oxidativo secundário à deposição de partículas 

inaladas (111). 
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Objetivos 
 
Tivemos como objetivo neste estudo avaliar os efeitos da exposição crônica 

a níveis ambientais de material particulado sobre o desenvolvimento de 

enfisema pulmonar em camundongos. 
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Métodos 

 

Foram utilizados camundongos Balb/c, machos, provenientes do CEMIB 

(Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica, da Universidade 

Estadual de Campinas). 

 

Os animais receberam os cuidados necessários de acordo com o “Guia de 

cuidados e uso de animais de laboratório” (NIH publication 85-23, revisado 

em 1985). Nosso projeto recebeu a aprovação da Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

Indução do Enfisema Pulmonar 

 

A indução do enfisema pulmonar foi realizada utilizando papaína em pó              

(6000 UI/mg- Valdequímica Produtos Químicos - Brasil) diluída em solução 

fisiológica (NaCl 0,9%) com uma concentração de 20 mg/mL. Cada animal 

recebeu 50 µL desta solução através de instilação nasal. 

 

Nos grupos nos quais não foi induzido enfisema, os animais receberam 

instilação nasal de solução fisiológica (0,9% NaCl), veículo da papaína. 
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Exposição aos Poluentes Atmosféricos 

 

Os animais foram alojados em câmaras de exposição, localizadas no 

estacionamento da Faculdade de Medicina da USP, exatamente no 

cruzamento da Rua Teodoro Sampaio com a Av. Dr. Arnaldo, local com fluxo 

intenso de automóveis e ônibus. 

 

Neste estudo experimental foram empregadas duas câmaras de exposição, 

montadas uma ao lado da outra, sendo que uma recebia o ar ambiente, 

íntegro e a outra recebia ar filtrado. Estas câmaras apresentam estrutura 

cilíndrica, medindo 1,5 metro de diâmetro por 2,5 metros de altura e são 

revestidas com plásticos que apresentam proteção contra os raios ultra-

violeta. O ar entra na câmara através da base do cilindro e é distribuído de 

forma uniforme através de furos, com um fluxo de 50 litros por segundo e 

eliminado pela parte superior da câmara através de uma grande abertura. 

Cada câmara é um sistema normobárico de pressão positiva em relação à 

atmosfera, onde a pressão dentro desta não ultrapassa 3 cmH2O. Um 

diagrama esquemático das câmaras é apresentado na Figura 1. 

 

A câmara com ar filtrado contém um sistema de filtragem quatro filtros em 

série. O primeiro filtro, que recebe o ar ambiente, elimina as partículas 

grandes (Purafil, São Paulo, modelo TB). O segundo retém as partículas 

finas (Purafil, São Paulo, modelo JFL-90), seguido pelo terceiro filtro que 
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adsorve substâncias químicas através da associação de leitos químicos 

constituídos por carvão ativado mais permanganato de potássio. O quarto 

filtro constituído por um filtro do tipo HEPA retém partículas com diâmetros 

aerodinâmicos abaixo de 0,3 µm. No período em que foi feito o protocolo 

deste estudo, o terceiro filtro estava inativo. 

 

Assim, só houve filtragem de material particulado no ar da câmara que 

possuía filtros. 

 

 

Filtros Sem Filtros

Ar ambiente
Ar ambiente

Pires-Neto e col. 2005 

CâmaraCâmara

LimpaLimpa

CâmaraCâmara

SujaSuja

 

 

Figura 1: Esquema das Câmaras de Exposição. 

Pires-Neto et al. 2006 
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Caracterização da Exposição: 

 

Foram feitas medidas diárias das concentrações de determinados 

componentes no ambiente interno das câmaras: 

 

1. Concentrações de NO2 através do método colorimétrico do Arsenito de 

Sódio (126), 

 

2. Partículas com diâmetro inferior de 10 µm foram determinadas 

gravimetricamente através da coleta de policarbonato, utilizando-se filtros 

do tipo Harvard. 

 

Há uma estação de monitoramento da CETESB (Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental) muito próxima ao local onde ficam as câmaras 

(aproximadamente a uns 100 metros). Esta estação registra continuamente 

os níveis de NO2, PM10, CO e SO2. Foram feitas comparações entre as 

concentrações de NO2 e PM2,5 medidas pela CETESB e dentro das 

câmaras.  

 

Foram feitos registros diários da temperatura e umidade relativa obtidos dos 

ambientes internos das câmaras. 
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Todas as medições foram feitas pela equipe do Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP.  

 

Protocolo de Exposição 

 

Foram expostos dois lotes de animais, um primeiro lote de animais foi 

exposto à poluição de junho de 2004 a agosto de 2004, e o segundo lote foi 

exposto de julho de 2004 a setembro deste mesmo ano, totalizando, assim, 

dois meses de exposição para cada lote. 

 

Ambos os lotes foram subdivididos em quatro grupos experimentais. 

 

Grupos Experimentais 

 

Os animais foram divididos em quatro grupos: 

 

Grupo 1: Animais que receberam instilação intranasal de 50 µL de solução 

de papaína (20 mg/mL) e alocados na câmara que recebia em seu interior, 

ar ambiente, sem ser filtrado, simulando um ambiente semelhante à poluição 

urbana da cidade de São Paulo. Este grupo recebeu a denominação de 

Grupo Papaína - Ar Ambiente (PAA), n=11. 

 

Grupo 2: Igualmente ao Grupo 1, estes animais receberam instilação de 50 

µL de solução de papaína intranasal (20 mg/mL), mas foram alocados na 
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câmara que recebia ar ambiente filtrado. O Grupo 2 recebeu a denominação 

de Grupo Papaína - Ar Filtrado (PAF), n=10. 

 

Grupo 3: Este grupo recebeu instilação intranasal de 50 µL de solução 

salina (NaCl 0,9%, veículo da papaína) e foi mantido na câmara que recebia 

ar ambiente, portanto recebeu a denominação de Grupo Salina - Ar 

Ambiente (SAA), n=11. 

 

Grupo 4: Os animais receberam instilação intranasal de 50 µL de solução 

salina (NaCl 0,9%, veículo da papaína) e foram mantidos na câmara que 

recebia ar filtrado, recebendo o nome de Grupo Salina - Ar Filtrado (SAF), 

n=10. 

 

Avaliação da Mecânica do Sistema Respiratório 

 

Após os dois meses de exposição nas câmaras, os animais de cada grupo 

foram anestesiados com Pentobarbital Sódico (50 mg/kg, por via 

intraperitoneal), traqueostomizados com um cateter intravascular 20G e 

conectados a um respirador para pequenos animais (flexiVent, SCIREQ, 

Montreal, Canada). Um diagrama esquemático do respirador mecânico 

utilizado é apresentado na Figura 2. 

 

Os animais foram ventilados com um volume corrente de 10 mL/kg e 

freqüência respiratória de 120 ciclos/minuto. Utilizamos um PEEP de 5 
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cmH2O conectado à válvula expiratória do ventilador. Posteriormente foi 

induzida uma paralisia muscular através de uma injeção intraperitoneal de 

Brometo de Pancurônio (1 mg/kg). 

 

Foi calculada a impedância do sistema respiratório (Zrs) dos animais de 

cada grupo, para tanto foi utilizado um sinal de perturbação em volume de 

16 segundos. A ventilação mecânica foi interrompida somente para a 

aplicação das perturbações. Após a perturbação, os dados foram coletados. 

 

 

Figura 2: Esquema do respirador para pequenos animais (Flexivent-Scireq), 

utilizado para a coleta dos dados de mecânica respiratória. 

 

Foram coletados: a posição do pistão (Vcyl)  e a pressão interna do cilindro 

(Pcyl) durante os 16 segundos de perturbação. 

 

A perturbação de 16 segundos é composta por uma soma de senóides com 

freqüências primas que vão de 0,25 a 19,625 Hz, evitando, assim, distorção 
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harmônica (127). As amplitudes das senóides decrescem hiperbolicamente 

com a freqüência.  

 

Para o cálculo dos dados foram feitas correções, considerando as perdas 

devido à compressibilidade dos gases (128). Vcyl  foi corrigido para obtermos 

o volume que efetivamente chega ao animal (V) e Pcyl foi corrigido, nos 

dando o valor de Pao, pressão de abertura das vias aéreas. Através da 

derivação no tempo de V, obtivemos o fluxo (V').  

 

Para análise das impedâncias obtidas, utilizamos o modelo de fase 

constante, descrito por Hantos (127): 
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O Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância das vias aéreas, Gtis 

caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, Htis caracteriza 

a energia acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade imaginária, f é a 
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Diferentemente do modelo que utiliza a equação do movimento para a 

obtenção dos dados de resistência e da elastância do sistema respiratório, 
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no tempo, este modelo de fase-constante considera o sistema pulmonar de 

forma multicompartimentar, permitindo a obtenção de parâmetros de 

diferentes compartimentos dos pulmões; o parâmetro Raw (resistência de 

vias aéreas), nos permite a análise, isoladamente das vias aéreas, sem a 

interferência do tecido pulmonar. O parâmetro Gtis avalia a resistência 

tecidual, enquanto que o parâmetro Htis seria a elastância do tecido 

pulmonar. 

 

Análise Histológica 

 

Logo após a avaliação de mecânica do sistema respiratório os animais foram 

exsanguinados e foram retirados os pulmões e coração em monobloco, 

sendo que a cânula traqueal foi mantida conectada à traquéia. 

 

Os pulmões foram fixados em formaldeído (4%) sob pressão constante de 

20 cmH2O por 24 horas. Após a fixação foram feitos cortes destes pulmões 

para análises morfométrica e de imunohistoquímica. Para análise 

morfométrica foram feitas colorações com Hematoxilina-Eosina, Picrossírius 

(para as fibras de colágeno) e Resorcina-Fucsina (para fibras elásticas) 

(129). 
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Imunohistoquímica 

 

Para imunohistoquímica, cortes dos pulmões foram desparafinizados e 

hidratados. Após bloqueio com peroxidase endógena foi feita recuperação 

do antígeno ou com tampão citrato (pH=6) em temperatura alta ou em 

tripsina.  

 

A imunohistoquímica para quantificação MMP12 foi feita utilizando-se um 

anticorpo policlonal produzido em cabras, anti-camundongo, na diluição de 

1:1000 (SC-8839 Goat Polyclonal ; Sta. Cruz Biotechnology, Ca, USA).  

 

A imunohistoquímica para macrófagos foi feita com um anticorpo monoclonal 

de rato IgG2a anti MAC-2 de camundongo, na diluição de 1:10000 (Clone 

M3/38; Cedarlene Laboratories, Ontário, Canadá). 

 

Para a avaliação da expressão de isoprostano 8 utilizamos o anticorpo 

policlonal produzido em cabra 8-epi-PGF2α com diluição de 1:1200 (Oxford 

Biomedical Research, Oxford, Inglaterra). Como anticorpo secundário 

utilizamos Vectastin Abc Kit, Vector Laboratories (Sta. Cruz Biotechnology, 

CA, EUA). 

 

Para MMP-12, MAC-2 e isoprostano-8, utilizamos o Vectastin Abc Kit, Vector 

Laboratories (Sta. Cruz Biotechnology, CA, EUA) para revelação. 
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Para imunohistoquímica para Caspase-3 utilizamos um anticorpo policlonal 

produzido em cabras com diluição de 1:300 da Promega Corporation. Para 

revelação, o anticorpo secundário foi Envisionision + Dual Link System 

Peroxidase (DakoCytomation, CA, EUA). 

 

Avaliação Morfométrica 

 

Para a análise morfométrica, foi feita uma leitura cega (o pesquisador não 

sabia a que grupo experimental as lâminas pertenciam), utilizando 

morfometria convencional, através da utilização de um retículo de 100 

pontos e 50 retas acoplado à ocular de um microscópio óptico convencional. 

Uma foto do retículo sobre uma lâmina é apresentada na Figura 3. 

 

Medidas do Intercepto Linear Médio (Lm ) 

 

O intercepto linear médio é um índice do diâmetro médio dos espaços 

aéreos distais. 

 

Foram contados 15 campos por lâmina com aumento de 200X. 

 

Utilizando o retículo sobreposto ao parênquima pulmonar nas regiões mais 

periféricas do parênquima, foram contados o número de vezes que os 

interceptos cruzavam as paredes dos alvéolos (130). 
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Foi feita uma média dos quinze campos para cada lâmina e calculado o Lm 

através da seguinte equação: 

 

Lm = 2500 µm/média do número de vezes que os inteceptos cruzaram as 

paredes dos alvéolos.  

 

O valor de 2500 µm foi obtido através da aferição do retículo utilizado, por meio de 

uma régua da fabricante Zeiss. O tamanho de cada segmento de reta foi medido 

utilizando-se a régua em um microscópio com o retículo em um aumento de 200X. 

A somatória de todos os segmentos do retículo resultou no valor 2500 µm. 

 

 

Figura 3: Fotomicrografia do retículo sobre uma lâmina, aumento de 200X. 
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Medida das Fibras de Colágeno e das Fibras de Elastina 

 

Para obtenção das medidas de fibras de colágeno e de elastina foram 

contados o número de pontos que incidiam sobre as fibras de colágeno e de 

elastina e também os pontos que incidiam no parênquima remanescente 

(131). Para o cálculo, utilizou-se a seguinte equação: 

 

Proporção de Fibras de Colágeno e Elastina no Parênquima Remanescente 

= número de pontos que incidiam nas fibras de colágeno (ou elastina) / 

número de pontos que incidiam no parênquima 

 

Foram contados 15 campos por lâmina com um aumento de 400X. 

 

Contagem de Macrófagos, Células Positivas para MMP-12 e Células 

Positivas para Caspase-3 

 

O número de macrófagos e o número de células que expressam MMP-12 e 

caspase 3 no parênquima alveolar foram obtidos através da contagem do 

número de pontos. Utilizando o mesmo retículo de 100 pontos e 50 retas 

com área conhecida (62.500 µm2 no aumento de 400X) foi contado o 

número de pontos que caíam no parênquima para cada campo escolhido. A 

área de tecido alveolar para cada campo foi calculada de acordo com o 

número de pontos que interceptavam os septos alveolares. Depois foi 
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contado o número de células positivas que estavam no tecido do 

parênquima. A densidade de células foi determinada pela seguinte equação: 

 

Densidade de células positivas = número de células positivas / número de 

pontos que incidiam no parênquima 

 

O resultado está expresso como células/µm2 (132). 

 

Foram contados 15 campos por lâmina com um aumento de 400X. 

 

Expressão de Isoprostano-8 

 

Os resultados de imunohistoquímica para isoprostano-8 foram avaliados de 

maneira semiquantitativa, em aumento de 400X. Dois observadores fizeram 

as medidas independentemente. Baseada na intensidade da coloração foi 

feita uma escala de 0 a 4 (0 = sem coloração; 1 = coloração marrom muito 

fraca; 2 = coloração marrom fraca; 3 = coloração marrom moderada; 4 = 

coloração marrom intensa). Foi atribuída, dependendo da intensidade de 

coloração do parênquima, para cada lâmina, dentro da escala pré-

determinada (133). 
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Análise Estatística 

 

Os dados paramétricos foram expressos como média ± EP (erro padrão) e 

os dados não-paramétricos foram expressos por medianas e percentis. A 

análise estatística foi feita através da utilização do software Sigma Stat 

(SPSS Inc, Chicago, IL, EUA). Para avaliação dos níveis de NO2 e PM10 foi 

utilizado teste t de Student. Para os valores de Lm, proporção de fibras de 

colágeno e elastina e células positivas para Caspase-3, MAC-2 e MMP-12 

utilizamos a análise de variância para dois fatores seguida pelo teste de 

Tukey. Para os dados da escala utilizada para análise dos dados de 

expressão do isoprostano-8 utilizamos análise de variância para dados não-

paramétricos seguida pelo teste de Dunn. Um valor de p menor que 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 
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Resultados 
 
 
As médias dos valores das concentrações de material particulado (PM10) e 

NO2 estão representadas nas Figuras 4 e 5, respectivamente. Os níveis de 

PM10 medidos na câmara que recebeu ar filtrado apresentaram uma redução 

estatisticamente significativa quando comparados aos níveis deste material 

na câmara que recebia ar ambiente (p < 0,001). Não houve diferença entre 

os níveis de NO2 (Figura 5), temperatura e umidade entre as duas câmaras. 

As concentrações de NO2 e PM10 na câmara que recebia ar ambiente foram 

similares às medidas destes poluentes no ambiente externo às câmaras. 

 

A resistência de vias aéreas (Raw) está representada na Figura 6. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os quatro grupos 

analisados. Também não houve diferença entre os grupos, quando 

analisados os dados da resistência tecidual (Gtis, Figura 7). Na Figura 8 

estão representados os dados da elastância do tecido pulmonar e, embora 

os valores de Htis tenham sido mais baixos no grupo que recebeu papaína e 

foi mantido na câmara que recebia ar filtrado, essa diferença não foi 

estatisticamente significativa.  
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Figura 4: Média ± erro padrão (EP) dos valores de PM10 medidos 

diariamente, ao longo do período em que os animais permaneceram nas 

câmaras. * p<0,001, comparado à Câmara que recebia ar filtrado. 
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Figura 5: Média ± EP dos valores de NO2 medidos diariamente, ao longo do 

período em que os animais permaneceram nas câmaras. * p<0,001, 

comparado à câmara que possui filtros em sua entrada de ar. 
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Figura 6: Resistência de vias aéreas (Raw) dos quatro grupos de animais . 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Os 

valores são a média ± EP, p> 0,05; n =11 (papaína-ar ambiente), n = 10 

(papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 7: Resistência do tecido pulmonar (Gtis) dos quatro grupos de 

animais. Os valores são a média ± EP. Embora se observe os valores mais 

baixos nos dois grupos que ficaram expostos à poluição, independente de 

ter recebido solução salina ou solução de papaína, não foi constatada 

diferença estatisticamente entre os diferentes grupos, p > 0,05; n =11 

(papaína-ar ambiente), n = 10 (papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar 

ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 8: Elastância do tecido pulmonar (Htis) dos quatro grupos de 

animais. Os valores são a média ± EP. Apesar de o grupo papaína +ar 

ambiente apresentar os valores mais baixos, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos estudados, p > 0,05. ; n =11 

(papaína-ar ambiente), n = 10 (papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar 

ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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A Figura 9 mostra fotomicrografias de cortes histológicos de pulmões de 

camundongos que receberam instilação intranasal de NaCl 0,9% (A) ou 

solução de papaína (B). A instilação de papaína acarretou uma significativa 

destruição dos septos alveolares, resultando em alargamento dos espaços 

aéreos distais. Na Figura 9 C estão representados os valores de Lm 

medidos nos quatro grupos experimentais. Os dois grupos que receberam 

instilação de solução de papaína apresentaram aumento estatisticamente 

significativo de Lm (p < 0,001) comparados aos grupos que receberam 

instilação somente de solução fisiológica. A média dos valores de Lm 

medidos nos camundongos que receberam instilação de solução de papaína 

e foram alocados na câmara que recebia ar ambiente foram 

significativamente maiores que as médias dos animais que receberam 

instilação de papaína e foram mantidos na câmara que recebia ar ambiente 

filtrado (p = 0,002). 

 

A proporção do volume de fibras colágenas e elásticas no parênquima 

pulmonar estão representadas nas Figuras 10 e 11, respectivamente. Foi 

observado um aumento estatisticamente significativo da proporção de fibras 

de colágeno nos pulmões dos animais que receberam instilação de solução 

de papaína (p < 0,001). Os animais que receberam solução de papaína e 

que foram mantidos na câmara que recebeu ar ambiente apresentaram 

maior proporção de fibras de colágeno quando comparados aos animais que 

receberam instilação de papaína e foram mantidos na câmara que recebeu 
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ar ambiente filtrado (p < 0,05). Camundongos que receberam instilação de 

papaína apresentaram um aumento estatisticamente significativo de fibras 

elásticas no parênquima pulmonar comparados aos animais que receberam 

somente solução fisiológica (p < 0,001). Os animais instilados com solução 

de papaína e que foram mantidos na câmara que não apresentava filtros 

apresentaram menor proporção de elástica no parênquima quando 

comparados aos que receberam papaína e foram mantidos na câmara com 

filtros (p = 0,02). 

 

Observamos um aumento estatisticamente significativo nos animais que 

receberam instilação de solução de papaína (p = 0,02), comparados aos 

animais que receberam somente solução fisiológica tanto para a contagem 

de macrófagos, quanto para a contagem de células positivas para MMP12 

(Figuras 12 e 13, respectivamente). No entanto, não houve diferença entre 

os dois grupos que receberam papaína e que foram mantidos em câmaras 

diferentes. A Figura 14 é uma fotomicrografia do parênquima pulmonar com 

células marcadas para MAC-2, as células apresentam um tom de marrom, 

sendo que esta mesma tonalidade é observada para as lâminas em que 

utilizamos marcador para MMP-12. 
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 A  B
 

 
 
 
Figura 9 A e 9 B: Fotomicrografias  do parênquima pulmonar de 

camundongos que receberam instilação intranasal solução de papaína (A) 

ou de solução salina (NaCl 0.9%) (B) (aumento de 400x, coloração utilizada: 

Hematoxilina-Eosina). Na figura A, observa-se destruição das paredes 

alveolares e alargamento dos espaços alveolares , enquanto que na figura 

B, observamos que a integridade das paredes alveolares foi mantida . 
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Figura 9 C: Valores do intercepto linear médio medidos nos quatro grupos 

experimentais. Os valores estão expressos como média ± EP. * p < 0,001 

comparados aos grupos que receberam somente instilação de solução 

salina; **p = 0,002 comparado ao grupo que recebeu instilação de solução 

de papaína e foi mantido na câmara que recebia ar filtrado ; n =11 (papaína-

ar ambiente), n = 10 (papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 

10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 10: Proporção de fibras de colágeno no parênquima remanescente 

dos quatro grupos experimentais. Os valores estão representados como 

média ± EP. *p < 0,001 comparado aos grupos que receberam instilação de 

solução salina; ** p < 0,05 comparado ao grupo que foi mantido na câmara 

que recebia ar filtrado ; n =11 (papaína- ar ambiente), n = 10 (papaína- ar 

filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 11: Proporção de fibras elásticas no parênquima pulmonar 

remanescente dos quatro grupos experimentais. Os valores estão 

representados como média ± EP, *p < 0,001, comparados aos grupos 

instilados com solução salina; ** p < 0,05 comparado ao grupo que 

permaneceu na câmara que recebia ar filtrado ; n =11 (papaína- ar 

ambiente), n = 10 (papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 10 

(salina- ar filtrado). 
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Figura 12: Número de macrófagos (células positivas para MAC-2) no 

parênquima pulmonar nos quatro grupos experimentais. Os valores estão 

representados como média ± EP, * p = 0,02 comparados aos grupos que 

receberam instilação de solução salina ; n =11 (papaína- ar ambiente), n = 

10 (papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 10 (salina- ar 

filtrado). 
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Figura 13: Número de células marcadas para MMP-12 no parênquima 

pulmonar nos quatro grupos experimentais. Os valores estão representados 

como média ± EP, * p = 0,04  comparados aos grupos que receberam 

instilação de solução salina; n =11 (papaína- ar ambiente), n = 10 (papaína- 

ar filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 14: Fotomicrografia do parênquima pulmonar, em um aumento de 

400x, com as células positivas para MAC-2, que assumem uma coloração 

marrom. Ao analisarmos as lâminas de pulmões com marcação para MMP-

12 observamos o mesmo tipo de coloração, células positivas para este 

marcador são aquelas que assumiram a tonalidade marrom.  
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Na Figura 15 A estão representados os dados referentes às células positivas 

para caspase-3, no parênquima pulmonar. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os quatro grupos estudados. A Figura 15 

B é uma fotomicrografia do parênquima pulmonar com células positivas para 

caspase-3. 

 

Observamos um aumento de expressão de isoprostano-8 no tecido 

pulmonar dos camundongos que receberam instilação de papaína e que 

permaneceram na câmara que não possuía filtros na entrada de ar, 

comparada aos outros três grupos (Figura 16 A, p = 0,002). Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre o grupo que recebeu papaína e 

foi mantido na câmara com filtros em relação aos grupos que receberam 

instilação de solução fisiológica. Na figura 16 B (painéis 1 a 5) apresentamos 

fotomicrografias de cortes de pulmões corados para isoprostano-8. 
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Figura 15 A: Número de células positivas para caspase-3 no parênquima 

pulmonar dos quatro grupos experimentais. Os valores estão expressos 

como média ± EP. Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os diferentes grupos experimentais ; n =11 (papaína-ar ambiente), n = 10 

(papaína- ar filtrado), n = 11 (salina- ar ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 15 B: Fotomicrografia do parênquima pulmonar, em um aumento de 

400x, com as células marcadas para caspase-3. 
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Figura 16 A: “Box plots” dos valores referentes à intensidade de expressão 

do isoprostano-8. A linha central corresponde à mediana; os limites dos 

retângulos correspondem aos percentis 25 e 75% e as barras aos percentis 

10 e 90%. Houve um aumento estatisticamente significativo da expressão de 

isoprostano-8 no grupo que recebeu instilação de solução de papaína e que 

foi mantido na câmara sem filtros durante os dois meses de exposição, p = 

0,002 ; n =11 (papaína- ar ambiente), n = 10 (papaína- ar filtrado), n = 11 

(salina- ar ambiente), n = 10 (salina- ar filtrado). 
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Figura 16 B: Fotomicrografias dos pulmões corados para isoprostano-8, em 

aumento de 400x. Foram atribuídas notas de 1 a 5 dependendo da 

intensidade de cor marrom do parênquima pulmonar. Quanto mais marrom o 

parênquima, maior a nota atribuída à lâmina analisada. 
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Discussão 

 

A poluição atmosférica é reconhecida como um dos fatores responsáveis 

pela exacerbação de doenças cardiovasculares e respiratórias, entre elas, o 

enfisema pulmonar. É muito comum a associação entre o aumento dos 

níveis de poluentes atmosféricos e o aumento de internações de pacientes 

que apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica (134). 

 

Nosso estudo foi o primeiro a demonstrar que a exposição crônica de 

animais a níveis ambientais de poluentes piora o enfisema induzido por 

instilação intranasal de papaína. Os animais que receberam instilação de 

solução de papaína e que foram mantidos na câmara sem filtros 

apresentaram maior destruição do parênquima pulmonar e maior 

remodelamento de fibras de colágeno. 

 

A quantificação do enfisema pulmonar foi feita através da medida do 

intercepto linear médio (Lm). É um achado característico de pulmões 

enfisematosos o aumento dos espaços aéreos (135,136), sendo esta medida 

utilizada como um indicador da gravidade do enfisema desenvolvido.  

 

O aumento do Lm observado nos animais que receberam instilação 

intratraqueal de papaína, quando comparados aos que receberam somente 

solução salina, confirmou o desenvolvimento de enfisema pulmonar nestes 
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animais. Além do aumento do Lm, observamos perda de integridade de 

septos alveolares. 

 

Em trabalho anterior, em nosso laboratório, Fusco et al. (136) induziram 

enfisema em ratos Wistar, através de instilação intratraqueal de solução de 

papaína, com a mesma concentração que foi utilizada neste estudo atual, 20 

mg/mL e encontraram, também, valores maiores de intercepto linear médio 

nos animais que receberam solução de papaína em relação ao grupo que 

recebeu solução salina. 

 

A instilação de substâncias elastolíticas por via traqueal ou inalatória é muito 

utilizada em modelos animais para indução de enfisema pulmonar, 

reproduzindo efeitos fisiopatológicos que se assemelham em muito a esta 

doença em seres humanos (55,73,137).  

 

Dependendo da dose e do tempo de avaliação após a instilação desta 

substância elastolítica, consegue-se reproduzir enfisema em porções 

diferentes dos pulmões, podendo-se obter destruição do parênquima 

pulmonar mais próxima aos brônquios, enfisema centroacinar, que se 

aproxima mais ao enfisema que ocorre em seres humanos ocasionado pelo 

tabagismo, ou um enfisema em porções mais distais dos pulmões, de 

distribuição panacinar, mais semelhante ao observado em pessoas que 

apresentam deficiência em α1-antitripsina (138,139,140,141).  
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Utilizamos instilação intranasal de papaína em camundongos, em um 

volume de 50 µL de solução em concentração de 20 mg/mL para cada 

animal. A administração de substâncias, por via nasal, em camundongos, é 

uma técnica não invasiva e muito utilizada em imunoterapia (142,143,144) e 

para a administração de alérgenos (145,146,147), drogas (146,148) e 

patógenos (149,150,151), atingindo tanto as porções superiores como as 

inferiores do trato respiratório. 

 

Existe, porém uma preocupação entre os pesquisadores que utilizam esta 

forma de instilação, não somente quanto à maneira como se distribui a 

solução instilada através do pulmão, mas também, quanto à proporção que 

será deglutida pelo animal. Tsuyuki e col. (152) instilaram 50 µL de solução 

de Azul de Evans em camundongos, observando que 75% do total instilado 

encontrava-se nas vias aéreas, sendo que não foi detectada a presença 

deste corante, nem no esôfago, nem no estômago destes animais. Eyles et 

al. (143) instilaram, também, um volume de 50 µL de microesferas de 

material radioativo (Sc-labeled styrene-divinyl benzene) e 48% deste 

material encontrava-se no pulmão, já 15 minutos após a administração. Já 

Takafuji et al. (153) encontraram somente 19% do total de 25 µL de 

ovalbumina marcada com material radioativo, após 15 minutos da instilação. 

Southam et al. (154) instilaram diferentes volumes (5, 10, 15, 20, 25, 50 e 75 

µL) de solução de sulfeto coloidal marcado com 99mTc, por via nasal em 

camundongos e observaram que o volume mínimo necessário para que a 
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substância atingisse porções mais distais dos pulmões seria um volume de 

35 µL.  

 

Em nosso estudo acreditamos que o volume que foi instilado em nossos 

animais conseguiu atingir porções distais dos pulmões, já que o enfisema 

obtido estava distribuído nas porções próximas à pleura. 

 

Um dos achados mais interessantes do nosso estudo foi a piora do enfisema 

encontrado no grupo que recebeu papaína e foi exposto à poluição 

ambiental, sendo que este grupo apresentou valores de Lm 

significativamente maiores que os valores encontrados nos grupos salina e 

no grupo papaína que foi mantido na câmara com filtros (Figura 9 C) É 

importante ressaltar que os camundongos começaram a ser expostos à 

poluição imediatamente após a instilação da solução de papaína. 

 

Nas últimas décadas houve um grande aumento da frota de veículos, 

principalmente nas grandes cidades acarretando a liberação de novos 

poluentes, como ozônio e material particulado fino com diâmetro igual ou 

menor que 10 µm. A principal fonte emissora de material particulado para a 

atmosfera, em São Paulo, é predominantemente automotiva, derivada da 

queima de óleo diesel. 

 

Os filtros utilizados na câmara impediram a passagem de material 

particulado para o interior desta, no entanto não foram suficientes para 
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impedir a passagem de poluentes gasosos. Desta forma as duas câmaras 

não apresentaram diferenças nas medidas dos gases poluentes em seus 

interiores. Já as partículas com diâmetro igual ou inferior a 10 µm (PM10) 

ficaram retidas nos filtros da câmara que recebeu ar filtrado e somente os 

animais mantidos na câmara sem filtros estiveram expostos às 

concentrações ambientais de material particulado, constituinte dos poluentes 

(Figura 4). 

 

O material particulado é uma mistura de diferentes tipos de partículas, 

muitas das quais não promovem efeitos adversos à saúde. Na literatura são 

vários os estudos que descrevem que os efeitos adversos do PM10 são mais 

importantes em populações que já possuem algum tipo de doença (mais 

susceptíveis) e não em um grupo de indivíduos saudáveis, exceto em altas 

concentrações. 

 

Em nossos dados não observamos nenhuma diferença entre os animais que 

receberam instilação somente de solução salina e que foram mantidos em 

câmaras distintas, sugerindo que nos níveis ambientais de PM presentes 

durante o estudo e na duração da exposição, a concentração dos poluentes 

não acarretou efeitos pulmonares em camundongos saudáveis. No entanto, 

em estudo anterior desenvolvido por Mohallen et al. utilizando as mesmas 

câmaras de exposição que utilizamos em nosso trabalho, houve uma 

diminuição estatisticamente significativa da fertilidade de camundongos-

fêmea que foram mantidas por 19 dias, durante o período de gestação, na 
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câmara que recebia o ar ambiente de São Paulo, comparado às que foram 

mantidas na câmara que recebia o ar filtrado. Foi observada uma diminuição 

de 50% de PM10 e de 77,5% de NO2 na câmara que recebia ar filtrado 

comparada à câmara que recebia ar ambiente. Pires-Neto et al. (125), 

utilizando também estas mesmas câmaras de exposição, concluíram que a 

exposição prolongada (5 meses) a níveis ambientais de poluentes em 

camundongos Swiss com apenas 6 dias de vida levou a alterações no 

epitélio da cavidade nasal destes animais com consequente aumento da 

produção de muco ácido. Neste mesmo estudo, houve uma diminuição de 

37,85% de NO2 e de 54,77% de PM2,5 na câmara limpa em relação à 

câmara suja.  

 

Não observamos um efeito significativo da instilação intranasal de papaína 

sobre os parâmetros obtidos da mecânica respiratória, dois meses após a 

instilação, embora as análises morfométricas tenham demonstrado ter 

havido desenvolvimento de enfisema pulmonar, com consequente aumento 

de Lm. Ao observarmos a Figura 8, podemos notar uma tendência de queda 

dos valores de Htis (elastância do sistema respiratório) nos grupos que 

receberam instilação de solução de papaína, no entanto não houve diferença 

estatisticamente significativa.  

 

Ito et al. (155) instilaram em camundongos C57BL/6 elastase pancreática de 

porco, por via intratraqueal, e após três semanas observaram uma 

diminuição estatisticamente significativa do Htis e do Gtis (resistência do 
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tecido) no grupo que recebeu a elastase em relação ao que recebeu 

somente solução salina. Não houve diferença entre os dois grupos quando 

foi analisada Raw (resistência de vias aéreas). Resultados semelhantes 

foram obtidos por Brewer et al. (156), que instilando elastase pancreática de 

porco em ratos, por via traqueal, observaram diminuição de Htis e Gtis, 

quatro semanas após a instilação, nos animais que receberam elastase 

quando comparados aos que receberam somente solução salina. Tanto o 

estudo de Ito et al. (155), quanto o de Brewer et al. (156) foram feitos 

utilizando-se o respirador Flexivent-Scireq, como em nosso trabalho. No 

entanto, em ambos os estudos citados acima, o tempo de espera para a 

coleta dos dados de mecânica respiratória após a instilação foi menor que 

em nosso estudo. Só fizemos a avaliação da mecânica respiratória dois 

meses após a intilação da solução de papaína. Optamos pela utilização 

deste equipamento, por ser um respirador para pequenos roedores, capaz 

de realizar perturbações em volume nos pulmões do animal em diferentes 

frequências, o que possibilita analisar o sistema respiratório em diferentes 

compartimentos, separando tecido de vias aéreas.  

 

Visto que a poluição atmosférica, mais especificamente no nosso estudo, o 

material particulado, exerceu um efeito importante para a piora do enfisema, 

resolvemos avançar nos estudos dos mecanismos que poderiam explicar o 

efeito da poluição sobre o desenvolvimento do enfisema.  
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Já está demonstrado em modelos de indução de enfisema com utilização de 

proteases que há migração de macrófagos para regiões que sofrem lesão e 

que os fragmentos de elastina exercem uma atividade quimiotática para os 

monócitos (157). Em pacientes enfisematosos, estas células encontram-se 

em paredes alveolares destruídas. 

 

Em nosso estudo foram feitas medidas da densidade de macrófagos 

utilizando imunohistoquímica para MAC-2, uma proteína específica para 

macrófagos. Observamos um aumento estatisticamente significativo na 

densidade de macrófagos nos pulmões dos camundongos que 

desenvolveram enfisema pulmonar. Entretanto, não observamos aumento do 

número de macrófagos induzido somente pela exposição ao material 

particulado.  

 

Também foram feitas medidas das células que expressavam MMP-12, uma 

metaloproteinase (MMP), responsável pela degradação de matriz 

extracelular. A MMP-12 é produzida, principalmente, por macrófagos e está 

envolvida em doenças pulmonares crônicas inflamatórias associadas a 

remodelamento das vias aéreas, e parece exercer um papel importante na 

patogênese destas doenças, em particular, no enfisema pulmonar (158). 

 

Já está previamente descrito que o número de macrófagos expressando 

MMP-12 é maior em amostras de lavado broncoalveolar de pacientes com 

DPOC comparados aos indivíduos saudáveis (159). Camundongos 
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manipulados geneticamente, deficientes em MMP-12, quando expostos a um 

protocolo de exposição à fumaça de cigarro, não apresentam aumento do 

número de macrófagos e também não desenvolvem enfisema após o 

período de exposição (160). 

 

Neste estudo observamos um aumento de células positivas para MMP-12 

nos pulmões dos animais que receberam instilação intranasal de papaína. 

No entanto, também não houve diferença significativa desta medida quando 

comparamos o grupo de animais que foi mantido na câmara que recebia ar 

ambiente em relação ao que foi mantido na câmara que recebia o ar 

ambiente filtrado, o que sugere que a piora do enfisema observado nos 

animais da câmara sem os filtros não apresenta relação com o aumento da 

atividade da MMP-12. 

 

No enfisema não ocorre somente destruição mas também remodelamento 

dos septos alveolares. Vlahovic et al. (161) observaram aumento da 

proporção de fibras elásticas e de colágeno em pedaços de pulmões de 

pacientes enfisematoso submetidos à lobectomia. Este aumento da síntese 

de fibras elásticas e de fibras de colágeno nas áreas enfisematosas sugere a 

ocorrência de um processo de reparo tecidual mas não necessariamente 

indica uma melhoria na função destas porções do pulmão. 

 

Rubio et al. (162) observaram aumento da proporção de fibras de colágeno 

em pulmões de ratos no oitavo dia após a instilação intratraqueal de 
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elastase. Kononov et al. (163) também observaram em ratos um aumento da 

espessura das fibras de colágeno e elásticas nas paredes alveolares quatro 

semanas após o tratamento com elastase. Obtivemos resultados similares a 

estes (Figura10 e 11); os animais que receberam papaína apresentaram 

aumento da proporção tanto de fibras de colágeno quanto de fibras elásticas 

nos septos alveolares.  

 

Juntamente a estes dados, a exposição ao material particulado acarretou um 

aumento estatisticamente significativo da proporção das fibras de colágeno. 

Pinkerton et al. (35) observaram em fragmentos de pulmões de pacientes 

fumantes que apresentavam bronquite crônica uma correlação significativa 

entre o acúmulo de resíduos de poeira de origem mineral e de carbonáceos 

em bronquíolos respiratórios e um aumento de deposição de tecido 

conectivo (fibras de colágeno e fibras elásticas) sugerindo que o 

remodelamento é dependente da deposição de material particulado. 

 

Embora tenha ocorrido aumento da densidade de fibras elásticas em ambos 

os grupos que receberam papaína, o grupo que foi mantido na câmara que 

recebia ar ambiente apresentou valores inferiores aos observados no grupo 

da câmara com filtros.  

 

De uma maneira geral, os estudos que abordam remodelamento em 

paciente enfisematosos ou em modelos experimentais de enfisema 

(35,161,163), consideram o remodelamento do tecido conectivo como um 
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todo, não havendo a preocupação de estudar a participação relativa de 

fibras elásticas e colágenas. Em nosso estudo não fizemos uma análise 

temporal, ao longo dos dois meses de exposição, só temos resultados dos 

pulmões ao término dos dois meses, assim, não acompanhamos 

pormenorizadamente o processo de destruição seguido pelo 

remodelamento. No entanto, o resultado que obtivemos para as fibras 

elásticas nos faz supor que a exposição ao material particulado pode ter 

induzido uma maior destruição destas fibras inicialmente, o que acarretaria 

um valor mais baixo da proporção destas fibras após os dois meses 

comparado aos valores daqueles animais que não receberam o material 

particulado, apesar da ocorrência do remodelamento. 

 

Talvez este remodelamento das fibras do tecido conectivo observado em 

nosso estudo tenha tido uma importância significativa nos resultados 

negativos que obtivemos para os dados de mecânica respiratória, 

especialmente para o dado de elastância do tecido (Htis). Dois meses após 

a instilação da solução de papaína obtivemos aumento de Lm, com aumento 

da proporção de fibras de colágeno e de fibras elásticas; esta fibrose que 

encontramos pode ter tido um efeito oposto ao da lesão dos septos 

alveolares. No trabalho de Ito et al. (155), em que foi encontrada diferença 

na elastância do tecido entre os animais instilados com elastase pancreática 

de porco e os que foram instilados somente com solução salina, foi 

observado também um aumento da proporção de fibras de colágeno, três 
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semanas após a instilação. No entanto não foi observado aumento 

significativo das fibras elásticas entre os grupos. 

 

O papel da apoptose na patogênese da DPOC tem sido foco de estudo em 

muitos grupos, que vêm utilizando fragmentos de pulmões de pacientes 

DPOC. Segura-Valdez et al. (164) encontraram um aumento da apoptose de 

células endoteliais em pulmões de pacientes com DPOC . Immai et al. (65) 

também observaram aumento de células apoptóticas (células epiteliais e 

endoteliais) em pulmões de pacientes enfisematosos, juntamente com 

aumento da atividade de caspase-3. Yokohori et al. (166) encontraram 

aumento de apoptose de células epiteliais em pacientes com enfisema 

fumantes comparados aos enfisematosos que não fumavam. Em modelo 

experimental, Aoshiba et al. (37) fizeram administração intratraqueal de 

caspase-3 em camundongos e observaram apoptose de células das paredes 

alveolares, predominantemente de células epiteliais com posterior destruição 

destas paredes e alargamento dos espaços aéreos distais. 

 

A exposição ao material particulado, incluindo partículas derivadas da 

queima do diesel, leva à exacerbação de doenças respiratórias, como asma 

e doença pulmonar obstrutiva crônica e tem sido considerada fator 

importante para promover a supressão da atividade fagocítica dos 

macrófagos (167). A apoptose de macrófagos pode ser um dos mecanismos 

que explicaria a piora da inflamação pulmonar devido à exposição a 

poluentes (168). No entanto, Kafoury et al. (38) demonstraram, em cultura de 
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células, que a exposição a partículas derivadas do diesel aumenta a 

atividade inibitória do NF-Kappa B-DNA, protegendo contra a apoptose. Para 

avaliarmos o número de células que entraram em apoptose nos pulmões dos 

nossos animais, medimos o número de células que expressaram caspase-3. 

Não obtivemos diferenças significativas entre os quatro grupos, sugerindo 

que em nosso estudo não podemos correlacionar a piora do enfisema ao 

mecanismo da apoptose (Figura 15 A) 

 

Segundo estudo de MacNee e Donaldson (169), o principal mecanismo que 

explica a ação do material particulado no sistema respiratório é o estresse 

oxidativo e que as populações mais suscetíveis são aquelas em que já 

existe um mecanismo de estresse oxidativo pré-existente, o que já está 

demonstrado em pacientes com doença de vias aéreas. 

 

As partículas ultra-finas são nocivas ao sistema respiratório, conseguindo 

atingir porções distais dos pulmões, devido ao tamanho reduzido. Estas 

partículas ficam depositadas em diferentes regiões dos pulmões, formando 

agregados, com uma grande área de superfície de contato, facilitando 

interações com outras partículas (170). 

 

Instilação intratraqueal de partículas ultra-finas levou a aumento do estresse 

oxidativo e dos efeitos pró-inflamatórios em ratos (171). 
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Rhoden et al (172) observaram que a administração de N-acetil-cisteína, em 

dose suficiente para inibir o aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

e reduzir a oxidação de proteínas preveniu a inflamação em pulmões de 

ratos inalados com concentrado de partículas do ambiente. 

 

Para estudarmos a importância do estresse oxidativo em nosso protocolo 

experimental medimos a expressão do isoprostano-8 nos tecidos 

pulmonares dos camundongos dos quatro grupos. Os isoprostanos são 

compostos resultantes da peroxidação do ácido aracdônico das membranas 

celulares, sendo bastante utilizados como marcadores de estresse oxidativo 

em doenças pulmonares. Estes compostos encontram-se aumentados em 

indivíduos que possuem doença pulmonar obstrutiva crônica (173), fibrose 

cistíca (174) e hipertensão pulmonar (175). O isoprostano-8 é considerado 

um bom marcador de estresse oxidativo tanto em seres humanos quanto em 

animais (176) .  

 

Tipos diferentes de isoprostanos são produzidos através da lipoperoxidação 

da membrana promovida pelas espécies reativas de oxigênio ou radicais 

livres, mas os mais comuns são aqueles em que a peroxidação ocorre no 

carbono 9 e 11 do ácido aracdônico originando o i8-isso-PGF2α. São 

compostos que conseguem ser detectados em concentrações mínimas 

(nanomolares) através da utilização de técnicas analíticas como HPLC, são 

estáveis em amostras de fluidos, como por exemplo em amostras de lavado 

broncoalveolar e as concentrações destes compostos são estáveis (177).  
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Em nosso estudo, o grupo de camundongos que recebeu instilação 

intranasal de papaína e permaneceu exposto ao ar ambiente por dois meses 

apresentou maior expressão de isoprostano-8 comparado aos outros três 

grupos (Figura 16 A).  

 

Donaldson et al. (178) utilizando cultura de macrófagos (cell line J774.2) 

expostos a partículas finas e ultra-finas, observaram que a presença destas 

partículas interferiu de forma negativa na atividade fagocítica dos 

macrófagos. O decréscimo da atividade fagocítica permitiu um aumento da 

interação entre estas partículas e o epitélio respiratório, o que acarretou o 

aumento do estresse oxidativo e a produção de mediadores pró-

inflamatórios como citoquinas pelo epitélio respiratório.  

 

A presença do material particulado na câmara sem filtros foi fundamental 

para o aumento do estresse oxidativo, levando a uma piora do enfisema e 

indução de remodelamento nos animais que receberam papaína. 

 

Visto que, dos mecanismos de piora do enfisema estudados, encontramos 

diferença entre os dois grupos que receberam instilação de solução de 

papaína e que foram mantidos em câmaras diferentes apenas na expressão 

de isoprostano-8, podemos levantar a hipótese de que, em nosso estudo, a 

presença do material particulado foi fundamental para o aumento do 



_____________________________________________________________________________________Discussão 

Fernanda Degobbi Tenorio Quirino dos Santos Lopes 

80

estresse oxidativo, acarretando uma piora do enfisema e indução de 

remodelamento nos animais que receberam papaína. 
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Conclusões 

 

Neste estudo, concluímos que: 

 

 -a exposição a níveis ambientais de material particulado acarretou piora do 

enfisema pulmonar e do remodelamento pulmonar em camundongos 

submetidos à instilação intranasal de papaína; 

 

-o estresse oxidativo pode ser um dos mecanismos responsáveis por esta 

resposta; 

 

- os efeitos da exposição ao material particulado não foram observados nos 

animais que não receberam instilação intratraqueal de solução de papaína. 
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