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RESUMO 

 

Souza FCR. Efeitos dos inibidores de NFkB e Rho quinase em um modelo de 

asma animal: comparação com o tratamento com corticosteroides [Tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

 

Embora a grande maioria dos pacientes com asma tenha controle com o 

padrão de tratamento com corticosteroides, 5 a 10% destes asmáticos ainda 

desenvolvem algumas formas graves da doença e são considerados pacientes 

difíceis de controlar. A ativação do NFB contribui para a manutenção e 

desenvolvimento de inflamação pulmonar crônica na fisiopatologia da asma. O 

éster fenetilico do ácido cafeico (CAPE), um componente ativo de própolis das 

colmeias de abelhas, é conhecido por ter propriedades antiinflamatórias e 

imunomoduladoras. É conhecido como um potente e um inibidor específico da 

ativação de NF B. Nós anteriormente mostramos que Y27632, um inibidor de 

Rho quinase, atenuou a resposta pulmonar das vias aéreas, inflamação e 

remodelamento. Para o nosso conhecimento, tratamentos com os inibidores de 

NF B ou Rho-quinase em comparação com o uso de corticosteroides não 

foram previamente investigados em um modelo animal de inflamação pulmonar 

crônica alérgica. MÉTODOS: Trinta camundongos BALB/C machos (20 a 25g) 

foram divididos em cinco grupos (n=6 em cada grupo): SAL (instilado com 

solução salina), OVA (expostos à ovalbumina), OVA-CAPE (expostos à 

ovalbumina e tratados com CAPE), OVA-RHO (expostos à ovalbumina e 

tratados com inibidor de Rho), OVA-CORT (expostos à ovalbumina e tratados 

com corticosteróide). Os animais foram sensibilizados para ovalbumina durante 

28 dias e os controles receberam solução salina. A administração de 

corticosteróide (1mg/Kg/dia) e CAPE (10mg/Kg/dia) foi feita  por via  

intraperitoneal e Y-27632 (10 mg/kg) administrado por via intranasal, todos nos 

dias 22, 24, 26 e 28 do protocolo experimental. Vinte e quatro horas após a 

conclusão do protocolo experimental, os animais foram submetidos a uma 

avaliação da curva de resposta à dose à metacolina, consideramos as 

respostas máximas da Resistência ao Sistema Respiratório (Rrs) e Elastância 

(Ers) às 24 horas após o último desafio com ovalbumina (respostas basais e 

máximas após a metacolina desafio 3, 30 e 300mg/mL). Posteriormente, os 

pulmões foram removidos e a análise histológica foi realizada usando 

morfometria. RESULTADOS: não houve diferenças nos valores basais de 



todos os grupos. expostos à ovalbumina Houve um aumento em Rrs e Ers 

após o desafio da metacolina em comparação com o grupo SAL (p <0,05). No 

grupo exposto ao OVA, os tratamentos com CAPE, CORT e RHO reduziram a 

resposta máxima de Ers em relação ao OVA (p <0,05). Em relação ao 

tratamento com somente CAPE atenuou a resposta máxima de Rrs em relação 

ao OVA (p <0,05). Houve diminuição nos eosinófilos, conteúdo de fibras de 

colágeno, células positivas para iNOS, MMP-9, TIMP-1 em grupos OVA-CAPE, 

OVA-CORT e OVA-RHO em comparação com os animais sensibilizados (grupo 

OVA) (p <0,05). CONCLUSÃO: a inibição de NFB e Rho-quinase contribuiu 

para o controle da hiperresponsividade, inflamação, processo de 

remodelamento da matriz extracelular e ativação do estresse oxidativo. Embora 

os inibidores de NFB e Rho-quinase sejam uma alternativa ao tratamento da 

asma, são necessários mais estudos. 

 

 

Descritores: asma; remodelação das vias aéreas; corticosteroides; éster 

fenetilico do ácido cafeico; quinases associadas a rho, receptor ativador de fator 

nuclear kappa-B; camundongos 



SUMMARY 

 

Souza FCR. Effects of NFkB and rho-quinase inhibitors in an animal asthma 

model: comparison to corticosteroid treatment [Thesis]. São Paulo: "Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 

 

Although the great majority of asthma patients obtain control with the gold 

standard treatment using corticosteroids, 5 to 10% of these asthmatics still 

develop some severe forms of the disease, called difficult to control patients. 

Activation of NF B contributes to the maintenance and development of chronic 

lung inflammation in pathophysiology of asthma. Caffeic acid phenethyl ester 

(CAPE), an active component of propolis from honeybee hives, is known to have 

anti-inflammatory and immunomodulatory properties. It is known as a potent and 

a specific inhibitor of NF B activation. We previously have shown that Y27632, 

a Rho-quinase inhibitor, attenuated airway lung responsiveness, inflammation 

and remodeling. To our knowledge, treatments with the NF B or Rho-kinase 

inhibitors compared to the use of corticosteroids have not been previously 

investigated in an animal model of chronic allergic lung inflammation. METHODS: 

Thirty male BALB/c mice (20 to 25g) were divided into five groups (n=6 in each 

group): SAL (saline-instilled), OVA (exposed-ovalbumin), OVA-CAPE (exposed-

ovalbumin and treated with CAPE), OVA-RHO (exposed-ovalbumin and treated 

with Rho inhibitor), OVA-CORT (exposed-ovalbumin and treated with 

corticosteroid). The BALB/c mice were sensitized to ovalbumin for 28 days and 

controls received saline. The administration of corticosteroid (1mg/Kg/day) and 

CAPE (10mg/Kg/day) was made intraperitoneally and Y-27632 (10mg/kg) was 

intranasally, all on days 22, 24, 26 and 28 of the experimental protocol. Twenty-

four hours after completion of the experimental protocol, animals were subject to 

an evaluation of dose response curve to methacholine. We considered the 

maximal responses of respiratory system resistance (Rrs) and elastance (Ers) 24 

hours after the last challenge with ovalbumin (baseline and maximal responses 



after metacholine challenge 3, 30 and 300mg/mL). Afterwards, lungs were 

removed and histological analysis was performed using morphometry. 

RESULTS: There were no differences on baseline values of all groups. 

Ovalbumin-exposed mice had an increase in Rrs and Ers after methacholine 

challenge compared to SAL group (p<0.05). In OVA-exposed groups, the 

treatments with CAPE, CORT and RHO reduced maximal response of %Ers 

compared to OVA (p<0.05). In relation to %Rrs only CAPE treatment attenuated 

the maximal response compared to OVA (p<0.05). There was a decrease in 

eosinophils, collagen fibers content, iNOS, MMP-9, TIMP-1 positive cells in OVA-

CAPE, OVA-CORT and OVA-RHO groups compared to only sensitized animals 

(OVA group) (p<0.05). CONCLUSION: NFB and Rho-quinase inhibition 

contributes to the control of hyperresponsiveness, inflammation, extracellular 

matrix remodeling process and oxidative stress activation. Although NFB and 

Rho-quinase inhibitors were an alternative to asthma treatment, more studies are 

needed. 

 

 

Descriptors: asthma; airway remodeling; adrenal cortex hormones; caffeic acid 

phenethyl ester; rho-associated kinases; receptor activator of nuclear factor-

kappa B; mice 
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1.1. ASMA BRÔNQUICA 

A asma é definida como uma doença crônica das vias aéreas 

caracterizada pela hiperresponsividade brônquica, inflamação pulmonar, 

resposta de remodelamento das vias aéreas e obstrução das vias aéreas 

(Hargreave e Nair, 2009, Park, 2014, Meyer, 2014). Considerada uma condição 

heterogênea, a asma inclui episódios agudos que revertem espontaneamente ou 

com tratamento, e a inflamação crônica e/ou mudanças estruturais que podem 

estar relacionadas a sintomas persistentes e redução da função pulmonar 

(Reddel et al.,2009; Lemanske e Busse, 2010 e GINA, 2017). 

A asma apresenta determinantes genéticos e ambientais. Contudo, sua 

patogênese não está completamente elucidada e grande parte da sua definição 

ainda é descritiva. Considerando detalhadamente a recente definição para a 

asma, elaborada em 2017 pela Global Initiative National of Asthma (GINA), em 

que levam em consideração suas características clínicas, fisiológicas e 

patológicas, encontramos que:  

“A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas em que 

muitas células e elementos celulares são recrutados. A inflamação crônica é 

associada com hiperresponsividade das vias aéreas com recorrentes episódios 

de sibilos, dispneia, tosse, particularmente à noite e pela manhã. Esses 

episódios são associados à obstrução ao fluxo aéreo pulmonar, que é 

frequentemente reversível com o tratamento ou espontaneamente” 

A asma é uma doença multifatorial que pode acometer todas as faixas 

etárias. Há dois fatores principais que podem gerar o desenvolvimento da 

inflamação e a hiperresponsividade brônquica presentes na crise asmática. O 
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primeiro fator inclui os fatores predisponentes (genéticos) e o segundo fator 

existente é uma estreita relação entre os fatores ambientais e a doença, tais 

como: poeira, alimentos, fármacos, pólen, fungos, insetos, exercício, alterações 

ambientais e meteorológicas, poluentes atmosféricos, infecções, irritantes 

químicos, estresse e vários outros (Hashimoto et al., 2002b; Lemanske e Busse, 

2010). A hiperresponsividade é a principal responsável pelos recorrentes 

episódios de sibilos, dispneia, tiragem intercostal e tosse (Brannan, 2010). De 

forma geral, os mecanismos que influenciam o desenvolvimento e a expressão 

da asma são complexos e interativos. 

 

1.2. EPIDEMIOLOGIA 

Sendo uma doença de alta prevalência, ainda é responsável pela 

mortalidade e altos custos diretos (por exemplo, cuidados hospitalares e 

medicamentos) e indiretos (por exemplo, perda de trabalho ou dias escolares) e 

em muitas vezes está associada a diversas comorbidades. Tem sido 

demonstrado que os custos indiretos de asma representam a maior parte dos 

custos, além disso, o seu efeito possui grande impacto na produtividade. Uma 

das razões por trás é que pacientes com asma são relativamente jovens e são 

considerados livres de comorbidades. O aumento geral da longevidade e do 

aumento da idade levará inevitavelmente a mais sujeitos asmáticos nos 

ambientes de trabalho (Ehteshami-Afsharet al., 2016). 

Atinge 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos, de acordo com 

a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As mulheres são as mais 
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acometidas pela doença: cerca de 3,9 milhões delas afirmaram ter diagnóstico 

da enfermidade contra 2,4 milhões de homens, ou seja, prevalência de 39% a 

mais entre o sexo feminino. (Ministério da Saúde - Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS, 2016). 

Responsável por mais de 100 mil internações no SUS, estima-se que 300 

milhões de pessoas no mundo, incluindo crianças, sofrem com a asma. Seu 

sintoma é caracterizado, principalmente, por dificuldade respiratória, tosse seca, 

chiado ou ruído no peito e ansiedade (Organização Mundial de Saúde - OMS). 

Na maioria dos indivíduos asmáticos, a doença tem sua origem durante a 

infância, com tendência ao desaparecimento de episódios de sibilos (chiadores 

transitórios) com o passar dos anos. Outros evoluem com sintomas persistentes 

que podem cessar ainda na adolescência, mas alguns evoluem com sintomas 

persistentes que podem tanto cessar antes da adolescência (indivíduos 

primariamente não atópicos) quanto continuar pela adolescência (indivíduos 

atópicos). Uma vez em remissão, a doença pode permanecer em repouso, ou o 

indivíduo pode apresentar recaídas ao longo da fase adulta (Lemanske e Busse, 

2010). 

A maioria dos pacientes apresenta doença leve, mas uma minoria 

significativa sofre de formas mais graves da doença, apesar de condutas 

médicas adequadas. O atendimento e os cuidados a estes pacientes, 

principalmente os graves, estão associados a repercussões psicossociais e 

econômicas, representando um sério problema na saúde pública mundial (Buc 

et al., 2009; GINA, 2017). 
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A ideia de que a asma é uma doença única, foi recentemente questionada, 

e agora é considerada como uma doença heterogênea, com diferentes 

mecanismos patogênicos, comportamentos clínicos e resposta ao tratamento. 

Segundo a revisão da literatura realizada por Bagnasco et al. (2016), o processo 

de fenotipagem da asma começou há cerca de 10 anos, com o objetivo de 

identificar grupos homogêneos (quer clinica ou biologicamente) dos pacientes. 

Atualmente, mais de 100 genes relacionados com a patogênese da asma foram 

identificados. 

Em sua maioria, a asma é controlada através de medicação prescrita e 

tomada regularmente, e as diretrizes internacionais ajudam o médico na 

implementação de uma escalada gradual do tratamento até os sintomas estarem 

controlados. No entanto, um percentual pequeno de pacientes se mantém 

sintomático mesmo com o tratamento adequado. Baixa adesão pode ser uma 

razão para isso. Krishnan et al. (2004) estudando pacientes hospitalizados por 

exacerbações de asma, demonstraram que a adesão ao tratamento, medida 

eletronicamente pelo uso dos corticosteroides inalados e orais, caiu para 

aproximadamente 50%, dentro de 7 dias após a alta hospitalar. A baixa 

aderência foi correlacionada com o pior controle dos sintomas. 

É reconhecido que uma pequena proporção de pacientes possui uma 

resposta reduzida as medicações, em particular aos corticosteroides (Busse; 

Banks-Schlegel; Wenzel, 2000). Estes pacientes possuem maior mortalidade e 

suas vidas são marcadas muitas vezes por esta condição, não obstante a 

quantidade desproporcional de recursos de saúde gastos. Certamente, a adesão 

ao tratamento e à educação dos pacientes permanecem o objetivo principal, mas 

o conhecimento cada vez mais detalhado sobre os mecanismos patogênicos e 
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as novas biotecnologias oferecem a oportunidade de melhor tratamento à 

doença. Sendo assim, é de grande importância as características clínicas que 

especificam fenótipos distintos de asma, sendo fundamentais para um melhor 

entendimento da patogênese da doença para um tratamento adequado (Nanzer; 

Menzies-Gow, 2014). 

 

1.3. FISIOPATOLOGIA 

A asma envolve um grande número de diferentes tipos de componentes 

moleculares e celulares interagindo através de vias fisiopatológicas complexas 

(Singh; Shah; Singh, 2016). Uma vez em contato com o alérgeno, a resposta 

alérgica é desencadeada em indivíduos alérgicos. 

Uma série de fatores que, geralmente são tolerados por indivíduos 

normais, são capazes de gerar exacerbações dos sintomas asmáticos (GINA, 

2017) como, por exemplo, a exposição a alérgenos, vírus, poluentes, emoções, 

lipossácarides. Após a fase de sensibilização, quando houver o próximo contato 

do indivíduo com o antígeno, a grande maioria dos asmáticos apresentam a 

resposta inflamatória aguda, também chamada de fase imediata. Ainda nesta 

fase ocorre a desgranulação de mástocitos, a liberação de histamina e cistenil-

leucotrienos, em um período de 2 a 4 horas após o contato com o antígeno, com 

posterior contração da musculatura lisa peribrônquica. A partir desse momento, 

se inicia o recrutamento de linfócitos e eosinófilos, responsáveis pela liberação 

de outros mediadores que ocasionam alteração e ou lesão da musculatura lisa, 

aumento de permeabilidade vascular, hiperresponsividade e aumento na 

produção de muco, o que caracteriza a resposta tardia. Esta ocorre de 6 a 9 
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horas após o contato com o antígeno (Larche et al., 2003; Robinson, 2004; Kay 

et al., 2004; Akbari et al., 2006). 

A sensibilização é o processo inicial para o desenvolvimento da asma, na 

qual as células dendríticas presentes na mucosa brônquica são ativadas. A 

ativação gera a produção de citocinas que atraem neutrófilos, monócitos e 

células dendríticas para as vias aéreas, além de transformar células T CD4+ em 

células de perfil Th2. Quando ativadas as células Th2 liberam interleucinas (IL), 

ocorre diferenciação linfocitária no sentido de uma resposta de perfil de citocinas 

Th2, além de haver estímulo à produção de anticorpos IgE (Robinson, 2004; Kay 

et al., 2004), contribuindo para a lesão e inflamação observada na asma. 

(Andrade, et al., 2005 e Hamid, 2003). A liberação de diversos mediadores 

inflamatórios como a histamina, espécies reativas de oxigênio desencadearão 

uma resposta inflamatória, na qual mastócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos 

CD4+ Th2 estarão contribuindo com o desencadeamento de sinais e sintomas 

característicos da asma como a hiperresponsividade brônquica, obstrução das 

vias aéreas, secreção mucosa e vasodilatação (Busse et al., 2001; Platts-Mills 

et al., 2001).  

Os mastócitos são importantes contribuintes tanto para a iniciação da 

asma com liberação de mediadores de fase aguda e, quando ativados, liberam 

algumas substâncias, incluindo IL-4, IL-5, histamina, leucotrienos e 

prostaglandinas. A IL-4 liberada dos mastócitos serve para perpetuar a produção 

de IgE e consequentemente dos eventos inflamatórios nas vias aéreas, 

enquanto a IL-5 especificamente recruta eosinófilos para as vias aéreas 

(Hendeles et al., 2004; Lemanske e Busse, 2010). Os eosinófilos, por sua vez, 

são células características da inflamação alérgica. Estas células promovem 
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inflamação, alteração vascular, hipersecreção de muco, desprendimento 

epitelial, aumento da hiperresponsividade das vias aéreas e a obstrução ao fluxo 

aéreo. Quando ativados, os eosinófilos liberam leucotrienos (produtos do 

metabolismo oxidativo) e outras substâncias, tais como fatores de crescimento 

e metaloproteinases, envolvidos no remodelamento das vias aéreas. 

Os macrófagos produzem citocinas, elastase e metaloproteases, 

proteinases, que podem degradar componentes da matriz extracelular, além das 

próprias células epiteliais que liberam vários mediadores inflamatórios 

potencializando a agressão tecidual e a formação do tecido cicatricial (Tillie-

Leblond et al., 2005).  

Os eosinófilos possuem a capacidade de armazenar citocinas pré-

formadas, quimiocinas e fatores de crescimento disponíveis para uso imediato, 

além de manter a função de barreira epitelial, podendo afetar o remodelamento 

do tecido e a imunidade adaptativa. Os eosinófilos liberam proteínas granulares 

e citocinas que medeiam o dano epitelial e o recrutamento de outras células 

inflamatórias (Shamri et al., 2011). O acúmulo local de eosinófilos está envolvido 

na patogênese de doenças alérgicas como a asma (Kato et al., 2006; Uhm et al., 

2012). 

Os eosinófilos são uma fonte rica em proteínas básicas de grânulos, tais 

como proteína básica principal, peroxidase eosinofílica e proteína catiônica 

eosinofílica e liberam superóxido, potencialmente prejudicial aos tecidos 

(Kariyawasam & Robinson 2006). Estudos posteriores demonstraram que a 

diminuição de eosinófilos pode modificar certas proteínas da matriz na 

membrana basal subepitelial, sugerindo que o eosinófilo possa desempenhar um 

papel importante no remodelamento da via aérea (Kay et al.2004). Além deles, 
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os mastócitos podem produzir citocinas como TNF-α, IL-4, FGF (fator de 

crescimento fibroblástico), as quais influenciam a proliferação fibroblástica e atua 

na digestão da matriz extracelular (Tillie-Leblond et al., 2005). 

Carroll et al (2002) demonstraram uma relação entre a inflamação das 

vias aéreas, obstrução pela presença de muco e gravidade da asma. Sugerem 

que a desgranulação de mastócitos, está relacionada à secreção de muco. Ainda 

mostraram que o aumento da desgranulação dos mastócitos e o aumento da 

área das glândulas mucosas contribuem para a rápida secreção de quantidades 

crescentes de muco nos casos de asma.  

A resposta tardia envolve também o recrutamento e ativação de 

eosinófilos, células T CD4+, basófilos, neutrófilos e macrófagos (Calhoun, 2003; 

Robinson, 2004; Ko et al., 2005). Na fase tardia ocorre também à deposição de 

matriz extracelular, aumento da musculatura lisa brônquica, hiperplasia das 

glândulas produtoras de muco e remodelamento tecidual. A deposição de matriz 

extracelular, aumento na secreção de muco e espessamento das vias áreas 

contribuem na lesão tecidual com perda de epitélio e alteração nas propriedades 

mecânicas das vias aéreas (Lazaar e Panettieri, 2004; Luster e Tager, 2004). 

O processo inflamatório crônico provoca alterações estruturais 

irreversíveis causadas tanto pela ativação de células inflamatórias quanto pela 

falta de reparo adequado à lesão crônica, explicando talvez o porquê de alguns 

pacientes asmáticos apresentarem perda parcial e irreversível da função 

respiratória ao longo do tempo. Episódios repetidos de inflamação podem levar 

ao remodelamento de vias aéreas, contribuindo para a não reversibilidade na 

obstrução ao fluxo de ar. A este processo dá-se o nome remodelamento 
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brônquico (Cohn et al., 2004; James, 2005). O processo de remodelamento das 

vias aéreas parece ser causado pela repetida agressão ao epitélio decorrente do 

processo inflamatório crônico e é caracterizado por aumento de células 

caliciformes, de glândulas submucosas, do número de vasos e do número de 

células do músculo liso. Além disso, ocorre também espessamento da 

membrana basal com deposição de fibras colágenas e elásticas e alterações 

subepiteliais da matriz extracelular (Black, 2004; Hirst et al., 2004).  

Atualmente, uma série de evidências sugere que o processo de 

remodelamento não ocorre somente em vias aéreas, mas também no 

parênquima pulmonar. A inflamação distal tem papel crucial na 

hiperresponsividade, na asma noturna e exacerbações (Calhoun, 2003). 

Acredita-se que os eosinófilos possam ter um papel fundamental por causar 

lesão epitelial e estimular a fibrogênese através da produção de TGF-β, citocina 

que regula a produção de colágeno (NHL, 1997). Além deles, os mastócitos 

podem produzir citocinas, como TNF-, IL-4, FGF (fator de crescimento 

fibroblástico), que influenciam a proliferação fibroblástica e atuam na digestão da 

matriz extracelular.  

Os linfócitos possuem efeito regulatório sobre a fibrose e sobre a 

inflamação. Os macrófagos produzem citocinas, elastase e metaloproteases 9 e 

12 (MMP-9 e MMP-12), que podem degradar componentes da matriz 

extracelular, além das próprias células epiteliais que liberam vários mediadores 

inflamatórios, potencializando a agressão tecidual e a formação do tecido 

cicatricial (Tillie-Leblond et al., 2005). As vias aéreas distais e o parênquima 

pulmonar podem produzir muitas citocinas de perfil Th2, quimiocinas e 

mediadores que estão envolvidos na iniciação e na perpetuação do processo 
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inflamatório (Leick et al, 2004; Souza et al., 2013; Pigati et al., 2015). Os 

resultados encontrados de um estudo de biopsias de pulmões de asmáticos 

foram que os fibroblastos das vias aéreas são morfologicamente distintos dos 

fibroblastos do parênquima pulmonar. (Miyahara et al., 2004) 

A inflamação das vias aéreas é orquestrada principalmente por células T 

CD4+ através do tipo-2 de citocinas (Larche, 2003). No entanto, as células T 

CD8+ também podem se diferenciar em tipo-2, produtoras de citocinas de células 

semelhantes a células T CD4+ e o seu papel na patogênese da asma pode estar 

envolvido no desenvolvimento e a manutenção da hiperresponsividade de vias 

aéreas (Woodland, 2003 e Miyahara et al., 2004). Estudos evidenciam 

expressão local de citocinas do tipo 2 (IL-4) por células T CD8+ em vias aéreas 

asmáticas (Ying,1997). Em um estudo de acompanhamento de curto prazo, as 

células T CD8 foram associados com o declínio da função pulmonar na asma 

(van Rensen, 2005), e os pacientes que morreram durante uma crise de asma 

grave tinham células T CD8+ ultrapassando células T CD4+, tanto proximal 

quanto distal em vias aéreas (Faul, 1997). 

Resumidamente a inflamação é guiada pela subclasse específica de 

linfócitos T conhecida como linfócitos Th2, que controlam e perpetuam a 

inflamação e o remodelamento, por intermédio da secreção de citocinas 

específicas, principalmente IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 (Renauld, 2001). Há uma 

seletiva retenção de células T nas vias aéreas, expressão de moléculas de 

adesão e a liberação de vários mediadores inflamatórios com recrutamento e 

ativação de células inflamatórias. Após 24 horas desta exposição alérgica ocorre 

um aumento na expressão de RNA mensageiro para IL-2, IL-5 e GM-CSF em 
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biópsia brônquica de pacientes asmáticos (Liu, 2002; Wenzel, 2003; Robinson, 

2004; Smith, 2005).  

Linfócitos CD8+ podem produzir fatores citolíticos para eliminar as células 

infectadas, mas esses fatores também podem danificar o epitélio das vias 

aéreas, o que, em seguida, expõe as terminações nervosas da submucosa a 

estímulos nocivos que desencadeiam a asma (Dakhama, 2013). 

Sabe-se que a porção distal do pulmão contribui para a obstrução do fluxo 

aéreo em pacientes asmáticos (Yanai et al., 1992; Wagner et al., 1998). 

Previamente achava-se que esta região, antes conhecida como “zona 

silenciosa”, contribuiria somente com 10% do valor total de resistência ao fluxo 

aéreo pulmonar. Entretanto, as novas tecnologias permitiram demonstrar que há 

alterações estruturais e inflamatórias no parênquima pulmonar distal que são 

similares às observadas nas vias aéreas de indivíduos asmáticos (Lanças et al., 

2006). É importante considerar que o volume total e a área de superfície das vias 

aéreas distais são muito maiores que o volume e a área de superfície das 

grandes vias aéreas, sugerindo que o desenvolvimento de qualquer alteração no 

pulmão distal em pacientes asmáticos tem um efeito mais dramático sobre a 

patogênese e o tratamento da doença (Tulic e Hamid, 2003, Angeli et al, 2008 e 

Satrling et al, 2009).  

Desta forma, tem sido proposto que o pulmão periférico, considerado 

como as vias aéreas de calibre menor ou igual a dois milímetros de diâmetro, e 

o parênquima pulmonar adjacente podem ter um papel fundamental na 

resistência pulmonar total, atentando para a possibilidade da participação 

também do parênquima pulmonar na fisiopatologia da asma, o que 
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provavelmente altera a forma de pensar sobre o tratamento da doença, uma vez 

que os esteróides inalatórios mais usados atualmente apresentam sua 

deposição principalmente nas vias aéreas centrais e não na periferia pulmonar 

(Bachofen, 1966; Tulic e Hamid, 2003).  

Alguns autores já demonstraram aumento no número de células T (CD3), 

eosinófilos totais, eosinófilos ativados, assim como aumento na expressão de 

mRNA positivo para IL-5 e IL-4 nas vias aéreas distais de pulmões ressecados 

de indivíduos asmáticos comparativamente aos indivíduos normais (Hamid et al., 

1997, Minshall et al., 1998). A decorina, biglicano e lumicam pertencem a uma 

pequena família dos proteoglicanos ricos em leucinas. Estes proteoglicanos são 

capazes de ligar-se as fibras colágenas e interferir na sua estrutura, função e 

síntese. Estas moléculas também se ligam a diferentes fatores de crescimento, 

como TGF-β e fator de crescimento de fibroblastos (FGF), influenciando sua 

biodisponibilidade e modulando sua capacidade de influenciar a proliferação 

celular e a deposição na matriz extracelular (Ludwig, 2007). 

A contração do músculo liso induzida por agonistas é uma das 

características da asma, contribuindo para a resistência ao fluxo aéreo. O tônus 

da musculatura lisa é primariamente regulado pelo nível de fosforilação da 

cadeia leve da miosina (CLM) por mecanismos dependentes e independentes 

de cálcio (Ca2+). Um aumento na concentração intracelular de Ca2+, decorrente 

da ativação dos canais de cálcio na membrana plasmática e/ou liberação de Ca2+ 

pelo retículo sarcoplasmático, leva à formação do complexo Ca2+-calmodulina, 

resultando na ativação da miosinoquinase. Esta enzima fosforila a CLM, 

resultando em contração da musculatura lisa por ligação entre a actina e a 

miosina (Schaafsma et al., 2006; Chiba et al., 2010). Como os filamentos de 
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actina e miosina estão ancorados ao citoesqueleto e membrana plasmática por 

estruturas conhecidas como corpos densos e placas densas, o miócito se contrai 

(Sylvester, 2004).  

Os mecanismos independentes de Ca2+ para a fosforilação da CLM e 

contração do músculo liso são conhecidos como sensibilização do Ca2+ (Chiba 

e Misawa, 2004; Sylvester, 2004). Os mecanismos responsáveis pela 

sensibilização do Ca2+ ainda não foram completamente elucidados, mas sabe-

se que uma das principais vias envolvidas neste processo é a via RhoA/Rho-

quinase (Schaafsma et al., 2006; Chiba et al., 2010). A Rho-quinase ativada 

interfere com o equilíbrio entre as atividades da miosinoquinase e a 

miosinofosfatase, fosforilando e consequentemente inativando a subunidade de 

ligação da miosinofosfatase (Schaafsma et al., 2006). Como a miosinofosfatase 

remove fosfato da CLM fosforilada para induzir o relaxamento muscular (Chiba 

et al., 2010), a inibição de sua atividade pela Rho-quinase promove o estado 

fosforilado da CLM e contribui para um aumentado nível de contração 

(Schaafsma et al., 2004; Chiba et al., 2010).  



Introdução  15 

 

Flávia Castro Ribas de Souza                                                  Tese de Doutorado - USP 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo do mecanismo fisiopatológico da asma 
envolvendo as diversas interações celulares e mediadores inflamatórios, conduzindo ao 
remodelamento brônquico independentemente do perfil Th2 ou não Th2 (Adaptado de 
Cohn L. et al., 2004) 
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Figura 2. Patogênese da asma alérgica. O antígeno inalado é processado pelas 

células dendríticas e apresentado para as células Th0 CD4+. As células B são 
estimuladas pelas células Th0 CD4+ e pelas células T natural killer (NKT) a produzirem 
IgE. A IgE então secretada liga-se aos mastócitos existentes no parênquima pulmonar. 
O antígeno inalado liga-se à IgE, estimulando a desgranulação do mastócito, e este, por 
sua vez, libera os mediadores da resposta imediata e da resposta tardia. A histamina e 
os leucotrienos produzem broncoespasmo e edema de vias aéreas. Os fatores 
quimiotáticos liberados, aliados aos fatores liberados pelas células Th2 CD4+, facilitam 
o trânsito dos eosinófilos desde a medula óssea até as paredes das vias aéreas. Foi 
proposto que esta resposta tardia, aliadas aos medidores liberados pelas células NKT 
e Th2 CD4+, resultam na produção excessiva de muco, inflamação na parede as vias 
aéreas, lesão e hiper-responsividade.GM-CSF = fator estimulador de colônias de 
granulócitos-macrófagos; IL = interleucina. (Adaptado de Cohn L. et al., 2004) 
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1.4. FATOR DE TRANSCRIÇÃO NFΚB  

Descoberto em 1986, o NFκB é um fator nuclear (NF) que, uma vez 

ativado por agentes como lipopolissacarídeos, possui a capacidade de ligar-se 

a uma sequência de 10 pares de bases na região promotora do gene que codifica 

a cadeia leve que das moléculas de anticorpo das células B (kB) (Chen et 

al.,1999). 

O NFκB é um heterodímero constituído de duas subunidades: p65 

(também chamada RelA) e p50 (Chen et al.,1999). O termo NFκB designa a 

combinação p50/RelA. Além dessas, outras subunidades foram descritas, tais 

como a c-Rel, RelB, e p52, sendo provável que diferentes tipos de combinações 

sejam capazes de ativar diferentes genes ou ainda bloquear a transcrição do 

p50/RelA. As subunidades p50 e p52, sintetizadas como moléculas precursoras 

inativas, p105 e p100, respectivamente, formam homodímeros inibitórios da 

transcrição, pois ligam-se a regiões promotoras sem exercer atividade, 

bloqueando a interação desses genes com o dímero ativo p50/RelA (Ghosh et 

al.1998). 

A família do NF B consiste de cinco subunidades, caracterizada por 

conter uma porção N – terminal bem conservada com cerca de 300 aminoácidos 

(RHD – Rel homology domain), a qual se subdivide em uma região que se liga 

ao DNA e outra denominada de domínio de dimerização. Nesta última encontra-

se um sinal de localização nuclear (NLS). A região C-terminal se difere entre 

cada subunidade, sendo que p65, c-Rel e RelB contém um domínio de 

transativação (TAD), necessária para iniciar a atividade transcricional. 

O fator de transcrição NFκB é conservado na evolução e com ação 

descrita em diversas células que compõem os organismos complexos, 
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apresentando uma gama de ação superior a todos os fatores de transcrição até 

então caracterizados (Xiao, 2004). Essa superioridade deve-se aos variados 

estímulos que o ativam, tais como: neurotransmissores, neurotrofinas, proteínas 

neurotóxicas, citocinas, glicocorticóides, ésteres de forbol, peptídeo natriurético 

atrial, ceramidas, vírus e bactérias, óxido nítrico sintase induzida e a 

ciclooxigenase tipo 2 (O`Neil,1997). 

Independente do estímulo, parece haver participação de espécies reativas 

de oxigênio (estresse oxidativo) e o aumento de cálcio intracelular para a 

ativação do NFκB. Quando não estimulado, o fator NFκB encontra-se no 

citoplasma ligado a uma proteína inibitória: o IkB. Esse complexo impede a 

translocação do NFκB para o núcleo. Assim, a fosforilação e a degradação do 

IkB (Figura 4) são necessárias para que ocorra a translocação (Tripathi, 

Aggarwal, 2006). 

De acordo com Gagliardo et al. (2003), a ativação exagerada de NFκB 

perpetua a produção de mediadores inflamatórios em asma grave. Existem um 

ou mais locais para a ligação de NFκB, proteínas que são reguladas 

positivamente na asma, tais como IL-1, a proteína quimiotática de monócitos-

1(MCP-1), e iNOS (Hiscott et al., 1993).  

Segundo Jadhav et al. (2006), independente do estímulo parece haver 

participação do estresse oxidativo e o aumento de cálcio intracelular para a 

ativação do NFκB. Quando não estimulado, o fator NFκB encontra-se no 

citoplasma ligado a uma proteína inibitória (IB). Esse complexo impede a 

translocação do NFκB para o núcleo. Assim, a fosforilação e a degradação do 

IB são necessárias para que ocorra a translocação. 
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Figura 3. Esquema representativo mostrando a translocação do NFκB para o 
núcleo (Adaptado de Xiao, 2004). 

 

1.5. REMODELAMENTO 

Além da inflamação eosinofílica das vias aéreas, as características 

fisiopatológicas da asma incluem mudanças estruturais conceituadas como 

remodelamento (Saglani, Lloyd 2015). Essas alterações consistem em aumento 

da espessura da membrana basal reticular subepitelial (RBM), aumento da 

espessura do músculo liso das vias aéreas (ASM), angiogênese e hiperplasia de 

células caliciformes que estão associados a uma perda irreversível da função 

pulmonar (Tai et al. 2014). 

Remodelamento das vias aéreas está relacionado com o decréscimo da 

função pulmonar observada em pacientes asmáticos (Kariyawasam et al., 2007; 

Kermode et al., 2011; Grainge et al., 2011) e principalmente na população 

asmática grave (James et al. 2012; Bittar et al. 2015).  Na clínica, o 

remodelamento pulmonar leva a uma diminuição da resposta terapêutica 

farmacológica e ou agravamento progressivo dos sintomas no decorrer da 

evolução da doença (Stuart et al. 2000; Kaminska et al. 2009; Chakir et al. 2013).  
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Pacientes com asma apresentam alterações estruturais que podem 

comprometer a função pulmonar e o remodelamento ocupa lugar de destaque. 

Os principais achados histopatológicos em pacientes asmáticos são a 

diminuição da luz das vias aéreas por fibrose subepitelial, aumento da espessura 

do músculo liso da via aérea e hiperplasia de células produtoras de muco (Elias, 

2000; Kaminska et al. 2009; Shifreen et al. 2012).  

Modelos experimentais de asma alérgica crônica em camundongos e 

cobaias mostram a existência de aumento da produção de colágeno, hipertrofia 

e hiperplasia da vias aéreas e aumento da produção de muco (Prado et al. 2006; 

Angeli et al. 2008; Arantes-Costa et al. 2008; Toledo et. al. 2013; Righetti et 

al.2014). Contudo, acreditamos que o modelo animal de inflamação alérgica 

crônica é útil para esclarecer os mecanismos reguladores do remodelamento 

pulmonar na asma. 

As vias aéreas distais e o parênquima pulmonar podem produzir muitas 

citocinas de perfil Th2, quimiocinas e mediadores que estão envolvidos na 

iniciação e na perpetuação do processo inflamatório. (Nakamura et al. 1999; 

Benayoun et al. 2003; Manuyakorn et al. 2013). Os resultados encontrados de 

um estudo de biopsias de pulmões de asmáticos mostraram que os fibroblastos 

das vias aéreas são morfologicamente distintos dos fibroblastos do parênquima 

pulmonar. Os fibroblastos do parênquima distal são mais largos, com aparência 

estrelada e com mais projeções citoplasmáticas e os fibroblastos das vias aéreas 

sintetizam mais pró-colágeno tipo I após estímulo com TGF-β (Kotaru et al., 

2006). Este estudo sugere que dois tipos de fibroblastos existem no pulmão. 

Estas diferenças estruturais podem explicar, pelo menos parcialmente, frente a 

um estímulo lesivo, a diversidade de resposta de reparação observada em vias 
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aéreas proximais e distais no pulmão e no parênquima de pacientes asmáticos 

e com outras doenças respiratórias.  

Produzido pelos fibroblastos, o colágeno é um marcador potencial de 

remodelamento asma (Burgess et al. 2016). Já foi documentado que na asma 

grave, há aumento da deposição de colágeno I e III e V da massa do músculo 

liso em biópsias brônquicas (Benayoun et al. 2003; Chakir et al.2003). Além do 

seu envolvimento no processo inflamatório, a citocina TGF-β também está 

envolvida nas mudanças observadas na matriz extracelular, estimulando a 

produção de fibroblastos, colágenos tipo I e III, fibronectina e proteoglicanos. 

A espessura da membrana basal reticular na asma é determinada pela 

proporção de deposição em curso e degradação de proteínas, incluindo 

colágeno I, III e V, fibronectina, tenascina, lumican e biglican. Esses 

componentes são provavelmente secretados pela ativação de fibroblastos e 

miofibroblastos, principalmente por causa da sinalização do TGF-β (Redington 

et al. 1997; Michalik et al. 2009). As fibras colágenas são os elementos mais 

abundantes da MEC no pulmão, constituindo aproximadamente 70% do 

interstício pulmonar (Turino 1985). Qualquer alteração na estrutura, quantidade 

ou na geometria de sua distribuição, pode desencadear alterações na função 

pulmonar (Laurent, 1986).  

Os principais componentes da matriz extracelular pulmonar (MEC) são as 

fibras elásticas, colágenas, os proteoglicanos, as glicoproteínas e as 

metaloproteinases (MMP´s) e seus inibidores teciduais (TIMPs) (Holgate, 2000; 

Manuyakorn, 2013). Os macrófagos produzem citocinas, elastase e 

metaloproteases 9 e 12 (MMP-9 e MMP-12), que podem degradar componentes 

da matriz extracelular, além das próprias células epiteliais que liberam vários 
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mediadores inflamatórios, potencializando a agressão tecidual e a formação do 

tecido cicatricial (Tillie-Leblond et al., 2005). 

As metaloproteinases (MMP´s) e seus inibidores teciduais (TIMPs), em 

situações de desequilíbrio contribuem para o dano tecidual e algumas das 

características do remodelamento observadas na asma (Vignola, 2003). São 

produzidas por células inflamatórias, como macrófagos, neutrófilos e eosinófilos 

(Katarzyna et al. 2016) e tem relação com citocinas Th2 e também com Th17 

(Chesn et al. 2014).  

 

1.6. CITOCINAS INFLAMATÓRIAS NA ASMA 

As citocinas podem ser produzidas por diversos tipos de células 

inflamatórias, tais como linfócitos T, mastócitos, eosinófilos, células estruturais, 

incluindo células endoteliais, epiteliais e fibroblastos (Hamid and Tulic 2009; 

Miotto et al. 2001). 

As citocinas estão envolvidas na sinalização célula a célula, crescimento 

celular, diferenciação, proliferação, quimiotaxia, imunomodulação e apoptose. 

As ações das citocinas são mediadas por receptores específicos presentes na 

superfície das células-alvo. Embora as citocinas normalmente tenham efeito 

sobre as células adjacentes, elas podem agir à distância e ter efeitos sobre as 

próprias células que as produzem (Hamid and Tulic 2009). 

Foram identificados mais de 30 citocinas envolvidas na fisiopatogenia da 

asma. Dentre elas estão as derivadas de células T, tais como as células Th1 (IL-

2, IFN- e IL-12), células Th2 (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 e IL-25), citocinas T 

regulatórias ou Th3 (IL-10 e TGF-) e células Th17 (IL-17). Existem outras 

classes de citocinas: as pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-11, TNF-), as anti-
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inflamatórias (IL-10, IFN-, IL-12 e IL-18), fatores de crescimento (PDGF, TGF-

, FGF, EGF) e as quimiocinas (RANTES, IL-8) (Hamid and Tulic 2009; GINA, 

2017). 

Comumente, na asma a inflamação é guiada pela subclasse específica de 

linfócitos T conhecida como linfócitos Th2, que controlam e perpetuam a 

inflamação e o remodelamento, por intermédio da secreção de citocinas 

específicas, principalmente IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 (Renauld 2001). 

A IL-4 perpetua a produção de IgE e consequentemente, os eventos 

inflamatórios nas vias aéreas, enquanto a IL-5 especificamente recruta 

eosinófilos para as vias aéreas (Hendeles, Asmus and Chesrown 2004; 

Lemanske and Busse 2010). 

A IL-13 pode ser produzida por células epiteliais, musculares lisas, 

fibroblastos e monócitos/macrófagos e pode induzir características patológicas 

da asma, independentemente das tradicionais células efetoras, tais como 

mastócitos e eosinófilos. Estas células podem contribuir para a perpetuação da 

resposta alérgica, podendo fornecer uma explicação para a cronicidade da 

doença. A IL-13 desempenha importantes papéis na inflamação das vias aéreas, 

na fibrose subepitelial, na hipersecreção de muco, na hiperresponsividade 

brônquica e na diminuição de metaloproteases (Wills-Karp 2004). 

E mais recentemente tem-se observado a importância das citocinas de 

perfil Th17. A IL-17 tem sido associada ao aumento da produção de muco, 

remodelamento das vias aéreas, exacerbações recorrentes (Aujla and Alcorn 

2011), infiltrado neutrofílico (McKinley et al. 2008; Miossec and Kolls 2012; 

Miossec, Korn and Kuchroo 2009) e infiltrado eosinofílico (Choy et al. 2015; Dias 

and Banerjee 2013). Além disso, a IL-17 também pode induzir aumento da 
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resistência ao tratamento com corticosteroide (McKinley et al. 2008; Zijlstra et al. 

2012).  

Figura 4. Esquema ilustrativo do mecanismo fisiopatológico da asma 
envolvendo diversas células e mediadores inflamatórios. As respostas alérgicas são 
predominantemente de perfil Th2 e envolvem, principalmente, as citocinas IL-3, IL-4, IL-
5, IL-9, IL-13 (Adaptado do GINA, 2017). 
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1.7. ESTRESSE OXIDATIVO 

No trato respiratório o óxido nítrico (NO) é produzido por uma ampla 

variedade de células, incluindo células epiteliais, nervos, células inflamatórias 

(macrófagos, neutrófilos e mastócitos) e células endoteliais vasculares 

(Ricciardolo, 2003). Uma vez produzido, o NO difunde-se rapidamente do local 

de síntese, permeando membranas celulares, e interage com os sítios 

moleculares intracelulares (Ricciardolo, 2003). O óxido nítrico é uma molécula 

de gás altamente reativa. É um radical livre que reage com outras moléculas 

como o oxigênio, radicais superóxido ou metais de transição.  

As óxido nítrico sintase (NOS) são as enzimas responsáveis por catalisar 

a formação de óxido nítrico através da conversão enzimática do aminoácido 

arginina em citrulina (Kharitonov et al. 1994; Chapman et al., 2001). O NO é 

endogenamente sintetizado por uma de três isoformas de NOS, com diferentes 

atividades, sendo duas constitutivas (eNOS, derivada do endotélio; e nNOS, 

derivada dos neurônios) e uma NOS induzida (iNOS) (Chapman et al. 2001; 

Grob, Dweik, 2008; Rodway et al. 2009). As isoformas constitutivas estão 

envolvidas na vasodilatação e broncodilatação. A produção de iNOS é 

estimulada por muitas citocinas pró-inflamatórias e é expressa em alguns tipos 

de células inflamatórias (Ricciardolo et al. 2004; Prado et al., 2005b).  

O NO parece atuar em vários mecanismos fisiopatológicos que 

desencadeiam as alterações funcionais e histopatológicas encontradas em 

pacientes com doenças inflamatórias pulmonares, sendo que a sua contribuição 

depende principalmente da enzima pela qual foi produzido. Barnes (1996) 

sugere que o NO derivado da enzima nNOS apresenta efeito benéfico na asma 
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por causar relaxamento na musculatura lisa brônquica, sendo presente nos 

nervos do sistema NANC. No entanto, o NO derivado da enzima eNOS pode 

levar à vasodilatação nas arteríolas, com consequente extravasamento de 

plasma e edema. A grande quantidade de NO oriundo da enzima iNOS pode 

resultar em vasodilatação, extravasamento de plasma, aumento da secreção do 

muco e ativação indireta de células Th1/Th2 contribuindo para os sinais e 

sintomas da doença. (Prado et al, 2006) 

Resultados de nosso grupo de pesquisa demonstraram a importante 

participação do óxido nítrico no modelo de asma experimental em cobaias. Prado 

et al. (2005a) demonstraram que existe um aumento da expressão de iNOS em 

células linfomononucleares e eosinófilos presentes nas vias aéreas distais de 

animais sensibilizados. Observaram ainda que a isoforma nNOS, embora 

constitutiva, encontra-se presente em células inflamatórias (linfomononucleares 

e eosinófilos) e o número de células que expressam esta isoforma é maior nos 

animais sensibilizados com ovoalbumina (Prado et al. 2003; Angeli et L. 2008; 

Prado et al. 2008; Righetti et al. 2014; Pigati et al. 2015). Prado et al. (2005b) 

verificaram que a inibição crônica de NO alterou particularmente os valores de 

resistência basal e após desafio antigênico. Por outro lado, a inibição aguda da 

produção de NO alterou principalmente os valores de elastância do sistema 

respiratório nos animais sensibilizados, sugerindo efeito broncodilatador do NO 

em vias aéreas distais.  

Vários estudos de nosso grupo de pesquisa já demonstraram associação 

entre inflamação pulmonar alérgica crônica e aumento de óxido nítrico exalado 

e da expressão de iNOS (tanto em vais aéreas quanto parênquima pulmonar) no 

modelo de asma experimental em cobaias (Angeli et al., 2008; Nakashima et al., 
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2008; Ruiz-Schütz et al., 2008; Starling et al., 2009; Prado et al., 2011; Marques 

et al., 2012; Possa et al., 2012). Embora o NO por si mesmo não seja 

inerentemente citotóxico, ele pode agir como um agente citotóxico ou 

citoprotetor, dependendo das condições intracelulares.  

Nas vias aéreas, o estresse oxidativo está relacionado a contração da 

musculatura lisa (Rhoden et al., 1989), indução da hiperresponsividade de vias 

aéreas (Katsumata et al., 1990), hipersecreção brônquica (Doelman et al., 1990), 

lesão epitelial e a exsudação vascular (Del Maestro et al., 1981), apresentando 

um importante papel na fisiopatologia da asma (Doelman et al., 1990). O contato 

de agentes oxidantes com a membrana celular leva a peroxidação lipídica da 

membrana celular, responsável pela formação de uma série de compostos 

bioativos análogos às prostaglandinas, conhecidos como isoprostanos (Morrow, 

2006). 

Ao longo dos anos, inúmeros estudos em humanos e modelos animais 

(Meurs et al., 2002; Zimmermann et al., 2003; Morris et al., 2004; Maarsingh et 

al., 2006, 2008a, b, 2009a, b, 2011; Lara et al., 2008; North et al., 2009; Vonk et 

al., 2010; Aristóteles et al. 2013; Pera et al. 2014) que usaram diferentes 

antígenos em várias espécies e variedades, o aumento da atividade e / ou 

expressão da arginase também tem sido demonstrado, indicando seu papel na 

fisiopatologia da asma. Classicamente, a arginase é a enzima que atua no ciclo 

hepático da uréia. No entanto, já foi observada em outras células do organismo 

que não expressam um ciclo completo da uréia, incluindo o pulmão (Que et al., 

1998; Meurs et al., 2003).  

A reação do NO com radicais livres como o oxigênio produz compostos 

reativos nitrogenados que exercem funções fisiológicas e são importantes para 
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a destruição de microorganismos (Ricciardolo et al., 2004; Rodway et al., 2009). 

Entretanto, as células inflamatórias dos asmáticos possuem uma capacidade 

aumentada de gerar radicais livres quando comparadas com controles, os quais 

posteriormente contribuem para altas concentrações de compostos reativos 

nitrogenados (Jarjour, Calhoun, 1994), o que pode causar efeitos deletérios. 

Quando as vias aéreas são expostas ao estresse oxidativo, o peroxinitrito 

(ONOO), um dos potentes oxidantes formados pela reação entre NO e oxigênio, 

é responsável por várias alterações, cabendo ressaltar a lesão ao DNA, estímulo 

à degradação de lipídeos, proteínas e carboidratos, as quais podem alterar as 

funções celulares e potencializar as respostas inflamatórias.  

O NO pode também ser convertido em nitrato, capaz de oxidar proteínas 

e contribuir para o estresse oxidativo. Isto pode ocorrer por intermédio da 

nitração da tirosina, em uma reação catalisada pela peroxidase eosinofílica (Wu 

et al. 1998). Elevados níveis de nitrotirosina foram observados em asmáticos 

(Hanazawa et al. 2000). Quantidades excessivas de ROS e RNS, que são 

produzidas pelos asmáticos podem exceder as defesas antioxidantes e causar 

estresse oxidativo (Hanazawa et al. 2000). Além disso, ROS pode induzir a 

produção de citocinas e quimiocinas por intermédio da produção do fator nuclear 

NFκB, em células epiteliais brônquicas (Biaglioli et al. 1999).  

Os isoprostanos participam de diferentes funções biológicas e são 

responsáveis pela mediação de certos aspectos da lesão oxidativa (Milne et al., 

2007). Os isoprostanos são produzidos via peroxidação do ácido araquidônico, 

em uma reação catalisada por radicais livres e espécies reativas de oxigênio 

(Lawson et al., 1999). Estes componentes são úteis biomarcadores para o 

estresse oxidativo, estando os isoprostanos aumentados no sangue, urina, ar 
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exalado e fluido do lavado broncoalveolar (Montuschi et al., 1999). A via de 

formação dos isoprostanos tem capacidade para produzir 64 estruturas 

isoméricas, das quais o 15F2t-isoprostano (anteriormente chamado PGF2) é o 

melhor caracterizado (Lawson et al., 1999). O 15F2t-isoprostano é um isômero 

de PGF2 com efeitos contráteis através de ligação a receptores tromboxanos 

A2 no músculo liso das vias aéreas (Janssen et al., 2000). Além disso, este 

agente causa aumento da resistência pulmonar, indicando que o 15F2t-

isoprostano, via estresse oxidativo, pode ser um dos mediadores da limitação ao 

fluxo aéreo na asma, embora outros mediadores também exerçam esta função 

(Shiraki et al., 2008). 

 

1.8. ASMA GRAVE E TRATAMENTOS 

Dependendo da gravidade do quadro asmático é escolhido um tratamento 

frente as opções terapêuticas disponíveis para essa doença, incluindo 

corticosteroides inalatórios e sistêmicos. Apesar dos inúmeros tratamentos, não 

há um controle adequado dos sintomas e muitos efeitos colaterais são 

observados (GINA, 2017). 

Os corticosteroides podem ser administrados por via inalatória, oral ou 

parenteral. O seu uso está associado a diversos efeitos colaterais locais e 

sistêmicos. Os efeitos adversos atribuídos ao uso da inalação incluem 

candidíase orofaríngea, tosse por irritação, disfonia, supressão adrenal e 

diminuição da densidade óssea. Os efeitos sistêmicos consequentes da 

administração oral ou parenteral incluem diabetes, hipertensão arterial, 

osteoporose, supressão hipotalâmica-pituitária-adrenérgica, obesidade, 

catarata, glaucoma, fraqueza muscular e estria cutânea (GINA, 2017). 
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Quando os sintomas iniciais se agravam de forma a provocar limitações 

físicas e obstrução persistente do fluxo aéreo, com valores abaixo de 60% do 

predito para o volume expiratório forçado no primeiro segundo do pico de fluxo 

expiratório, a asma é considerada de difícil controle (Royce et al., 2012). 

Dentre as mudanças estruturais que ocorrem na asma grave, está o 

remodelamento das vias aéreas, que ocorre devido ao processo inflamatório 

crônico, onde as metaloproteases (principalmente a MMP-9) possuem grande 

atuação (Mattos et al., 2002). O remodelamento está associado a pior 

prognóstico clínico e risco de morbidade e mortalidade (Bergeron et al., 2010). 

Atualmente os corticosteroides formam a base do tratamento da asma, 

atuando como eficazes anti-inflamatórios, porém seus efeitos sobre o 

remodelamento ainda não foram totalmente elucidados (Bergeron et al., 2010). 

Em altas doses, causam efeitos adversos, embora, paradoxalmente, a 

hiperresponsividade ao estímulo direto continue existindo (Brannan, 2010). 

De acordo com Mattos et al. (2002), a expressão e a atividade da MMP-9 

não foi alterada após tratamento com corticosteroides inalatórios em pacientes 

com asma leve. Alguns estudos demonstraram que o uso de corticosteroides 

inalatórios, quando administrados em crianças filhas de pais asmáticos e 

atópicos, durante 1 a 4 anos, não obteve efeito sobre a história natural da asma 

(Bisgaard et al., 2006; Guilbert et al., 2006; Murray et al., 2006). Em outros 

estudos que utilizaram corticosteroides inalatórios durante períodos 

prolongados, em crianças mais velhas, também não foi observada influência no 

curso da doença (Holgate, 2008). 

Outras terapias são utilizadas no tratamento da asma como os 

moduladores de leucotrienos, que apresentam propriedades anti-inflamatórias e 
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são eficazes para a resposta asmática precoce e tardia, assim como os agentes 

anticolinérgicos (Dykewicz, 2001; Perry et al., 2004), não sendo, porém, tão 

efetivos no influxo linfocitário (Leick-maldonado et al., 2004). Não se mostrando, 

assim, bem-sucedido no controle total da doença. 

Portanto, a busca por novas terapias eficazes para o tratamento da asma 

se faz necessária e de alta prioridade, principalmente para aqueles indivíduos 

asmáticos cujos sintomas não são bem controlados pelas medicações 

disponíveis atualmente (Papaioannou et al., 2015). 

Há ainda, a necessidade de desenvolver novas abordagens terapêuticas 

que sejam capazes de reverter e prevenir o remodelamento na asma, pois como 

observado, os corticosteroides não atuam diretamente nas alterações estruturais 

das vias aéreas (Royce et al., 2012). 

Outros agentes farmacêuticos foram testados quanto à habilidade de 

promover controle prolongado da asma e reduzir a necessidade de uso de 

corticosteroides. Estes agentes incluem o metotrexato, receptor solúvel de IL-4, 

anti-IL-5 e IL-12 recombinante, assim como o omalizumabe, um anticorpo 

monoclonal/ anti-IgE, que se liga a IgE circulante, porém é incapaz de se ligar ao 

anticorpo ligado à célula, impossibilitando a indução de anafilaxia pela terapia.  

O omalizumabe é administrado via subcutânea bissemanal ou 

mensalmente, com base nos valores de níveis séricos de IgE e índice de massa 

corporal (IMC). Uma vez iniciada a terapia, os níveis de IgE aumentam em 

consequência da formação de um complexo IgE/anti-IgE. Foi demonstrado que 

esta terapia diminui as exacerbações asmáticas e a dosagem de glicocorticoides 

necessárias para o controle dos sintomas. Estudos sugerem que os pacientes 

que necessitam de doses altas de glicocorticoides inalatórios são os que 
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apresentam melhor resposta ao tratamento com omalizumabe (Busse, WW, 

2001, Bousquet, J et al., 2004)  

Uma pesquisa agrupando 7 estudos envolvendo mais de 4.000 pacientes 

com asma grave persistente indicaram que o omalizumabe diminuiu o risco de 

exacerbações asmáticas em 38%, bem como o índice de atendimentos em 

pronto socorro em 47% (Bousquet, J, et al., 2005)  

As diretrizes NAEPP recomendam que o omalizumabe seja considerado 

uma terapia auxiliar para pacientes com asma grave persistente 

inadequadamente controlada por corticosteroides e beta-agonistas de longa 

ação (GINA, 2017). 

A imunoterapia para asma ainda é controversa (Adkinson NF Jr, 2001; 

Bousquet J et al., 2001), pois envolve a administração repetida de um alérgeno 

em concentrações gradativamente maiores, com o objetivo de diminuir a 

sensibilidade a este alérgeno. Foi claramente demonstrado que a imunoterapia 

é efetiva em casos de rinite alérgica e, portanto, também pode ser efetiva no 

tratamento de alguns pacientes com tipos específicos de asma alérgica 

(Calamita, Z et al., 2006).  

 

1.8.1. INIBIÇÃO DA RHO-QUINASE 

A proteína Rho, pertencente à família das GTPases parece exercer 

regulação em diversas atividades celulares, tais como quimiotaxia, adesão e 

controle no crescimento e migração celular. Para todas estas atividades a 

proteína Rho possui uma proteína efetora denominada Rho-quinase (Fukata et 

al., 2001; Henry et al., 2005; Taki et al., 2007). 
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Dentre as principais funções fisiológicas da Rho-quinase estão a 

contração, migração e proliferação celular. Acredita-se que estas ações possam 

estar relacionadas a características da asma, incluindo limitação ao fluxo aéreo, 

hiperresponsividade das vias aéreas, dessensibilização beta-adrenérgica, 

recrutamento de eosinófilos e remodelamento das vias aéreas (Kume, 2008). 

Quanto à musculatura lisa, seu tônus é regulado primeiramente pela 

fosforilação da cadeia leve da miosina (CLM) por mecanismos que podem ou 

não depender das concentrações citoplasmáticas de cálcio (Ca2+). Um aumento 

das concentrações citoplasmáticas de Ca2+ conduz a formação do complexo 

calmodulina que ativa a mioquinase e a fosforilação desta proteína resulta na 

contração na musculatura lisa (Kamm et al., 1985). Por outro lado, a fosforilação 

da CLM também pode ocorrer quando ocorre a inibição da miofosfatase, atuando 

no aumento da fosforilação da CLM, independente das concentrações 

citoplasmáticas de Ca2+ (Kitazawa et al., 1991).  

A utilização do Ca2+ para a fosforilação da MLC e consequentemente 

gerar a contração da musculatura lisa é denominada como “sensibilização do 

Ca2+” (Kitazawa et al., 1988; Bradley et al., 1991). Os mecanismos que servem 

de base para esta sensibilização do Ca2+ ainda não estão totalmente claros, mas 

a via Rho/Rho-quinase parece estar envolvida neste processo, atuando como 

inibidores da miofosfatase (Gong et al., 1996; Kureishi et al., 1977; Hirata et. Al., 

1991).  

As duas formas de expressão da Rho-quinase, chamadas de ROCK-1 e 

ROCK-2, inibem a atividade da miofosfatase e promovem a atividade da 

mioquinase, aumentando a fosforilação e resultando no aumento do tônus 

muscular (Fu et al., 1998; Ishizaki et al., 2000; Uehata et al., 1997; Kureishi et 



Introdução  34 

 

Flávia Castro Ribas de Souza                                                  Tese de Doutorado - USP 

al., 1997). Portanto, podemos inferir que se houver o bloqueio da sinalização da 

Rho por meio da Rho-quinase, poderíamos esperar que as respostas contráteis 

do músculo liso fossem atenuadas por meio do mecanismo de inibição da 

miofosfatase. 

Taki et al. (2007), administraram oralmente o fasudil, um inibidor 

específico da Rho-quinase, também a ratos sensibilizados e desafiados com 

ovoalbumina e evidenciaram que o número de células totais e eosinófilos no 

lavado broncoalveolar foram significativamente atenuados de uma forma dose-

dependente. O fasudil causou inibição nos aumentados níveis de IL-5, IL-13 e 

eotaxina no lavado broncoalveolar. Além disso, o inibidor da Rho-quinase foi 

capaz de suprimir a hiperplasia celular, a infiltração de células inflamatórias e a 

responsividade à metacolina. Mas cabe ressaltar que os modelos experimentais 

utilizados neste estudo não apresentam uma resposta inflamatória crônica de 

vias aéreas e de parênquima pulmonar, sendo na verdade modelos de 

sensibilização com avaliação da resposta imediata ao desafio antigênico. 

Em relação ao remodelamento das vias aéreas, a Rho-quinase está 

envolvida na proliferação de miócitos e parece ter um papel no desenvolvimento 

de fibrose e na migração de células musculares lisas das vias aéreas e 

fibroblastos. Todas essas ações contribuem para o remodelamento tecidual 

(Fernandes et al., 2007). No entanto, não há estudos com modelos 

experimentais de inflamação alérgica crônica associada a presença de 

remodelamento da matriz extracelular nos quais tenha sido avaliado o efeito do 

tratamento com este grupo de drogas. 

No estudo de Ming et al. (2002), uma ligação da Rho-quinase com a eNOS 

foi demonstrada no próprio local onde está ocorrendo o espasmo e evidenciou 
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que a inibição da via Rho/Rho-quinase conduz a uma rápida fosforilação da 

eNOS, sugerindo um tipo regulação inversa na expressão da eNOS. Portanto, 

quando houver uma menor expressão de Rho e Rho-quinase, 

consequentemente vai ocorrer uma maior expressão de eNOS seguidos de uma 

vasodilatação de arteríolas e edema, contribuindo para a fisiopatologia da asma. 

É importante ressaltar que a inibição da iNOS (com o tratamento com 1400W) e 

de todas as óxido nítrico sintases (com o tratamento com L-NAME) é capaz de 

reduzir a resposta constritora de vias aéreas e parênquima pulmonar 

desencadeadas pelo desafio com antígeno. Acredita-se que parte destes efeitos 

possam ser decorrentes da inibição da Rho-quinase (Takemoto et al., 2002; Bolz 

et al., 2003; Angeli et al.,2008; Starling et al., 2009). 

Quanto à neuromodulação, o papel da Rho-quinase também parece ser 

relevante, embora não esteja totalmente elucidado. Como se sabe, o tônus das 

vias aéreas é principalmente controlado pelos nervos parassimpáticos e pelo 

sistema NANC (não adrenérgico-não colinérgico), havendo um aumento na 

liberação de mediadores destes em pulmões com inflamação alérgica crônica 

(Tibério et al.,1997, GINA, 2017) .Dados recentes evidenciam que o inibidor da 

Rho-quinase diminui a liberação de acetilcolina dos nervos colinérgicos, 

indicando que a Rho-quinase está envolvida nas respostas mediadas por estes 

nervos (Fernandes et al., 2007). 

Há evidências da utilização de um derivado da piridina (Y-27632) como 

um inibidor seletivo da família da Rho-quinase, atuando na diminuição da 

pressão sanguínea do rato e no relaxamento da musculatura lisa da aorta de 

coelhos e na traqueia de cobaias (Kimura et al., 1996; Uehata et al., 1997; 

Nakahata et al., 2000). Além disso, alguns estudos mostraram que o Y-27632 
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relaxa a musculatura lisa dos brônquios e das artérias pulmonares de humanos 

(Yoshii et al., 1999; Yamagata et al., 2000), podendo sugerir a sua utilização no 

controle da sinalização do sistema Rho/Rho-quinase como tratamento para a 

resposta de hiperresponsividade brônquica encontrada na exacerbação da asma 

(Johnston et al., 1995; Sigurs et al., 1995; Rakes et al., 1999; Fernandes et al., 

2007). 

Foi recentemente demonstrado que a inibição da Rho-quinase específica 

pelo Y-27632 está associada com a redução no recrutamento de eosinófilos nas 

vias aéreas e no parênquima pulmonar em cobaias com inflamação alérgica 

pulmonar crônica, além de contribuir para a redução do processo de 

remodelamento, demonstrando menor conteúdo de colágeno e fibras elásticas 

nas paredes das vias aéreas e tecido pulmonar (Possa et al., 2012; e Righetti et 

al., 2014). 
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Figura 5. Representação diagramática da função da via Rho/Rho-quinase na 
contração da musculatura lisa das vias aéreas. Abreviações: ROK, Rho-quinase; GEF, 
fatores de troca guanina nucleotídeo; GAP, proteínas de ativação de GTPase; PLC, 
fosfolipase C; DAG, diacilglicerol; CLM, cadeia leve da miosina; PIP2, fosfatidilinositol-
4,5-bifosfato; IP3, inositol [1,4,5]-trifosfato; CaM, calmodulina; RS: retículo 
sarcoplasmático (Adaptado de Fernandes et al., 2009). 

 

Figura 6. Estrutura do inibidor Y-27632 (Adaptado de Breitenlechner et al., 
2003). 



Introdução  38 

 

Flávia Castro Ribas de Souza                                                  Tese de Doutorado - USP 

1.8.2. INIBIÇÃO DO NFκB 

O CAPE, também denominado como feniletil cafeato ou fenetil cafeato, 

tem sua fórmula molecular C17H16O4. É um dos componentes bioativos da 

própolis (produto natural secretado pelas abelhas) e seu potencial terapêutico 

para o tratamento de diferentes doenças têm sido demonstrados. É um potente 

sequestrador de espécies reativas de oxigênio (ROS) e inibidor do sistema 

xantina-xantina oxidase e da lipoxigenase (MURTAZA et al., 2014). 

A produção excessiva de ROS pode reagir com macromoléculas, como o 

DNA, resultando em respostas prejudiciais ao organismo. Várias pesquisas 

foram feitas para avaliar o papel antioxidante do CAPE (Russo et al 2002, Ma et 

al., 2016). As evidências mostram que o CAPE é um potente antioxidante que 

pode sequestrar as ROS e proteger a membrana celular contra a peroxidação 

lipídica (Yasui et al, 2013).  

Além disso, o CAPE inibe a ativação do fator de transcrição de NFκB, 

inibindo a produção da ciclooxigenase (COX), que confere a este composto 

múltiplas atividades imunomodulatórias e antiinflamatórias. Estudos mostram 

que o CAPE inibe a expressão do gene associado à enzima óxido nítrico sintase 

(iNOS), reduzindo sua atividade (Yasui et al, 2013). 

Estudos já haviam demonstrado a ação inibidora do CAPE na liberação 

do ácido araquidônico da membrana celular, com consequente na inibição da 

produção de COX-2 e COX-1. A inibição de iNOS pelo CAPE ocorre devido ao 

bloqueio do NFκB e, da produção de NO induzida pelo IFN-. Também foi 

demonstrado que o CAPE é capaz de suprimir a ativação do gene responsável 

para expressão COX-2 (MURTAZA et al., 2014). Também observaram a inibição 
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da transcrição do gene da interleucina IL-2 e a síntese de IL-2 por CAPE em 

células T estimuladas.  

Os estudos demonstraram que o CAPE possui atividade neuroprotetiva 

(Wei at al, 2008). O CAPE pode induzir a apoptose em células de grânulos 

cerebelares e reduzir a lesão cerebral provocada por isquemia/reperfusão da 

medula espinhal. (Amodio et al., 2003). 

Alguns outros estudos mostram o efeito do CAPE como imunomodulador 

anti-hepatotóxico, anti-osteogênico e antiaterosclerótico. (MURTAZA et al., 

2014). Além disso, Ucan et al. propuseram o efeito do CAPE na cicatrização 

óssea em um modelo de rato (Ucan et al., 2013) A citotoxicidade do CAPE está 

diretamente relacionado ao seu efeito apoptótico. 

Não há estudos avaliando o efeito do CAPE em modelos experimentais 

de inflamação alérgica crônica, assim como a comparação desse tratamento 

com outras opções terapêuticas. 

 

Figura 7. Estrutura química do éster fenílico do ácido cafeico (CAPE), o inibidor 

de NFκB (Adaptado de Bonuccelli G et al., 2017) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

Este estudo visou avaliar os efeitos dos tratamentos com dexametasona, os 

inibidores da Rho-quinase e de NF B em vias aéreas e septos alveolares de 

camundongos com inflamação alérgica crônica. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Foram avaliados: 

1. Hiperresponsividade à metacolina; 

2. NO exalado (NOex) 

3. O fluido do lavado broncoalveolar 

 

4.Nas vias aéreas e nos septos alveolares foram quantificados: 

a) O infiltrado eosinofílico 

b) Resposta de remodelamento: fração de volume de fibras colágenas e 

actina, bem como as células positivas para TIMP-1, TGF- e MMP-9; 

c) A resposta de estresse oxidativo: iNOS e fração de volume de PGF-2 

alfa; 
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d) O número de células positivas para IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IL-17 IFN-, 

ROCK-2, células dendríticas, CD4+ e CD8+ 

e) O número de células positivas para NF B; 

5. Quantificação de IgE, IgG1, IgG2A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Processo nº 019/16). 

Foram utilizados 60 camundongos machos BALB/c provenientes do 

Biotério da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Todos os 

animais receberam cuidados de acordo com o “Guia de Cuidados e Uso de 

Animais de Laboratório”, publicado pelo National Institute of Health (NIH 

publication 85-23, revisado em 1985). Em média, o peso corporal dos animais 

foi de aproximadamente 20-25g no início do protocolo de sensibilização.  

Os animais foram descartados segundo normas estabelecidas nesta 

Faculdade de Medicina da USP, pelo Grupo Técnico de Resíduos, como relatado 

abaixo: 

A FMUSP gera resíduos dos grupos A, B, C, D e E classificados pelas 

Legislações ANVISA e CONAMA. 

As carcaças dos animais utilizadas em pesquisa e ensino fazem parte do 

grupo A. Após sua segregação e identificação, o gerador solicita a retirada pelo 

sistema “disque carcaça”. Todas as carcaças são relacionadas e acondicionadas 

em câmara fria no Abrigo de Resíduos; o veterinário responsável emite o laudo 

e documento de Movimentação de Transporte de Resíduos – MTR liberando as 

carcaças para recolhimento, que ocorre três vezes por semana pela LIMPURB, 

para tratamento e disposição final. 
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3.1. GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica: 

A) Grupo SAL: inalações com soro fisiológico (SF) estéril (n°= 6);  

B) Grupo OVA: inalações com solução de ovoalbumina (OVA) (n°= 6);  

C) Grupo OVA-RHO: inalações com solução de ovoalbumina (OVA) e 

tratamento com o inibidor da Rho-quinase (n°= 6); 

D) Grupo OVA-CORT: inalações com solução de ovoalbumina (OVA) e 

tratamento com corticosteroide (dexametasona) (n°= 6);  

E) Grupo OVA-CAPE: inalações com solução de ovoalbumina (OVA) e 

tratamento com o inibidor do NFκB (n°= 6);  

Todos os grupos foram repetidos duas vezes para permitir a realização 

de todas as técnicas descritas na sequência. 

 

3.2. PROTOCOLO DE SENSIBILIZAÇÃO 

Para produzir o modelo de inflamação pulmonar foi injetado um antígeno 

(ovoalbumina) via intraperitoneal para induzir uma sensibilização sistêmica e o 

mesmo antígeno foi administrado pelas vias aéreas, o foco do processo 

inflamatório, por aerossol. O protocolo de sensibilização e indução da inflamação 

pulmonar por ovoalbumina teve a duração de 28 dias. Os camundongos 

receberam solução de 50 mg de ovoalbumina (Sigma - Aldrich) e 6 mg de 
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Hidróxido de Alumínio – Alumen (Pepsamar, Sanofi-Synthelabo S.A., Rio de 

Janeiro, Brasil) em um volume total de 0,2 ml por via intraperitoneal (i.p.) nos 

dias 1 e 14. Nos dias 22, 24, 26 e 28 os animais foram colocados em uma caixa 

de exposição de acrílico (30 x 15 x 20 cm) acoplada a um nebulizador 

ultrassônico (US – 1000, ICEL, São Paulo, Brasil) e submetidos à inalação de 

aerossol de OVA diluída em NaCl 0,9% (soro fisiológico) na concentração de 10 

mg/ml (1%). O tempo em que os animais estiveram em contato com o aerossol 

foi de 30 minutos. Ao mesmo tempo, o Grupo Controle recebeu solução salina 

(NaCl 0,9%) e hidróxido de alumínio (Alumen) (6 mg) por via intraperitoneal (i.p.) 

e nos dias 22, 24, 26, 28 foram expostos ao aerossol de solução salina 0,9% por 

30 minutos. Os estudos de mecânica respiratória e histopatológicos foram 

realizados vinte e quatro horas (24 horas) após o último desafio antigênico, ou 

seja, no dia 29 para os animais que receberão a última sensibilização no dia 28 

(Arantes-Costa et al., 2008). 

 

3.2.1. TRATAMENTO COM O INIBIDOR DA RHO-QUINASE 

Foi utilizado no estudo o inibidor da Rho-quinase altamente seletivo, o (+)-

(R)-trans-4-(1-Aminoethyl)-N-(4-pyridyl) dihidrochloridrato de ciclohexano 

monohidrato de carboxamida, (Y-27632). Baseado no protocolo de Henry et al. 

(2005), nos dias 22, 24, 26 e 28 do protocolo experimental os camundongos 

receberam Y-27632 (10 mg/kg) administrado por via intranasal 1 hora antes de 

cada desafio com ovoalbumina. 
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3.2.2.TRATAMENTO COM O CORTICOSTEROIDE 

A partir do 22º dia do protocolo experimental iniciou-se o tratamento diário 

com dexametasona nos grupos de camundongos que receberam o tratamento 

com corticosteroides até o dia 29 do protocolo experimental. Baseado no 

protocolo de Thomas et al. (2012) em camundongos BALB/c, a dexametasona 

foi administrada por via i.p., na dose de 1 mg/kg. Nos dias de inalação com 

ovoalbumina, a dexametasona foi aplicada uma hora antes da exposição ao 

antígeno. 

 

3.2.3. TRATAMENTO COM O INIBIDOR DO NFκB 

Foi utilizado no estudo um inibidor específico do NFκB, o éster fenitil do 

ácido cafeico (CAPE). Os camundongos receberam injeção i.p. com 10 

mg/kg/dia em 200µl de CAPE (Sigma, St. Louis, MO) nos dias 22, 24, 26 e 28 do 

protocolo experimental (Arantes Costa et al., 2008) pelo menos 1 hora antes da 

inalação com OVA. Este protocolo foi baseado em estudos prévios que 

demonstraram que a dosagem ótima de CAPE com efeitos não tóxicos e 

terapêuticos era de 10 mg/kg/dia (Jung et al., 2008; Park et al., 2008) 
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FIGURA 8. Esquema de inalações e tratamentos 

 

3.3. AVALIAÇÃO DA HIPERRESPONSIVIDADE À METACOLINA 

Após 24 horas do término do protocolo experimental, os animais foram 

anestesiados com Tiopental (250 mg/kg ip.), traqueostomizados e ventilados 

mecanicamente a uma frequência de 120 respirações /minuto e corrente de 8 ml 

kg utilizando um ventilador Harvard 683 (Harvard Aparelho, South Natick, Mass., 

EUA). Para abolir seu esforço ventilatório, os animais receberam pancurônio (0,2 

mg/kg i.p.). Os sinais de pressão traqueal e o volume foram adquiridos através 

de transdutores diferenciais de pressão (Honeywell 163PC01D36, Freepot, IL) e 

convertidos por placa analógica digital (DT01EZ, Data Translation, Malboro, MA). 

Os valores de resistência e elastância do sistema respiratório foram calculados 

através da equação do movimento do sistema respiratório, descrita a seguir:  

- Ptr(t) = Rrs. V´(t) + Ers.V(t) 

 onde:  t  é tempo,  Ptr  é pressão  traqueal, Rrs é resistência do sistema 

respiratório, Ers é elastância do sistema respiratório V´é fluxo aéreo e V é o 

volume pulmonar. Foram calculados os valores de Rrs e Ers basais e máximos 
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após a administração de aerossol de metacolina (3, 30 e 300mg/ml, por 1 

minuto).  

Ao final da avaliação, os camundongos foram eutanasiados através da 

injeção intraperitoneal de pentobarbital sódico (50mg/Kg i.p) e heparinizados 

(1000 IU) por via intravenosa imediatamente antes da secção da aorta abdominal 

e veia cava. A parede torácica anterior foi aberta e os pulmões foram removidos 

em bloco com o coração para os estudos morfométricos e análises histológicas. 

 

Figura 9. Esquema demonstrando realização da mecânica pulmonar 
respiratória: Os animais foram colocados em um pletismógrafo de acrílico e conectados 
a um ventilador mecânico (120 ciclos por minuto, 10 mL/Kg), um sistema de inalação 
conectado ao ventilador liberava doses de metacolina (3, 30, 300mg/mL, por 1 minuto 
cada). Os sinais de pressão traqueal e o volume pulmonar foram adquiridos através de 
transdutores diferenciais de pressão, convertidos por placa analógica digital. Através da 
esqueção do movimento onde: Fr – freqüência respiratória, VC – volume corrente, (t) – 
tempo, Ptr – pressão traqueal, Rrs – resistência do sistema respiratório, Ers – elastância 
do sistema respiratório, V’ – fluxo de ar e V – volume do pulmão, foram obtidos os 
valores de Ers e Rrs.  
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3.4. DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE ÓXIDO NÍTRICO EXALADO  

Antes da realização da avaliação de hiperresponsividade à metacolina, o 

NO foi coletado na porção expiratória do ventilador através de um balão 

impermeável ao NO (Mylar Bag, Sievers, Instruments Inc., Boulder, CO, USA) 

durante 10 minutos. Após o término do período de coleta, os balões foram 

selados para posterior análise. 

O óxido nítrico foi mensurado por quimioluminescência através de um 

analisador de resposta rápida (280 NOA – Nitric Oxide Analyzer – Sievers 

Instruments Inc., Boulder, CO, USA). A concentração média de NO foi registrada 

em partes por bilhão (ppb), como um índice da concentração de NO no ar 

exalado. 

 

3.5. AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA E IMUNOHISTOQUÍMICA 

Após a fixação, o material foi submetido às técnicas histológicas habituais 

com parafina, para obtenção de cortes de 4 µm de espessura e as lâminas foram 

coradas conforme a descrição a seguir. Para a coloração de Picro-Sirius (fibras 

colágenas), os cortes foram desparafinados e levados à água. Foram coradas 

por 1 hora no Picro-Sírius à temperatura ambiente e posteriormente lavadas em 

água corrente por 5 minutos. Após esta etapa, os cortes foram corados pela 

Hematoxilina de Harris por 6 minutos e posteriormente lavados em água corrente 

por 10 minutos.  
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Foi utilizada a técnica de coloração LUNA para a avaliação da densidade 

de eosinófilos. O tecido foi desparafinizado e hidratado com água destilada, as 

lâminas foram coradas na solução Hematoxilina-Escarlate por 5 minutos e 

lavadas em água corrente com uma passagem em água destilada. Foi 

diferenciado o núcleo em solução álcool-ácido a 1% até a tonalidade nuclear 

desejada. As lâminas foram lavadas novamente em água corrente e reveladas 

em solução de carbonato de lítio, até que os eosinófilos da seção ficassem 

vermelhos (15 segundos aproximadamente). Ao final todo o processo, o tecido 

foi desidratado em álcool 95%, 100% e xilol com duas mudanças cada solução. 

As lâminas com cortes histológicos pulmonares foram previamente 

preparadas com 3-aminopropil-trietoxisilano Silano (Sigma). Inicialmente as 

lâminas foram submetidas à desparafinização (Xilol 60ºC por 5 minutos) e 

hidratação (Xilol; Etanol 95% e Etanol 70%). Posteriormente foram lavadas com 

água corrente, água deionizada e PBS, sendo então submetidas aos seguintes 

procedimentos: 

 

 Recuperação antigênica: para detecção da expressão das 

colorações supracitadas, as lâminas foram imersas em solução de Citrato com 

pH 6,00 (Target Retrieval Solution, DAKO, California, EUA) e expostas ao vapor 

em panela de pressão (Dako Cytomation, California, Inc.) por 1 minuto à 125ºC.  

 Bloqueio de Peroxidase Endógena e Ligações Inespecíficas: O 

bloqueio de peroxidase endógena foi realizado com metanol e água oxigenada 

(H2O2) 10V 3% (10 minutos), seguido de lavagem com água corrente e água 
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deionizada (3 minutos em ambas). Posteriormente as lâminas foram lavadas em 

solução de PBS (3 minutos). 

 Incubação com Anticorpo Primário: Os anticorpos primários foram 

diluídos em solução de BSA (Bovine serum albumin) e aplicados sobre cada 

lâmina. A Tabela 1 mostra os anticorpos utilizados e suas respectivas diluições. 

Em seguida, as lâminas foram incubadas overnight em uma câmara úmida em 

geladeira à 4ºC. 

 Incubação com Anticorpo Secundário e Complexo: As lâminas 

foram lavadas em PBS (3 vezes de 3 minutos) e incubadas com anticorpo 

secundário ABCkit Vectastain (Vector Elite) - por 30 minutos em estufa à 37ºC.  

Em seguida as lâminas foram lavadas novamente em PBS (3 vezes de 3 

minutos) e incubadas com o Complexo conjugado com peroxidase ABCkit 

Vectastain (Vector Elite) por 30 minutos em estufa a 37ºC.  

 Revelação: Após lavagem das lâminas com PBS (3 vezes de 3 

minutos), foi realizada a revelação pelo cromógeno diaminobenzidina (DAB) 

(DakoCytomation, Glostrup, Dinamarca). Após, as lâminas foram lavadas com 

água corrente e água destilada (10 e 2 minutos, respectivamente). 

 Contracoloração e Montagem das Lâminas: As lâminas foram 

contracoradas com Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha) 

durante 10 segundos e lavadas com água corrente (5 minutos). Após a limpeza, 

foram desidratadas (Etanol absoluto, 95% e 70%), diafanizadas (Xilol por 15 

minutos) e montadas com as lamínulas para posterior microscopia. 
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Tabela 1: Descrição dos anticorpos utilizados na técnica de imunohistoquímica 
assim como as titulações utilizadas. 

 

3.6. ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

Para a contagem de células de células positivas para iNOS, NFκB, IL-2, 

IL-4, IL-5, IL-13, IL-17, CD4+, CD8+, ROCK-2, IFN-, TGF-, MMP9, TIMP-1, 

células dendríticas e eosinófilos foi utilizada a técnica de contagem de pontos 

(Weibel, 2010) com o auxílio de um retículo de 100 pontos e 50 retas acoplado 

à ocular do microscópio e sobreposto ao tecido (104µm2 de área total)  
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O retículo foi posicionado adjacente à parede da via aérea, a partir da 

base do epitélio (Figura 10). Foram quantificadas as células positivas que 

infiltravam a parede da via aérea, entre o epitélio brônquico e a adventícia, 

contadas em aumento de 1.000x. Foi obtida a relação entre o número de pontos 

que incidiam nas células positivas dentro do campo do retículo, dividido pelo 

número de pontos coincidindo com a área de tecido presente nesse mesmo 

campo do retículo. O número de células expresso por unidade de área (104µm2). 

(Tibério et al., 1997, Leick-Maldonado et al., 2004). 

Para a avaliação do infiltrado celular nos septos alveolares foi utilizado um 

retículo de 100 pontos acoplado à ocular do microscópio, foi quantificado o 

número de pontos que incidiam no tecido alveolar em cada campo e nas células 

positivas presentes nos septos alveolares. A densidade de células foi 

determinada pelo número de células positivas de cada campo dividido pela área 

de tecido. As medidas foram expressas por células/104µm2. A contagem foi feita 

em 10 campos de fragmento de tecido pulmonar periférico em cada animal em 

um aumento de 1000x.  
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Figura 10. Fotomicrografia exemplificando o posicionamento do retículo na via 

aérea, para realização da técnica de contagem de pontos. 

 

3.7. ANALISADOR DE IMAGENS 

As fracções de volume de fibras colágenas, PGF2 alfa e actina foram 

analisadas por meio do analisador de imagem (ImageProPlus) e a medida de 

densidade óptica foi o método empregado para a análise. As imagens foram 

obtidas utilizando-se um microscópio Leica DM4000B (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Alemanha) e uma câmera digital Leica DFC420 (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Alemanha) conectados a um computador através do software Leica 

Qwin (Leica Microsystems, Cambridge, Inglaterra), que adquiriu as imagens. 

Foram fotografados dez campos por lâmina dos septos alveolares e quatro vias 

aéreas em cada animal com ampliação de 400x. 
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A análise de imagens foi realizada através do "software" ImageProPlus 

(Media Cybernetics, Bethesda, MD). Este "software" permite que lhe seja 

informado um "threshold" dos tons de cores que representam as áreas positivas 

e assim quantifica-las na área determinada previamente. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de área positiva (fração de volume). 

 

3.8. DOSAGEM DE IGG1, IGG2A E IGE POR ELISA 

A dosagem de anticorpos foi realizada pelo ensaio imunoenzimático 

(ELISA) indireto. Para determinação de IgE, IgG1 e IgG2a a microplaca foi 

recoberta com antígeno OVA, após incubação e lavagem, os plasmas foram 

adicionados em uma diluição previamente determinada. Para revelar a reação 

foram adicionados anticorpos de detecção biotinilados específicos para IgE, 

IgG1 ou IgG2a, seguido de incubação e lavagem, a solução reveladora contendo 

conjugado enzimático de estreptoavidina-peroxidase, substrato e cromógeno foi 

adicionada. A reação de cor foi lida em espectrofotômetro a 490 nm e foi 

proporcional a quantidade dos isotipos na amostra. Os resultados foram 

expressos como a média das absorbâncias  erro-padrão das diluições seriadas 

das amostras de cada grupo. 

 

3.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi feita utilizando o programa SigmaStat (Jandel 

Scientific, San Rafael, CA). Para os resultados que tiveram distribuição 
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paramétrica, foi utilizado nas comparações múltiplas o teste de Holm-Sidak, 

sendo estes resultados expressos na forma de média e erro padrão e o gráfico 

na forma de barras. Utilizamos análise de variância para fator ONE-WAY. Foi 

considerado significativo um p<0,05 para todas as análises. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.RESULTADOS 
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4.1. Sensibilização: Elisa para IgE, IgG1 e IgG2A  

IgE 

A Figura 11 mostra a densidade óptica para IgE. Houve aumento de IgE 

nos animais sensibilizados com OVA em relação ao controle SAL (p<0,05). Foi 

observada aumento de IgE nos animais sensibilizados e tratados com o inibidor 

da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB em relação ao grupo SAL 

(p<0,05).  
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Figura 11: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para a 
densidade óptica de IgE dos grupos estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 
comparado ao grupo SAL. 

 

IgG1 

Não houve diferença entre os grupos Ova, OVA-RHo, OVA-COrt e OVA-

CAPE 
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IgG2A 

A Figura 12 mostra a densidade óptica para IgG2A. Houve aumento de 

IgG2A nos animais sensibilizados com OVA em relação ao controle SAL 

(p<0,05). Foi observada aumento na densidade óptica nos animais 

sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do 

NFκB em relação ao grupo SAL (p<0,05). Não houve diferenças entre os grupos 

OVA, OVA-RHO, OVA-CORT e OVA-CAPE. 
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Figura 12: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para a 
densidade óptica de IgG2A dos grupos estudados (n=6 para cada grupo). 
*p<0,05 comparado ao grupo SAL. 
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Células dendríticas 

 Figura 13 mostra o número células positivas para células dendríticas nas 

vias aéreas. Houve aumento de células dendríticas no grupo OVA (14,58 ± 1,48 

células/104µm2) em relação ao controle (SAL: 3,37 ± 0,7 células/104µm2, p<0,05). 

Foi observado redução do número de células dendríticas nos grupos 

sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do 

NFκB (OVA-RHO: 5,87 ± 0,92, OVA-CORT: 9,20 ± 0,71, OVA-CAPE: 4,12 ± 0,68 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Os grupos OVA-RHO e 

OVA-CAPE apresentaram uma maior redução de células dendríticas 

comparativamente ao grupo OVA-CORT (p<0,05). 
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Figura 13: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para células dendríticas nas vias aéreas dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CORT. 
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A Figura 14 mostra o número células positivas para células dendríticas 

nos septos alveolares. Houve aumento de células dendríticas no grupo OVA 

(20,24 ± 2,31 células/104µm2) em relação ao controle (SAL: 0,78 ± 0,31 

células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução do número de células 

dendríticas nos grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, 

corticoide e inibidor do NFB (OVA-RHO: 3,68 ± 0,56, OVA-CORT: 2,78 ± 0,43, 

OVA-CAPE: 3,73 ± 0,6 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 14: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para células dendríticas nos septos alveolares dos 
grupos estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, 
**p<0,05 comparado ao grupo OVA. 
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4.2. Hiperresponsividade 

Resistência do sistema respiratório 

A resposta máxima de resistência do sistema respiratório (Rrs máxima) 

após o desafio com metacolina está descrito na figura 15. Houve um aumento 

na Rrs máxima nos animais sensibilizados a OVA (OVA: 1.07 ± 0.056cmH2O.ml-

1.s) comparado ao controle (SAL: 0.75 ± 0.16cmH2O.ml-1.s, p<0.05). Houve uma 

redução na Rrs no grupo OVA-CAPE (OVA-Cape: 0.77 ± 0.01cmH2O.ml-1.s) 

comparado ao grupo OVA (p<0,05). Não houve diferença entre OVA-Rho (OVA-

Rho: 0.98 ± 0.14cmH2O.ml-1.s) e o grupo OVA-CORT (OVA Cort: 0.92± 0.07 

cmH2O.ml-1.s) quando comparados ao grupo OVA.  
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Figura 15: Resposta máxima de resistência do sistema respiratório (Rrs 
máxima) após o desafio com metacolina *p<0.05 comparado ao grupo SAL. 
**p<0,05 comparado ao grupo OVA. 
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Elastância do sistema respiratório 

A resposta máxima de elastância do sistema respiratório (Ers máxima) 

após o desafio com metacolina está descrito na figura 16. Houve um aumento 

na Ers máxima no grupo OVA (OVA: 89.21 ± 10.09cmH2O.ml-1) comparado ao 

controle (SAL: 42.22 ± 1.67 cmH2O.ml-1, p<0,05). Houve um aumento na Ers nos 

animais sensibilizados e tratados com os inibidores ou corticosteroide (OVA-

CAPE: 53.39± 2.47 cmH2O.ml-1, OVA-RHO: 58.66± 3.67 cmH2O.ml-1, OVA-

CORT: 53.09± 3.85 cmH2O.ml-1) quando comparados ao grupo OVA (p<0.05). 
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Figura 16: Resposta máxima de elastância do sistema respiratório (Ers 
máxima) após o desafio com metacolina. *p<0,05 comparado ao grupo SAL, 
**p<0,05 comparado ao grupo OVA. 
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ROCK-2 

A Figura 17 mostra o número células positivas para ROCK-2 nas vias 

aéreas. Houve aumento de ROCK-2 no grupo OVA (9,4 ± 0,34 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 2,72 ± 0,17 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para ROCK-2 nos grupos sensibilizados 

e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 4,59 ± 0,23, OVA-CORT: 6,04 ± 0,37, OVA-CAPE: 4,45 ± 0,24 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Os grupos OVA-RHO e 

OVA-CAPE apresentaram uma maior redução de células positivas para ROCK-

2 comparativamente ao grupo OVA-CORT (p<0,05). 
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Figura 17: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para ROCK-2 nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CORT. 
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A Figura 18 mostra o número células positivas para ROCK-2 nos septos 

alveolares. Houve aumento de ROCK-2 no grupo OVA (9,65 ± 0,51 

células/104µm2) em relação ao controle (SAL: 2,93 ± 0,25 células/104µm2, 

p<0,05). Foi observado redução do número de células positivas para ROCK-2 

nos grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e 

inibidor do NFκB (OVA-RHO: 4,81 ± 0,22, OVA-CORT: 5,33 ± 0,35, OVA-CAPE: 

6,38 ± 0,41 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-

RHO apresentou uma maior redução de células positivas para ROCK-2 

comparativamente ao grupo OVA-CAPE (p<0,05). 
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Figura 18: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para ROCK-2 nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE. 
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Actina 

A Figura 19 mostra a fração de volume para actina nas vias aéreas. Houve 

aumento de actina no grupo OVA (10,13 ± 0,76 %) em relação ao controle (SAL: 

2,80 ± 0,32 %, p<0,05). Foi observado redução da fração de volume de actina 

no grupo sensibilizado e tratado com o inibidor da Rho-quinase (OVA-RHO: 8,06 

± 0,39%) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Não foi observada diferença entre 

os grupos tratados com corticoide ou inibidor do NFκB (OVA-CORT: 11,37 ± 

0,23, OVA-CAPE: 10,78 ± 0,36 %) em relação ao grupo OVA. 
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Figura 19: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para a fração 
de volume de actina nas vias aéreas dos grupos estudados (n=6 para cada 
grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado ao grupo OVA. 
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A Figura 20 mostra a fração de volume para actina nos septos alveolares. 

Houve aumento de actina no grupo OVA (9,63 ± 0,47 %) em relação ao controle 

(SAL: 3,46 ± 0,21 %, p<0,05). Foi observado redução da fração de volume de 

actina nos grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, 

corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 5,68 ± 0,24, OVA-CORT: 6,28 ± 0,22, 

OVA-CAPE: 5,38 ± 0,21 %) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 20: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para a fração 
de volume de actina nos septos alveolares dos grupos estudados (n=6 para cada 
grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado ao grupo OVA. 
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4.3. Inflamação  

Eosinófilos 

A Figura 21 mostra o número de eosinófilos nas vias aéreas. Houve 

aumento de eosinófilos no grupo OVA (28,45 ± 3,71 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 5,47 ± 0,82 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de eosinófilos nos grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da 

Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 12,55 ± 1,17, OVA-

CORT: 10,32 ± 2,24, OVA-CAPE: 10,37 ± 1,52 células/104µm2) em relação ao 

grupo OVA (p<0,05). Não houve diferença entre os grupos OVA-RHO, OVA-

CORT e OVA-CAPE. 
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Figura 21: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de eosinófilos nas vias aéreas dos grupos estudados (n=6 para cada 
grupo). *p<0,05 comparado a OVA, **p<0,05 comparado a SAL.  
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A Figura 22 mostra o número de eosinófilos nos septos alveolares. Houve 

aumento de eosinófilos no grupo OVA (2,2 ± 0,15 células/104µm2) em relação ao 

controle (SAL: 0,03 ± 0,01 células/104µm2, p<0,05). Não foi observado diferença 

entre os grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, 

corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 2,1 ± 1,0 OVA-CORT: 2,53 ± 0,42, 

OVA-CAPE: 1,53 ± 0,26 células/104µm2). 
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Figura 22: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de eosinófilos nos septos alveolares dos grupos estudados (n=6 para 
cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, *p<0,05 comparado ao grupo 
OVA 
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Células positivas para CD4+ e CD8+ 

CD4+ 

A Figura 23 mostra o número células positivas para CD4+ nas vias aéreas. 

Houve aumento de CD4+ no grupo OVA (5,99 ± 0,91 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,08 ± 0,09 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para CD4+ nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,72 ± 0,46, OVA-

CAPE: 3,31 ± 0,57 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Não foi 

observada diferença entre os grupos OVA e OVA-CORT (OVA-CORT: 6,28 ± 

0,92 células/104µm2). O grupo OVA-RHO apresentou uma maior redução de 

células positivas para CD4+ comparativamente aos grupos OVA-CAPE e OVA-

CORT (p<0,05). 
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Figura 23: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 

número de células positivas para CD4+ nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado aos grupos OVA-CORT e OVA-CAPE. 
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A Figura 24 mostra o número células positivas para CD4+ nos septos 

alveolares. Houve aumento de CD4+ no grupo OVA (9,71 ± 0,94 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,72 ± 0,21 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para CD4+ nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 2,97 ± 0,49, OVA-CORT: 4,64 ± 0,53, OVA-CAPE: 1,88 ± 0,4 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CAPE 

apresentou uma maior redução de células positivas para CD4+ 

comparativamente aos grupos OVA-CORT e OVA-RHO (p<0,05). 
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Figura 24: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para CD4+ nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado aos grupos OVA-RHO e OVA-
CORT. 
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CD8+ 

A Figura 25 mostra o número células positivas para CD8+ nas vias aéreas. 

Houve aumento de CD8+ no grupo OVA (1,62 ± 0,17 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,06 ± 0,29 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para CD8+ nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 0,79 ± 0,14, OVA-

CAPE: 0,86 ± 0,14 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Não foi 

observada diferença entre os grupos OVA e OVA-CORT (OVA-CORT 1,35 ± 

0,31 células/104µm2) (p<0,05). 
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Figura 25: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para CD8+ nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA. 
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A Figura 26 mostra o número células positivas para CD8+ nos septos 

alveolares. Houve aumento de CD8+ no grupo OVA (3,56 ± 0,33 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,71 ± 0,20 células/104µm2, p<0,05). Foi observada 

redução do número de células positivas para CD8+ nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 0,88 ± 0,12, OVA-CORT: 1,48 ± 0,15, OVA-CAPE: 1,14 ± 0,12 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 26: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para CD8+ nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA. 
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Células positivas para citocinas 

IL-2 

A Figura 27 mostra o número células positivas para IL-2 nas vias aéreas. 

Houve aumento de IL-2 no grupo OVA (5,06 ± 0,34 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,55 ± 0,1 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução do 

número de células positivas para IL-2 nos grupos sensibilizados e tratados com 

o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,33 ± 0,17, 

OVA-CORT: 2,17 ± 0,23, OVA-CAPE: 0,90 ± 0,11 células/104µm2) em relação 

ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CAPE apresentou uma maior redução de 

células positivas para IL-2 comparativamente ao grupo OVA-CORT (p<0,05). 
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Figura 27: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-2 nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO e OVA-CORT. 
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A Figura 28 mostra o número células positivas para IL-2 nos septos 

alveolares. Houve aumento de IL-2 no grupo OVA (4,08 ± 0,5 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,36 ± 0,11 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para IL-2 nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 1,05 ± 0,09, OVA-CORT: 1,61 ± 0,17, OVA-CAPE: 0,59 ± 0,07 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CAPE 

apresentou uma maior redução de células positivas para IL-2 comparativamente 

ao grupo OVA-CORT (p<0,05). 
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Figura 28: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-2 nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO e OVA-
CAPE. 
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IL-4 

A Figura 29 mostra o número células positivas para IL-4 nas vias aéreas. 

Houve aumento de IL-4 no grupo OVA (5,18 ± 0,43 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,54 ± 0,14 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para IL-4 nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,69 ± 

0,25, OVA-CORT: 0,68 ± 0,14, OVA-CAPE: 1,34± 0,22 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA. O grupo OVA-CORT apresentou uma maior redução de 

células positivas para IL-4 comparativamente ao grupo OVA-RHO (p<0,05). 
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Figura 29: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-4 nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE e OVA-RHO. 
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A Figura 30 mostra o número células positivas para IL-4 nos septos 

alveolares. Houve aumento de IL-4 no grupo OVA (4,99 ± 0,36 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,19 ± 0,05 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para IL-4 nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 0,85 ± 0,14, OVA-CORT: 0,54 ± 0,12, OVA-CAPE: 0,88 ± 0,13 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 30: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-4 nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA. 
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IL-5 

A Figura 31 mostra o número células positivas para IL-5 nas vias aéreas. 

Houve aumento de IL-5 no grupo OVA (5,18 ± 0,43 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,54 ± 0,14 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para IL-5 nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFΚB (OVA-RHO: 1,46 ± 

0,23, OVA-CORT: 0,81 ± 0,14, OVA-CAPE: 1,99± 0,25 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CORT apresentou uma maior 

redução de células positivas para IL-5 comparativamente ao grupo OVA-CAPE 

(p<0,05). 
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Figura 31: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-5 nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE. 
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A Figura 32 mostra o número células positivas para IL-5 nos septos 

alveolares. Houve aumento de IL-5 no grupo OVA (6,42 ± 0,56 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,24 ± 0,58 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para de IL-5 nos grupos sensibilizados 

e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 1,37 ± 0,2, OVA-CORT: 0,82 ± 0,1, OVA-CAPE: 1,59± 0,2 células/104µm2) 

em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 32: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-5 nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA. 
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IL-13 

A Figura 33 mostra o número células positivas para IL-13 nas vias aéreas. 

Houve aumento de IL-13 no grupo OVA (6,29 ± 0,55 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 1,45 ± 0,29 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para IL-13 nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 0,42 ± 

0,11, OVA-CORT: 2,25 ± 0,32, OVA-CAPE: 3,18 ± 0,39 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CAPE apresentou uma maior 

redução de células positivas para IL-13 comparativamente aos grupos OVA-

CORT e OVA-RHO (p<0,05). 

SAL OVA OVA-RHO OVA-CORT OVA-CAPE

C
é

lu
la

s
 p

o
s

it
iv

as
 p

a
ra

 IL
-1

3

n
a

s
 v

ia
s

 a
é

re
as

/ 1
0

4
m


2

0

5

10

15

20

*

**

*****
**

 

Figura 33: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-13 nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO e OVA-CORT. 
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A Figura 34 mostra o número células positivas para IL-13 nos septos 

alveolares. Houve aumento de IL-13 no grupo OVA (9,57 ± 0,43 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 3,46 ± 0,21 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para IL-13 nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 6,17 ± 0,53, OVA-CORT: 6,0 ± 0,36, OVA-CAPE: 4,79 ± 0,37 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CAPE 

apresentou uma maior redução de células positivas para IL-13 

comparativamente ao grupo OVA-RHO (p<0,05). 
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Figura 34: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-13 nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO. 
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IL-17 

A Figura 35 mostra o número células positivas para IL-17 nas vias aéreas. 

Houve aumento de IL-17 no grupo OVA (8,18 ± 0,46 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 2,57 ± 0,21 células/104µm2, p<0,05). Foi observado a redução 

do número de células positivas para IL-17 nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 2,80 ± 

0,20, OVA-CORT: 4,75 ± 0,29, OVA-CAPE: 4,89 ± 0,45 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA (p<0,05). Não houve diferença entre os grupos SAL, OVA-

RHO e OVA-CAPE, OVA-CORT. O grupo OVA-RHO apresentou uma maior 

redução de células positivas para IL-17 comparativamente aos grupos OVA-

CORT e OVA-CAPE (p<0,05).  
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Figura 35: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-17 nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CORT e OVA-CAPE. 
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A Figura 36 mostra o número células positivas para IL-17 nos septos 

alveolares. Houve aumento de IL-17 no grupo OVA (9,74 ± 0,4 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 2,7 ± 0,21 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para IL-17 nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFΚB (OVA-

RHO: 3,45 ± 0,33, OVA-CORT: 5,18 ± 0,33, OVA-CAPE: 4,33 ± 0,34 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA. O grupo OVA-RHO apresentou uma 

maior redução de células positivas para IL-17 comparativamente aos grupos 

OVA-CORT e OVA-CAPE (p<0,05). 
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Figura 36: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IL-17 nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado aos grupos OVA-CORT e OVA-
CAPE. 
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IFN- 

A Figura 37 mostra o número células positivas para IFN- nas vias aéreas. 

Houve aumento de IFN- no grupo OVA (4,78 ± 0,59 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,56 ± 0,15 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para IFN- nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,25 ± 

0,19, OVA-CORT: 0,99 ± 0,14, OVA-CAPE: 1,11 ± 0,18 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 37: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IFN- nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, *p<0,05 comparado 
ao grupo OVA. 
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A Figura 38 mostra o número células positivas para IFN- nos septos 

alveolares. Houve aumento de IFN- no grupo OVA (4,69 ± 0,34 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,36 ± 0,08 células/104µm2, p<0,05). Foi observada 

redução do número de células positivas para IFN- nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 0,79 ± 0,11, OVA-CORT: 1,09 ± 0,31, OVA-CAPE: 0,87 ± 0,09 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 38: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para IFN- nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA. 
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4.4. Resposta de remodelamento 

Fibras colágenas 

A Figura 39 mostra a fração de volume para fibras colágenas nas vias 

aéreas. Houve aumento de fibras colágenas no grupo OVA (40,72 ± 4,17 %) em 

relação ao controle (SAL: 25,33 ± 2,56 %, p<0,05). Foi observado redução da 

fração de volume de fibras colágenas nos grupos sensibilizados e tratados com 

os inibidores de NFκB, Rho-quinase e corticoide (OVA-CAPE: 30,99 ± 2,3 %, 

OVA-RHO: 25,92 ± 2,2, OVA-CORT: 28,96 ± 2,29%) em relação ao grupo OVA 

(p<0,05).  
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Figura 39: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para a fração 
de volume de fibras colágenas nas vias aéreas dos grupos estudados (n=6 para 
cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado ao grupo 
OVA. 
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A Figura 40 mostra a fração de volume para fibras colágenas nos septos 

alveolares. Houve aumento de fibras colágenas no grupo OVA (22,69 ± 1,74 %) 

em relação ao controle (SAL: 12,47 ± 1,76 %, p<0,05). Foi observado redução 

da fração de volume de fibras colágenas nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 10,66 

± 2,41, OVA-CORT: 12,61 ± 1,67, OVA-CAPE: 10,23 ± 1,98 %) em relação ao 

grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 40: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para a fração 
de volume de fibras colágenas nos septos alveolares dos grupos estudados (n=6 
para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado ao 
grupo OVA. 
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TIMP-1 

A Figura 41 mostra o número células positivas para TIMP-1 nas vias 

aéreas. Houve aumento de TIMP-1 no grupo OVA (7,49 ± 1,53 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,81 ± 0,39 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para TIMP-1 nos grupos sensibilizados 

e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 0,4 ± 1,78, OVA-CORT: 1,87 ± 0,52, OVA-CAPE: 3,77 ± 0,89 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Houve uma redução no 

grupo OVA-RHO comparativamente aos grupos OVA-CAPE e OVA-CORT 

(p<0,05). 

SAL OVA OVA-RHO OVA-CORT OVA-CAPE

C
é

lu
la

s
 p

o
s

it
iv

a
s

 p
a

ra
 T

IM
P

-1

n
a

s
 v

ia
s

 a
é

re
a

s/
1

0
4

m


2

0

2

4

6

8

10

12

14

*

***
**

**

**

 

Figura 41: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para TIMP-1nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CORT e OVA-CORT.  
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A Figura 42 mostra o número células positivas para TIMP-1 nos septos 

alveolares. Houve aumento de TIMP-1 no grupo OVA (4,29 ± 0,33 

células/104µm2) em relação ao controle (SAL: 0,31 ± 0,17 células/104µm2, 

p<0,05). Foi observado redução do número de células positivas para TIMP-1 nos 

grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e 

inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,4 ± 0,34, OVA-CORT: 0,55 ± 0,17, OVA-CAPE: 

0,42 ± 0,06 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). 
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Figura 42: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para TIMP-1nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE. 
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MMP-9 

A Figura 43 mostra o número células positivas para MMP-9 nas vias 

aéreas. Houve aumento de MMP-9 no grupo OVA (5,62 ± 0,46 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 2,04 ± 0,28 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para MMP-9 nos grupos sensibilizados 

e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 1,67 ± 0,21, OVA-CORT: 2,83 ± 0,24, OVA-CAPE: 2,32± 0,24 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 43: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para MMP-9nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO. 
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A Figura 44 mostra o número células positivas para MMP-9 nos septos 

alveolares. Houve aumento de MMP-9 no grupo OVA (3,66 ± 0,19 

células/104µm2) em relação ao controle (SAL: 0,82 ± 0,15 células/104µm2, 

p<0,05). Foi observado redução do número de células positivas para MMP-9 nos 

grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e 

inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,11 ± 0,11, OVA-CORT: 1,9 ± 0,08, OVA-CAPE: 

1,01 ± 0,09 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Os grupos OVA-

RHO e OVA-CAPE apresentaram uma maior redução de células positivas para 

MMP-9 comparativamente ao grupo OVA-CORT (p<0,05). 
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Figura 44: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para MMP-9nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE e OVA-
RHO. 
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TGF- 

A Figura 45 mostra o número células positivas para TGF- nas vias 

aéreas. Houve aumento de TGF- no grupo OVA (2,98 ± 0,38 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,38 ± 0,09 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para TGF- nos grupos sensibilizados 

e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 1,59 ± 0,20, OVA-CORT: 0,78 ± 0,13, OVA-CAPE: 1,28 ± 0,20 

células/104µm2) em relação ao grupo. OVA (p<0,05). O grupo OVA-CORT 

apresentou uma maior redução de células positivas para TGF- 

comparativamente ao grupo OVA-CAPE e OVA-RHO (p<0,05). 
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Figura 45: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para TGF- nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO e OVA-CAPE. 



Resultados   94 
 

Flávia Castro Ribas de Souza                                                  Tese de Doutorado - USP 

A Figura 46 mostra o número células positivas para TGF- nos septos 

alveolares. Houve aumento de TGF- no grupo OVA (3,14 ± 0,12 

células/104µm2) em relação ao controle (SAL: 0,54 ± 0,05 células/104µm2, 

p<0,05). Foi observado redução do número de células positivas para TGF- nos 

grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e 

inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,22 ± 0,11, OVA-CORT: 0,94 ± 0,06, OVA-CAPE: 

1,66 ± 0,07 células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-

CORT apresentou uma maior redução de células positivas para TGF- 

comparativamente ao grupo OVA-CAPE e OVA-RHO (p<0,05). 
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Figura 46: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para TGF- nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE. 
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4.5. Estresse oxidativo 

NO exalado  

A Figura 47 mostra o NO exalado pelo sistema respiratório. Houve um 

aumento no NO exalado no grupo OVA (57,92 ± 9,12 ppb) em relação ao controle 

(SAL: 18,3 ± 3,48 ppb, p<0,05). Foi observado redução de NO exalado nos 

grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e 

inibidor do NFκB (OVA-RHO: 33,88 ± 5,28, OVA-CORT: 23,26 ± 3,18, OVA-

CAPE: 16,55 ± 2,54 ppb) em relação ao grupo OVA (p<0,05). Não houve 

diferença entre os grupos OVA-RHO, OVA-CORT e OVA-CAPE. 
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Figura 47: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o NO 
exalado dos grupos estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao 
grupo SAL, **p<0,05 comparado ao grupo OVA. 
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iNOS 

A Figura 48 mostra o número células positivas para iNOS nas vias aéreas. 

Houve aumento de iNOS no grupo OVA (4,39 ± 0,29 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,32 ± 0,08 células/104µm2, p<0,05). Foi observado redução 

do número de células positivas para iNOS nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,69 ± 

0,16, OVA-CORT: 0,67 ± 0,09, OVA-CAPE: 1,01 ± 0,15 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CORT apresentou uma maior 

redução de células positivas para iNOS comparativamente ao grupo OVA-CAPE 

e OVA-RHO (p<0,05). 
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Figura 48: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para iNOSnas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). * p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO e OVA-CAPE. 
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A Figura 49 mostra o número células positivas para iNOS nos septos 

alveolares. Houve aumento de iNOS no grupo OVA (1,53 ± 0,08 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,43 ± 0,04 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para iNOS nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 0,79 ± 0,04, OVA-CORT: 0,71 ± 0,06, OVA-CAPE: 0,93 ± 0,07 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05). O grupo OVA-CORT 

apresentou uma maior redução de células positivas para iNOS 

comparativamente ao grupo OVA-CAPE (p<0,05). 
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Figura 49: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para iNOS nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, ***p<0,05 comparado ao grupo OVA-CAPE. 
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PGF-2 

A Figura 50 mostra a fração de volume para isoprostano (PGF-2) nas 

vias aéreas. Houve aumento de PGF-2 no grupo OVA (17,96 ± 4,08%) em 

relação ao controle (SAL: 4,84 ± 0,4%, p<0,05). Foi observado redução da fração 

de volume para PGF-2 nos grupos sensibilizados e tratados com o inibidor da 

Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 6,16 ± 0,55, OVA-CORT: 

7,39 ± 1,33, OVA-CAPE: 6,14 ± 0,64 %) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 50: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
conteúdo de isoprostano (8-iso-PGF-2) nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 comparado 
ao grupo OVA.  
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A Figura 51 mostra a fração de volume para isoprostano (PGF-2) nos 

septos alveolares. Houve aumento de PGF-2 no grupo OVA (8,68 ± 0,81%) em 

relação ao controle (SAL: 2,16 ± 0,47%, p<0,05). Foi observada redução da 

fração de volume para PGF-2 nos grupos sensibilizados e tratados com o 

inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 6,5 ± 0,33, 

OVA-CORT: 5,98 ± 0,42, OVA-CAPE: 3,77 ± 0,47%) em relação ao grupo OVA 

(p<0,05). O grupo OVA-CAPE apresentou uma maior redução na fração de 

volume de isoprostano comparativamente aos grupos OVA-RHO e OVA-CORT 

(p<0,05). 
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Figura 51: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
conteúdo de isoprostano (8-iso-PGF-2) nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, **p<0,05 
comparado ao grupo OVA, *** p<0,05 comparado ao grupo OVA-RHO e OVA-
CORT. 
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4.6. Células positivas para NFκB 

A Figura 52 mostra o número células positivas para NFκB nas vias aéreas. 

Houve aumento de NFκB no grupo OVA (4,41 ± 0,52 células/104µm2) em relação 

ao controle (SAL: 0,62 ± 0,12 células/104µm2, p<0,05). Foi observada redução 

do número de células positivas para NFκB nos grupos sensibilizados e tratados 

com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-RHO: 1,43 ± 

0,21, OVA-CORT: 1,49 ± 0,38, OVA-CAPE: 1,36 ± 1,8 células/104µm2) em 

relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 52: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para NFκB nas vias aéreas dos grupos estudados 
(n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL, *p<0,05 comparado 
ao grupo OVA. 
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A Figura 53 mostra o número células positivas para NF B nos septos 

alveolares. Houve aumento de NF B no grupo OVA (3,45 ± 0,37 células/104µm2) 

em relação ao controle (SAL: 0,39 ± 0,11 células/104µm2, p<0,05). Foi observado 

redução do número de células positivas para NFκB nos grupos sensibilizados e 

tratados com o inibidor da Rho-quinase, corticoide e inibidor do NFκB (OVA-

RHO: 1,04 ± 0,15, OVA-CORT: 0,77 ± 0,19, OVA-CAPE: 1,51 ± 0,13 

células/104µm2) em relação ao grupo OVA (p<0,05).  
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Figura 53: Gráfico de barras mostrando média ± erro padrão para o 
número de células positivas para NFκB nos septos alveolares dos grupos 
estudados (n=6 para cada grupo). *p<0,05 comparado ao grupo SAL; **p<0,05 
comparado ao grupo OVA. 
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 No presente estudo, avaliamos os efeitos do tratamento com 

inibidores de NFB (CAPE) ou Rho-quinase (Y-27632) em comparação com o 

tratamento com dexametasona em um modelo experimental de inflamação 

alérgica crônica em camundongos. Neste modelo, tanto em vias aéreas quanto 

em septos alveolares houve aumento de eosinófilos, da expressão de citocinas 

inflamatórias de perfil Th1/Th2/Th17, do remodelamento da matriz extracelular, 

avaliado pelo aumento do conteúdo de actina e fibras colágenas, bem como a 

avaliação da expressão celular de MMP-9, TIMP-1 e TGF-beta. O NFB teve 

aumento na sua expressão celular. A hiperresponsividade à metacolina também 

foi observada. 

Pudemos demonstrar que nas vias aéreas, o tratamento com o inibidor de 

Rho-quinase apresentou melhor resultado na redução das células positivas para 

IL-17, TIMP-1, MMP-9, ROCK-2, CD4+ e células dendríticas. O tratamento com 

corticosteroide, apresentou melhor resultado na redução das células positivas 

para IL-4, IL-5, TGF- e iNOS. Já o tratamento com o inibidor de NFB, reduziu 

as células positivas para IL-2, IL-13, ROCK-2, células dendríticas e NO exalado. 

Nos septos alveolares, o inibidor de Rho-quinase apresentou melhor resultado 

na redução das células positivas para ROCK-2, TIMP-1, IL-17, MMP-9 e CD4+. 

O corticosteroide reduziu apenas as células positivas para TGF-TIMP-1 e 

conteúdo de iNOS. O tratamento com o inibidor de NFB reduziu as células 

positivas para IL-2, IL-13, MMP-9, TIMP-1 e o conteúdo de isoprostano PGF-2.  
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Passaremos a discutir então detalhadamente para cada aspecto funcional 

ou morfológico com foco na comparação entre cada uma das propostas 

terapêuticas utilizadas neste estudo.  

 

Sensibilização 

O modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica em camundongos é 

um modelo amplamente utilizado para a avaliação de terapêuticas experimentais 

desta doença. Este é um modelo que utiliza repetidas injeções intraperitoneais e 

inalatórias com o antígeno ovoalbumina (Nials e Udin, 2008). Neste modelo está 

caracterizado que as alterações de inflamação e remodelamento pulmonar já 

ocorrem após as injeções intraperitoneais de ovoalbumina (Nials e Udin, 2008), 

portanto, como nosso estudo pretendeu avaliar o tratamento, iniciamos os 

tratamentos com o corticoide, CAPE ou Y-27632 após a segunda semana de 

exposição à ovoalbumina para evitar interferência na sensibilização dos animais 

e o tratamento pudesse gerar resultados. Os tratamentos foram realizados uma 

hora antes da inalação com ovoalbumina para que já exercessem um papel na 

resposta imediata do contato com o antígeno. 

Observamos com a avaliação da IgE, IgG1 e IgG2A que nenhuma das 

intervenções farmacológicas interferiram nos títulos de anticorpos. Houve 

aumento de IgE e IgG2A em todos os animais, não havendo redução com os 

tratamentos. Entretanto, não observamos alteração nos valores de IgG1 
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Em relação ao número de células dendríticas, observamos uma 

efetividade de todos os tratamentos utilizados no presente trabalho, levando à 

redução do número destas células. Entretanto, pudemos observar uma maior 

redução do número de células dendríticas nas vias aéreas quando utilizamos os 

inibidores de Rho-quinase ou de NFκB. 

As células dendríticas residem normalmente na mucosa das vias aéreas 

e no interstício (Lambrecht BN, van Rijt LS, 2006) e são especializadas na 

captura e processamento de antígenos para formar complexos de peptídeos do 

complexo de histocompatibilidade. Após o estímulo, as células dendríticas 

amadurecem e sofrem alterações na expressão de moléculas de adesão, de 

receptores e produção de citocinas, bem como alterações morfológicas. 

(Banchereau J e at., 2000; Schuurhuis DH et al., 2006). Ao mesmo tempo, as 

células dendríticas migram para os gânglios linfáticos e apresentam o antígeno 

para linfócitos T (Schuurhuis DH et al., 2006). 

Estudos recentes têm indicado que o fator de transcrição NFB é 

considerado um modulador crítico da inflamação na patogênese das doenças 

pulmonares (Gosens et al., 2004). Além da atividade do NFB, da liberação de 

citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, o epitélio também secreta fatores que 

influenciam diretamente as células dendríticas – principais células 

apresentadoras de antígeno no sistema imune (Hashimoto et al.,2002). 

Khayyal et al. (2003) demonstraram o efeito benéfico do própolis em 

asmáticos e o mesmo efeito foi relatado em um modelo de asma experimental 

(Sy L et al., 2006).  
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No estudo de Li-Chieh Wang et al. (2009) foi investigado o efeito do CAPE 

sobre as funções das células dendríticas derivadas de monócitos humanos 

(MoDCs). Os autores investigaram se o CAPE tem efeito regulatório na produção 

de citocinas e quimiocinas e na capacidade de apresentação de antígenos em 

MoDCs estimulados por ácaros. O estudo mostrou que o CAPE inibiu a 

diferenciação dos monócitos para células dendríticas quando estimulado pelo 

LPS, dado que corrobora com o achado no presente estudo. 

Quanto ao efeito do tratamento com Rho-quinase nas células dendríticas, 

não há estudos anteriores que evidenciassem esse efeito. Consideramos que 

esse efeito deva ser secundário ao efeito da modulação da Rho-quinase no 

controle da inflamação e na migração celular. 

Há evidências de que a Rho-quinase ativada regula a contração de 

actina/miosina, independentemente do nível de cálcio livre (Nakashima et al, 

2008). A actina faz parte do citoesqueleto das células endoteliais e a presença 

de agonistas inflamatórios aumenta os níveis de cálcio citossólico. O aumento 

dos níveis de cálcio diminui o AMPc e ativa o RhoA/Rho-quinase, causando a 

reorganização da actina cortical em fibras de estresse, que são feixes de 

actina/miosina necessárias para induzir contração celular (Pfeiffer et al, 2004). 

No parênquima distal, a actina é localizada nos elementos miocontráteis, como 

os miofibroblastos. 
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Hiperresponsividade 

Para avaliação da hiperresponsividade à metacolina, utilizamos como 

parâmetro as respostas máximas tanto de elastância quanto de resistência do 

sistema respiratório. As respostas máximas de elastância do sistema respiratório 

após o desafio da metacolina foram diminuídas quando os animais 

sensibilizados foram tratados com Y-27632, CAPE ou corticosteroide 

comparados aos animais que receberam o veículo. 

Em um estudo de inflamação alérgica crônica com cobaias, Righeti et al. 

(2014) mostraram que a inibição da Rho quinase pelo Y-27632 modulou a 

capacidade de resposta pulmonar distal, a inflamação, o remodelamento da 

matriz extracelular, assim como atenuou a elastância e resistência pulmonar 

distal. No presente estudo, as respostas máximas de resistência do sistema 

respiratório foram reduzidas apenas quando os animais sensibilizados foram 

tratados com o inibidor de NFB (CAPE) em comparação com os animais do 

grupo OVA não tratados. No trabalho citado, os animais foram tratados com o 

inibidor de Rho-quinase via inalatória, no presente estudo, utilizamos o inibidor 

de Rho-quinase via intranasal. 

Xisto et al. (2005) verificaram aumento do conteúdo de actina na via aérea 

distal em um modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica em ratos, 

alterações estas que apresentaram uma correlação positiva com o aumento da 

resistência e da elastância tecidual, evidenciando que a inflamação, as 

alterações mecânicas e o remodelamento não ocorrem apenas nas vias aéreas 
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centrais, mas também no parênquima pulmonar, levando a mudanças 

mecânicas in vivo e in vitro. 

Na mesma linha de pesquisa, Pigati et al. (2015) demonstraram que a 

inibição da Rho-quinase associado ou não ao tratamento com corticosteroides 

controlou a resposta de hiperresponsividade, o recrutamento de linfócitos e 

eosinófilos, as respostas Th1 e Th2, o remodelamento da matriz extracelular e 

resposta de estresse oxidativo nas vias aéreas e do parênquima distal neste 

modelo animal. 

Possa et al., 2012 mostraram que o tratamento com Y-27632 foi efetivo 

na diminuição das respostas da mecânica do sistema respiratório após o desafio 

do antígeno. Entretanto, os autores anteriormente citados observaram redução 

tanto da elastância quanto da resistência do sistema respiratório e do tecido 

pulmonar distal. Essa diferença em relação à resposta da resistência observada 

no presente estudo pode ser devida a diferença nas doses e formas de 

administração das drogas, bem como do animal utilizado no modelo 

experimental. No presente estudo foram utilizados camundongos e nos estudos 

anteriormente relatados foram utilizadas cobaias. No entanto, não houve estudos 

prévios que avaliassem a comparação com inibição de NFB com 

corticosteroides. 

A resposta de hiperresponsividade pode ser modulada pela expressão de 

Rho-quinase-2. Em relação às células positivas para Rho-quinase-2, todos os 

tratamentos utilizados neste modelo experimental foram efetivos para reduzir a 

quantidade destas células. Todavia, quando comparamos os tratamentos 
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utilizados neste modelo, o tratamento com o inibidor de NFB apresentou maior 

efetividade nas vias aéreas para reduzir as células positivas para ROCK-2. 

Quando utilizamos o tratamento com o inibidor de Rho-quinase, pudemos 

observar que este respondeu melhor ao compararmos com o tratamento com 

corticosteroides tanto nas vias aéreas como nos septos alveolares. Cabe 

ressaltar que não existem estudos prévios avaliando o efeito do tratamento com 

CAPE na expressão de Rho-quinase-2. 

Cabe ressaltar que o conteúdo de actina em vias aéreas e septos tem 

influência na resposta de hiperresponsividade. Nesse sentido, em relação ao 

conteúdo de actina, pudemos observar uma redução deste conteúdo neste 

modelo experimental determinado pelo efeito do tratamento com os inibidores de 

Rho-quinase, NFB ou corticosteroide. Há evidências de que a Rho-quinase 

ativada regula a contração de actina/miosina, independentemente do nível de 

cálcio livre (Nakashima et al, 2008). A actina faz parte do citoesqueleto das 

células endoteliais e a presença de agonistas inflamatórios aumenta os níveis de 

cálcio citossólico. O aumento dos níveis de cálcio diminui o AMPc e ativa o 

RhoA/Rho-quinase, causando a reorganização da actina cortical em fibras de 

estresse, que são feixes de actina/miosina necessárias para induzir contração 

celular (Pfeiffer et al, 2004). No parênquima distal, a actina é localizada nos 

elementos miocontráteis, como os miofibroblastos. 

Os efeitos dos corticosteroides sobre a contração do músculo liso das vias 

aéreas podem estar relacionados à supressão das respostas agonistas 

induzidas pelo aumento do cálcio intracelular ou pela redução da regulação 

ligada aos receptores de desacoplamento (receptores muscarínicos M1 ou M3 
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histamínicos, H1). Sabe-se que os corticosteroides podem modular o 

relaxamento do músculo liso da via aérea ativando mecanismos dependentes de 

AMP cíclico. Os efeitos da dexametasona no músculo liso das vias aéreas 

humanas foram previamente estudados (Goldsmith et al., 2006) e os autores 

mostraram que nas células brônquicas humanas houve uma redução do nível de 

músculo liso. Esses efeitos foram mediados, pelo menos em parte, pela 

atenuação da transdução de mRNA e aumento da degradação proteica. 

Em relação ao CAPE, um estudo investigou as vantagens de utilizar esta 

droga no tratamento da asma e demonstrou a função do CAPE na regulação da 

hiperresponsividade das vias aéreas. Nos camundongos sensibilizados com 

ovoalbumina e que foram tratados com o CAPE houve redução dessa resposta 

e também da expressão de alfa actina do músculo liso.de forma dependente da 

dose (Yuan Ma et al., 2016). Os dados acima expostos estão de acordo com os 

achados neste modelo de asma experimental utilizado no nosso trabalho. No 

entanto, os autores não compararam esses resultados ao observado com 

corticosteroides ou o inibidor de Rho-quinase. 

 

Resposta inflamatória   

Nosso estudo mostrou que todos os tratamentos foram eficazes em 

reduzir a resposta inflamatória (número de eosinófilos, células positivas para 

CD4+, CD8+, IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IL-17 e IFN-gama) no modelo experimental 

utilizado. Mas cabe ressaltar que nas vias aéreas e septos alveolares, o 

tratamento com CAPE apresentou maior redução nas células positivas para IL-
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2 e IL-13. O inibidor de Rho-quinase apresentou efeito tanto nas vias aéreas 

como no parênquima com maior redução nas células positivas para IL-17 e 

CD4+. O corticosteroide apresentou maior redução nas células positivas para IL-

4 e IL-5 somente nas vias aéreas. 

Vários estudos avaliaram a infiltração eosinofílica em modelos de asma 

experimental e mostraram que no parênquima pulmonar distal e nas vias aéreas 

de animais sensibilizados com ovoalbumina há um aumento no número destas 

células (Leick-Maldonado et al., 2004, Prado et al., 2006, Angeli et al., 2008; 

Nakashima et al.,2008; Starling et al.,2009, Possa et al., 2012). Em um estudo 

relacionado, Souza et al., (2013) investigaram os efeitos dos tratamentos com 

montelucaste, corticosteróide e 1400W (um inibidor seletivo de iNOS) no tecido 

pulmonar periférico de cobaias com inflamação pulmonar alérgica crônica. Os 

resultados mostraram que o uso isolado de dexametasona foi capaz de reduzir 

o infiltrado eosinofílico e o número de células Th1 (IFN-γ) e Th2 (IL-4 e IL-5). 

Assim, a combinação de um inibidor de iNOS e montelucaste causou uma 

redução máxima de IL-4, IL-5 e IFN-γ.  

Nossos resultados relativos à modulação inflamatória corroboram dados 

da literatura que descrevem o efeito de um inibidor de NFB, Rho-quinase ou 

corticosteroide no recrutamento de eosinófilos. No entanto, é precsio ressaltar 

que os estudos que iremos citar avaliaram o efeito isolado de cada um desses 

tratamentos. El-hashim et al (2011) bloquearam as ações do NFB usando o 

inibidor da quinase ikB. O tratamento inibiu o aumento induzido por ovoalbumina 

no influxo de leucócitos das vias aéreas e diminuiu a porcentagem de linfócitos, 

neutrófilos e eosinófilos nas vias aéreas. Taylan et al. (2016) investigaram o 
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efeito protetor do ácido cafeico fenetil ester (CAPE) sobre o dano pulmonar 

induzido pelo ácido acetilsalicílico em ratos. Os autores concluíram que o 

tratamento com CAPE melhorou a inflamação intersticial pulmonar e reduziu o 

número de eosinófilos  

Lin et al., (2011) mostraram que o tratamento com CAPE em um modelo 

in vitro de fibroblastos pulmonares inibiu a produção de eotaxina neste modelo 

in vitro foi feito pré tratamento com CAPE e posterior estímulo de interleucina 4 

(IL-4) e fator de necrose tumoral alfa. Os autores sugerem que o tratamento com 

CAPE pode ser um agente promissor no controle da secreção de eotaxina e, 

posteriormente, do influxo de eosinófilos. 

Vários autores avaliaram a modulação do recrutamento eosinofílico pela 

via Rho/Rho-quinase (Adachi et al., 2001, Possa et al.,2012, Angeli et al., 2008, 

Righeti, et al., 2013). O estudo de Adachi et al. (2001), avaliaram eosinófilos em 

sangue periférico de humanos após a administração do inibidor da Rho-quinase 

(Y-27632). Os autores demonstraram que o uso deste inibidor reduz a eosinofilia 

em decorrência da diminuição da eotaxina, no entanto, o mecanismo de ação 

deste inibidor sobre a eotaxina não foi avaliada. 

Taki et al. (2007) observaram que o inibidor de Rho-quinase Fasudil 

reduziu o número de eosinófilos após o desafio com alérgeno, embora não tenha 

afetado o recrutamento de outras células inflamatórias.  

Schaller et al (2005) estudando o papel do inibidor das células CD8+ em 

camundongos sensibilizados demonstraram que houve diminuição significativa 

da hiperresponsividade e das citocinas IL-2, IL-5 e IL-13. Esses dados indicam 
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que as células CD8+ também desempenham um papel importante na 

exarcebação das respostas alérgicas através da produção das citocinas IL-4 e 

IL-13. Em outro estudo com modelo experimental de asma, Wang et al. (2011) 

demonstraram que as células CD4+/Th2 induziram a inflamação e, durante a 

fase crônica, a produção de IL17.  

Aihara et al. (2004) mostraram que o Y-27632 suprimia a liberação de 

citocinas Th1 e parcialmente de citocinas de perfil Th2 em pessoas saudáveis. 

Em pacientes asmáticos, reduziu tanto a liberação de IL-2 e IL-5 quanto a 

liberação de IL-4 e I IFN-gama, porém de forma mais atenuada. 

Boonpiyathad et al. (2013) estudando os níveis da IL-2 no condensado do 

ar exalado de vias aéreas de pacientes asmáticos e sua correlação com uma 

avaliação clínica da gravidade de asma, demonstraram que a IL-2 aumentou 

significativamente em indivíduos com asma grave, em comparação com os 

individuas saudáveis. Corroborando com essa teoria, Wang et al. (2015) 

demonstraram que os níveis elevados de IL-2 em crianças asmáticas com 

Mycoplasma pneumoniae estão associadas a gravidade da doença. Os autores 

acreditam que a IL-2 pode ser um importante biomarcador para estimar os riscos 

de exacerbações em crianças asmáticas infectadas com Mycoplasma 

pneumoniae. 

Utilizando um modelo de inflamação alérgica, Choy et.al (2016) relataram 

o efeito de supressão da citocina Th2 na resposta Th17. Os autores relataram 

que a neutralização de IL-4 e/ou IL-13 resultou em aumento das células Th17 e 

inflamação neutrofílica no pulmão. No entanto, a neutralização da IL-13 e IL-17 
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protegeu os animais da eosinofilia, hiperplasia de muco e hiperreatividade das 

vias aéreas assim como a abolição da inflamação neutrofílica, sugerindo que 

terapias de combinação que controlem tanto respostas Th2 como Th17 podem 

maximizar a eficácia terapêutica em asmáticos. Da mesma forma, também em 

modelo experimental, a inibição da IL-13 e IL-17 atenuou a resposta eosinofílica 

(Hidefumi, Wakashin, 2008). 

Já foi descrito que o aumento das células IL-17 pode estar correlacionado 

com o recrutamento eosinofílico e neutrofílico em modelo de asma (Choy et al. 

2015). Trabalhos tem mostrado que as células de perfil Th17 são potentes 

indutores da resposta inflamatória tecidual, sendo um fator determinante da 

asma grave (Doe et al. 2010, Kudo, 2012; E. E. Way, 2013). Camundongos 

Balb/c expostos às partículas da exaustão do diesel (DEP) e extrato de ácaro de 

poeira domiciliar (HDM) apresentaram níveis elevados de IL-17A séricos. Outros 

autores também sugerem que a IL-17 também pode ser um importante marcador 

de gravidade da asma (Brandt et al. 2014).  

 

Resposta de remodelamento  

Quando avaliamos as alterações da matriz extracelular, em particular a 

fração de volume de fibras colágenas e o número de células positivas TIMP-1, 

MMP-9 e TGF-beta, observamos redução do conteúdo de fibras e do número de 

células positivas para esses marcadores nas vias aéreas e nos septos alveolares 

dos animais sensibilizados tratados com inibidores de NFB e Rho-quinase ou 

com o corticosteroide. Mas cabe ressaltar que nos septos alveolares, o 
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tratamento com CAPE apresentou maior redução nas células positivas para 

TIMP-1 e MMP-9. O tratamento com inibidor de Rho-quinase apresentou tanto 

nas vias aéreas como nos septos alveolares uma maior redução nas células 

positivas para MMP-9 e nas vias aéreas apresentou uma redução mais efetiva 

das células positivas para TIMP-1. O tratamento com corticosteroide apresentou 

maior redução nas células positivas para TGF-beta tanto nos septos alveolares 

como nas vias aéreas e somente nos septos alveolares apresentou uma maior 

redução nas células positivas para TIMP-1. 

Analisando os dados obtidos na literatura sabe-se que modelos 

experimentais de asma alérgica crônica em camundongos e cobaias mostram 

aumento da produção de colágeno, hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa 

das vias aéreas e aumento da produção de muco (Prado et al. 2006; Angeli et 

al. 2008; Toledo et al., 2013, Righetti et al..2014). O presente estudo corrobora 

os estudos anteriores que encontraram aumento da densidade de fibras 

colágenas nas vias aéreas de camundongos sensibilizados com ovoalbumina. 

Tendo sua produção estimulada pela citocina TGF-beta, o colágeno é um 

marcador potencial de remodelamento asma (Burgess et al. 2016). Além disso, 

o remodelamento tecidual resulta de um processo de reparo em resposta a uma 

inflamação persistente, ativado por mediadores pró-inflamatórios, 

metaloproteinases, citocinas e fatores de crescimento (Vignola et al.,2003). 

Estudos sugerem que os corticosteróides inalados são incapazes de reduzir 

completamente as respostas de remodelamento pulmonar. Além disso, Goleva 

et al. (2007) mostraram que, em asmáticos resistentes ao tratamento com 

esteróides, houve um desequilíbrio MMP-9/TIMP-1 que promoveu a proteólise e 
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contribuiu para o remodelamento crônica das vias aéreas e a não reversibilidade 

da contração do músculo liso brônquico. 

Chakir et al. (2003) estudaram biópsias brônquicas de pacientes com 

asma moderada e grave tratada com corticosteróides oral durante duas 

semanas. Os autores mostraram que este tratamento foi incapaz de reduzir o 

colágeno tipo I e II ou TGF-beta. Contrariamente, a administração de 

beclometasona em doses diárias de 800mcg diminuiu a deposição de colágeno 

em pacientes com asma. Miller et al. (2006) demonstraram que os 

corticosteróides inibem a expressão de TGF-beta1 em eosinófilos e macrófagos. 

McMillan et al. (2005) demonstraram em ratos cronicamente expostos à 

ovoalbumina que a budesonida conseguiu reduzir a deposição de colágeno e a 

produção de muco pela regulação da inflamação e da sinalização do TGF-beta1, 

em vez de diminuir a produção de proteína TGF-beta. 

Zhou et al. (2009) mostraram que a ativação de Rho-quinase é crucial 

para a síntese de colágeno, o que pode estar relacionado a uma combinação de 

fatores, incluindo a inibição das vias de quinase N-terminal de C-Jun (JNK) e 

TGF-beta. Além disso, Kondrikov et al. (2011) concluiram que a toxicidade do 

oxigênio induz ROS a separar o inibidor de dissociação de nucleotídeos de 

guanina (GDI, um regulador da atividade Rho GTPase) da Rho-quinase, levando 

à ativação da via Rho-quinase e contribuindo para o aumento da síntese de 

colágeno tipo I. 

Outros autores sugerem a importância da modulação NFB no processo 

de remodelamento. A inibição perinatal do NFB renal pode estar envolvida no 
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dano renal, particularmente na glomerulosclerose (Koeners et al, 2016). Sy et al 

(2011) mostraram que os efeitos do CAPE em células mononucleares de sangue 

periférico humano (PBMCs) de crianças asmáticas podem ser devidas a indução 

de células T reguladoras pela produção de fator de crescimento beta1 produzido 

de PBMCs.  

É importante ressaltar que o inibidor específico da MMP-9, o TIMP-1, é 

reconhecido como portador de efeitos biológicos independentes das MMPs, tal 

como induzir apoptose celular (Kelly et al., 2000). Além disso, podemos 

especular que juntos estes resultados favorecem um processo de 

degradação/reparação nas fibras colágenas e elásticas da matriz extracelular. 

TGF-beta é uma citocina conhecida por seu efeito anti-inflamatório. No 

entanto, na presença de IL-6, contribui para a formação da Th17 (Korn et 

al.2009).  Isoladamente, TGF-beta promove a diferenciação em células T 

regulatória (Treg), que estão relacionadas com o processo de cicatrização e 

resolução da inflamação (Kimura et al. 2010). Em nosso estudo, após o 

tratamento com os inibidores de NFB, Rho-quinase ou corticosteroides 

encontramos uma redução da expressão de TGF-beta.  

Corroborando a importância do estudo do parênquima distal na sma com 

os dados deste estudo, além de intensa inflamação encontrada no parênquima 

pulmonar, Mauad et al. (2004) mostraram um aumento do conteúdo de fibras 

elásticas e um aumento na perda da estruturação das paredes alveolares em 

pequenas vias aéreas e no parênquima pulmonar de pacientes que morreram de 

asma fatal, mostrando a importância que as respostas do parênquima pulmonar 
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têm na patogênese de anormalidades funcionais observadas em pacientes com 

asma.  

 

Estresse oxidativo 

Nosso estudo mostrou que todos os tratamentos foram eficazes em 

reduzir a resposta de estresse oxidativo, sinalizado pela redução de NO exalado, 

de células positivas para iNOS, assim como do conteúdo de isoprostano no 

modelo experimental utilizado. Mas cabe ressaltar que no grupo que recebeu 

tratamento do CAPE houve maior redução no óxido nítrico exalado. Nos septos 

alveolares notamos maior redução de isoprostano PGF-2alfa. O tratamento com 

corticosteroide causou maior redução nas células positivas para iNOS tanto nas 

vias aéreas como nos septos alveolares. 

Angeli et al. (2008) em um modelo experimental de inflamação pulmonar 

crônica utilizaram o L-NAME para inibir a óxido nítrico sintase (NOS). Os autores 

mostraram que o tratamento com L-NAME nos animais expostos à ovalbumina 

atenuou as células positivas para nNOS e iNOS, assim como isoprostano-8-PGF 

(2alfa) nos septos alveolares. 

A inibição da iNOS reduz MMP-9, TIMP-1 e TGF-beta na parede vascular 

brônquica de animais sensibilizados com ovoalbumina. Todos esses mediadores 

atuam na produção de colágeno e fibras elásticas, contribuindo para o 

remodelamento da matriz extracelular nas vias aéreas (Prado et al., 2006, 

Righeti et al., 2013, Aristoteles et al., 2014).  
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A redução nos níveis de células positivas para iNOS, MMP-9, TIMP-1 e 

TGF-beta no presente estudo, assim como a diminuição do conteúdo de fibras 

colágenas nos grupos tratados são provavelmente devido à inibição da via da 

Rho-quinas. A redução do número de iNOS, MMP-9, TIMP-1 e TGF-beta quando 

a Rho-quinase é inibida, está em concordância com os resultados de outros 

estudos (Righeti et al., 2013, Aristoteles et al., 2014). 

Estudos anteriores mostraram que em modelo de inflamação pulmonar 

alérgica crônica em cobaias, a inibição da iNOS atenuou a constrição das vias 

aéreas e do parênquima pulmonar distal, bem como da inflamação e 

modelamento, reduzindo tanto a deposição de colágeno quanto de fibras 

elásticas nas vias aéreas. Estes dados sugerem a contribuição do NO na 

fisiopatologia da asma (Prado et al. 2006, Starling et al. 2009). Outros autores 

demonstraram que houve uma diminuição significativa do isoprostano PGF2 alfa 

em animais expostos à ovoalbumina e tratados com 1400W, um inibidor 

especifico de iNOS. (Starling et al. 2009, Souza et al., 2013) 

Demonstrou-se claramente que a ativação do iNOS contribui para a 

promoção da produção de peroxinitrito, o que leva à peroxidação lipídica e a 

geração de isoprostano (8-iso-PGF2a). Os isoprostanos contribuem para a 

contração do músculo liso atuando através das tirosina quinases e Rho/Rho-

quinase, levando à diminuição da atividade da fosfatase de cadeia leve da 

miosina e aumentando o nível de cadeia leve e contração da miosina fosforilada 

(Possa et al., 2012). 
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McGown et al. (2005) demonstraram que Fasudil reduziu a 

superregulação de iNOS induzida por LPS, reduzindo a inflamação 

microvascular. Jiang e George (2011) demonstraram que a inibição de Rho-

quinase com Y-27632 inibe a expressão de iNOS através de uma via dependente 

de Rho-quinase em células epiteliais pulmonares. 

Além disso, a redução da via do estresse oxidativo devido ao tratamento 

com os inibidores de NFB, da Rho-quinase ou corticosteroide pode também ter 

contribuído para a atenuação do remodelamento da matriz extracelular. A este 

respeito, Prado et al. (2006) mostraram que a inibição da iNOS reduz MMP-9, 

TIMP-1 e TGF-beta nas vias aéreas e nas paredes brônquicas. Estes 

mediadores atuam na produção de colágeno e fibras elásticas, contribuindo 

assim para o remodelamento da matriz extracelular. 

O NO pode atuar também no aumento da resistência e elastância do 

sistema respiratório através da promoção de produção de peroxinitrito. Este 

agente é formado pela reação de síntese do NO e do superóxido, o que leva a 

peroxidação lipídica da membrana celular e consequente formação de 

isoprostano. O Isoprostane é um composto da prostaglandina derivados de 

peroxidação de radicais livres de ácidos graxos poliinsaturados nos tecidos 

(Prado et al., 2005).  

Muitos estudos mostraram uma produção aumentada de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) na asma, rinite alérgica e dermatite atópica, que 

contribui, em parte, para a inflamação (Bowler e Crapo, 2002). Além disso, uma 



Discussão       127 
  

Flávia Castro Ribas de Souza                                                  Tese de Doutorado - USP 

quantidade elevada de eosinófilos ativados pela eotaxina pode levar à produção 

das ROS (Woerly et al., 2003; Elsner et al., 1998).  

Won-Kyo J et al. (2008) examinaram o efeito do CAPE na geração de 

ROS, 72 horas após o último desafio com OVA. O nível de ROS no lavado 

broncoalveolar aumentou significativamente. Quando estes animais foram 

tratados com 10mg/Kg de CAPE, o nível de ROS foi cerca de 17% menor do que 

para níveis induzidos por OVA, que foi de (41,07%). Estes resultados sugerem 

que a administração do CAPE exerce um efeito inibitório na geração destas 

ROS. (Won-Kyo J et al., 2008) 

 

6. NFB 

Nossa avaliação das células positivas para NFB demonstrou uma 

atenuação do número destas células no modelo experimental após os 

tratamentos com inibidores de NFB, Rho-quinase ou corticosteroides.  

Estudos recentes têm indicado que o fator de transcrição NFB é 

considerado um modulador crítico da inflamação tendo papel fundamental na 

patogênese das doenças pulmonares (Gosens et al., 2004). Muitos dos 

estímulos que aumentam a inflamação nas vias aéreas asmáticas resultam na 

ativação do NFB. Estudos experimentais em animais tem demonstrado a 

presença do NFB nos pulmões após exposição e desafio alérgeno.( Ather et 

al. 2011; Aristóteles et al. 2013) 
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Observamos que a expressão celular de NFB foi reduzida nos animais 

tratados com o inibidor da Rho-quinase comparativamente ao notado em animais 

não tratados. Similarmente, Meyer-Schwezinger et al. (2009), quando avaliaram 

o papel da injúria inflamatória renal de camundongos tratados com o inibidor da 

Rho-quinase, obtiveram uma atenuação da sinalização de NFK B, resultando na 

proteção contra a lesão. Estes dados sugerem que a sinalização do NFB é 

também presente na via da Rho-quinase. 

A redução da transcrição induzida por NFB pode resultar em uma 

inibição da regulação positiva de RhoA induzida por IL-13 e TNF-α. Meyer-

Schwesinger et al. (2009) observaram que a inibição de Rho-quinase atenuou a 

expressão de NFB, resultando em proteção contra lesões. Esses dados 

sugerem que a expressão de NFB também pode ser dependente de Rho-

kinase. 

Em modelos no modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica o 

tratamento com inibidor de INOS ou de Rho-quinase se associou a diminuição 

da resposta inflamatória, de mecânica pulmonar e de remodelamento, sendo que 

houve uma atenuação significativa da expressão de NFB (Starling et al. 2009; 

Possa et al., 2012, Righetti et al., 2013). Tiwari et al (2014) em um modelo de 

asma crônica usaram um extrato de tinospora cordifolia. Os resultados 

mostraram o nível de aumento de IkB-a, que modulou a expressão de iNOS, 

ICAM-1 e COX-2. 

Em outro estudo em humanos foram avaliados os efeitos do CAPE sobre 

as funções das células T CD4+ in vitro. O CAPE suprimiu a produção de IFN-
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gama, IL-5 e a proliferação de células T CD4+ estimuladas por anticorpos 

monoclonais anti-CD3 e anti-CD28 tanto em indivíduos saudáveis como nos 

pacientes asmáticos. O CAPE inibiu a ativação do NFB e a fosforilação da 

proteína quinase B (Akt), porém, não inibiu a fosforilação da proteína quinase 

ativada por mitógenos p38 (MAPK) nas células T. Esses resultados corroboram 

nossos achados, indicando que o CAPE inibe a produção de citocinas e a 

proliferação de células T, que podem estar relacionadas às vias de sinalização 

NFB e Akt, e que as células T CD4+ CCR4+ são mais sensíveis à inibição 

CAPE.  (Wang LC et al., 2010) 

O presente estudo tem algumas limitações. Foram utilizados os inibidores 

de NFB, da Rho-quinase e corticosteroide em um modelo experimental de 

inflamação pulmonar alérgica crônica, e devido a isto, não podemos extrapolar 

diretamente nossos achados aos esperados em seres humanos. Utilizamos vias 

de administração diferentes para fazer os tratamentos com inibidores de Rho-

quinase, NFκB e corticosteroides. Outro fato a ser levado em consideração é que 

utilizamos apenas uma dose de cada um dos inibidores, assim como não fizemos 

testes com as associações destes. Vale ressaltar que o modelo de camundongos 

tem suas limitações conhecidas. No entanto, nossos resultados apoiam a 

importância das vias da Rho-quinase na e de NFB na hiperresponsividade 

pulmonar, nas respostas inflamatórias, no remodelamento da matriz extracelular 

e na via do estresse oxidativo. Sendo assim, estudos adicionais são necessários 

para elucidar os mecanismos exatos responsáveis por estas alterações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 



Conclusões   131 
 

Flávia Castro Ribas de Souza                                                  Tese de Doutorado - USP 

Neste modelo de inflamação alérgica crônica pulmonar em camundongos 

tratados com corticosteroide (dexametasona), inibidor de Rho-quinase (Y-27632) 

ou inibidor do NF B (éster fenetil do ácido cafeico - CAPE) observamos que 

todos os tratamentos isoladamente foram efetivos em reduzir a 

hiperresponsividade, os marcadores inflamatórios, de remodelamento, de matriz 

extracelular e o stress oxidativo, assim como a expressão de NF B. Entretanto, 

cada um dos tratamentos mostrou-se mais eficaz em reduzir alguns dos 

parâmetros avaliados tanto nas vias aéreas como nos septos alveolares. 

 

Nas vias aéreas: 

1. A utilização de corticosteroide comparativamente ao tratamento com os 

inibidores específicos de Rho-quinase ou NF B foi mais efetivo no controle da 

expressão celular das citocinas de perfil Th2 (IL-4 e IL-5), da expressão celular 

de iNOS e do número de células positivas para TGF-. 

2. O tratamento com o inibidor específico da Rho-quinase (Y-27632) 

comparativamente ao corticosteroide ou inibidor específico de NF B, foi mais 

efetivo em controlar a expressão celular de citocinas de perfil Th17 (IL-17), o 

remodelamento da matriz extracelular, reduzindo as células positivas para TIMP-

1 e MMP-9, o número de células dendríticas e de células CD4 e ROCK-2 

positivas. 

3. O tratamento com o inibidor específico de NFB (CAPE) 

comparativamente ao uso do inibidor específico de Rho-quinase ou 

corticosteroide, foi mais efetivo em controlar a expressão celular de citocinas de 
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perfil Th2 (IL-2 e IL-13), reduzir o NO exalado e as células dendríticas e as 

células positivas para ROCK-2. 

 

Nos septos alveolares: 

4. O tratamento com corticosteroide, comparativamente ao uso de inibidores 

específicos de Rho-quinase ou NF B foi mais efetivo em reduzir as células 

positivas para TGF- e TIMP-1, assim como a expressão de iNOS. 

5. O tratamento com o inibidor específico da Rho-quinase (Y-27632), 

comparativamente ao uso de corticosteroide ou inibidor específico de NF B, foi 

mais efetivo em reduzir as células positivas para IL-17, MMP-9, células CD4 e 

ROCK-2 positivas. 

6. O tratamento com o inibidor específico de NFB (CAPE) 

comparativamente ao uso do inibidor específico de Rho-quinase ou 

corticosteroide, foi mais efetivo em reduzir citocinas de perfil Th2 (IL-2 e IL-13), 

o isoprostano PGF-2 e as células positivas para TIMP-1 e MMP-9.  

Portanto, os inibidores de Rho-quinase e NFB mostraram-se efetivos no 

controle das alterações encontradas neste modelo experimental. Apesar de 

estudos mais aprofundados serem necessários, essas drogas podem 

representar potenciais alternativas para o tratamento da asma 

comparativamente ao uso dos corticoides. 
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