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RESUMO 
 

SUPPA, A. P. Mecanismos reguladores da resposta inflamatória aguda 
sistêmica produzida pela Isquemia e Reperfusão intestinal em 
camundongos geneticamente selecionados para alta ou baixa reatividade 
inflamatória. 2015. 113 f. Tese (Doutorado em Imunologia) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Alterações no mecanismo de transporte de oxigênio (O2) frequentes em 

inflamações, infecções, tumores, transplantes e isquemia, levam a um hipóxia 

tecidual. Estabelecida a obstrução do fluxo sanguíneo, espécies reativas do O2 

são produzidas e citocinas inflamatórias são liberadas engatilhando uma série 

de eventos, os quais são amplificados após a restituição do fluxo sanguíneo 

resultando em uma inflamação sistêmica. No presente estudo, caracterizamos 

os mecanismos que regulam a inflamação aguda produzida pela indução de 

hipóxia após isquemia e reperfusão intestinal (I/Ri) e avaliamos a participação 

do fator de transcrição HIF-1α (Hipoxia inducible factor 1 alpha) na modulação 

da reação inflamatória aguda (AIR). Para tanto, camundongos selecionados 

para alta (AIRmax) e baixa (AIRmin) AIR foram submetidos a I/Ri e analisados 

em diferentes períodos de reperfusão. Avaliamos: 1) leucócitos circulantes; 2) 

interações leucócito-endotélio na microcirculação; 3) resposta inflamatória local 

(íleo) e sistêmica (pulmão) pela atividade da mieloperoxidase (MPO); 3) 

expressão gênica do intestino e pulmão; 4) translocação de bactérias (BT) do 

trato gastro intestinal para os linfonodos mesentéricos (LMN) e o baço; 5) 

expressão intracelular do HIF-1α nos granulócitos infiltrados no pulmão; 6) 

proteoma do pulmão e sequenciamento por espectrometria de massa. Nossos 

resultados demonstraram uma maior sensibilidade da linhagem AIRmax frente 

a situações de hipóxia, confirmada por uma maior mobilização de neutrófilos 

para circulação periférica, refletindo em uma maior adesão celular e aumento 

da migração granulocítica para o intestino e pulmão, bem como maior número 

de bactérias translocadas para os LMN e baço. Foi evidenciado nesta linhagem 

um aumento de expressão dos genes Tnfa, Il1, Il6 e Hif1a. Corroborando estes 

resultados, observamos que os animais AIRmax após I/Ri apresentaram maior 

expressão da proteína HIF-1α e daquelas envolvidas nos processos 

inflamatórios tais como S100A9, Anexina 1, Profilina 1, Tropomiosina. Por outro 

lado, a linhagem AIRmin foi considerada pouco responsiva aos efeitos da I/R. 

Diante do exposto, nós concluímos que a sensibilidade dos camundongos 

AIRmax à injuria após indução de I/Ri está associada ao agravamento da 

inflamação sistemica, a qual foi determinada pela indução de HIF-1α atrelada à 

expressão de proteínas pró- inflamatórias e TB, indicando o compartilhamento 

e/ou a co-segregação dos genes envolvidos na AIR induzida por agente 

flogístico ou por hipoxia. 

Palavras-chave: Hipóxia. Isquemia/Reperfusão. Inflamação. Pulmão. Intestino 
HIF-1α. AIRmax. AIRmin. 



 

 
 

ABSTRACT 
 
SUPPA, A.P. Regulatory mechanisms of systemic acute inflammation 
produced by intestinal ischemia and reperfusion in mice genetically 
selected for high or low inflammatory reactivity. 2015. 113 p. Ph D. thesis 
(Immunology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015. 
 
Changes in oxygen (O2) transport mechanism frequent in inflammation, 
infection, tumors, transplantation and ischemia, lead to tissue hypoxia. Once 
established the blood flow obstruction, reactive species of O2 are produced and 
inflammatory cytokines are released triggering a series of events, which are 
amplified after blood flow restoration, resulting in systemic inflammation. The 
organism response in hypoxia situation is associated with specific gene 
expression like HIF1a (hypoxia inducible factor 1 alpha). In the present study, 
we characterized the Acute Inflammatory Response (AIR) produced by 
induction of ischemia and reperfusion (I/R) of the mesenteric artery, and 
evaluated the role of HIF-1α transcription factor in local and systemic 
inflammatory phenotype. Lines of mice genetically selected for high (AIRmax) or 
low (AIRmin) Acute Inflammatory Response were used as a model for the study 
of genetic and functional mechanisms involved in the inflammatory response 
induced by tissue hypoxia. For this purpose, the animals were assessed at 
baseline and at different time periods (0, 1, 4 and 24 hours) after restoration of 
blood flow. We evaluated: 1) leukocytes of peripheral circulation; 2) leukocyte-
endothelial interactions in the mesenteric microcirculation; 3) local inflammatory 
response (ileum) and systemic (lung) by myeloperoxidase activity (MPO); 3) gut  
and lung gene expression by qPCR; 4)  bacteria  translocation from the 
gastrointestinal tract to the mesenteric lymph nodes and intestinal extra sites; 5) 
granulocyte intracellular HIF-1α  identification  in the lung; 6) proteomic analysis 
(2D Gel) and sequencing by mass spectrometry of the lung. Our results showed 
a higher sensitivity in AIRmax in response to hypoxic state, confirmed by 
greater mobilization of leukocytes and neutrophils to peripheral circulation, 
resulting in cell adhesion and leukocyte migration increased into the gut and 
lung, as well as increased bacteria translocation to spleen or LMN after I/Ri. 
AIRmax mice has shown an increase of gene expression and inflammatory 
cytokines such as TNF, IL1, IL6 and HIF1A under hypoxic conditions. After I/Ri 
we observed that AIRmax mice showed a higher expression of HIF-1α protein 
and proteins involved in inflammatory processes such as S100A9, Annexin 1, 
profilin 1, Tropomyosin than AIRmin mice. We concluded that the I/Ri sensitivity 
of the AIRmax mice were associated with worsening of systemic inflammation, 
which was determined by HIF-1α induction linked to the expression of pro- 
inflammatory proteins and TB, indicating the share and/or co-segregation of the 
genes involved in AIR. 
 
Keywords: Hypoxia. Ischemia/Reperfusion. Inflammation. Lung. Gut. HIF-1α. 
AIRmax. AIRmin. 
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1 INTRODUÇÃO 
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1.1 Hipóxia 

 

A homeostase do oxigênio é essencial para o desenvolvimento 

fisiológico e sobrevida dos organismos. A evolução dos seres vivos eucariotos 

a seres pluricelulares complexos abrangeu o desenvolvimento de sistemas os 

quais assegurassem a distribuição de O2 por todo organismo. Alterações no 

mecanismo de transporte de oxigênio devido a um simples deslocamento 

geográfico para áreas com baixas concentrações de oxigênio (grandes 

altitudes) ou a obstruções físicas do fluxo sanguíneo como inflamações, 

infecções, tumores, transplantes e isquemia, levam a um estado de baixa 

tensão de oxigênio nos tecidos (hipóxia). Uma das causas mais comuns que 

levam a hipóxia tecidual é a isquemia, caracterizada pela diminuição da oferta 

de sangue para os tecidos, consequência da diminuição da luz das artérias, 

arteríolas, vênulas e capilares. (SEMENZA, 2014; SOYDAN et al., 2009; 

WELBOURN et al., 1991).  

Em tecidos íntegros a tensão de oxigênio (ou pressão parcial de O2) 

encontra-se geralmente entre 20 e 70 mm Hg, entretanto, uma perfusão 

inadequada de O2 pode gerar áreas de hipóxia, onde a tensão de O2 pode 

chegar a menos de 10 mm Hg (LEWIS et al., 1999). Esta condição afeta 

profundamente as propriedades celulares como: produção de citocinas, 

expressão de receptores para quimiocinas, adesão, migração e sobrevivência 

das células. Como consequência a viabilidade celular pode ser comprometida 

levando à perda de função e integridade do organismo (CARDEN; GRANGER, 

2000; DE PERROT et al., 2003; LEWIS et al., 1999; NILAKANTAN et al., 2009; 

ROLO et al., 2009;). 

Na tentativa de manter a integridade do tecido, é de importância vital que 

as células mielóides e linfóides exerçam suas funções especializadas nas 

áreas lesionadas, onde o aporte de oxigênio e de nutrientes encontra-se baixo 

(BORREGAARD; HERLIN, 1982; NILAKANTAN et al., 2009; SEMENZA, 2007, 

2008, 2014). A capacidade destas células de responderem às modificações na 

tensão de oxigênio do microambiente é resultado da expressão de um grupo de 

genes específicos os quais codificam proteínas responsáveis por manter a 

homeostase tecidual. O grupo de proteínas que realiza esta função 

compreende o complexo gênico do HIF (do inglês: Hypoxia Inducible Factor) 
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incluindo Hif1a, Hif1b (Arnt) e Vhl (von Hippel Lindau), assim como os genes 

alvos codificadores de citocinas clássicas pró- ou anti-inflamatórias como Il1b 

Il6 e Tnfa (DEHNE; BRUNE, 2009; LEE et al., 2004; PAPANDREOU et al., 

2005).  

O HIF-1α é um fator de transcrição, responsável pela regulação dos 

elementos responsivos à hipóxia (Hipoxia Responsive Elementes –HREs), 

composto por duas subunidades, HIF-1α e HIF-1β (ARNT). As subunidades α e 

β pertencem à família de fatores de transcrição hélice-alça-hélice (basic helix-

loop-helix -bHLH) os quais apresentam dois domínios PAS (Period Aryl 

Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator Single Minded- Per/Arnt/Sim), 

designados PAS-A e PAS-B (KIZAKA-KONDOH et al., 2009; SEMENZA 2008, 

2014). 

Modificações pós-transcricionais regulam a atividade do HIF-1α, 

aumentando a estabilidade da proteína e a sua capacidade de transativação. 

Neste sentido, em situação de hipóxia, a hidroxilação do HIF-1 dependente de 

O2 é reduzida, estabilizando a proteína e permitindo sua dimerização com o 

ARNT (Aryl Receptor Nuclear Translocator), formando um complexo 

transcricional ativo. O componente central da complexa regulação da 

expressão de HIF-1 é o produto da expressão do gene supressor de tumor 

Vhl o qual, codifica a proteína von Hippel-Lindau (KIZAKA-KONDOH et al., 

2009; LEE et al., 2004; MAXWELL et al., 1999; PALAZON et al.,2014; 

SEMENZA 2008, 2014). 

Em condições de normóxia, a estabilidade da proteína HIF-1 é 

regulada pela hidroxilação dependente de O2. A associação do HIF-1 com a 

proteína VHL é iniciada por modificações pós-transcricionais representadas 

pela hidroxilação de resíduos de prolina, mediados pela prolil hidroxilase (PHD) 

ou HIF prolil hidroxilase (HPH). A hidroxilação destes resíduos proporciona a 

associação do HIF-1 com a proteína VHL. Nesse momento, a proteína VHL 

atua como substrato de reconhecimento do complexo ubiquitina ligase E3, 

levando à rápida degradação do HIF-1 via proteassomo (KIZAKA-KONDOH et 

al., 2009; LEE et al., 2004; SEMENZA 2008, 2014) (Figura 1). 

Além da condição de hipóxia, outros estímulos produzidos por, citocinas, 

hormônios, fator de crescimento tumoral (TGF), fator de crescimento derivado 
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de plaqueta (PGF), fator de crescimento epidérmico (EGF), interleucina-1β (IL-

1β), lipopolissacarídeo (LPS) e insulina são capazes de induzir a transcrição e 

o acúmulo de HIF-1 em condições normais de oxigênio. Provavelmente os 

fatores de crescimento se ligam ao receptor tirosina kinase, ativando as vias 

PI3K (fosfatidilinositol 3-kinase) e MAPK, (Mitogen Activated Protein kinase) 

(HELLWING-BURGEL et al., 2005; LEE et al., 2004; MCMAHON et al., 2006). 

 

Figura 1 – Regulação Pós transcricional do HIF-1α. 

 

 

 

Fonte: Modificado de KIZAKA- KONDOH et al, 2009. 

 

 Vários estudos foram desenvolvidos no sentido de elucidar o papel do 

HIF-1 na regulação das reações inflamatórias. Camundongos C57Bl/6 

nocautes para os genes Hif1a ou Vhl, foram desenvolvidos e submetidos a 

condições adversas de oxigênio. A deleção do gene Vhl causou uma 

hiperinflamação, em modelo de indução inflamação cutânea local por TPA (12-
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O-tetradecanoil-forbol-13-acetato), além de aumentar a produção de lactato e 

induzir a formação de edema. Já camundongos nocautes para o Hif1a 

apresentaram inibição da formação de edema, e diminuição de células 

inflamatórias. Segundo estes autores, a perda de capacidade inflamatória está 

relacionada aos defeitos na ativação metabólica e ocorre sem qualquer 

alteração no desenvolvimento normal e de diferenciação das células mielóide. 

Assim, o HIF-1 funcionaria como um regulador de metabolismo basal de 

energia nestas células diretamente relacionado com a produção de ATP. Neste 

contexto, macrófagos e neutrófilos de camundongos Hif1a null após estímulo 

com LPS, apresentaram diminuição dos níveis de ATP e diminuição da 

produção de lactato, quando comparados às linhagens selvagens. Por outro 

lado, camundongos Vhl null apresentaram aumento de lactado indicando 

aumento da atividade glicolítica (CRAMER et al., 2003). 

 Em estudos realizados no Laboratório de Imunogenética do Instituto 

Butantan, utilizando linhagens selecionadas para alta (AIRmax) ou baixa 

(AIRmin) resposta inflamatória aguda (Acute Inflammatory Response-AIR) foi 

observada maior reatividade inflamatória aguda acompanhada de elevada 

expressão do gene Hif1a nos camundongos AIRmax. Este perfil foi evidenciado 

tanto na vigência da inflamação local (orelha) induzida pela aplicação cutânea 

do agente promotor de hiperplasia TPA (SIQUEIRA, 2009), como também no 

pulmão destes camundongos em situações de hipóxia, após a indução da 

artéria mesentérica por 45 minutos e 4 horas de reperfusão (SUPPA, 2009). 

Em análises genéticas por microssatélites, observou-se polimorfismo 

entre as linhagens AIRmax e AIRmin no cromossomo 12 ao redor de 15 e 45 

cM, região na qual está localizado o gene Hif1a (SIQUEIRA, 2009). Nesta 

região encontram-se também os genes de susceptibilidade a tumor de pele 

(Skt5), de resistência de adenomas pulmonares (Par3) e o gene codificador do 

receptor de hidrocarbonetos aromáticos (Ahr), cujos alelos de alta e baixa 

afinidade estão respectivamente fixados em AIRmin e AIRmax (DE SOUZA et 

al., 2009).  
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1.2 Mecanismos e fisiopatologia da isquemia e reperfusão intestinal 

aguda. 

 

  A circulação intestinal representa uma significante proporção do débito 

cardíaco recebendo 25% do fluxo sanguíneo durante períodos de repouso 

(jejum) e 35% após ingestão de alimentos.  De fato, para manter constante o 

fluxo sanguíneo intestinal frente a mudanças na pressão arterial sistêmica, 

torna-se necessário o desenvolvimento de mecanismos de auto-regulação. 

Nesse sentido, supõe-se que mecanismos miogênicos e metabólicos estariam 

contribuindo para a homeostase da circulação intestinal. De acordo com a 

teoria miogênica, a diminuição aguda da pressão de perfusão é compensada 

pela redução da tensão na parede dos vasos por meio de receptores de tensão 

arterial mantendo assim o fluxo sanguíneo. Já a teoria metabólica, sugere que 

um desequilíbrio entre demanda e fornecimento de oxigênio levará ao aumento 

de metabólitos, tais como espécies reativas de O2, os quais por sua vez 

causam vasodilatação e hiperemia. (BYARD, 2012; LOFFROY et al., 2010; 

VOLLMAR; MENGER, 2011). 

As células do endotélio vascular são particularmente vulneráveis aos 

efeitos deletérios da hipóxia gerados durante a isquemia e acentuados após a 

reperfusão (reoxigenação). A carência de oxigênio provoca alterações diretas 

nas mitocôndrias, o que ocasiona a diminuição da fosforilação oxidativa e, 

consequentemente, queda dos níveis de ATP (adenosina trifosfato). Na 

tentativa de diminuir os efeitos da hipóxia, o tecido isquêmico utiliza vias 

alternativas, como a glicólise anaeróbia, visando a produção de ATP para gerar 

o metabolismo mínimo capaz de manter a homeostase celular. No entanto, o 

estoque de ATP é consumido e degradado durante o estado de hipóxia, 

levando à geração de hipoxantina. A queda dos níveis de ATP compromete o 

sistema de produção proteica pelas células e desregulação eletrolítica pelo 

funcionamento inadequado da bomba de sódio/potássio (Na+/K+), a qual 

culmina em edema celular.  Paralelamente, ocorre o acúmulo de Ca++ no 

citosol, provocando a ativação de proteases, que convertem a enzima xantina 

desidrogenase em xantina oxigenase (CARDEN; GRANGER, 2000; DE 

PERROT, et al., 2003; GRISHAM et al., 1986; NILAKANTAN et al., 2009; 

ROLO et al., 2009). 

http://www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoarteles2.htm
http://www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoarteles3.htm
http://www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoartedeg2a.htm
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Após a restituição do fluxo sanguíneo (reperfusão) são produzidas 

substâncias tóxicas e precursores de radicais livres. A hipoxantina resultante 

da degradação de ATP é convertida em xantina pela ação da enzima xantina 

oxigenase e posteriormente em ácido úrico tendo como subprodutos o ânion 

superóxido (O2
-) e o peróxido de hidrogênio (H202). O ânion superóxido 

promove a liberação de íons metálicos (F2
++), os quais reagem com H2O2, 

formando o radical hidroxila (OH) responsável pela peroxidação dos ácidos 

graxos da membrana. O peróxido de hidrogênio ativa a fosfolipase A2 que 

catalisa a hidrólise dos lipídios de membrana liberando o ácido araquidônico o 

qual é metabolizado pela cicloxigenase em tromboxanos e prostaglandianas ou 

pelas lipoxigenases em leucotrienos (PORTUGAL-COHEN; KOHEN, 2009).  

A produção elevada de espécies reativas do oxigênio resulta na ativação 

de fatores quimiotáticos, como fragmentos do complemento (C5a), fator de 

ativação de plaquetas (PAF) e leucotrieno B4(LTB4) (CARDEN; GRANGER, 

2000; LAMMERS, et al., 2003). Estes promovem a quimiotaxia de leucócitos, 

como também a indução da expressão de moléculas de adesão como as 2 

integrinas (CD11/CD18) em sua superfície. Paralelamente, as espécies 

reativas do oxigênio promovem a expressão inicial de P-selectinas, além de 

ativarem fatores de transcrição nuclear como o NFкB. Este último, é 

responsável por promover a síntese de várias proteínas, dentre elas as 

citocinas inflamatórias, além de induzir nas células endoteliais a expressão de 

moléculas como ICAM-1 e PECAM-1, responsáveis pelo fenômeno de adesão 

e migração dos leucócitos (VOLLMAR; MENGER, 2011). 

Radicais livres e espécies reativas do oxigênio, acumulados durante a 

isquemia, ativam e atraem indiretamente neutrófilos para os tecidos injuriados 

aumentando o consumo de oxigênio de modo a amplificar e perpetuar a 

resposta inflamatória. Os neutrófilos, uma vez ativados secretam enzimas 

proteolíticas, como a mieloperoxidase, elastase, proteinase 3, catepsina G, 

espécies reativas do oxigênio e nitrogênio acentuando a lesão tecidual 

(CARDEN; GRANGER, 2000; DE PERROT et al., 2003; KLAR et al., 2012; 

TANG et al., 2008). Nesse sentido, a inflamação após isquemia/reperfusão 

pode promover um dano na microcirculação estabelecendo uma disfunção na 

barreira intestinal, a qual facilitaria um evento denominado translocação 
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bacteriana (BT) (FEINMAN et al., 2010; VOLLMAR; MENGER, 2011; 

YASUHARA, 2005;).  

Translocação bacteriana (BT) é definida como a migração de bactéria ou 

produtos bacterianos do lúmen intestinal para os linfonodos mesentéricos 

(LNMs) ou para outros órgãos ou sítios extra intestinais como baço, fígado, rins 

pulmão, cavidade peritoneal e circulação sanguínea, representando um 

desequilíbrio da microbiota que leva a uma resposta inflamatória ou até mesmo 

infecção.  São descritos três fatores fundamentais capazes de promover a 

translocação bacteriana: supercrescimento bacteriano na luz intestinal, 

disfunção da barreira intestinal e deficiência na imunidade do hospedeiro 

(BERG, 1992, DEITCH, 1990; TSUJIMOTO et al., 2009). No entanto, duas vias 

fundamentais são descritas para explicar o mecanismo pelo qual as bactérias 

intestinais alcançariam a circulação sistêmica e sítios extra-intestinais: a via 

hematogênica portal e a via linfática (NEUGEBAUR et al., 2008; VAN 

LEEUWEN, et al., 1994; WIEST e GARCIA-TSAO, 2005). A via hematogênica 

refere-se à passagem das bactérias da luz intestinal pela microcirculação da 

mucosa, veia porta, veias hepáticas, veia cava inferior, chegando ao coração 

onde serão disseminadas para outros órgãos pela circulação. Já na via 

linfática, as bactérias evadidas para a lâmina própria da mucosa intestinal são 

transportadas pela linfa aferente até os linfonodos mesentéricos (LNM) e via 

ducto linfático mesentérico e ducto torácico atingem a circulação sistêmica 

(NEUGEBAUR et al., 2008; WIEST e GARCIA-TSAO, 2005). 

Os efeitos da translocação bacteriana após a isquemia e reperfusão 

acentuam a lesão local pela liberação de mediadores inflamatórios, provocando 

danos teciduais irreversíveis levando à necrose da mucosa intestinal. Além 

disso, a translocação bacteriana eleva a resposta inflamatória sistêmica já 

iniciada durante a isquemia e reperfusão pela presença de bactérias e 

endotoxinas na circulação (FEINMAN et al., 2010; VOLLMAR; MENGER, 2011; 

YASUHARA, 2005). Uma vez estabelecida a resposta inflamatória sistêmica, 

órgãos vitais são atingidos sofrendo injúrias inflamatórias as quais, podem levar 

à perda da função e falência do órgão (figura 2).   
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Figura 2 – Fisiopatologia da lesão por isquemia e reperfusão da artéria mesentérica. 

 

 

Fonte: Modificado de VOLLMAR; MENGER, 2011. 

 

1.3 Isquemia/ Reperfusão intestinal e lesão pulmonar 

 

Isquemia e reperfusão intestinal é uma condição clínica de alto risco de 

morte, induzida por diversas causas. Pacientes com histórico de arritmias 

cardíacas, aterosclerose, hipovolemia, sepse, trombose, embolia arterial assim 

como aqueles submetidos a cirurgias recentes, traumas graves e 

transplantados, possuem um alto risco de desenvolverem isquemia intestinal.  

Esta condição ocorre quando o suprimento sanguíneo para os intestinos é 

inadequado, resultado de lesões que afetam uma ou mais das três artérias 

mesentéricas: a artéria celíaca (AC), a artéria mesentérica superior (AMS) e a 

artéria mesentérica inferior (AMI) (BYARD, 2012; LOFFROY et al., 2010; 

VOLLMAR; MENGER, 2011;). 

A artéria mesentérica superior (AMS) é uma das ramificações da aorta 

abdominal considerada a principal via de aporte sanguíneo para o intestino, 

responsável pelo suprimento sanguíneo do pâncreas, intestino delgado e parte 
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do cólon. Nesse sentido, a obstrução desta artéria (AMS) está entre os eventos 

isquêmicos intestinais com maior capacidade lesiva para o organismo (BYARD, 

2012; VOLLMAR; MENGER, 2011).  

Nas últimas décadas, cerca de 60 a 80% das mortes ocorridas em 

hospitais são decorrentes de isquemia e reperfusão intestinal (BYARD, 2012; 

VOLMAR; MENGER, 2011). A Associação Americana de Gastroenterologia 

classifica Isquemia e reperfusão intestinal em três subgrupos de acordo com 

suas características: isquemia mesentérica aguda, isquemia mesentérica 

crônica e colite isquêmica. A perfusão sanguínea deficiente no intestino e 

sequelas associadas à hipóxia, como translocação bacteriana, inflamação local 

e sistêmica são características comuns destas enfermidades. No entanto, cerca 

de 85% dos casos de isquemia entérica (intestinal) são caracterizados como 

isquemia mesentérica aguda. (BYARD, 2012; VOLMAR; MENGER, 2011; 

STANILOAE, 2012). 

 Órgãos vitais como coração, cérebro, rim, fígado e pulmão são 

sensíveis às condições de hipóxia geradas por lesões isquêmicas.  Podemos 

citar o pulmão como um dos principais órgãos alvo de isquemia e reperfusão 

(HALLDORSSON et al., 2000; HUDSON; STEINBERG, 1999; PARKS et al., 

1982; SCHWARZ; ALBERT, 2004; SHERIDAN et al., 2008; VAN SOEREN et 

al., 2000). Alguns estudos experimentais e clínicos são compatíveis com a 

hipótese de que o pulmão esteja relacionado com a manutenção da resposta 

inflamatória no organismo (ABRAHAM, 2003; CHIUMELLO et al., 1999; 

MUEHLSTEDT et al., 2002). 

A lesão pulmonar aguda (ALI- Acute Lung Injury) pode ocorrer por meio 

de um insulto direto no parênquima pulmonar resultante de pneumonia, 

aspiração-inalação gástrica ou indiretamente como resultado de uma resposta 

inflamatória sistêmica associada à isquemia e reperfusão intestinal.  Nesse 

último caso, a lesão pulmonar aguda é agravada pelo fato deste órgão receber, 

após o débito cardíaco, todos os mediadores inflamatórios e espécies reativas 

do oxigênio liberadas durante o período isquêmico (DAO-FEN BEN et al., 2010; 

FELTES et al., 2012; REISS, et al., 2012). 

A inflamação aguda no pulmão pode agravar, resultando na Síndrome 

do Desconforto Respiratório Agudo (ARDS- Acute Respiratory Distress 

Syndrome), descrita como um processo inflamatório do parênquima pulmonar, 
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caracterizado principalmente por uma situação de hipoxemia grave 

acompanhada do acúmulo de neutrófilos e monócitos, além de um 

extravasamento eritrocítico e de proteínas plasmáticas. A evolução deste 

processo inflamatório em pacientes que desenvolveram a Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo pode levar à falência múltipla de órgãos 

(HALLDORSSON et al., 2000; HASLETON; ROBERTS, 1999; HUDSON; 

STEINBERG, 1999; PARKS et al., 1982; SCHWARZ; ALBERT, 2004; 

SHERIDAN et al., 2008; VAN SOEREN et al., 2000). 

 Mediadores inflamatórios, como citocinas, quimiocinas, mediadores 

lipídicos, fragmentos do complemento, neuropeptídeos e fatores de 

crescimento, ocupam lugar de destaque na modulação desta reação 

(BERNARD et al., 1999; DE PERROT et al., 2003). Neste contexto, as células 

recrutadas para o pulmão liberam um amplo espectro de mediadores 

inflamatórios e de enzimas, desencadeando a reação inflamatória pulmonar 

propriamente dita (WAGNER et al., 2002; WHEELER et al., 1998). 

Estudos indicam aumento da expressão de moléculas de adesão no 

endotélio pulmonar, durante a isquemia como evento fundamental para o 

recrutamento e ativação de neutrófilos. (CARDEN; GRANGER, 2000; DE 

PERROT et al., 2003; HASLETON; ROBERTS, 1999;). Moléculas de adesão 

como as P-selectinas, ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) e CD18 (2- 

integrina) quando bloqueadas durante a reperfusão, podem reduzir a injúria no 

pulmão (CONDLIFFE et al., 1996; HUGHES, et al., 2007; MINAMIYA et al., 

1998). O bloqueio das E-selectinas e L-selectinas também pode ser benéfico 

após algumas horas de reperfusão quando os neutrófilos apresentam um papel 

preponderante na indução da injúria (REIGNIER et al., 1997).  

 

1.4 Modelo Experimental  

 

  Atualmente, o protocolo de indução experimental de isquemia e 

reperfusão intestinal está bem estabelecido.  Muitos modelos animais dentre os 

quais, suínos (HARKIN et al., 2001; TADROS et al., 2003), equinos (DARIEN et 

al., 1995) e roedores (FEINMAN et al., 2010; GIELIS et al., 2014) vem sendo 

utilizados para elucidar os mecanismos pelos quais ocorrem as lesões em 

resposta a isquemia e reperfusão.  Em modelos murinos, a indução da 
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isquemia e reperfusão intestinal consiste na obstrução da artéria mesentérica 

superior durante 45 minutos (isquemia) seguida da liberação do fluxo 

sanguíneo (reperfusão).  Como consequência, ocorre uma reação inflamatória 

sistêmica, proporcionando uma reatividade inflamatória pulmonar. Modelos 

utilizando ratos ou camundongos aumentaram nos últimos anos, visto às 

diversas condições favoráveis, tais como: baixo custo, variabilidade de 

linhagens e a disponibilidade de transgênicos e nocautes genéticos. Várias 

linhagens isogênicas são utilizadas para elucidar tais mecanismos, porém não 

são suficientes para podermos estrapolar estes mecanismos à população 

humana as quais apresentam uma constituição genética heterogenea.  

 O grupo de pesquisadores do laboratório de Imunogenética estuda há 

vários anos o controle genético da imunidade inata, especificamente da reação 

inflamatória aguda, por meio da utilização de linhagens heterogêneas de 

camundongo fenotipicamente selecionadas para a alta (AIRmax) ou baixa 

(AIRmin) reatividade inflamatória aguda à partícula de poliacrilamida (biogel) 

(BIOZZI et al., 1998; IBAÑEZ et al., 1992, STIFFEL et al., 1990). Assim, é 

possível estudar nestas linhagens fenótipos complexos, multifatoriais, 

relacionados às doenças inflamatórias, infecciosas, auto-imunes e neoplasias. 

Estas linhagens de camundongos diferem na capacidade de desenvolver 

resposta inflamatória aguda (AIR- Acute Inflammatory Response) em resposta 

à inoculação subcutânea de Biogel (gel de poliacrilamida, quimicamente inerte 

e não imunogênico) e apresentam também diferenças marcantes na 

susceptibilidade ao desenvolvimento de infecções (ARAUJO et al., 1998; 

BORREGO et al., 2006), tumores (BIOZZI et al., 1998; MARIA et al., 2003; 

RIBEIRO et al., 2005) na capacidade de reparo do DNA frente á efeitos 

genotóxicos (KATZ, 2012) e mielotoxicidade na medula óssea (Katz et al., 

2014). 

As linhagens AIRmax e AIRmin foram obtidas por Seleção Genética 

Bidirecional a partir de uma população geneticamente heterogênea (F0) 

constituída por cruzamentos equilibrados entre oito linhagens isogênicas (A/J, 

BALB/cJ, C57BL/6J, CBA/J, DBA/2J, P/J, SJL/J e SWR/J. Cada camundongo 

da F0 apresentava a combinação aleatória de 12,5% do pool dos genes das 

linhagens isogênicas parentais. A partir desta população F0, foram 

selecionados aqueles animais que apresentaram alta ou baixa reatividade 
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inflamatória aguda (AIR), segundo o número de leucócitos infiltrados e a 

concentração de proteínas extravasadas em resposta à injeção subcutânea de 

Biogel (IBAÑEZ et al., 1992; RIBEIRO, 1994; STIFFEL et al., 1990;) (Figura 3). 

 

Figura 3– Demonstração esquemática da origem da população F0, a qual originou 

Seleção AIR (Acute Inflammatory Response) 

 

 

 

 

Os acasalamentos dos animais escolhidos nos extremos de resposta 

alta (AIRmax) ou baixa (AIRmin) foram repetidos em gerações consecutivas, 

até ser atingido o limite máximo de separação entre as duas linhagens. A partir 

da vigésima geração de acasalamentos seletivos, observou-se a conservação 

dos fenótipos extremos nas gerações posteriores, indicando que os genes 

relacionados aos caracteres selecionadores fixaram-se em homozigose em 

cada linhagem, contudo, o fundo genético heterogêneo foi mantido (BIOZZI et 

al., 1998; RIBEIRO, 1994). 

Durante o processo seletivo houve aumento progressivo da diferença 

fenotípica entre as duas linhagens AIR indicando que este caráter é 

quantitativamente regulado pela interação aditiva de vários genes que 

segregam independentemente e cujos alelos de efeito de alta ou de baixa 

FONTE: Baseado em IBAÑEZ et al., 1992. 
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reatividade inflamatória foram acumulados progressivamente durante o 

processo de seleção. Por métodos de genética quantitativa foi estimada a 

participação de 7 a 12 loci gênicos independentes (BIOZZI et al., 1998; IBAÑEZ 

et al., 1992) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Gráfico representativo da divergência entre as linhagens AIR com relação o 
número de células infiltradas e extravasamento proteico no local de 
aplicação ao biogel.  
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Fonte : Modificado de BIOZZI et al., 1998 

 

A diferença fenotípica entre as duas linhagens deu-se, sobretudo, no 

número médio de leucócitos migrantes ao sítio de injeção do Biogel, tendo 

como células predominantes os neutrófilos. Essa diferença foi 

aproximadamente de 20 vezes a favor dos camundongos AIRmax. Análises 

quantitativas recentes da resposta inflamatória na geração F65 demostraram a 

conservação da diferença fenotípica entre as duas linhagens.  O número 

elevado de neutrófilos encontrado no exsudato dos camundongos AIRmax 

tratados com Biogel é decorrente da convergência de três fatores principais: (i) 

maior capacidade da medula óssea em produzir neutrófilos maduros; (ii) maior 

produção de fatores quimiotáticos pelas células residentes ou infiltradas e (iii) 

maior resistência a apoptose das células do exsudato (RIBEIRO et al., 2003). 

Assim, o objetivo deste estudo foi o de ampliar a caracterização dos 

mecanismos que regulam a inflamação aguda local ou sistêmica produzida 

pela indução de hipóxia após isquemia e reperfusão intestinal utilizando como 
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modelo experimental as linhagens AIR. Neste sentido, avaliamos a participação 

do fator de transcrição HIF-1, proteínas pro- e anti-inflamtórias bem como 

uma possível translocação bacteriana decorrente da hipóxia.  

A nossa hipótese é a de que genes expressos em condições de hipóxia 

interfiram ou mesmo modulam as reações inflamatórias locais ou sistêmicas 

neste modelo animal. 

  

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 Objetivo
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2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar os mecanismos que regulam a inflamação aguda sistêmica 

produzida pela indução de hipóxia após isquemia e reperfusão intestinal e 

avaliar a participação do fator de transcrição HIF-1 na modulação da reação 

inflamatória aguda. 

 

2.2 Estratégias Experimentais 

 

i) Cinética da Reação inflamatória Aguda após I/R: avaliação dos 

leucócitos da circulação periférica; avaliação das células infiltradas no 

intestino e pulmão. 

ii) Avaliação de mecanismos fisiopatológicos que envolvam as lesões 

proporcionadas pela I/R intestinal: microcirculação; translocação 

bacteriana. 

iii) Avaliação dos genes de citocinas inflamatórias, como também genes 

expressos em condições de hipóxia, no intestino e pulmão. 

iv) Análises qualitativas e quantitativas das proteínas expressas no pulmão, 

Identificação por Western blotting ou Citometria de Fluxo do HIF- 1α.



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Camundongos 

 

 Camundongos AIRmax e AIRmin, machos de 8 a 12 semanas de idade, 

mantidos no biotério do Laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan em 

condições padrões, recebendo dieta de camundongo Nuvital® e água ad 

libitum. Todos os procedimentos com animais foram aprovados pela Comissão 

de Ética Experimentação Animal do ICB/USP (Protocolo nº 039/2010) e 

Instituto Butantan. (Protocolo nº 751/10). 

 

3.2 Indução da Isquemia e Reperfusão Intestinal (I/R) 

 

 Os animais foram anestesiados com a associação de Quetamina e 

Xilazina nas doses de 10 mg/kg e 100 mg/kg, respectivamente. Após 

laparotomia mediana e desvicerização, foi realizada a obstrução da artéria 

mesentérica por 45 minutos com oclusor vascular “Vascu Satt” nº 1001-531 

(Scalan Internat, Minn, USA). Após o período isquêmico (45 minutos), a pinça 

vascular foi retirada para a restauração do fluxo sanguíneo (reperfusão). A 

incisão mediana foi suturada e foi injetado 1 mL de salina estéril 

subcutaneamente para re-hidratação. Após tempos variados da reperfusão (0 

1, 4 e 24 horas), os animais foram anestesiados e mortos por dessangramento 

da aorta abdominal e a reação inflamatória local e sistêmica foi avaliada. Os 

grupos controles constituíram de animais falso-operados e não manipulados 

(basais). Os procedimentos realizados após anestesia, nos animais falso 

operados foram: laparotomia e devicerização. As análises destes animais 

foram realizadas de acordo com o tempo de reperfusão estipulado para os 

animais isquêmicos. 

 

3.2.1 Perfusão pulmonar 

 

Para avaliar a resposta inflamatória pulmonar, os animais foram 

previamente anestesiados e o leito pulmonar dos animais foi perfundido com 10 

mL/minuto de PBS através do ventrículo direito atingindo a artéria pulmonar. 

Como resultado da perfusão, o sangue circulante nos pulmões é expelido, o 

qual é observado pela coloração branca ao final do procedimento. Assim 
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podemos restringir a análise às células residentes do parênquima e as células 

infiltradas no pulmão. 

 

3.3 Determinação da atividade da mieloperoxidase (MPO) 

 

Após a indução da isquemia e reperfusão, o pulmão perfundido e íleo 

terminal foram retirados, lavados em PBS e homogeneizados (Politron- 

BRINCKMAN) por 40 segundos em 1 mL de Brometo de 

Hexadeciltrimetilamônio (HTAB), a 0,5%, em EDTA (10 mM). Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas a 12000 x g, durante 10 minutos a 4 oC. A 

atividade de MPO foi determinada no sobrenadante. 

 O ensaio de MPO foi conduzido em placa de 96 poços, na qual foram 

adicionados 10 µL da amostra em duplicata e 200 µL de tampão substrato, 

constituído de: tampão fosfato a 50 mM, pH 6.0, peróxido de hidrogênio a 

0,1%, orto-dianisidina 1,3% em H2O. Após 5 minutos, a reação foi interrompida 

com a adição de 50 µL de solução de azida sódica, a 1,3% em H2O. Os valores 

de atividade de MPO foram expressos pelo valor das absorbâncias, obtidas a 

450 nm em leitor de ELISA (Bio-Tek Instruments). 

 

3.4 Obtenção das células do sangue  

 

Amostras de sangue foram colhidas do plexo retro orbital por meio de 

pipeta Pasteur embebida em citrato de sódio a 3% (3 g de citrato de sódio 

anidro, 1 mL de solução de formaldeído comercial 37%, 100 mL de água 

destilada). O número de leucócitos foi determinado em câmara 

hemocitométrica (Malassez) com diluição na proporção de 1:20 em Azul de 

Metileno 1% em ácido acético a 1%.  

 

3.5  Contagem diferencial dos leucócitos 

 

Os diversos tipos celulares presentes na circulação periférica foram 

determinados por meio da coloração em lâminas. Uma gota de sangue (25 µL) 

foi colocada sobre a lâmina e com o auxílio da borda de outra lâmina fazendo 

um ângulo de 45o graus foi feita uma extensão sanguínea seguidamente corada 
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com Panótipo (Laborclin®). Com auxílio de microscopia óptica foram contadas 

no mínimo 200 células para cada amostra.  A contagem diferencial dos 

leucócitos foi expressa em valores absolutos (leucócito/mm3 de sangue).  

 

3.6 Expressão Gênica por PCR em Tempo Real (Real Time PCR) 

 

3.6.1 Extração de RNA Total 

 

 Aproximadamente 100 mg do tecido pulmonar e intestinal (íleo terminal) 

de cada animal foi retirado e picotado em 1 mL de Trizol (Invitrogen). As 

amostras foram centrifugadas a 12.000 x g durante 10 minutos a 4o C. O 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo, e incubado por 5 minutos à 

temperatura ambiente. Após a incubação, adicionou-se 0,2 ml de clorofórmio 

(MERCK) para cada 1 mL de Trizol. As amostras foram submetidas à agitação 

e então centrifugadas por 15 minutos a 12000 x g. O sobrenadante foi 

novamente transferido para outro tubo eppendorf e o RNA precipitado em 0,5 

mL de álcool isopropílico (MERCK) para cada 1 mL de Trizol. A mistura da 

solução foi feita por inversão após a incubação de 10 minutos à temperatura 

ambiente, em seguida centrifugou-se a 12000 x g por 10 minutos a 4 C. O 

precipitado de RNA foi lavado por 5 minutos a 7500 x g com 1 mL de etanol a 

75% gelado para cada 1 mL de Trizol. Após a secagem, adicionou-se 50 µL de 

água livre de RNAse para dissolver o precipitado. A concentração do RNA total 

purificado foi determinada em espectrofotômetro (260/280 nm) e a integridade 

ou a qualidade das preparações foi verificada por eletroforese em gel de 

agarose 1% em TBE seguida por coloração com brometo de etídeo. O material 

foi estocado a -80 oC até o processamento para a obtenção de cDNA. 

 

3.6.2 Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

A síntese de cDNA foi realizada por transcrição reversa a partir do RNA 

total purificado.  Para tanto, 10 µL contendo 1 µg de RNA foram adicionados a 

1 l de oligo (dT) (50 mM), 2 L de água livre de RNAse e 1 L de dNTP 10 

mM (Desoxirribonucleotídeos Fosfatados). As amostras foram homogeneizadas 

e incubados por 5 minutos a 65 ºC. Após o período de incubação adicionou-se, 
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4 L de tampão específico 5x concentrado (250 mM Tris- HCL pH 8,3; 375 mM 

KCL e 15 mM MgCl2), 1 L de DTT 0,1 M (dithiothreitol) e 1 L da enzima 

SuperScript (200 U/mL) (Invitrogen). As amostras foram incubadas em 

aparelhos termocicladores a 50 ºC por 50 minutos e a reação foi bloqueada por 

uma incubação de 15 minutos a 70 ºC.   

 

3.6.3 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-Time PCR) 

 

Para cada amostra de 2 L do cDNA (diluição 1:2) foi adicionada uma 

solução contendo as sequências sintéticas específicas ou primers a 5 M (1 L 

de cada primer); 12,5 L do Platinum SYBR Green qPCR Supermix-UDG 

(Invitrogen), e água livre de RNA para ajustar o volume final de reação em 25 

L por tubo. 

As reações foram incubadas no termociclador PT-200 (MJ Research, 

Inc. Whatertown, MA, EUA) e submetidas inicialmente a uma fase de ativação 

da enzima polimerase a 95 C por 15 min. (“hot start”). A amplificação das 

sequências alvo ocorreu em 50 ciclos constituídos de etapas sucessivas de 

desnaturação (95 C por 20 segundos), anelamento (55 C por 20 segundos) e 

extensão (72 C por 1 min). A fluorescência do SYBR Green incorporada ao 

material dupla fita amplificado a cada ciclo foi detectada na etapa de extensão 

pelo aparelho Chromo 4 (MJ Research, Inc. Whatertown, MA, EUA).  

Os resultados foram analisados no programa “Opticon Monitor Analysis 

Software 2.03” e a cada amostra foi atribuído um valor de CT (“Cycle 

Threshold”) referente ao número de ciclos necessários para que a 

fluorescência incorporada às duplas fitas amplificadas ultrapasse a 

fluorescência de fundo das reações, ou seja, no início da fase Log de 

amplificação das sequências alvo.  

 

3.6.4 Cálculo da expressão relativa 

 

A expressão dos genes estudados foi estimada por meio do método 

comparativo do Cycle Threshold (cT). 
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Tabela 1- Sequência dos primers utilizados na reação de qPCR 

 

Gene Primer (5’-3’) 

Ciclofilina F: AGCGTTTTGGGTCCAGGAAT 

R: AAATGCCCGCAAGTCAAAAG 

2 microglobulina, F: TAGCCGGCTTGTATGCTATC 

R: GAGTGTGAGCCAGGATATAG 

Gapdh F: AGACGGCCGCATCTTCTTGTGC 

R: TACGGCCAAATCCGTTCACACCG 

Rps29 F: TCTACTGGAGTCACCCACGGAAGT  

R: GTCAGTCGAATCCATTCAAGGTCGC  

Hif1a F: TATGGAGGCCAGAAGAGGGTAT 

R: CCCACATCAGGTGGCTCATAA 

Hif1b (Arnt) F: TGGCTCCTACAAGCCATCTT 

R: CATACACCACCCGTCCAGT 

Vhl F: GCAAAGCTTCAGTCCCTCCT 

R: AACAAGGCCTGAGCTTCAT 

Vegfa F: GTCCCATGAAGTGATCAAGTTCA 

R: ATCCGCATGATCTGCATGG 

Il1b F: TTGACGGACCCCAAAAGATG 

R: AGAAGGTGCTCATGTCCTCA 

Il6 F: GTTCTCTGGGAAATCGTGGA 

R: TGTACTCCAGGTAGCTATGG 

Il10 F: ATGAAGGACTTTAAGGGTTACTTG 

R: TAGACACCTTGGCTTGGAGCTTA 

Tnfa F: TCTCATCAGTTCTATGGCCC 

R: GGGAGTAGACAAGGTACAAC 

Ifng F: GCTCTGAGACCATGAACGCT 

R: AAAGAGATAATCTGGCTCTGC 

Tgfb1 F: ACCGCAACAACGCCATCTAT 

R: GTAACGCCAGGAATTGTTGC 

Cox2 F: ACACACTCTATCACTGGCACC 

R: TTCAGGGAGAAGCGTTTCC 

Icam1 F: CACGCTACCTCTGCTCCTG 

R: AAGGCTTCTCTGGGATGGAT 
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Pequenas variações relativas às diferenças na quantidade do RNA total 

dos genes alvo foram corrigidas por normalização. Para normalização dos 

genes alvos foram testados quatro primes de genes constitutivos sendo eles: 

eta 2 microglobulina (B2m), Gliceraldeído -3- fosfato dehidrogenase (Gapdh) 

Ciclofilina e Proteína Ribossomal S 29 (Rps29). No entanto, os genes 

constitutivos que se adequaram para as análises do intestino e pulmão foram a 

Ciclofilina e a Beta 2 microglobulina, respectivamente. Pelos valores do Cycle 

Threshold (cT) calculou-se o Delta cT (∆cT) para cada amostra de cDNA, que 

consiste na diferença entre o cT do gene de interesse e do gene constitutivo 

(∆cT = cT‹gene alvo› - cT ‹gene constitutivo›). A expressão dos genes entre vários 

grupos experimentais foi determinada pela comparação entre o ∆cT das 

amostras em diferentes condições experimentais e o ∆cT do grupo controle 

(calibrador): ∆∆cT= ∆cT‹teste›– ∆cT‹calibrador›: a expressão relativa, portanto, é 

igual 2-∆∆cT (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001). Como calibrador utilizamos o valor 

da média dos ∆cT dos animais AIRmin basais para todas as condições. 

 

3.7 Citometria de fluxo para identificação das células Ly6G+CD11b+HIF-1α+ 

 

3.7.1 Extração das células do pulmão por colagenase  

 

Após indução de 45’ de isquemia e 2 horas de reperfusão os pulmões 

foram perfundidos, segundo ítem “3.2.1 Perfusão pulmonar”. Em seguida os 

pulmões foram picotados e incubados com 3 mL de colagenase (1 A SIGMA) a 

0,25 mg/mL em placa de Petri de 35 mm de diâmetro por 45 minutos à 37oC. A 

atividade da colagenase foi bloqueada com 1 mL de PBS com 20% de SBF 

(soro bovino fetal).  O tecido pulmonar foi lavado por 5 vezes com PBS 20% e 

as suspensões celulares foram centrifugadas a 250 x g em 10 mL de PBS 20% 

SBF. O precipitado celular foi ressuspendido em 1 mL de PBS 2% SBF. Para 

determinar a concentração de células viáveis uma alíquota da suspensão foi 

utilizada na contagem por exclusão com azul de tripan 1% em câmara 

hemocitométrica de Malassez. Os resultados foram expressos como células 

por mL. 
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3.7.2 Marcação extracelular com anti- Ly6G e anti- CD11b 

 

 Alíquotas de 100 L das suspensões (107 células/mL) foram incubadas com 

anticorpo bloqueador da porção Fc CD16/CD32 (Fcγ III/II clone :93) por 10 

minutos a 4 ºC. Em seguida as suspenções celulares foram marcadas com 

anticorpos monoclonais dirigidos contra: granulócitos-Ly-6G (GR-1, clone: RB6) 

e receptor da cadeia  de Mac-1 CD11b (clone: Mi/70), marcados com 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) e aloficocianina (APC), respectivamente. 

Como isótipos controles foram utilizados: IgG2b de rato (clone: A95-1) marcado 

com FITC ou APC. Os anticorpos utilizados para marcação extracelular foram 

obtidos da PharMingen.  

 

3.7.3 Marcação intracelular com anti- HIF 1-α 

 

 Após marcar as moléculas de superfície celular com anti- Ly6G e anti- 

CD11b, as células foram fixadas adicionando à suspensão 0,5 mL de 

paraformaldeído a 4% por 10 minutos. Para permeabilização, as suspenções 

foram centrifugadas a 250 x g e as células ressuspendidas em 2 mL de 

saponina a 0,05%.  Em seguida, foi realizada a marcação intracelular com o 

anticorpo monoclonal dirigido contra o Fator de Transcrição HIF 1-α (R&D 

Systems), marcado com ficoeritrina (PE). Como isótipos controles foram 

utilizados: IgG2b de rato (clone: A95-1) marcado com PE. 

O registro de 10000 células foi adotado utilizando o FACS Canto II e as 

análises foram obtidas com auxilio do programa Flow Jo® (Becton-Dickinson).  

 

3.8 Quantificação do conteúdo proteico total das células do pulmão 

 

 Os pulmões dos animais dos grupos basal, falso operado e isquêmico de 

ambas as linhagens foram submetidos ao processo de extração proteica por 

meio da lise celular com tampão contendo 8M de ureia, 4% de CHAPS, 40 mM 

de Tris base e 40 mL de H20 destilada). O lisado obtido foi submetido à 

centrifugação a 12500 g por 10 minutos e os sobrenadantes foram congelados 

a -80 oC.  A concentração proteica foi determinada pela técnica de Ácido 

Bincicônico (BCA), utilizando placa de 96 poços. Foram adicionados 25 µL das 
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amostras ou 25 µL de Albumina Sérica Bovina (BSA) 1000 µg/mL para 

determinar a curva Padrão, as quais foram respectivamente diluídas em série 

(Log 2). Após adição dos reagentes a placa foi transferida para a estufa à 37ºC 

e incubada por 30 minutos. Decorrido este tempo, as densidades óticas das 

amostras foram determinadas a 520 nm (Labsystem). Baseado na curva 

padrão foi determinado a concentração proteica das amostras. 

 

3.8.1 Análise de proteínas por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-

PAGE) em duas dimensões (Gel-2D) 

 

 As amostras de proteínas obtidas dos pulmões dos animais AIRmax e 

AIRmin referentes aos grupos experimentais e controles, foram submetidas a 

eletroforese em gel de poliacrilamida (BioRad) e aplicadas de 40 g a 100 g 

(de acordo com a concentração de proteína obtida), ao terminal catódico de 

membranas de gel de gradiente imobilizado de pH (immobolized pH gradient 

gel IPG, (GE Healthcare Life Sciences) na faixa de pH 3 a 10.  As fitas foram 

reidratadas por 18 horas à temperatura ambiente, utilizando tampão de 

reidratação (8M de uréia, 1M de DTT, 2% de CHAPS e 0,5% de tampão IPG) e 

a eletro-focalização foi realizada por 18-20 h a 32000 Vh, utilizando uma 

unidade IPGphor (Amershan bioscience®). Em seguida, os géis foram 

equilibrados por 10 minutos em tampão contendo: 2% de SDS, 50 mM de 

TRIS-HCl pH 8,8, 6M de UREIA, 30% de glicerol, 0,01% azul de Bromofenol e 

100 mg DTT (Dithiothreitol) e por mais 10 minutos em tampão contendo: 2% de 

SDS, 50 mM de TRIS-HCl pH 8,8, 6M de UREIA, 30% de glicerol, 0,01% azul 

de Bromofenol e 250mg de iodoacetamida. Para a eletroforese em segunda 

dimensão, as fitas foram colocadas sobre o gel de poliacrilamida-dodecil sulfato 

de sódio (SDS-PAGE) a 12,5% em unidade de eletroforese ETTAN DALTsix 

(GE Healthcare Life Sciences) o qual foi submetido a uma corrente elétrica de 

600 V 30 mA por 1h e em seguida 600 V 80mA por aproximadamente 3hs.  
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3.8.2 Coloração dos géis de proteína com nitrato de prata 

 

Os géis foram fixados overnight com 50% de metanol 12% de ácido 

acético e formaldeído 37% overnight. Após a fixação, os géis foram lavados 

com uma solução de 30% de etanol durante 1 minuto no forno de micro-ondas 

e mantidos sob agitação constante à temperatura ambiente por 5 minutos. Em 

seguida, os géis foram sensibilizados por 1 minuto no forno de micro-ondas 

com uma solução de 0,02% de tiosulfato de sódio e agitados à temperatura 

ambiente por 2 minutos. Após a sensibilização, os géis foram lavados 2x com 

água destilada e incubados em 0,2% de nitrato de prata por 30 segundos em 

forno de micro-ondas e 5 minutos no agitador à temperatura ambiente. Lava-se 

novamente com água destilada e acrescenta-se uma solução reveladora 

contendo 0,05% de formaldeído e 3% de carbonato de sódio. Por fim, a reação 

foi interrompida com 12% de ácido acético e 50% de metanol. As imagens dos 

géis foram obtidas no ImageScanner III (GE Healthcare) e estas foram 

analisadas no programa de análise ImageMaster 6.0®. 

Aqueles spots que apresentaram diferenças qualitativas e quantitativas 

entre os géis 2D de AIRmax e AIRmin foram extraídos e digeridos com tripsina 

para a realização do sequenciamento por Espectrometria de Massas. Esta 

análise foi realizada no Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) do Centro 

Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), sob a coordenação da 

Dra. Adriana Franco Paes Leme. 

 

 

3.9 Microscopia Intravital 

 

As interações leucócito-endotélio foram avaliadas por meio do ensaio de 

microscopia intravital.  Após a indução da isquemia por 45 minutos seguidas de 

tempos variados de reperfusão (30 minutos, 1 e 2 horas) os camundongos 

foram anestesiados com uma associação de Cloridrato de Quetamina e 

Xilazina (de 10 mg/kg e 100 mg/kg respectivamente). Anestesiados, os 

camundongos foram submetidos a uma laparotomia mediana expondo o 

mesentério. A preparação foi mantida sobre uma placa com temperatura 

controlada (37 °C), dotada de uma área transparente, através da qual o leito 
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microvascular foi visualizado (BAEZ et al., 1973). O mesentério exposto foi 

mantido úmido e aquecido por irrigação com solução tampão de Ringer-Locke, 

a 37 °C, em fluxo de 2 mL/min. Esta preparação foi montada em um 

microscópio (Zeiss Axioskop) equipado com uma câmera para captação de 

imagens (JVC TK-C600). As imagens foram transmitidas a um aparelho de 

televisão ligado a um gravador de vídeo, e a um computador provido de um 

programa de análise de imagens (KONTRON, KS 300).  

Uma a três vênulas pós-capilares foram selecionadas aleatoriamente 

(diâmetros entre 20-40 μm, e comprimento de, pelo menos, 100 μm) foram 

observadas em cada animal.  

Foram avaliados o rolamento dos leucócitos e a adesão ao endotélio 

vascular. Os leucócitos em rolamento foram contados durante um período de 3 

minutos. Consideramos leucócitos aderidos os que estavam estagnados por 

um tempo maior que 30 segundos ao longo dos 100 μm do vaso. Os resultados 

foram expressos pela média de células contadas. 

 

3.10 Translocação Bacteriana 

 

Após a indução da I/R intestinal em condições estéreis, os animais foram 

anestesiados e submetidos a uma laparotomia mediana. Em seguida foram 

coletados os linfonodos mesentéricos e o baço. Após a pesagem dos órgãos 

estes foram macerados em homogeneizadores teciduais em um volume de 500 

µL de tampão fosfato estéril pH 7,2. Alíquotas de 100 µL foram semeadas em 

duplicata, em placas de Petri (15x100 mm) contendo meio de cultura ágar 

MacConkey ou ágar Sangue. As placas foram incubadas a 37 ºC por 24 horas. 

Em seguida foi realizada a contagem das colônias bacterianas crescidas nas 

placas, a identificação das colônias por meio de coloração de Gram e 

identificação bioquímica (lactose, glicose gás, urase triptofano desaminase, 

lisina descarboxilase, indol, citrato e motilidade). A identificação das colônias e 

as análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Bacteriologia do 

Instituto Butantan em colaboração com a Dra. Márcia Regina Franzolin. 
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3.11 Análise Estatística 

 

Os dados foram expressos como média dos valores ± erro padrão. A 

análise de significância entre as médias foi realizada pelo teste paramétrico 

ANOVA. Diferenças com p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes.  

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS
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4.1 Cinética dos leucócitos da circulação periférica 

 

 O processo de seleção das linhagens AIRmax e AIRmin, cujo objetivo foi 

selecionar fenótipos extremos de alta ou baixa resposta inflamatória aguda 

local, propiciou a obtenção de linhagens de camundongos com diferença 

fenotípica de aproximadamente 20 vezes para o número de leucócitos 

infiltrados e 2,5 vezes para concentração de proteínas extravasadas ao local da 

injeção de Biogel P-100 (BIOZZI et al.,1998).  Este nível de diferença entre as 

linhagens vem sendo mantido nas gerações subsequentes à 30a geração em 

decorrência da manutenção dos acasalamentos seletivos ao longo de 65 

gerações. 

 Com objetivo de avaliar se essa divergência inflamatória entre as 

linhagens AIRmax e AIRmin observada após um estímulo local ao Biogel 

poderia também ser encontrada após a indução de hipóxia, nós avaliamos o 

desenvolvimento de uma resposta inflamatória sistêmica após a indução de 45 

minutos de hipóxia seguida de tempos variados de reperfusão entre 0 e 24 

horas. 

 Inicialmente avaliamos o número de leucócitos presentes na circulação 

periférica após I/Ri. Na figura 5A observamos uma diminuição acentuada e 

significativa (p<0,05) da concentração leucocitária logo após o término do 

período isquêmico (0h) nos camundongos AIRmax I/Ri como também nos 

AIRmax falso operados (FO). Por outro lado, os camundongos AIRmin não 

apresentaram alterações após ter decorrido este período (0h). A partir do 

momento em que o fluxo sanguíneo foi restituído pela desobstrução da artéria 

mesentérica superior houve um aumento progressivo do número de leucócitos 

circulantes nas duas linhagens, atingindo valores máximos em 1 h (AIRmin) e 4 

horas (AIRmax), apresentando, neste último período, uma diferença entre as 

linhagens AIRmax e AIRmin altamente significativa (p<0,001). Foi observado 

uma diferença significante (p<0,05) intra-linhagem (IR x FO) nos animais 

AIRmin, devido ao aumento do número de células dos camundongos 

submetidos à I/Ri em 1 hora após a reperfusão. Às 24 horas após a reperfusão 

em ambas as linhagens foram observados níveis basais de celularidade.  

Após traçar o perfil leucocitário na circulação periférica frente a I/R 

intestinal, nós avaliamos morfologicamente estes leucócitos. Apesar de não 
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existir uma diferença significante no número totais de leucócitos entre os 

camundongos isquêmicos e falso operados da linhagem AIRmax, foi possível 

observar no período de 4 horas uma diferença significante no número de 

neutrófilos (p<0,005) entre os grupos I/Ri, falso operados e basais. (Figura 

5B). Foi observado também um maior número de neutrófilos (p<0,05) na 

circulação periférica dos camundongos AIRmax quando comparados aos 

AIRmin. Neste sentido, podemos afirmar que houve uma mudança no tipo 

celular presente na circulação dos camundongos AIRmax submetidos a uma 

condição de hipóxia, sendo a população neutrofílica responsável por cerca de 

60% dos leucócitos totais. 

 

FIGURA 5 - Perfil temporal dos leucócitos da circulação periférica 
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4.2 Efeito da isquemia e reperfusão nas alterações de interações 

leucócito-endotélio na microcirculação do mesentério de 

camundongos AIRmax e AIRmin. 

 

 A isquemia e reperfusão está associada às alterações microvasculares 

caracterizadas pela dilatação das arteríolas, tráfico de leucócitos e 

extravasamento proteico das vênulas pós-capilares. Com o objetivo de avaliar 

as possíveis variações nos eventos inflamatórios que precedem a migração 

leucocitária após a indução de hipóxia, avaliamos o processo de rolamento e 

de adesão das células inflamatórias às vênulas mesentéricas após 45 minutos 

de isquemia seguidas de 30 minutos, 1 hora e 2 horas de reperfusão. Assim, 

através da microscopia intravital do mesentério, pudemos visualizar e analisar 

a microcirculação e a dinâmica das células em processo de quimiotaxia. 

 Na figura 6, estão mostrados os resultados do número de células em 

rolamento ou aderidas ao endotélio vascular. Observamos um maior número de 

células em rolamento nos camundongos AIRmin em condições basais (p< 

0.05) quando comparados aos AIRmax.  Aos 30 minutos de reperfusão o índice 

de adesão celular foi equivalente em ambas as linhagens, tanto no grupo 

isquêmico como no falso operado. 

Após 1 hora de reperfusão o nível de rolamento celular nos 

camundongos AIRmin I/Ri foi significantemente maior (p<0.001) quando 

comparados aos AIRmax I/Ri. No entanto, ao avaliar as células aderidas neste 

período observamos um aumento expressivo (4 vezes) nos camundongos 

AIRmax I/Ri (p<0,001) quando comparados aos seus controles intra-linhagem, 

como também quando avaliados junto aos animais AIRmin I/Ri. Em duas horas 

após a reperfusão nós observamos que as células dos camundongos AIRmin 

I/Ri reduziram o nível de rolamento celular, quando comparados aos seus 

respectivos valores em 1hora.  

  Nos períodos avaliados foi evidenciado maior número de células em 

rolamento no epitélio vascular mesentérico dos camundongos AIRmin, 

enquanto que a adesão celular nesta linhagem não sofreu variações durante os 

períodos avaliados. Já os Camundongos AIRmax não apresentaram alterações 

significantes no rolamento celular entre os períodos de reperfusão (30',1h e 

2h).  Por outro lado, foram evidenciadas variações na taxa de adesão celular, 
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as quais demostraram um aumento significativo em 1 hora seguida de redução 

em 2 horas após a restituição do fluxo sanguíneo. 
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FIGURA 6 - Interações leucócito endotélio na microcirculação: Rolamento e Adesão. 
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4.3 Avaliação da resposta inflamatória local à I/R intestinal 
 

4.3.1 Atividade da Mieloperoxidase no intestino (íleo terminal) 

 

 Antes de avaliar a inflamação pulmonar como alvo remoto dos efeitos da 

Isquemia e reperfusão intestinal, nós avaliamos o desenvolvimento da reação 

inflamatória à hipóxia no local da obstrução do fluxo sanguíneo.  Neste sentido, 

sabendo que a isquemia e reperfusão induziu um aumento da população 

neutrófilos na circulação, avaliamos, por meio da atividade da mieloperoxidase, 

o infiltrado inflamatório no intestino. Dentre os períodos avaliados no 

experimento anterior nós escolhemos o tempo de 4 horas de reperfusão, o qual 

apresentou um maior número de neutrófilos na circulação. Para tanto, foi 

quantificada a atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), como medida 

indireta de infiltrado neutrofílico, uma vez que esta enzima está estocada, em 

sua forma inativa, nos grânulos destas células.  Todavia, a MPO também está 

presente, mas em menor quantidade nos monócitos, os quais cessam sua 

produção durante o processo de maturação para macrófago. (BORREGARD, et 

al.,1982; DALLEGRI; OTTONELLO, 1997).  

Utilizando um fragmento de aproximadamente 4 cm do ílio terminal 

avaliamos atividade da mieloperoxidase (MPO). Observamos um aumento 

desta enzima no íleo terminal dos camundongos AIRmax submetidos a 

isquemia e reperfusão, o qual não foi observado nos camundongos controles 

desta mesma linhagem (basal e FO). Já os camundongos AIRmin não 

demostraram alterações significativas, na atividade da MPO (Figura 7). 
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Figura 7 - Atividade da mieloperoxidase no íleo terminal. 

 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30



#
*

D
O

(A
4
5
0
n

n
)

 

 

 

 

Atividade da mieloperoxidase no íleo terminal de camundongos AIRmax e AIRmin 

após 45 minutos de isquemia seguidos por 4 horas de reperfusão. Os resultados estão 

expressos como média ± erro padrão de 4 animais/grupo.  (*) diferença entre AIRmax 
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4.3.2 Avaliação da expressão dos genes envolvidos em condição de 

hipóxia e de inflamação aguda no intestino 

 

 Para dar continuidade à avaliação local da inflamação após a indução de 

hipóxia, nós avaliamos a expressão de alguns genes sabidamente envolvidos 

na modulação da resposta inflamatória aguda (Hif1a, Hif1b, Vhl, Il6, Il1b, Il10, 

Cox2 e Icam1). Inicialmente foram testados quatro genes para a escolha do 

melhor gene a ser utilizado como constitutivo na reação de PCR: β2 

microglobulina, Ciclofilina, Gapdh e Rps29. O gene codificador da Ciclofilina foi 

o que mais se adequou ao intestino. Como linha de corte para expressão 

gênica nós utilizamos somente as reações que apresentaram o valor de cT 

(cicle Threshold) inferior a 35 (cut off 35). 

Na figura 8 estão representados os valores de variação de expressão 

gênica relativa (2ΔΔCT). As diferenças inter-linhagens e intra-linhagens 

encontradas foram resultados de ativação ou supressão gênica em relação ao 

perfil do calibrador (AIRmin basal). 

Ao avaliar os níveis de expressão do complexo gênico do Hif1a, o qual 

compreende o translocador nuclear Hif1b (Arnt) e o regulador negativo Vhl, nós 

observamos uma maior expressão do gene codificador da proteína Von Hippel 

Lindau (Vhl) nos camundongos AIRmax basais, os quais estariam em situação 

de normóxia. Quanto aos genes Hif1a e Hif1b nós não observamos mudanças 

significativas relacionadas à ativação ou repressão gênica nas linhagens 

AIRmax e AIRmin. 

 Durante a análise dos genes que codificam as citocinas envolvidas na 

resposta inflamatória aguda, nós observamos uma expressão elevada do gene 

Il6 nos camundongos isquêmicos de ambas as linhagens quando comparados 

com seus controles falsos operados e basais. O gene Tnfa apresentou um 

aumento significativo da sua expressão nos animais AIRmax quando 

comparado ao seu controle falso operado. Já o gene Tgfb não apresentou 

diferenças significativa entre os grupos experimentais avaliados. Os genes dos 

mediadores inflamatórios Il1b, Il10 e da Cox2 apresentaram sua expressão 

acima de 35 ciclos, portanto não considerados na análise. 

 Sabendo que há uma maior migração leucocitária ao intestino (íleo 

terminal) dos camundongos AIRmax isquêmicos nós avaliamos o gene Icam1, 
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que codifica a molécula de adesão da superfamília das imunoglobulinas a qual 

interage com as integrinas presentes nos leucócitos. Nós observamos, uma 

ativação significante deste gene nos camundongos AIRmax I/Ri, quando 

comparado ao seu grupo controle (FO) ou à linhagem AIRmin I/Ri. 
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Figura 8 - Genes inflamatórios expressos em condições de Hipóxia no íleo terminal 

dos Camundongos AIRmax e AIRmin.  
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Expressão gênica relativa (2-ΔΔct) do íleo terminal em camundongos AIRmax e AIRmin 

após 45 minutos de isquemia seguidos por 4 horas de reperfusão. Os valores estão 

expressos como média ± erro padrão de 3 animais/grupo.  (*) diferença entre AIRmax 

e AIRmin (inter-linhagem), (#) diferença entre I/R e demais controles (intra-linhagem); 

(α) diferença entre o grupo experimental e o grupo Basal (não manipulado). 

  
AIRmax AIRmin 
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4.3.3 Translocação Bacteriana 

 

 Disfunções na microcirculação são determinantes para manifestação e 

propagação da isquemia e reperfusão intestinal.  Eventos característicos como 

falência da perfusão nutritiva, resposta inflamatória, comprometimento da 

função da barreira epitelial com translocação bacteriana podem levar a uma 

inflamação sistêmica agravando a injúria local e afetando órgãos à distância.  

Neste sentido, avaliamos a translocação de bactérias do trato 

gastrointestinal para os linfonodos mesentéricos (LNMs) e baço nos 

camundongos AIRmax e AIRmin submetidos ao procedimento de isquemia 

seguido de 4 horas de reperfusão e seus respectivos controles FO e basal. 

 O baço e linfonodos mesentéricos desses animais foram macerados e 

plaqueados em Ágar Sangue ou Ágar MacConkey para a identificação de 

enterobactérias. As placas foram então cultivadas por 24 horas e analisadas 

quanto ao número e característica das colônias. Após análise, observamos um 

maior número de unidades formadoras de colônias (CFU) nas culturas dos 

linfonodos mesentéricos (p<0,05) e baço oriundos dos animais isquêmicos 

AIRmax quando comparados aos seus controles falso operado e basal ou, 

ainda, aos animais AIRmin isquêmicos nas mesmas condições experimentais 

(Figura 9). 

Testes microbiológicos e bioquímicos das colônias encontradas nos 

grupos I/Ri revelaram cinco espécies de enterobactérias gram negativas 

presentes na microbiota do trato gastrointestinal: Escherichia coli, Proteus 

mirabilis, Klebisiella pneumoniae, Providencia sp e Staphylococcus (Tabela 1). 

Dentre as cinco espécies identificadas,  Klebisiella pneumoniae e Providencia 

sp mostraram-se ausentes nos LNMs e baço dos camundongos AIRmax. Já 

nos camundongos AIRmin apenas Proteus mirabilis esteve ausente.   

Ao avaliar a proporção das colônias das espécies bacterianas 

translocadas, verificamos uma predominância da espécie Escherichia coli em 

ambas as linhagens, representando 66% nos LNMs e 9% no baço dos 

camundongos AIRmax e 50% nos LNMs e 16% no baço dos camundongos 

AIRmin. 
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Figura 9 - Translocação Bacteriana: Unidades Formadoras de Colônias 
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Número de unidades formadoras de colônias por órgão: Homogenatos dos LNN e 
baço cultivadas em ágar Sangue ou MacConkey. (*) diferença entre AIRmax e AIRmin 
(inter-linhagem), (#) diferença entre I/R e demais controles (intra- linhagem); (α) 
diferença entre o grupo experimental e o grupo Basal (não manipulado). 

 
 

 

Tabela 2- Identificação das colônias em Linfonodos e baço de AIRmax e AIRmin 

submetidos à I/Ri. 

 
 

Bactérias 

 
AIRmax 

 
AIRmin 

 
LNMs 

 
Baço 

 
LNMs 

 
Baço 

 
Escherichia coli 

 
66% 

 
69% 

 
50% 

 
16,6% 

 
Proteus mirabilis 

 
34% 

 
1% 

 
ausente 

 
ausente 

 
Klebisiella pneumoniae 

 
ausente 

 
ausente 

 
9% 

 
33,3% 

 
Providencia sp 

 
ausente 

 
ausente 

 
12% 

 
50% 

 
Staphylococcus 

 
ausente 

 
29% 

 
28% 

 
ausente 

 

Identificação das colônias presentes no LNM e baço por análises bioquímicas e de 
Gram. Resultados expressos em porcentagens. 
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4.4 Avaliação da resposta inflamatória sistêmica pulmonar 

 

4.4.1 Cinética da atividade da Mieloperoxidase no pulmão 

 

  Diante do divergente perfil inflamatório observado entre as duas 

linhagens no local da indução da isquemia e reperfusão, evidenciado pela 

expressão gênica de citocinas inflamatórias, infiltrado inflamatório e 

translocação bacteriana, seguimos para a avaliação da inflamação em órgão 

remoto. 

  Assim, objetivando caracterizar o perfil da resposta inflamatória pulmonar 

aguda em camundongos AIRmax e AIRmin após a injúria promovida pela 

indução de isquemia e reperfusão da artéria mesentérica, avaliamos o infiltrado 

celular por meio da atividade da mieloperoxidase em tempos variados de 

reperfusão (0, 1, 4 e 24 horas).  

Na figura 10 podemos observar que o perfil da inflamação aguda no 

pulmão foi semelhante nas duas linhagens, atingindo o máximo de atividade 

enzimática às 4 horas pós-reperfusão. Os animais AIRmax I/Ri responderam 

mais eficazmente ao estímulo de I/Ri com níveis de MPO significativamente 

superiores (p<0,001) aos seus respectivos controles e aos animais AIRmin a 

partir de 1 hora de reperfusão sanguínea. Às 24 horas, todos os animais 

retornaram aos seus níveis basais. Os camundongos do grupo falso operado 

de ambas as linhagens apresentaram um equivalente infiltrado inflamatório 

sem alterações significativas durante toda a cinética, demonstrando que o 

processo cirúrgico não interferiu no infiltrado neutrofílico. 
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Figura 10 - Perfil temporal da migração de leucócitos no pulmão. 
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Perfil temporal da inflamação pulmonar por quantificação da atividade de 
mieloperoxidase (Densidade Ótica) em lisado tecidual. Camundongos AIRmax e 
AIRmin submetidos aos 45 minutos de isquemia seguidos por 0, 1, 4 e 24 horas de 
reperfusão. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão de 6 
animais/grupo) (*) diferença entre AIRmax e AIRmin (inter-linhagem), (#) diferença 
entre I/R e demais controles (intra-linhagem); (α) diferença entre o grupo experimental 
e o grupo Basal (não manipulado). 
 
 

 

 

 

 

AIRmax I/Ri AIRmax  FO AIRmin I/Ri AIRmin  FO   
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4.4.2 Cinética da expressão gênica do Pulmão após indução de isquemia 

e reperfusão 

 

Para avaliar a expressão dos genes envolvidos durante as condições de 

hipóxia no pulmão provocada pelo procedimento de isquemia da artéria 

mesentérica superior e posterior reperfusão, foram obtidas amostras de RNAm 

do tecido pulmonar total dos camundongos AIRmax e AIRmin. Seus 

respectivos cDNAs foram sintetizados para os ensaios de PCR em tempo real. 

Os genes escolhidos para a realização dos ensaios de expressão foram: Hif1a, 

Vhl, Vegfa, Hif1b, Tgfb, Tnfa, Il1, Il6 e Il10. Dentre os quatro constitutivos 

testados (β2 microglobulina, Ciclofilina, Gapdh e Rps29) o gene codificador da 

β2 microglobulina foi o que mais se adequou ao pulmão. Como linha de corte 

para expressão gênica nós utilizamos somente os genes que apresentaram o 

seu cT (cicle Threshold) com valor menor de 35. (cut off 35). 

 As figuras 11 e 12 representam os valores de variação de expressão 

gênica relativa em 2-∆∆Ct. As diferenças inter-linhagens e intra-linhagens 

encontradas foram resultados de ativação ou supressão gênica, com relação 

ao perfil do calibrador (AIRmin basal). 

Ao avaliar os níveis de expressão de AIRmax e AIRmim nos vários 

grupos experimentais, foi possível observar nos pulmões dos camundongos 

AIRmax submetidos à I/Ri um aumento significante da expressão do gene 

Hif1a. Ao avaliar pontualmente os tempos estabelecidos durante a cinética, foi 

evidenciado na linhagem AIRmax um aumento da expressão do Hif1a durante 

o período isquêmico, o qual representa somente a obstrução do fluxo 

sanguíneo (0 horas de reperfusão).  Nos períodos de reperfusão, os quais são 

caracterizados pela retomada do fluxo sanguíneo, nós observamos a 

progressão da expressão do Hif1a até 1 hora, sendo que nas horas 

subsequentes foi observado um platô, que se manteve até às 24 horas de 

reperfusão. 

 O gene supressor de tumor Vhl, que codifica a proteína Von Hippel-

Lindal (VHL) apresentou semelhante perfil de expressão entre as duas 

linhagens, porém, na linhagem AIRmin o pico de expressão deste gene ocorreu 

precocemente, durante o período de isquemia (0 horas de reperfusão), 

decaindo nas horas seguintes até os níveis basais. Já os camundongos 
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AIRmax atingiram pico de expressão desse gene entre 1 e 4 horas após o 

início da reperfusão. As expressões dos genes Hif1a e Vhl nos grupos 

controles (FO e basal) mostraram-se equivalentes em ambas as linhagens sem 

qualquer alteração significativa ao longo do período analisado. (Figura 11). 

 Na mesma figura, observamos que a linhagem AIRmax, durante a 

cinética, apresentou equivalente expressão do gene Hifb (Arnt) nos três grupos 

experimentais, I/Ri, FO e basal. Por outro lado, os camundongos AIRmin 

mostraram maior expressão deste gene no período de 0 horas, quando 

comparados aos seus controles basais e aos camundongos AIRmax I/Ri e FO 

neste mesmo período. Já o gene Vegfa não apresentou diferenças 

significativas entre as linhagens durante a cinética (Figura 11). 

 Na figura Figura 12, podemos observar a expressão gênica de algumas 

citocinas envolvidas na resposta inflamatória aguda produzida pela I/Ri.   Assim 

como no íleo terminal (intestino), observamos um aumento significativo dos 

níveis da expressão do gene da Il6 no pulmão dos camundongos isquêmicos 

após a liberação do fluxo sanguíneo (1, 4 e 24 horas de reperfusão), porém 

este aumento restringiu-se somente aos camundongos da linhagem AIRmax. 

Quanto ao gene Il1b nós não evidenciamos diferenças de expressão entre as 

linhagens AIRmax e AIRmin nos primeiros períodos da análise (0, 1 e 4horas), 

no entanto, após este período observamos um aumento expressivo em ambas 

as linhagens. Já a expressão da citocina multifuncional envolvida na 

proliferação e diferenciação celular, Tgfb, não sofreu variações significativas 

nos dois períodos analisados independente da conduta experimental. 

Não foi detectada a expressão gênica dos genes das citocinas Il10 e 

Tnfa nos tempos avaliados (dados não mostrados). 
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Figura 11 - Genes expressos em condições de Hipóxia no pulmão dos camundongos 

AIRmax e AIRmin. 
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Cinética da expressão relativa (2-ΔΔct) dos genes Hif1a, Hif1b, Vhl e Vegfa no pulmão 
dos camundongos AIRmax e AIRmin após 45 minutos de isquemia seguidos por 0, 1, 
4 e 24 horas de reperfusão.  Os valores estão expressos como média ± erro padrão de 
6 animais/grupo (*) diferença entre AIRmax e AIRmin (inter-linhagem), (#) diferença 
entre I/R e demais controles (intra-linhagem); (α) diferença entre o grupo experimental 
e o grupo Basal (não manipulado). 
 

AIRmax I/Ri AIRmax  FO AIRmin I/Ri AIRmin  FO   
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Figura 12 - Genes inflamatórios expressos em condições de Hipóxia no pulmão dos 

camundongos AIRmax e AIRmin. 
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Cinética da expressão relativa (2-ΔΔct) dos genes Il6, Il1b e Tgfb no pulmão dos 
camundongos AIRmax e AIRmin após 45 minutos de isquemia seguidos por 0, 1, 4 e 
24 horas de reperfusão.  Os valores estão expressos como média ± erro padrão de 6 
animais/grupo. (*) diferença entre AIRmax e AIRmin (inter-linhagem), (#) diferença 
entre I/R e demais controles (intra-linhagem); (α) diferença entre o grupo experimental 
e o grupo Basal (não manipulado). 
 

AIRmax I/Ri AIRmax  FO AIRmin I/Ri AIRmin  FO   
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4.4.3 Análise da expressão proteica do Fator de Transcrição HIF-1α nas 

células infiltradas no pulmão após indução de Isquemia e 

Reperfusão.  

 

Após evidenciar um significante aumento da expressão do gene Hif1a no 

pulmão dos camundongos AIRmax submetidos à indução de isquemia e 

reperfusão da artéria mesentérica superior, nos propusermos avaliar a 

expressão proteica intracelular deste fator de transcrição, o qual é responsável 

pela síntese de diversas proteínas inflamatórias. 

Nossas análises, até o presente momento, demonstraram uma maior 

mobilização leucocitária com predominância de granulócitos na circulação 

(Figura 5), intestino (Figura 7) e pulmão (Figura 8) dos camundongos AIRmax 

I/Ri. Neste sentido, para verificar a presença do HIF-1α nos neutrófilos 

infiltrados nos pulmões, células do parênquima pulmonar dos camundongos 

AIRmax e AIRmin foram isoladas para subsequente marcação com anticorpos 

anti-Ly6G, anti-CD11b e anti-HIF-1α. Como verificado na Figura 11, os valores 

máximos de expressão do gene Hif1a ocorreram após 1 hora de reperfusão, 

mantendo-se constante nos períodos posteriores. Diante deste resultado, 

estabelecemos o período de duas horas de reperfusão para a detecção do fator 

de transcrição HIF-1α. 

Nas figuras 13 e 14 estão apresentados os citogramas representativos 

das avaliações por citometria de fluxo das populações celulares presentes no 

parênquima pulmonar dos animais submetidos à I/Ri e controles (FO e basal) 

Primeiramente, foi analisada a população com fenótipo Ly6G+CD11b+, a qual 

refere-se aos granulócitos. Selecionados os granulócitos, analisamos dentro 

desta população as células HIF1-α+. A partir das porcentagens obtidas pelas 

análises das diferentes populações (Figuras 13 e 14), calculamos os valores 

absolutos dos granulócitos, Ly6G+/CD11b+ e Ly6G+/CD11b+/HIF1α+ (Figuras 

15A e 15B). 

Corroborando nossos resultados anteriores, podemos observar um 

maior infiltrado granulocítico no pulmão dos animais AIRmax I/Ri, quando 

comparados aos seus respectivos controles como também, quando avaliados 

junto à linhagem AIRmin (Figura 15 A). Reforçando a hipótese do papel do 

fator de transcrição HIF-1α na regulação da resposta inflamatória nos 
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camundongos AIRmax, observamos um maior número de granulócitos HIF-1α+ 

infiltrados no pulmão desta linhagem submetida à I/Ri. Por outro lado, em duas 

horas de reperfusão os granulócitos infiltrados no parênquima pulmonar dos 

camundongos AIRmin não apresentaram expressão intracelular do fator de 

Transcrição HIF-1α (Figura 15 B). 
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Figura 13 - Infiltrado leucocitário pulmonar dos camundongos AIRmax após I/R 2h. 

 

 

 

 

 

 

 
Citogramas representativos das populações de células do pulmão, evidenciadas pelas 
moléculas de superfície Ly6G/CD11b e Ly6G/CD11b/HIF-1α, após indução de 
45minutos de isquemia e 2 horas de reperfusão. (A) AIRmax I/R, (B) AIRmax FO, (C) 
AIRmax Basal. 
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Figura 14 - Infiltrado leucocitário pulmonar dos camundongos AIRmin após I/R 2h 

 

 

 

 

 

 

Citogramas representativos das populações de células do pulmão, evidenciadas pelas 
moléculas de superfície Ly6G/CD11b e Ly6G/CD11b/HIF-1α, após indução de 45 
minutos de isquemia e 2 horas de reperfusão. (A) AIRmin I/R, (B) AIRmin FO, (C) 
AIRmin Basal.  
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Figura 15 - Infiltrado leucocitário pulmonar dos camundongos AIRmax e AIRmin após 

I/R 2h. 
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Número absoluto das células infiltradas no pulmão (n=3/grupo) dos camundongos 

AIRmax e AIRmin após indução de 45 de isquemia e 2 horas de reperfusão. (A) 

População Ly6G+CD11b+ (B) População HIF-1α+ Ly6G+ CD11b+. Os valores estão 

expressos como média ± erro padrão de 3 animais por grupo. (*) diferença entre 

AIRmax e AIRmin (inter-linhagem), (#) diferença entre I/R e demais controles FO e 

Basal (intra-linhagem); (α) diferença entre o grupo experimental e o grupo Basal (não 

manipulado). 
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4.4.4 Análise eletroforética em duas dimensões (SDS-PAGE 2D) da 

proteínas extraídas do pulmão dos animais AIRmax e AIRmim 

submetidos à I/R intestinal. 

 

Em adição às abordagens celulares e moleculares apresentadas até o 

presente momento, nós optamos por uma análise geral do perfil proteico das 

células residentes e/ou migrantes do parênquima pulmonar na vigência da 

inflamação induzida pela hipóxia tissular a fim de candidatar algumas proteínas 

relacionadas ao divergente fenótipo observado entre as linhagens AIRmax e 

AIRmin. 

Nesta abordagem proteômica, o perfil global das proteínas foi obtido em 

experimentos de SDS-PAGE em duas dimensões e a análise realizada por 

meio de análise computacional, utilizando o programa ImageMaster 7.0® da 

GE, o qual possibilita a análise de todos os spots, gerando um relatório para 

cada gel. Como parâmetros para esta análise estão listados os valores de 

intensidade, área e volume de cada spot. Desta forma, além de analisar 

qualitativamente o conteúdo proteico pela presença ou ausência de 

determinados spots, é possível analisá-los quantitativamente. 

Na figura 16A e 16B estão representados dois géis referentes aos 

grupos isquêmicos (I/Ri) das duas linhagens AIR. Em destaque está 

selecionada uma região, onde as diferenças quantitativas e qualitativas entre 

os géis foram mais evidentes. A visualização em 3D dos spots proporcionada 

pelo programa ImageMaster 7.0® destacam esta diferença (Figura 16C e 16D). 

O conteúdo proteico dos controles falso operados de ambas as linhagens está 

representado na figura 17. 

Partindo dos géis 2D, alguns spots foram selecionados e os respectivos 

conteúdos proteicos foram extraídos e submetidos à espectrometria de 

massas. Dentre as proteínas sequenciadas foram identificadas àquelas 

envolvidas na adesão celular, migração, metabolismo energético, proteínas de 

membrana, ciclo celular, transporte de oxigênio e apoptose. Estas proteínas 

são: Gliceraldeido 3 fosfato desidrogenase (Gliceraldehyde 3 phosphate 

dehydrogenase –Gm6316),  Álcool desidrogenase (Alcohol dehydrognase -

Akr1a4),   Proteína 4 associada ao microtúbulo (Microtubule-associated protein 

4-Mtap4), Inibidor 1 da dissociação- Rho GDP (Rho GDP-dissociation inhibitor 
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1- Arhgdia), Queratina tipo II citoequeleto 1(Keratin, typeII cytoskeletal1- Krt1), 

Profilina- 1 (Profilin 1 - Pnfn1),  Proteína S100-A9 (Protein S100-A9),  Anexina 

1 (Anexin1 - Anax1), Tropomiosina 2 ( Tropomyosin 2- Tpm2), Fator inicial de 

tradução eucariótica  5A (Eukariyotic translation factor 5 A - Eif5a), Inibidor 2 da 

dissociação- Rho GDP (Rho GDP- dissociation inhibitor 2 -Arhgdib), Anexina 5 

(Anexin 5- Anax5) e Carbonil redutase (Carbonyl redutase- Cbr1) (Tabela 2). 

Pode- se observar uma prevalência da expressão de proteínas envolvidas em 

processos inflamatórios nos pulmões dos camundongos AIRmax, responsáveis 

pela regulação da migração leucocitária e proliferação e sobrevivência das 

células endoteliais (Tabelas 3 e 4). 
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Figura 16 - Eletroforetograma em duas dimensões dos camundongos submetidos à I/R. 
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 Géis 2D-PAGE das proteínas pulmões de camundongos AIRmax e AIRmin 

submetidos aos 45 minutos de isquemia e 4horas de reperfusão.  (A) AIRmax I/Ri, (B) 

AIRmin I/Ri. Análise em 3D de spots (C) AIRmax, (D) AIRmin. 
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Figura 17 - Eletroforetograma em duas dimensões dos camundongos falso operados. 
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Géis 2D-PAGE das proteínas dos pulmões de camundongos AIRmax e AIRmin 

submetidos à laparotomia mediana (falso operados).  (A) AIRmax FO, (B) AIRmin FO. 
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Tabela 3 - Proteínas identificadas (Espectrometria de Massas). 

 

  
 

Proteínas do pulmão de AIRmax I/Ri e AIRmin I/Ri (pool de 3 animais por grupo) 
sequenciadas e identificadas por espectrometria de massas. Spots analisados pelo 
programa ImageMaster 7.0. Destacadas em vermelho, proteínas diferencialmente 
expressas. 

 

 

 

 

Spot/ 

Proteína 

 

pI 

 

PM 

Intensidade Área Volume % Volume 

AIRmax 

I/Ri 

AIRmin 

I/Ri 

AIRmax 

I/Ri 

AIRmin 

I/Ri 

AIRmax 

I/Ri 

AIRmin 

I/Ri 

AIRmax 

I/Ri 

AIRmin 

I/Ri 

Gm6316 9,34 16 0,38 0,87 387,09 410,03 0,53 158,15 0,15 0,30 

Akr1e1 9,28 16 0,99 130,29 401,43 533,33 173,58 352,52 0,52 0,68 

Mtap4 8,81 15 0,22 - 447,31 - 0,39 - 0,11 - 

Arhgdia 8,66 16 0,43 - 392,83 - 0,60 - 0,18 - 

Krt1 8,23 16 0,25 - 49,60 - 0,41 - 0,12 - 

Pfn1 8,05 16 0,63 0,32 332,61 412,9 0,75 0,47 0,22 0,09 

S100A9 7,79 16 0,16  100,07 - 0,58  0,17 - 

Anxa1 7,74 17 0,40 0,17 378,49 498,92 0,48 0,25 0,14 0,05 

Tpm2 5,05 24 0,91 0,34 318,28 150,88 0,52 0,02 0,13 0,02 

Eif5a 5,27 21 0,23 109,08 410,03 550,54 0,32 254,37 0,02 0,10 

Arhgdib 6,1 24 0,88 0,95 759,86 627,96 37,47 369,78 0,32 0,14 

Anx5 4,73 24 136,32 104,5 490,32 564,87 280,87 315,82 0,84 0,61 

Cbr1 9,81 23 153,91 145,13 622,26 125,30 465,60 870,00 139,70 168,83 
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Tabela 4 - Proteínas do pulmão diferencialmente expressas entre as linhagens AIRmax e 

AIRmin. 

 
 

Proteína 
 

 
 

Função 

 
% Volume 

 
 

AIRmax/AIRmin 
 AIRmax AIRmin 

Gliceraldeido 3 fosfato 
desidrogenase 

(Gm6316) 

Metabolismo 
energético 

 
0,15 

 
0,30 

 
0,5 

Proteína 4 associada 
ao microtúbulo 

(Mtap4) 

Papel na regulação da 
apoptose p53 -

dependente 

 
0,11 

 
- 

 
* 

Inibidor 1 da 
dissociação- Rho GDP 

(Arhgdia) 

 
Mobilidade celular 

 
0,18 

 
- 

 
* 

Queratina tipo II 
citoesqueleto 1 

(Krt1) 

 Rearranjo do 
citoesqueleto e 

microtúbulo 

 
0,12 

 
- 

 
* 

Profilina- 1 
(Pfn1) 

Migração celular, 
dinâmica célula-célula 

 

0,22 0,09  
2,4 

Proteína S100A9 
(S100A9) 

Alarmina (ligante de 
TLR4), migração de 

granulócitos 

 
0,17 

 
- 

 
* 

Anexina 1 
(Anxa1) 

 

Resolução da 
inflamação, regula a 

atividade da 
Fosfolipase A 

0,14 0,05 
 

2,8 
 

Tropomiosina cadeia 
beta 

(Tpm2) 

Adesão e migração 
celular 

0,13 0,02 
 

6,5 

Fator inicial de tradução 
eucariótica 

(Eif5a) 

Dinâmica célula-célula, 
ciclo celular e 

apoptose p53/Tp 
dependente 

0,02 0,10 
 

0,2 

Inibidor 2 da 
dissociação- Rho 

GDPArhgdib 

 
Mobilidade celular 

0,32 0,14 
2,3 

 

Proteínas do pulmão de AIRmax I/Ri e AIRmin I/Ri (pool de 3 animais por grupo) 

diferencialmente expressas no pulmão. Análises pelo programa ImageMaster 7.0. (*) 

Proteínas ausentes nos pulmões dos camundongos AIRmin. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A fisiopatologia da isquemia e reperfusão intestinal (I/Ri) vem sendo 

reconhecida por apresentar um grave prognóstico com alto risco de morte, 

caracterizada por uma complexa cascata de eventos, a qual envolve um 

processo inflamatório agudo como precursor.  Por outro lado, sabe-se que a 

reposta inflamatória decorrente de injúrias teciduais e infecções é essencial 

para manter o equilíbrio homeostático do organismo. Portanto, compreender os 

mecanismos que regulam a manutenção e resolução da resposta inflamatória 

aguda produzida pela isquemia e reperfusão intestinal é fundamental para o 

desenvolvimento de intervenções terapêuticas eficazes (KLAR et al., 2012; 

LEWIS et al., 1999; SEMENZA, 2014; WALMSLEY et al., 2005; WELBOURN et 

al., 1991). 

Estudos utilizando modelos de camundongos transgênicos e ou 

deficientes para genes codificadores de proteínas moduladoras da resposta 

inflamatória associada à hipóxia tecidual, tais como HIF1-α, vêm sendo 

desenvolvidos com o objetivo de elucidar os mecanismos pelos quais situações 

de hipóxia decorrentes de isquemia e reperfusão levam a inflamação sistêmica 

(FEINMAN et al., 2010; KANNAN et al., 2010).  A necessidade de um modelo 

experimental para o estudo de doenças inflamatórias associadas à hipóxia que 

englobe uma população heterogênea com fenótipos extremos, bem como o 

observado na população humana é de grande importância para uma melhor 

compreensão destes mecanismos.  

Neste estudo, nós apresentamos um modelo experimental, utilizando 

duas linhagens de camundongos heterogêneos, selecionados para alta 

(AIRmax) ou baixa (AIRmin) Resposta Inflamatória Aguda local (AIR), por meio 

de acasalamento consecutivos. Dados anteriores obtidos no nosso laboratório, 

utilizando a linhagem AIR evidenciaram polimorfismo em alguns genes 

envolvidos na inflamação, os quais são responsáveis por modular as 

características fenotípicas que distinguem AIRmax e AIRmin, assim como 

controle genético da produção de IL-1β, na susceptibilidade a infecções e a 

processos de carcinogênese na pele, pulmões e no intestino. (ARAÚJO, et 

al.,1998; DE SOUZA, et al., 2009; MARIA, et al., 2003; RIBEIRO et al., 2003; 

SIQUEIRA, 2009; VORRARO et al., 2010).  
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Considerando o controle genético da resposta inflamatória e a 

participação de genes envolvidos na adaptação do organismo a condições 

adversas de oxigênio, nós avaliamos os mecanismos que regulam a inflamação 

aguda sistêmica produzida pela indução de hipóxia após I/Ri intestinal. Para 

tanto, utilizamos o modelo de isquemia e reperfusão intestinal que consiste na 

obstrução da artéria mesentérica por 45 minutos e posterior reperfusão. No 

presente estudo, avaliamos a resposta inflamatória aguda local e sistêmica 

durante o período isquêmico (0 horas) e em períodos distintos de reperfusão.  

Primeiramente, o nosso objetivo foi o de avaliar a mobilização dos 

leucócitos para a circulação periférica frente à hipóxia.  Após períodos distintos 

(0, 1, 4 e 24 horas) da indução da I/R intestinal, nós observamos um maior 

número de leucócitos nos animais AIRmax em 4 horas de reperfusão. Porém, 

não observamos diferenças entre o grupo isquêmico e falso operado desta 

linhagem. Por outro lado, os camundongos AIRmin apresentaram diferença 

intra-linhagem (I/R x FO) significativa. Uma possível explicação para estes 

resultados seria fundamentada no processo de seleção destes camundongos, 

o qual constitui em uma seleção genética bidirecional, na qual a linhagem 

AIRmax foi selecionada de acordo com o fenótipo de alta reatividade 

inflamatória, refletindo em uma resposta rápida e exacerbada a um estímulo 

inflamatório. Assim, nesta linhagem, a lesão estabelecida apenas pela 

laparotomia nos animais falso operados foi suficiente para proporcionar uma 

rápida mobilização de leucócitos, o que não aconteceu nos camundongos 

selecionados para mínima resposta inflamatória aguda (AIRmin). 

Ao avaliar morfologicamente as células da circulação observamos um 

maior número de neutrófilos nos camundongos AIRmax isquêmicos, indicando 

que estes animais apresentam uma dinâmica de populações diferente dos 

demais grupos experimentais após a indução de I/R intestinal. Ao encontro do 

observado, sabemos que em condições de estresse como injúrias teciduais e 

infecções, a medula óssea sob a ação de citocinas inflamatórias, quimiocinas e 

fatores de crescimento, inicia uma rápida mobilização de neutrófilos para o 

sangue periférico (LEY et al., 2007), capacidade evidenciada nos animais da 

linhagem AIRmax (Ribeiro et al., 2003). Corroborando os nossos resultados, 

Costa (2013), ao avaliar a resposta inflamatória após 3 horas do estímulo 

subcutâneo por Biogel P-100 observou que os camundongos AIRmax 
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apresentaram um aumento no número de células CD11b+GR1+ na circulação 

periférica. Por outro lado, o número de leucócitos totais manteve-se equivalente 

entre as linhagens AIRmin e AIRmax.  

A migração dos leucócitos ao sítio inflamatório é um processo 

orquestrado por uma variedade de mediadores inflamatórios, o qual envolve 

uma precisa interação ao endotélio vascular (LEY et al., 2007). Nesse sentido, 

ao avaliar possíveis variações nos eventos inflamatórios que precedem a 

migração leucocitária, após a indução de hipóxia nos animais das linhagens 

AIR, observamos que em condições basais os camundongos AIRmin 

apresentam maior número de leucócitos em rolamento nas vênulas.   

Segundo alguns autores, o estado basal de ativação das integrinas em 

subpopulações de leucócitos circulantes e sua topologia na membrana 

plasmática, como a expressão em clusters pré-formados ou em 

microvilosidades provavelmente têm um papel na regulação da inflamação 

facilitando e aumentando o contato dos leucócitos ao endotélio vascular (LEY 

et al., 2007).  Além disso, em um estudo realizado no nosso laboratório, no qual  

foi avaliado o transcriptoma de pulmão em animais basais e tratados com 

uretana (indução de carcinogenese química), observou-se que em condições 

basais moléculas de adesão foram down reguladas nos camundongos AIRmax 

quando comparados aos AIRmin (FRANCO et al., 2010). 

No nosso modelo de inflamação aguda (AIR), após 1 hora de reperfusão 

(I/R1h), foi observado um maior rolamento de leucócitos ao endotélio vascular 

nos camundongos AIRmin I/Ri quando comparados aos AIRmax I/Ri. Por outro 

lado, neste mesmo período foi observado um aumento significativo na adesão 

celular nos camundongos AIRmax I/Ri. Está descrito, que os leucócitos sob a 

ação de mediadores inflamatórios tais como TNF (fator de necrose tumoral) e 

IL-1β promovem a expressão de E- selectinas e um aumento de ICAM1 sobre 

as células endoteliais, como consequência, a taxa de rolamento de neutrófilos 

torna-se lenta (menor que 5μm/s), caracterizando o estado de slow rolling (LEY 

et al., 2007).  Sabendo que o slow rolling, é o passo que antecede a adesão 

firme, nós sugerimos que após 30 minutos de reperfusão os leucócitos dos 

camundongos AIRmax I/Ri estariam neste estado de interação, o que facilitaria 

a adesão observada em 1 hora de reperfusão.  Reforçando esta ideia, sabe-se 

que quimiocinas são responsáveis por regular a afinidade, a valência e a 
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avidez da interação das integrinas presentes nos leucócitos aos membros das 

famílias das imunoglobulinas como ICAM1 e VCAM1, presentes nas células 

endoteliais. Condizente com estes dados, em um estudo anterior do grupo foi 

observado maior produção de fatores quimiotáticos pelas células residentes ou 

infiltradas nos animais AIRmax após a indução subcutânea de Biogel P-100 

(RIBEIRO, 2003). 

Prosseguindo o estudo, avaliamos a resposta inflamatória local (íleo 

terminal) após 4 horas da indução da I/R intestinal. Assim ao avaliar a atividade 

da MPO intestinal, nós observamos uma maior reatividade inflamatória nos 

camundongos AIRmax I/Ri. Corroborando o nosso estudo, DU e colaboradores 

(2015) ao avaliar a lesão proporcionada por isquemia e reperfusão intestinal 

em camundongos C57Bl/6 deficientes do gene Wip1, o qual é descrito por 

regular negativamente a maturação e desenvolvimento de granulócitos, 

observaram que os camundongos deficientes desta proteína apresentaram um 

maior número de neutrófilos infiltrados no intestino e um aumento da expressão 

gênica da molécula de adesão Icam1 e da citocina inflamatória Tnfa.  Estes 

autores correlacionam a sensibilidade à isquemia e reperfusão observada nos 

camundongos Wip1 KO com um maior número de neutrófilos maduros em 

resposta a ausência da proteína WIP1. Ao encontro desses resultados, Costa 

(2013), ao fenotipar as células da medula óssea das linhagens AIR após 

indução de biogel, observou uma produção significativa de granulócitos 

indiferenciados e neutrófilos maduros nos camundongos AIRmax.   

Uma vez observada a maior reatividade intestinal dos camundongos 

AIRmax frente à I/R intestinal, nós avaliamos a expressão de genes envolvidos 

na regulação da resposta inflamatória como Il1b, Il6, Tnfa, Tgfb, Il10, Cox-2 e 

Icam1, como também genes expressos em condições adversas de oxigênio 

Hifa, Hifb e Vhl.  Vários estudos correlacionam o complexo transcricional HIF 

como um regulador máster da homeostase do oxigênio, envolvido em diversas 

desordens afetando o sistema circulatório tais como isquemias, câncer e 

hipertensão arterial pulmonar (POON et al., 2009; SEMENZA, 2001 a, 2001 b, 

2008, 2014). Composto por duas subunidades, HIF-1α e HIF-1β, os autores 

consideram que a subunidade alfa é oxigênio-dependente, por outro lado, 

relatam que a subunidade beta é constitutiva do núcleo e a sua expressão não 
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varia frente a mudanças na tensão de oxigênio, o que explicaria a equivalente 

expressão deste último gene entre as linhagens após indução da I/R intestinal. 

A estabilidade do fator de transcrição HIF-1α é depende da expressão 

do gene Vhl (Von Hippel Lindau), responsável por codificar uma proteína, a 

qual em condições de normóxia induz a degradação do HIF-1 via 

proteassomo (POON et al., 2009; SEMENZA, 2001 a, 2001 b, 2003, 2014). Ao 

avaliarmos a expressão do gene Vhl nas linhagens AIR, nós constatamos que 

este gene foi significativamente mais expresso nos camundongos AIRmax 

basais. Uma vez que em condições basais, o gene Vhl está mais expresso no 

intestino dos camundongos da linhagem AIRmax, podemos sugerir que neste 

órgão ocorra uma regulação do fator de transcrição HIF-1α dependente da 

proteína VHL. Por outro lado, a equivalente expressão do gene Vhl nos grupos 

experimental (I/R) e controles (FO e basal) na linhagem AIRmin pode indicar 

uma regulação por outro fator, independente ou associada ao VHL.  

Estudos recentes têm demostrado que a expressão do Hif1a durante 

situações de hipóxia é transitória e envolve uma fase de resolução mesmo 

quando estas células permanecem em hipóxia. Estes estudos demonstraram o 

papel de microRNAs (miRNAs) na regulação pós- transcricional do Hif1a em 

condições de hipóxia. Os microRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de 

RNA endógenos com aproximadamente 22 nucleotídeos que regulam a 

expressão gênica por meio de desestabilização do mRNA ou por reprimir a sua 

tradução. No entanto, a expressão de miRNAs e sua atividade reguladora 

dependem do tipo celular e local onde esta molécula está sendo expressa. 

Nesse contexto, foi descrito que em condições de hipóxia células do epitélio 

intestinal induzem a expressão do micro RNA “miR-155” o qual regula 

negativamente a sinalização dependente de Hif1a (BRUNING et al., 2011; 

TANG et al., 2015). Sendo assim, a aparente ausência da regulação do HIF-1α 

pela proteína VHL nos camundongos AIRmin e o fenótipo de baixa inflamação 

após indução de isquemia e reperfusão nestes animais poderia ser explicada 

pela atuação destes micro RNAs sobre transcrito Hif1a, impedindo a sua 

sinalização. 

  Em resposta ao estresse celular proporcionado pela inflamação e ou 

infecção, citocinas são sintetizadas e liberadas pelas células residentes e 

infiltradas visando controlar o estresse e minimizar o dano tecidual (PERROT et 
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al., 2003). O processo de isquemia e reperfusão nas linhagens AIR induziu um 

aumento equivalente da expressão do gene Il6 nos intestinos dos animais 

isquêmicos de ambas as linhagens. A IL-6 é sintetizada por fagócitos 

mononucleares, células do endotélio vascular, além de outras células em 

resposta a micro-organismos e citocinas, especialmente IL-1β e TNF-α 

(KAPLANSKI et, al, 2003). Por outro lado, foi observada uma ativação do gene 

Tnfa nos camundongos AIRmax I/Ri. 

 O TNF-α é uma citocina pró inflamatória que tem como função estimular 

as células do endotélio vascular a expressarem moléculas de adesão. 

Estimulam também, os macrófagos a secretarem quimiocinas que acentuam a 

afinidade das integrinas leucocitárias por seus ligantes e induzem a quimiotaxia 

de leucócitos (PERROT et al., 2003; SHARMA et al., 2007).  Condizentes à 

literatura, ao avaliar a expressão gênica da molécula de adesão Icam1, 

observamos uma ativação deste gene no intestino dos camundongos AIRmax 

I/Ri. Essa ativação poderia explicar o aumento da adesão dos leucócitos às 

células endoteliais mesentéricas nos camundongos AIRmax I/Ri. Além disso, 

fatores inflamatórios como o IFN-γ e TNF-α alteram proteínas juncionais, as 

tight junctions, que fazem parte da barreira epitelial. Estas junções são 

formadas por uma variedade de proteínas dentre elas a ocludina, e as 

claudinas que determinam quais as moléculas atravessam a barreira epitelial.  

Neste contexto, o TNF-α além de estimular a expressão de uma tight junction 

específica, a claudina 2 que de forma direta aumenta a permeabilidade 

intestinal devido à formação de poros na membrana celular, desencadeia, 

também, a apoptose das células epiteliais intestinais, comprometendo assim a 

barreira epitelial (KELSALL, 2008; SHIH; TARGAN, 2008). Os genes que 

codificam os mediadores inflamatórios Il1b, Il10 e Cox2, não apresentaram 

níveis de expressão suficientes para a análise.  

Corroborando nossos resultados, estudos utilizando camundongos 

C57B6/129 selvagens (Hif1a+/+) e parcialmente deficientes de HIF-1α (Hif1a+/-), 

em indução de I/R intestinal pelo modelo de choque hemorrágico e oclusão 

aguda da artéria mesentérica, demonstraram que a ativação deste fator de 

transcrição foi necessária para o desenvolvimento da reação inflamatória 

intestinal. Foi observado que camundongos parcialmente deficientes de HIF-1α 

sujeitos ao trauma hemorrágico reduzem a expressão de genes pró- 
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inflamatórios como Tnfa, Il1b e Il6. Associado a este resultado, constatou-se 

que os camundongos Hif1a+/- reduziram significantemente a quantidade de 

colônias bacterianas translocadas para os linfonodos mesentéricos. Segundo 

estes autores, uma prolongada ativação do HIF-1α seria responsável pela 

injúria da mucosa intestinal e pela lesão pulmonar induzida pela I/Ri (FEINMAN 

et al., 2010; KANNAN et al., 2010). 

Em decorrência do diferente perfil de sensibilidade e resistência aos 

efeitos deletérios da hipóxia, no qual a linhagem AIRmax apresentou uma 

significante reatividade inflamatória, representada pelo maior número de 

leucócitos na circulação e aumento da inflamação no intestino, nós avaliamos a 

possibilidade da ocorrência de translocação bacteriana nos linfonodos 

mesentéricos (LNMs) e no baço destes animais.  Diversos estudos têm 

ressaltado a importância da translocação bacteriana em modelos experimentais 

como trauma, choque hemorrágico e isquemia e reperfusão, como sendo a 

principal causa da ativação da resposta inflamatória do GALT e pela 

subsequente inflamação sistêmica (DEITCH, 1990; LEE; MAZMANIAN, 2010; 

NEUGEBAUR et al., 2008; SENTHIL et al., 2007; TSUJIMOTO et al., 2009; 

VOLLMAR; MENGER, 2011).  

Corroborando estes autores, nós observamos um maior número de 

colônias bacterianas nas culturas dos linfonodos mesentéricos e baço dos 

camundongos AIRmax I/Ri quando comparados aos seus controles intra-

linhagem e aos animais AIRmin I/Ri. Após testes microbiológicos e bioquímicos 

das colônias presentes nas culturas destes órgãos, identificamos cinco 

espécies de enterobactérias gram negativas presentes na microbiota do trato 

gastrointestinal: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebisiella pneumoniae, 

Providencia sp e Staphylococcus.  Segundo alguns autores, bactérias Gram 

negativas são facilmente translocadas do trato gastrointestinal para LNMs e 

para outros órgãos pela via linfática ou pela veia porta hepática. Estes autores 

descrevem como espécies mais translocadas a Enterobacter cloacae e a 

Escherichia coli, correlacionando a ocorrência da translocação destas bactérias 

com o agravamento da inflamação sistêmica (GONÇALVES et al., 2000). No 

mesmo sentido, no nosso modelo encontramos uma maior porcentagem da 

espécie Escherichia coli nos LNMs e no baço de ambas as linhagens.  
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Interessantemente, dentre as cinco espécies identificadas apenas duas 

estavam presentes em ambas as linhagens, sendo que três delas estavam 

segregadas diferentemente entre as linhagens AIRmax e AIRmin. As espécies, 

Klebisiella pneumoniae, Providencia sp, foram observadas apenas nos 

linfonodos e baços dos camundongos da linhagem AIRmin, enquanto que a 

espécie, Proteus mirabilis, restringiu-se aos órgãos dos camundongos AIRmax.  

Sabe- se que a microbiota intestinal tem um papel fundamental na eficácia da 

resposta imune e que fatores genéticos podem influenciar na diversidade da 

microbiota interferindo na resistência ou suscetibilidade a infecções, doenças 

inflamatórias e tumores (ELINAV et al., 2011; LEE; MAZMANIAN, 2010).  

 Além disso, em um estudo recente foi demonstrado que ácidos graxos 

de cadeias curtas (SCFAs- Short chain fatty acids), os quais são substâncias 

produzidas pela fermentação de carboidratos complexos pelas bactérias da 

microbiota intestinal podem atuar como inibidores de histonas deacetilases 

(HDAC- Histone Deacetylase) modulando processos epigenéticos. Foi 

evidenciado por estes autores, que células endoteliais do rim estimuladas com 

um coquetel de citocinas inflamatórias, tratadas com SCFAs reduzem a 

ativação do fator de transcrição NFκB e a translocação do HIF1- α para o 

núcleo, como também, diminuem a produção de óxido nítrico, lactato e 

espécies reativas do oxigênio. Além disso, esses autores observaram que o 

tratamento com SCFA reduz o dano renal após isquemia e reperfusão intestinal 

(ANDRADE-OLIVEIRA et al., 2015). No mesmo sentido, KONG e 

colaboradores (2006), demonstraram que inibidores de histonas deacetilases 

induzem uma maior expressão no gene Vhl, aumentam a degradação do HIF1-

α via proteasomo e consequentemente reduzem a translocação nuclear do 

HIF1-α. 

 Diante destes dados, nós poderíamos sugerir que os genes 

selecionados em cada linhagem influenciam na diversidade da microbiota, a 

qual pode apresentar bactérias que produzam quantidades diferentes de 

SCFAs. Neste contexto, os camundongos AIRmin estariam produzindo estes 

carboidratos em maior quantidade atuando de forma anti- inflamatória o que 

proporcionaria a sua resistência à lesão por isquemia e reperfusão intestinal. 

Estudos referentes à diversidade da microbiota nas linhagens AIRmax e 
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AIRmin estão sendo realizados no momento em nosso laboratório visando 

elucidar este mecanismo. 

Como passo seguinte do estudo dos mecanismos reguladores da 

resposta inflamatória sistêmica após I/R intestinal nós avaliamos o reflexo 

desta resposta a órgão remoto. Sabe-se que a resposta inflamatória após I/R 

intestinal pode ser agravada por diversos fatores fisiológicos celulares e 

moleculares, uma vez que o desequilíbrio entre a demanda e o fornecimento de 

oxigênio no intestino levará a um aumento de metabólitos do oxigênio, citocinas 

e produtos bacterianos os quais por sua vez atingem a circulação, levando a 

disseminação da inflamação sistêmica. (DEITCH, 1990; LEE; NEUGEBAUR et 

al., 2008; SENTHIL et al., 2007; VOLLMAR e MENGER, 2011).  

 O pulmão é um dos principais órgãos afetados, tornando-se bastante 

vulnerável aos efeitos da resposta inflamatória sistêmica por receber os 

mediadores inflamatórios liberados na circulação após o débito cardíaco.  

(FELTES et al., 2011).  Corroborando o perfil fisiopatológico observado nas 

linhagens AIRmax e AIRmin no local da injúria (intestino), foi observado um 

infiltrado inflamatório mais intenso no parênquima pulmonar dos camundongos 

AIRmax I/Ri com início em 1 hora, estendendo-se às 4 horas após a 

desobstrução da artéria mesentérica superior. Um resultado semelhante a este 

foi evidenciado no pulmão dos camundongos AIRmax após inoculação s.c. de 

0,75 μg/g de veneno de Tityus serrulatus (escorpião amarelo), no qual foi 

observado um aumento da atividade da MPO em 1 e 2 horas, como também o 

aumento de populações de neutrófilos Ly6G+ (LARA, 2012). Nossos resultados, 

ressaltam a importância dos neutrófilos na injúria pulmonar e o perfil de 

sensibilidade dos camundongos AIRmax em desenvolver inflamação sistêmica 

em resposta à isquemia e reperfusão intestinal. 

Alguns estudos relatam que neutrófilos e monócitos são capazes de 

realizarem uma migração transendotelial reversa (reverse transendotelial cell 

migration-  rTEM). Utilizando microscopia confocal para analisar a dinâmica de 

transmigração neutrofílica em cremaster de camundongos, foi descrita uma 

pronunciada rTEM nos animais submetidos à injúria de isquemia e reperfusão. 

Estes autores correlacionado a rTEM com o aparecimento de populações de 

neutrófilos murinos ICAM high, os quais foram funcionalmente primados pelo 
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aumento de espécies reativas do oxigênio na microcirculação levando ao 

desenvolvimento da inflamação pulmonar (BEYRAU et al., 2013). 

Correlacionando o aumento da resposta inflamatória pulmonar com a 

expressão de genes responsivos à hipóxia, nós observamos um aumento 

progressivo da expressão do gene Hif1a no pulmão dos camundongos AIRmax 

após a indução da isquemia (0h) o qual manteve-se constante após 1 hora de 

reperfusão. Essa resposta é condizente com o fenótipo da linhagem AIRmax 

visto a sua potencialidade inflamatória e participação do gene em questão na 

retomada da homeostase diante o estado de hipóxia. No entanto, podemos 

sugerir que na linhagem AIRmax durante o início (1 e 4 horas) da resposta 

inflamatória este fator de transcrição teria um papel na mobilização de 

neutrófilos em resposta aos efeitos deletérios da hipóxia. Por outro lado, mais 

tardiamente, o HIF1a pode estar sendo expresso por outras células 

inflamatórias como os macrófagos e fibroblastos, tendo como papel o 

remodelamento tecidual.  Estudos demonstraram que ratos Wistar-Kyoto 

expostos às condições de hipóxia crônica induzem um acúmulo monócitos, 

fibroblastos e células dendríticas na artéria pulmonar, promovendo o 

remodelamento deste tecido (BURK et al., 2009). 

Condizente como perfil de expressão do Hif1a, o gene Vhl, apresentou-

se mais expresso nos animais AIRmax I/Ri após 1 e 4 horas de reperfusão. 

Neste sentido, uma vez que a expressão exacerbada e descontrolada do Hif1a 

pode não ser viável para o animal, proporcionando um descontrole da 

inflamação, a expressão do gene supressor de tumor Vhl, responsável pela 

degradação da proteína HIF, é de suma importância para manter o nível da 

mesma viável para a sobrevivência destes camundongos. Em acordo com 

dados da literatura, o gene Hif1b ou Arnt, no nosso modelo, apresentou uma 

equivalente expressão entre os grupos experimental I/Ri e os controles FO e 

basal. 

A proteína VEGF-α é uma das principais produzidas, pelas células 

progenitoras endoteliais em condições de hipóxia para iniciar o processo de 

neo-vascularização em resposta ao baixo aporte de oxigênio (MURA et al., 

2006; SEMENZA 2003, 2008, 2014). A ativação do VEGF-α desencadeia 

diversas rotas de sinalização intracelular que resultam em proliferação, 

sobrevivência, mitogênese, migração e diferenciação das células endoteliais, 
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assim como na atuação no aumento da permeabilidade vascular. Nesse 

sentido, era esperada uma expressão aumentada do gene Vegfa nos animais 

submetidos a I/Ri. Porém, não observamos alterações significativas na 

expressão deste gene entre as duas linhagens. Possivelmente sua indução 

poderá ocorrer por outras vias ou por outros estímulos e não somente a 

hipóxia. A transcrição do mRNA do Vegfa pode ser induzida pela secreção de 

diferentes fatores de crescimento e citocinas, incluindo, PDGF (fator de 

crescimento derivado de plaquetas), EGF (fator de crescimento epidermal), 

TNF-α (fator de necrose tumoral), TGF-β (fator de crecimento tumoral) e IL-1 

(interleucina 1). (MILKIEWICZ et al., 2005). 

A magnitude da resposta inflamatória gerada em resposta à isquemia e 

reperfusão intestinal depende da ação sinérgica de uma série de mediadores 

inflamatórios, dentre eles citocinas, quimiocinas, mediadores lipídicos, 

fragmentos do complemento, neuropeptídeos e fatores de crescimento 

(KRISHNADASAN et al., 2003; PERROT et al., 2003). É importante ressaltar 

que o microambiente inflamatório está estreitamente relacionado com o 

controle da regulação do HIF-1. Nesse sentido, a expressão de mediadores 

inflamatórios pode favorecer a tradução e o acúmulo desta proteína (DEHNE; 

BRUNE, 2009; MC MAHON et al., 2006). 

 A inflamação sistêmica causada pela isquemia e reperfusão intestinal é 

caracterizada pela liberação de citocinas pró-inflamatórias tais como TNF-α, IL-

1β, IL-6 e INF-γ. Estes mediadores são capazes de induzir alterações 

funcionais no local onde ocorreu a I/Ri como também em órgãos distantes 

como pulmão, fígado e rim, via circulação sanguínea. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da Inflamação Aguda Pulmonar é dependente de uma ampla 

expressão de mediadores, os quais compreendem as citocinas pró- 

inflamatórios citadas acima, como também citocinas anti-inflamatórias e fatores 

de crescimento como IL-10 e TGF-β, GM-CSF (DAO-FEN, et al., 2010; REISS, 

et al., 2012).  

Apesar da equivalente expressão gênica da citocina Il6 evidenciada no 

intestino dos camundongos de ambas as linhagens submetidos a I/Ri, nós 

observamos elevados níveis de mRNA desta citocina no pulmão dos 

camundongos AIRmax submetidos à I/Ri, quando comparados aos AIRmin I/Ri. 

Esse resultado ressalta a alta sensibilidade do pulmão em resposta à hipóxia e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Krishnadasan%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
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o papel do endotélio vascular pulmonar e das células residentes na modulação 

da resposta inflamatória deste órgão provocada por isquemia e reperfusão 

intestinal.  Por outro lado, o gene da Il1b não apresentou diferenças 

significativas entre as linhagens, no entanto, em 24 horas de reperfusão houve 

um aumento expressivo deste gene em ambas as linhagens.  

A IL-1β é um importante mediador pró-inflamatório secretado 

principalmente por fagócitos mononucleares, podendo ser produzida por outras 

células tais como neutrófilos, células epiteliais e endoteliais. Seus efeitos são 

dependentes de sua concentração, assim, em baixas concentrações, a IL-1β 

atua como um mediador da inflamação local estimulando a expressão de 

moléculas de adesão leucocitárias e endoteliais, promovendo o recrutando de 

células para o sítio da injúria ou infecção. Já em quantidades maiores, a IL-1β 

atinge a corrente sanguínea atuando de forma sistêmica, na qual exerce efeitos 

endócrinos, podendo afetar a regulação térmica do organismo. (JIANG et al., 

2007). 

Em experimentos não mostrados, nos quais foram dosadas por ELISA 

citocinas presentes no sobrenadante de explante pulmonar (cultura de células 

do pulmão) após 1 hora de reperfusão foi observado um aumento da proteína 

IL-1β nos camundongos AIRmax I/Ri. Corroborando estes resultados, utilizando 

as mesmas técnicas de expressão gênica e proteica, Carvalho (2013), ao 

avaliar o câncer hepático e pulmonar após injeção i.p. de dietilnitrosamina 

observou níveis significantes desta proteína no macerado pulmonar dos 

camundongos AIRmax, apesar da equivalente expressão gênica da Il1b entre 

as linhagens. A elevada concentração proteica da lL-1β frente à sua baixa 

expressão gênica observada nos sobrenadantes e ou macerados pulmonares 

dos camundongos AIRmax submetidos a modelos de inflamação aguda por I/Ri 

ou tumorigênise química (CARVALHO, 2013), pode ser resultante da secreção 

de IL-1β pela ativação do inflamassoma.  

O inflamassoma é um complexo multiproteico de alto peso molecular 

composto por proteínas que se auto-oligomerizam formando um esqueleto 

capaz de recrutar outras moléculas, tais como as caspases, promovendo a 

maturação de mediadores inflamatórios (MARTINON, 2012).  Em experimentos 

in vitro, realizados no nosso laboratório, no qual objetivou- se a ativação do 

inflamassoma via estimulação das células sanguíneas por LPS seguido de ATP 
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foi evidenciada uma maior produção de IL-1β (VORRARO et al., 2010). Além 

disso, em experimentos recentes, utilizando o mesmo protocolo de ativação 

das células sanguíneas, observou-se que o perfil de expressão gênica de 

proteínas relacionadas à ativação do inflamassoma via NAPL3 parece ser 

responsável pela maior produção de IL-1β pela linhagem AIRmax 

(CARVALHO, 2013).  

O fator de transformação de crescimento β (TGF- β) é produzido por 

células inflamatórias como neutrófilos, eosinófilos e células estruturais como as 

células epiteliais e fibroblastos. Considerado um importante fator fibrinogênico, 

o TGF- β pode funcionar como outras citocinas pró ou anti- inflamatórias 

(JIANG et al., 2007).  Segundo Ambalavanan e colaboradores (2008), a 

condição de hipóxia gera um sinal inicial para expressão de Tgfβ. Estudos em 

progressão de tumor apontam para a contribuição do TGF- β no acúmulo de 

HIF-1α em condições de normóxia. Foi demonstrado que TGF-β1 atenua a 

prolil-hidroxilação do HIF no domínio de degradação (ODD) e como 

consequência ocorre um acúmulo do HIF-1α no citoplasma (MCMAHON et al., 

2006; AMBALAVANAN et al., 2008). No entanto, no nosso modelo, nós não 

observamos diferenças significativas deste gene nos órgãos avaliados 

(intestino e pulmão) devido às variações encontradas dentro de um mesmo 

grupo. Possivelmente, essas variações devem-se ao background genético 

destes animais, pois apesar destes camundongos estarem em homozigose 

para os genes reguladores da reação inflamatória aguda eles apresentam um 

fundo genético heterogêneo.  

Avaliar o perfil de expressão gênica é uma abordagem muito importante, 

na qual podemos candidatar genes aos possíveis reguladores de determinados 

fenótipos, bem como caracterizar processos biológicos que os definiram.  

Porém sabe-se que esta abordagem detecta apenas alterações em nível de 

transcrição, enquanto vários genes passam por processos de regulação pós-

transcricional, na qual afetam a estabilidade do mRNA, início da tradução e a 

estabilidade da proteína. Assim, avaliamos a expressão específica da proteína 

HIF1-α, e analisamos também, em um contexto geral o perfil proteico do 

pulmão dos animais submetidos à I/Ri. Nossas análises até o presente 

momento demonstraram uma maior mobilização leucocitária com 
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predominância de granulócitos na circulação intestino e pulmão dos 

camundongos AIRmax I/Ri.  

 De encontro dos resultados anteriores, as análises de citometria de 

fluxo demonstraram uma predominância de granulócitos (Ly6G+CD11b+) no 

parênquima pulmonar. No mesmo sentido, ao avaliar a expressão intracelular 

da proteína HIF-1α nos granulócitos infiltrados no pulmão de ambas as 

linhagens, observamos uma pronunciada população de células com o fenótipo 

HIF1-α+ Ly6G+ CD11b+ nos camundongos AIRmax submetidos à I/Ri. Por outro 

lado, a ausência de expressão do fator de transcrição HIF1-α nos 

camundongos AIRmin no período avaliado reflete o fenótipo observado nesta 

linhagem, o qual proporcionou uma resistência à lesão inflamatória devido à 

isquemia e reperfusão intestinal. 

 Corroborando os nossos resultados, Feinman e colaboradores (2010), 

utilizando o procedimento de I/R da artéria mesentérica superior em 

camundongos C57Bl/6 selvagens (Hif1a+/+) e parcialmente deficientes de HIF-

1α (Hif1a+/-), evidenciaram na mucosa intestinal um fenótipo proteico 

semelhante ao que observamos no pulmão. Utilizando a técnica Western 

Blotting, estes autores observaram que os camundongos selvagens 

apresentaram um pronunciado aumento dos níveis proteicos de HIF-1α quando 

comparados aos seus respectivos controles falso operados. No entanto, os 

animais parcialmente deficientes de HIF-1α apresentaram níveis extremamente 

baixos desta proteína (FEINMAN et al., 2010). 

Ao avaliar o perfil proteico pulmonar global por análise em Gel de Duas 

Dimensões (2D SDS-PAGE), o qual separa as proteínas de acordo com o 

ponto isoelétrico (migração eletroforética em gradiente de pH) e tamanho (peso 

molecular) nós observamos diferenças proteicas quantitativas e qualitativas 

entre as linhagens.  Após o sequenciamento foram identificadas proteínas 

envolvidas nos processos de adesão celular, migração, metabolismo 

energético, transporte de oxigênio e apoptose, além de proteínas de membrana 

e participantes do ciclo celular. Foi observada uma correlação positiva entre o 

fenótipo inflamatório no pulmão dos camundongos AIRmax e o perfil de 

expressão proteica. Dentre as proteínas sequenciadas destaca-se a proteína 

S100A9, classificada como alarmina ou DAMP (Damage-associated molecular 

pattern). Está proteína somente foi detectada nos pulmões dos camundongos 
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AIRmax I/Ri. Este resultado vai ao encontro com o fenótipo observado na 

linhagem AIRmax, visto o papel desta proteína na modulação da resposta 

inflamatória. 

 As alarminas são moléculas intracelulares primariamente envolvidas na 

homeostase celular, no entanto, também podem atuar como sinalizadoras 

extracelulares de dano ou podem ser secretadas por células ativadas. A 

expressão desta proteína tem sido observada em células mielóides, incluindo, 

granulócitos, monócitos e macrófagos, bem como células endoteliais.  Estas 

moléculas interagem com componentes do citoesqueleto dependente de cálcio, 

os quais são críticos para a migração de fagócitos. Atuam também, sobre as 

células endoteliais aumentando a expressão de moléculas de adesão e 

citocinas inflamatórias, resultando na perda do contato célula a célula e 

aumento da permeabilidade vascular. Está descrito que a proteína A100A9 

aumenta a afinidade do receptor de integrinas CD11b/CD18 sobre os 

neutrófilos promovendo a adesão destas células ao endotélio, resultando no 

aumento do extravasamento leucocitário durante a inflamação (EHRCHEN, et 

al., 2009). Além disso, foi observado que esta proteína atua como um ligante 

endógeno de TLR4 (Toll Like 4), envolvida na amplificação dos efeitos do LPS 

(lipopolissacarídeos) sobre os fagócitos. Desta forma, camundongos S100A9-/-  

mostraram uma clara redução da resposta inflamatória ao LPS (EHRCHEN et 

al., 2009). 

 A proteína Mtap4 (Proteína 4 associada ao microtúbulo) é conhecida por 

se ligar, polimeriza e estabiliza os microtúbulos. Por outro lado, a 

desestabilização dos microtúbulos tem sido descrita em associação com a 

iniciação ou progressão do apoptose em certos tipos celulares. Alguns estudos 

identificaram uma diminuição da expressão do gene e da proteína Mtap4 após 

a indução de apoptose via p53. O gene p53 codifica a proteína supressora 

tumoral que age como indutor de transcrição ligando-se diretamente ao 

promotor de seus genes alvo, os quais são envolvidos no bloqueio do ciclo 

celular (MURPHY, 1996). Katz e colaboradores (2012) ao avaliar a capacidade 

de reparo do DNA após indução de citotoxidade e genotoxicidade por DMBA 

(7,12 dimetilbenzentraceno) observou que os camundongos AIRmax 

apresentam uma maior capacidade de reparo do DNA e uma maior expressão 

do gene Parp1, cuja função é restaurar a integridade genômica. 
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 Por outro lado, os camundongos AIRmin apresentaram maior expressão 

de p53 e caspase 3 e consequentemente um bloqueio do ciclo celular (KATZ, 

2012). Em nosso estudo nós somente detectamos níveis protéicos da proteína 

Mtap4 nos camundongos AIRmax. Esses resultados estão de acordo com 

KATZ (2012), indicando que os camundongos AIRmax apresentam 

mecanismos de reparo do DNA mais eficiente, os quais tornam os neutrófilos 

desta linhagem resistentes a apoptose, agravando a lesão tecidual.  Por outro 

lado, a ausência de expressão desta proteína nos camundongos AIRmin pode 

estar relacionada com a indução de morte programada via p53. No mesmo 

sentido, o Fator inicial de tradução eucariótica (Eif5a), o qual está envolvido na 

dinâmica celular e nos mecanismos de ciclo celular e apoptose p53 

dependentes foram mais expressos nos camundongos AIRmin. 

Muitas das proteínas associadas aos rearranjos do citoesqueleto e 

conformação das fibras de actina, tais como Profilina-1 (Pfn1), Tropomiosina 

cadeia beta, (Tpm2), Queratina tipo II citoesqueleto1(Krt1) foram 

diferencialmente expressas no pulmão dos camundongos AIRmax I/Ri. A 

proteína Profilina-1 é conhecida por apresentar um papel crucial no 

desenvolvimento e na reestruturação precoce do esqueleto de actina, 

entretanto seu papel em doenças é pouco estudado. A Tropomiosina é uma 

clássica proteína envolvida na contração das células endoteliais e musculares. 

O aumento de Ca++ intracelular leva a uma mudança conformacional, a qual 

permite que a miosina se ligue com a actina resultando na contração endotelial 

e aumentando os espaços entre as células.  A Krt1 é um filamento 

intermediário do citoesqueleto (STARR et al., 2011). A associação em conjunto 

destas proteínas exerce um papel na manutenção da barreira epitelial, 

migração e permeabilidade vascular. 

A proteína anti-inflamatória Anexina 1 é um potente mediador 

inflamatório da família de proteínas ligantes de fosfolipídios dependentes de 

cálcio e expressa constitutivamente em muitas células, incluindo os neutrófilos. 

Em nosso modelo, observamos uma maior expressão desta proteína no 

pulmão dos camundongos AIRmax quando comparados aos AIRmin. GUIDO e 

colaboradores (2013), ao avaliar o papel da Anexina-A1 como regulador 

endógeno da injúria proporcionada pela isquemia e reperfusão intestinal em 

linhagens de camundongos isogênicos C57Bl/6, observou uma redução dos 
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neutrófilos no pulmão e um aumento destas células nós vasos sanguíneos 

após tratamento com peptídeo Ac2-26- Anexina 1. 

 Uma vez que a linhagem AIRmax possui maior capacidade desenvolver 

resposta inflamatória após indução de I/R intestinal, faz-se necessário a 

indução de mediadores responsáveis pela retomada da homeostase. Sabe-se 

que esta linhagem tem a habilidade de responder mais rapidamente a um 

estimulo inflamatório do que a linhagem AIRmin, além disso, dados obtidos no 

nosso laboratório demonstram que os camundongos AIRmax resolvem mais 

rapidamente inflamações pulmonares, enquanto que a linhagem AIRmin 

apresentam um processo mais lento e prolongado, levando a uma inflamação 

crônica com consequências neoplásicas (RIBEIRO et al., 2005).  

De acordo com os dados obtidos até o momento, podemos inferir que o 

processo de lesão de isquemia e reperfusão, constitui um fenótipo complexo 

decorrente de elementos moleculares e celulares em desequilíbrio, na tentativa 

do organismo retornar à condição de homeostase. Tudo indica que o HIF-1α 

possua um papel central na iniciação e na manutenção da inflamação 

promovida pela carência de oxigênio. Além disso, fatores ambientais como a 

diversidade da microbiota e a translocação bacteriana, cujos valores 

correlacionam-se positivamente com a intensidade da reação inflamatória 

induzida pela I/Ri, podem estar operando de maneira diferenciada nestas 

linhagens. 

Portanto, a utilização de um modelo de camundongos fenotipicamente 

selecionados para características inflamatórias no estudo desse fenótipo 

complexo, cujas características são amplas e diversificadas, pode ser uma 

estratégia interessante e adequada para a melhor compreensão da prevalência 

e do potencial patogênico dos desdobramentos de isquemias, visando à 

elaboração de estratégias terapêuticas eficazes para a intervenção em 

mecanismos inflamatórios pontuais, sem comprometer a resposta imune inata. 

As linhagens AIRmax e AIRmin assumem, portanto, este papel por 

apresentarem fenótipos opostos de sensibilidade e resistência à indução de 

processos inflamatórios, além de manter um fundo genético heterogêneo, 

característico de uma população natural. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os Camundongos AIRmax são mais sensíveis aos efeitos deletérios da 

injúria provocada pela I/Ri por apresentarem mecanismos fisiopatológicos 

divergentes dos camundongos AIRmin, os quais proporcionam uma 

amplificação da resposta inflamatória aguda. 

 

O aumento de bactérias translocadas para os linfonodos mesentéricos e 

baço observado na linhagem AIRmax pode contribuir para a amplificação da 

resposta inflamatória sistêmica. 

 

 O fator de transcrição HIF-1α demonstrou ter um papel fundamental na 

regulação da resposta inflamatória pulmonar após I/R neste modelo 

experimental de inflamação aguda (Linhagens AIRmax e AIRmin) 

 

O aumento de expressão de proteínas envolvidas na adesão e migração 

celular via rearranjos do citoesqueleto e alarminas pode ser responsável pelo 

fenótipo de alta resposta inflamatória nos AIRmax. Por outro lado, a menor 

expressão destas proteínas e uma maior expressão de proteínas envolvidas na 

apoptose via p53 estão de acordo com o perfil de baixa resposta inflamatória 

da linhagem AIRmin 

 

Os mecanismos reguladores da resposta a hipóxia estão associados 

com a AIR após indução de I/Ri indicando compartilhamento de genes 

reguladores destes dois fenômenos inflamatórios e co- segregação dos 

mesmos. 
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