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RESUMO

Marques, CL. Exposição precoce ao poluente eletrofílico 1,2-naftoquinona e o risco
iminente para indução de esteatose hepática e disfunção atrial na fase juvenil: papel
dos receptores TRPA1. [Dissertação (Mestrado em Farmacologia)] – Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2020.
A população mundial, em particular menos favorecida, exibe níveis muito severos de
obesidade

e

desnutrição,

resultante

de

dieta

inadequada

(má-nutrição).

Paralelamente, o excesso de poluentes do ar ambiente (PAA) tem sido associado à
morbimortalidade cardiovascular e respiratória, em especial em ambientes urbanos
com concentrações elevadas de material particulado (MP). O presente estudo
investigou a correlação entre o efeito da exposição precoce ao poluente eletrofílico,
contaminante do MP, 1,2-naftoquinona (1,2-NQ) e da nutrição inadequada (dieta
hiperlipídica; DH) com a indução da inflamação (toxicidade) hepática e dos distúrbios
metabólicos e cardíacos associados na fase juvenil de camundongos deficientes da
apoliproteina E (ApoE-/-), proteína importante no transporte e liberação hepática do
colesterol circulante. Camundongos machos ApoE-/- inalaram em dias alternados (6,
8, 10 dias de vida, por 15 min) a solução contendo 1,2-NQ (100 nM) ou seu veículo
(VEH). Após o 21º dia de vida, estes foram alimentados com dieta padrão (DP) ou DH.
Diferentes parâmetros metabólicos e cardíacos foram mensurados ao longo dos 43
dias de vida in vivo e in vitro. Os resultados mostram que a exposição neonatal de
camundongos ApoE-/- a 1,2-NQ contribuiu, independentemente da DH, para induzir
recrutamento de macrófagos para os hepatócitos, aumento da sensibilidade à insulina,
ganho de peso e esteatose moderada, independentemente da expressão dos canais
receptores TRPV1 e TRPA1, considerados alvos de ação de PAA e da 1,2-NQ. Na
vigência da DH, os animais expostos a 1,2-NQ apresentaram maior taxa de gordura
corporal, dos níveis séricos de colesterol total e triglicerídeos, aumento da atividade
enzimática (ALT e AST) e exacerbação da esteatose hepática. Além disto, a resposta
máxima (Emax) da atividade atrial (bpm) frente ao estímulo adrenérgico foi aumentada
pela exposição a 1,2-NQ e DH. Conclui-se, pela primeira vez, que a exposição
neonatal de camundongos deficientes de ApoE ao poluente 1,2-NQ resultou em
esteatose hepática moderada, que na vigência da DH levou ao agravamento do
quadro de esteatose hepática e de alguns parâmetros metabólicos que, em conjunto,

afetaram o equilíbrio autonômico simpático-vagal, levando à alterações na função
atrial.
Palavras-chave: 1,2-naftoquinona. Doença hepática gordurosa não alcoólica. Átrio
direito. TRPs. Poluição ambiental.

ABSTRACT
Marques, CL. Early exposure to electrophilic pollutant 1,2-naphthoquinone and the
imminent risk for induction of hepatic steatosis and atrial dysfunction in the juvenile
stage: role of TRPA1 receptors. [Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2020.

The world population, particularly the least favored, exhibited severe levels of obesity
and malnutrition, due to inadequate diet. In parallel, the excess of environmental
pollutants (PAA) has been associated with cardiovascular and respiratory morbidity
and mortality, particularly in urban environments with high variations in particulate
matter (PM). The present study investigated a potential correlation between the effect
of early exposure to electrophilic contaminant of particulate matter (PM) pollutant, 1,2naphthoquinone (1,2-NQ) and inadequate nutrition (hyperlipidic diet; HD) with the
development of liver inflammation, associated with metabolic disorders. and cardiac
changes in the juvenile phase of apolIprotein E deficient (ApoE-/-) mice, an important
protein involved in the transport and release of hepatic circulating cholesterol. ApoE-/male mice inhaled every other day (6, 8, 10 days of life, for 15 min) to the 1,2-NQ
solution (100 nM) or its vehicle (VEH). After the 21st day of life, the animals were fed
with standard diet (SD) or hyperlipidic diet (HD), and different metabolic and cardiac
parameters in vivo and in vitro were assessed over 43 days of life. The results show
that exposure to 1,2-NQ during the neonate phase of ApoE-/- mice, independently of
HD, led to increased macrophage recruitment to hepatocytes, increased insulin
sensitivity, weight gain and moderate steatosis, independently of increased expression
of TRPV1 and TRPA1 receptor channels, known as an important target of PAA
actions, such as 1,2-NQ. In the presence of HD, the animals exposed to 1,2-NQ
showed higher body fat index and serum total cholesterol and triglyceride levels,
associated with increased enzymatic activity (ALT and AST) and exacerbation of
hepatic steatosis. In addition, the maximum response (Emax) of atrial activity (bpm) in
response to adrenergic stimuli in vitro were increased in animals exposed to 1,2-NQ
and HD. It is concluded, for the first time, that neonatal exposure of APOE deficient
mice to the pollutant 1,2-NQ resulted in moderate hepatic steatosis, which in the
presence of HD, led to the worsening of hepatic steatosis and some metabolic
parameters that, together, contributed to affect sympathovagal autonomic balance,
leading to changes in atrial function.

Keywords: 1,2-naphthoquinone. Non-alcoholic fatty liver disease. Right atria. TRPs.
Environment pollution.

1

1.1

INTRODUÇÃO

Doença hepática gordurosa não alcoólica: esteatose
Nos últimos anos, o número de indivíduos obesos na população mundial

cresceu exponencialmente, chamando a atenção dos profissionais da área da saúde
(Rosini et al., 2012). Este cenário torna-se ainda mais preocupante devido ao aumento
significativo da prevalência da obesidade em crianças e adolescentes.
Em 2015, cerca de 115,1 milhões de crianças foram diagnosticadas com
obesidade no mundo todo (Weihe e Weihrauch-Blüher, 2019). Como consequência
da obesidade infantil, doenças antes consideradas como de “adultos”, tais como,
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e outras desordens metabólicas (ex.:
dislipidemias, resistência insulínica) estão cada vez mais frequentes na população
mais jovem (Vallejo et al., 2009; Rosini et al., 2012; Kumar e Kelly, 2017).
Paralelamente, evidenciou-se um aumento importante na ingesta de calorias e
alimentos ricos em ácidos graxos saturados e açúcares (Vallejo et al., 2009; Rosini et
al., 2012; Kumar e Kelly, 2017). De fato, os hábitos alimentares e o sedentarismo
resultam na criação do “ambiente obesogênico” (Kelsey et al., 2014).
Nesse contexto, as doenças cardiovasculares (DCVs) despontam como causas
principais de óbitos no Brasil e em vários outros países (Kassi et al., 2011). No Brasil,
segundo o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (2017), a mortalidade resultante
de DCVs é de 29%, sendo os fatores de risco comportamentais e metabólicos os
principais vilões.
De acordo com a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome
Metabólica (2005), a associação da síndrome metabólica (SM) com DCVs aumenta o
risco de óbitos em cerca de 2,5 vezes. Mais recentemente, segundo o estudo do
Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME, 2017), entre os fatores de risco
envolvidos na porcentagem de óbitos no Brasil, a SM tem grande relevância, uma vez
que compreende outros distúrbios metabólicos, diretamente associados ao aumento
do risco cardiovascular.
Como principais manifestações da SM, destacam-se a resistência à insulina e
a obesidade, que podem ser acompanhadas de uma ou mais complicações como
dislipidemias, aumento dos níveis de triglicerídeos (≥150 mg/dL), redução de

lipoproteínas de alta densidade (HDL; <35 mg/dL), alterações do metabolismo de
glicídio, tal como o diabetes mellitus tipo 2, glicose de jejum aumentada ou teste de
tolerância à glicose alterado (WHO, 2004; Alberti e Zimmet, 2005; Asrih e Jornayvaz,
2015).
Condições pró-inflamatórias, como a doença hepática gordurosa não alcoólica
(DHGNA) foi mais recentemente associada a SM, em virtude da sua correlação com
a obesidade, resistência à insulina, dislipidemias e diabetes mellitus (Asrih e
Jornayvaz, 2015). Vale ressaltar que a DHGNA também pode estar presente em
indivíduos não obesos, que apresentam alterações metabólicas, sendo a resistência
à insulina um dos marcadores de prognóstico (Than e Newsome, 2015; Han e Lee,
2017).
O mesmo estudo realizado pelo IHME, em 2017, revelou que a incidência da
esteatose hepática atinge aproximadamente 25% da população mundial, sendo este
aumento intimamente associado ao crescimento da taxa de indivíduos obesos e com
sobrepeso, incluindo crianças e jovens na puberdade (Brumbaugh e Friedman, 2014;
Utz-Melere et al., 2018). No Brasil, a taxa de prevalência de sobrepeso em crianças e
adolescentes supera 30%, sendo que a obesidade afeta 15% desta população (UtzMelere et al., 2018). A esteatose é a primeira manifestação, que deixa o fígado mais
vulnerável para outros processos secundários, incluindo o estresse oxidativo, que
contribui para progressão da DHGNA (Arciello et al., 2013).
Importantemente, crianças e adolescentes com DHGNA possuem risco 14
vezes maior de desenvolverem complicações como cirrose, carcinoma hepatocelular
(CHC), doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, quando atingem a idade adulta
(Utz-Melere et al., 2018).
Está bem estabelecido que a DHGNA compreende um conjunto de doenças
gordurosas do fígado não necessariamente relacionadas ao uso de álcool, sendo
caracterizada pelo acúmulo de triacilgliceróis nos hepatócitos, originando a esteatose
hepática, que pode evoluir para o quadro denominado esteato-hepatite não alcoólica
(EHNA; Asrih e Jornayvaz, 2015). É considerado um quadro de esteatose hepática
não alcoólica o acúmulo de uma porcentagem superior a 5% de lipídios no interior dos
hepatócitos, que oferece baixo risco de progressão da DHGNA (Han e Lee, 2017;
Sweet et al., 2017). Por outro lado, a EHNA é um estágio mais grave da DHGNA, que
compreende a esteatose hepática associada à inflamação com consequente lesão

hepática, que evolui para o quadro de fibrose e necrose celular, gerando um risco
elevado de instalação da cirrose e insuficiência hepática, estágios estes graves e
irreversíveis da doença e, geralmente, associados com o prognóstico de CHC (Sweet
et al., 2017).
Por seu turno, estudos clínicos evidenciaram a forte correlação entre a DHGNA
e algumas alterações cardiovasculares, como arritmias, remodelação, disfunção do
miocárdio, doenças da valva aórtica e mitral (vide revisão: Lonardo et al., 2017).
Noutro estudo de revisão sistemática, Han e Lee (2017) evidenciaram em indivíduos
acometidos pela DHGNA assintomáticos, alterações na função e estrutura cardíaca,
assim como no metabolismo destes.
Correntemente, não existem terapias medicamentosas que atuem diretamente
sobre a DHGNA no órgão alvo (fígado), sendo a terapia atual capaz, apenas, de tratar
os fatores de risco (Han et al., 2017). Algumas dessas diretrizes são capazes de
intervir no estilo de vida dos pacientes, incluindo o controle de nutrição equilibrada e
a prática de exercícios físicos (Han et al., 2017).
A patogênese e evolução da DHGNA ainda não estão bem definidas, mas, de
longa data, duas hipóteses foram propostas por Day e James (1998): I) Instalação da
esteatose pelo acúmulo de triacilgliceróis e ácidos graxos livres nos hepatócitos como
consequência da resistência à insulina, aumento da ingestão de calorias, tipo de dieta
e aumento da lipogênese hepática (Day e James, 1998; Asrih e Jornayvaz, 2015; Than
e Newsome, 2015), e II) Uma vez instalada a esteatose, esse quadro pode evoluir
para esteato-hepatite, se ocorrer uma fonte secundária de estresse oxidativo,
suficiente para promover peroxidação lipídica e dos lipídios de membrana, que leva a
necrose celular (Day e James, 1998; Asrih e Jornayvaz, 2015; Than e Newsome,
2015). Produtos da peroxidação lipídica podem ativar células estreladas hepáticas,
capazes de sintetizar colágeno, contribuindo para a instalação da fibrose hepática e,
consequentemente, evoluindo para o quadro de EHNA (Day e James, 1998; Asrih e
Jornayvaz, 2015; Than e Newsome, 2015).
Postula-se que casos de esteatose que não evoluem para o quadro de EHNA,
são aqueles cujo grau de estresse oxidativo é baixo e, portanto, incapaz de causar
lesão hepática (Day e James, 1998). Além da esteatose hepática, outros fatores
capazes de aumentar o estresse oxidativo são necessários para a progressão da
DHGNA, por exemplo, dieta rica em ácidos graxos (Day e James, 1998).

Corroborando essa evidência, Kim (2011), demonstrou que estudo em
camundongos submetidos à dieta com alto teor lipídico por dez semanas promoveu
mudanças significativas nos perfis metabólicos destes, incluindo acúmulo de lipídios
nos hepatócitos, insuficiência hepática e obesidade. Mais recentemente, Schierwagen
e colaboradores (2015) estabeleceram um modelo de DHGNA em camundongos
nocautes para apolipoproteína E (ApoE-/-), os quais foram alimentados com dieta rica
em gordura durante sete semanas, quando desenvolveram SM, rápida progressão da
esteatose hepática com característica de balonização dos hepatócitos, concentração
sérica elevada de glicose em jejum e inflamação com a presença de fibrose no tecido
hepático (Schierwagen et al., 2015).
A apolipoproteína E desempenha papel essencial no metabolismo de lipídios,
atuando na depuração dos metabólitos de lipoproteínas ricas em triglicerídeos
(quilomicron e lipoproteína de baixa densidade-VLDL) (Mahley et al., 1984;
Schierwagen et al., 2015; Marais, 2019). A baixa expressão de ApoE oferece riscos
diretos para o surgimento de aterosclerose, hipercolesterolemia e obesidade, podendo
também estar associadas à DHGNA (Schierwagen et al., 2015; Marais, 2019).

1.2

Poluição ambiental do ar e desordens metabólicas
Embora a patogênese da DHGNA, como já mencionado, esteja intimamente

relacionada aos distúrbios metabólicos, diabetes, obesidade, hábitos alimentares e
estilo de vida, outros fatores de risco recentes, como a poluição do ar ambiente (PAA),
vêm se destacando (Kelishadi e Poursafa, 2011; Arciello et al., 2013; Li et al., 2017).
Neste contexto, fortes correlações entre a exposição à PAA e indução da toxicidade
hepática, processo inflamatório no fígado e esteatose vêm sendo demonstradas (Kim
et al., 2014).
A PAA, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a presença no ar
de qualquer substância formada naturalmente ou através da ação do homem, capaz
de causar danos aos organismos vivos e ao meio ambiente. A PAA é constituída por
gases poluentes, compostos orgânicos semivoláteis e partículas denominadas
material particulado (MP) (WHO, 2016). O MP é uma mistura de partículas sólidas e
líquidas, orgânicas e inorgânicas de diversos tamanhos. Os principais componentes
do MP são os sulfatos, nitratos, amônia, carbono negro, cloreto de sódio e pó mineral

(WHO, 2016).

As partículas possuem diâmetros variados, que determinam a

translocação das vias aéreas superiores para as inferiores e, por fim, para a circulação
(WHO, 2016). O MP10 grosso (entre 10 μm e 2,5 μm) não oferece tanto risco para os
sistemas cardiovasculares e respiratórios quanto o MP2,5 fino (<2,5 μm) e MP1 ultrafino
(<0,1 μm) (Araujo et al., 2008), pois devido ao seu tamanho, as partículas finas e
ultrafinas penetram mais facilmente pelas vias aéreas inferiores, translocam-se para
a circulação pelos alvéolos, agravando ou promovendo quadros de aterosclerose,
isquemia cardíaca, doença arterial coronariana e infarto do miocárdio (Araujo et al.,
2008; Martinelli et al., 2013; Miller et al., 2013; CETESB, 2016; WHO, 2016).
As fontes de emissão de gases poluentes e MP classificam-se em móveis (ex.:
automóveis) e estacionárias (ex.: instalações industriais e usinas) (Abe et al., 2016).
Cerca de 40% do MP é derivado da queima de combustíveis fósseis (Ghio et al.,
2012).
Independentemente do gênero, raça e idade, as ações deletérias da exposição
à PAA vem sendo, de longa data, demonstrada em estudos epidemiológicos e
experimentais (Hooper e Kaufman, 2018). Fatores fisiológicos, comportamentais e
ambientais fazem com que as crianças, particularmente, sejam mais suscetíveis aos
efeitos nocivos da exposição à PAA no período fetal e nos primeiros anos de vida,
quando os pulmões ainda estão em desenvolvimento (Hooper e Kaufman, 2018;
WHO, 2018). As crianças possuem frequência respiratória mais elevada do que os
adultos, inalando assim maiores quantidades de poluentes e, além disto, praticam
mais atividades ao ar livre, ficando assim mais expostas aos danos da PAA, como o
MP (Sacks et al., 2011; WHO, 2018). Os idosos, por sua vez, devido ao
comprometimento das funções fisiológicas e das comorbidades, como as doenças
cardiovasculares e respiratórias, ficam ainda mais suscetíveis às ações nocivas da
exposição ao PAA, como o MP (Sacks et al., 2011).
A PAA representa atualmente um problema grave de saúde ambiental, que tem
afetado a saúde da população de países de alta, baixa e média renda, como o Brasil
(Landrigan e Fuller, 2015; WHO 2017). Paralelamente, os efeitos adversos da PAA
sobre a saúde da população geram custos econômicos elevados para os países que,
por conta disto, vem reconhecendo e estudando a PAA não somente como um dos
principais problemas ambientais da atualidade, mas também de saúde pública
(Landrigan e Fuller, 2015).

Figura 1 - Mortes atribuídas às doenças causadas pela exposição à poluição do ar
ambiente em 2012.

Impacto da poluição do ar ambiente sobre o número de óbitos global representado em porcentagem
(FONTE: Adaptado do relatório da organização mundial da saúde. WHO, 2016).

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2017),
aproximadamente 6,5 milhões de óbitos anualmente são relacionadas ao impacto da
PAA sobre a saúde da população mundial, fazendo desta a mais grave consequência
da degradação do meio ambiente. Dentre as associações causais fatais promovidas
pelo impacto da exposição à PAA (ex.: MP) destacam-se o acidente vascular cerebral,
câncer de pulmão e mortes prematuras de recém-nascidos, oriundas de doenças de
origem cardiovascular e respiratória (Figura 1) (Martinelli et al., 2013; Zheng et al.,
2013; Newby et al., 2015; WHO, 2016).

Figura 2 - Mecanismos fisiopatológicos da indução de doenças cardiovasculares pela
exposição à poluição do ar ambiente.

(FONTE: Adaptada de Miller et al, 2012).

Segundo Miller e colaboradores (2012), os efeitos danosos causados pela
exposição ao MP ao sistema cardiovascular podem ser resultantes de três principais
fatores (Figura 2): i) logo após a exposição aguda ao MP, este chega aos pulmões,
promovendo inflamação decorrente da produção e liberação local de mediadores
vasoativos e citocinas (interleucinas IL-6, IL-1β, IFN-γ e TNF-α; Martinelli et al., 2013;
Bourdrel et al., 2017), ii) ação do MP sobre o sistema nervoso autônomo (SNA), capaz
de afetar a frequência cardíaca (FC), devido a interação do MP com receptores
pulmonares específicos e, também, pela formação de estresse oxidativo/inflamatório
generalizado (Martinelli et al., 2013; Bourdrel et al., 2017). Isto resulta em desbalanço
no SNA, onde a função simpática predomina, elevando a pressão arterial decorrente
da indução de vasoconstrição e arritmias, que elevam o risco de danos
cardiovasculares (Martinelli et al., 2013; Bourdrel et al., 2017). Em parte, este
mecanismo se deve a geração de estresse oxidativo, que reduz os níveis locais de
fatores relaxantes (ex.: óxido nítrico – NO), afetando o tônus vascular (aumento da
resistência vascular) (Münzel et al., 2017). E, iii) O MP ultrafino (<0,1μm) atravessa
facilmente os alvéolos e penetram na corrente sanguínea de forma direta, estimulando
as plaquetas a formarem agregados e trombos plaquetários e aterosclerose (Martinelli
et al., 2013).

O estresse oxidativo causado pelo MP também pode alterar os lipídeos
circulantes no plasma e colesterol HDL, que possui efeitos antiaterogênicos, bem
como antioxidantes, auxiliando na inibição da agregação plaquetária e da migração
de monócitos (Bourdrel et al., 2017). Assim, a exposição à PAA é capaz de gerar
inflamação vascular e acúmulo de lipídeos nos vasos, contribuindo para o
desenvolvimento de ateromas e disfunções vasculares (Bourdrel et al., 2017; Niemann
et al, 2017).
De fato, Campen e colaboradores (2010) observaram que camundongos
ApoE-/- alimentados com dieta hiperlipídica (DH) e expostos ao MP liberado na
exaustão do diesel (PED) por 50 dias (6 h/dia) exibiram alto índice de ateromas,
remodelamento vascular e alterações na composição das placas. Segundo os
autores, os lipídeos oxidados contribuíram para o início da inflamação e alteração do
fenótipo do músculo liso vascular (Campen et al., 2010) que, no caso dos animais
ApoE-/-, ocorre um aumento ainda maior dos níveis circulantes de colesterol.
Corroborando essas evidências, outros inúmeros estudos sugerem que tanto o
desencadeamento quanto a exacerbação de funções metabólicas, cardiometabólicas,
epigenéticas, doenças inflamatórias hepáticas e aceleração do quadro de esteatose
estão, também, positivamente atreladas à PAA, como o MP (Arciello et al., 2013; Kim
et al., 2014; Eze et, 2015; Shamy et al., 2017). Ademais, a exposição ao MP pode
levar a peroxidação lipídica e, consequentemente, ao aumento de triglicérides
plasmático, bem como LDL e VLDL, citocinas pró-inflamatórias e resistência insulínica
(Arciello et al., 2013; Tarantino et al., 2013).
Curiosamente, Tan e colaboradores (2009) mostraram que a exposição ao MP
resulta na ativação de receptores Toll-like (TLR4) nas células de Kupffer (macrófagos
hepáticos fixos), que aumenta a secreção de citocinas pró-inflamatórias, como a
interleucina-6 (IL-6), TNF e IL1β. A ativação do TLR4 também está associada à
resposta do fator de transformação de crescimento β (TGF-β) em células hepáticas,
aumentando a síntese de colágeno e fibrose (Tan et al., 2009; Zheng et al., 2013).
O material particulado também interfere na atividade dos receptores ativados
por proliferador de peroxissoma (PPARs), que possuem papel fundamental na
regulação da diferenciação celular, no metabolismo de lipídeos e glicose, bem como
na inflamação (Zheng et al., 2013). A exposição causa a diminuição da expressão
desses receptores no fígado e desregula a homeostase lipídica (Zheng et al., 2013).

No estudo de Zheng (2013) o MP2,5 diminuiu a síntese de glicogênio no fígado,
através da supressão dos substratos do receptor de insulina-1 (IRS-1). Os efeitos
causados pelo MP no fígado, como o desencadeamento da resposta inflamatória, a
diminuição da expressão de receptores – PPARS, a supressão da atividade de IRS-1
e seus efeitos secundários, são agravantes para a esteatose hepática e para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Lippmann e Chen, 2009; Zheng,
2013).

1.3
Poluente eletrofílico contaminante do MP (Quinonas) e receptores de
potencial transitório (TRP)

As partículas derivadas da exaustão do diesel (PEDs) representam os
principais elementos do grupo das partículas finas (Lawal, 2018). Compreendem
hidrocarbonetos alifáticos, policíclicos aromáticos (HPAs), compostos heterocíclicos e
metais (Kumagai et al., 2012; Lawal, 2018). Entre os HPAs, destacam-se as quinonas,
substâncias orgânicas que podem ser formadas diretamente pela combustão
incompleta de combustíveis fósseis (ex.: diesel), ou por processos indiretos, como a
oxidação de HPAs presentes no MP, via ação da luz solar ou por reações com
substâncias como o ozônio, nitrato, e também por meio de mecanismos de
biotransformação pelo citocromo P450 (Figura 3) (Vione et al., 2006; Kumagai et al.,
2012; Sousa et al., 2016).

Figura 3 - Vias de formação direta e indireta das quinonas.

(FONTE: Adaptado de Sousa et al., 2016).

O naftaleno, um dos principais HPAs presentes na atmosfera, é o precursor das
quinonas, sendo a 1,2-naftoquinona e 1,4-naftoquinona, os principais produtos
formados (Kumagai et al., 2012). Quimicamente formado por dois anéis de benzeno,
o naftaleno é altamente volátil e, por isso, possui fácil acesso às vias aéreas, causando
assim toxicidade pulmonar (Kumagai et al., 2012). As quinonas são altamente reativas
e abundantes na atmosfera, como produtos tóxicos oriundos do naftaleno ou de
produtos químicos ambientais (Kumagai et al., 2012). Segundo Cho e colaboradores
(2004), para cada g de PED, estão contidos 13,7μg de 1,2-NQ.
O naftaleno é metabolizado pelas enzimas do citocromo P450 (Figura 4),
formando o 1,2-epóxido, que, mediante a ação enzimática (epóxido hidrolase), sofre
hidrólise, dando origem ao metabólito 1,2-dihidroxinaftaleno, que por sua vez é
oxidado em 1,2-naftoquinona (Zheng et al., 1997). A 1,2-NQ exerce efeitos tóxicos no
organismo, capazes de causar danos aos tecidos, em particular, devido a geração do
estresse oxidativo, decorrente da formação de EROs, por meio da reação desse
poluente com o oxigênio molecular (Miura et al., 2011). Outro mecanismo importante
é a capacidade da 1,2-NQ ligar-se covalentemente a proteínas celulares, modificando
os grupamentos tióis (S-alquilação), resultando na ruptura da transdução de sinais
das células e na formação de aductos protéicos (Zheng et al., 1997; Miura et al., 2011).

Figura 4 - Biotransformação do naftaleno em 1,2-naftoquinona e demais metabólitos
primários e secundários.

(FONTE: Kumagai et al., 2012).

As quinonas são altamente reativas, podendo interagir com sistemas biológicos
(ex.: células), promover a geração de EROs (danos oxidativos), efeitos citotóxicos,
mutagênicos, carcinogênicos e reações inflamatórias (Bolton et al., 2000; Saeed et
al., 2007; Teles et al., 2010; Santos et al., 2014; Florenzano et al. 2017; Soares AG,
2019).
Nesse contexto, estudos prévios do grupo demonstraram que a injeção intratraqueal simultânea de PED e 1,2-NQ, resultou em resposta inflamatória exacerbada
nas vias aéreas de ratos, quando comparado ao efeito isolado dos respectivos
compostos administrados isoladamente, via mecanismo neurogênico regulado, em
parte, por receptores de potencial transitório vanilóide tipo 1 (TRPV1) e taquicininas
(NK1 e NK2) (Teles et al., 2010).
O mesmo grupo revelou que a exposição inalatória de camundongos neonatos
machos ao poluente 1,2-NQ induziu maior susceptibilidade destes à inflamação
alérgica pulmonar na fase neonatal, em comparação ao efeito observado pela
exposição na fase adulta (Santos et al., 2014). De acordo com Santos e colaboradores
(2014), estes resultados estão relacionados ao aumento da resposta inflamatória
causado pela exposição a 1,2-NQ, por meio da ativação das células apresentadoras
de antígeno (APC) e consequente aumento de citocinas e da resposta humoral (IgE).
Paralelamente, Florenzano e colaboradores (2017) revelaram que os
camundongos machos expostos a 1,2-NQ, na fase neonatal, são mais susceptíveis à
exacerbação da inflamação alérgica pulmonar do que as fêmeas. Mecanisticamente,
nosso grupo demonstrou que as fêmeas possuem maior proteção, por meio da
ativação das defesas antioxidantes devido aos fatores hormonais (Florenzano et al.,
2017). Posteriormente, recente estudo do grupo revelou que a administração in vitro
da 1,2-NQ em átrio direito isolado de camundongos jovens promoveu aumento do
cronotropismo positivo, enquanto a pré-incubação da artéria pulmonar (pré-contraída
com fenilefrina) com solução contendo 1,2-NQ, promoveu redução da resposta
vasodilatadora frente a acetilcolina (Soares AG, 2019). Quando a 1,2-NQ foi
administrada

em

concentrações

crescentes

em

artérias

mesentéricas

de

camundongos selvagens in vitro, esse poluente promoveu contração dependente da
concentração, cuja resposta contrátil máxima foi marcadamente reduzida em artéria
mesentérica de camundongos nocautes para o TRPA1, sugerindo o envolvimento dos
receptores TRPA1 na alteração vascular induzida pela 1,2-NQ (Soares AG, 2019).

Vale acrescentar que outros grupos mostram que os receptores TRP (potencial
transitório) atuam como potenciais alvos para os efeitos do PAA, EROs e metabólitos
formados (vide revisão: Geppetti et al., 2014; vide revisão: Akopian et al., 2016).
Os canais TRP formam a superfamília de canais catiônicos, sensíveis a
diversos estímulos físicos e químicos, como alteração de temperatura, luz, pressão,
estresse oxidativo, alterações no ambiente lipídico, bem como sinais inflamatórios
(Owsianik et al., 2006). Existem seis subfamílias: TRP canônico (TRPC), TRP
vanilóide (TRPV), TRP melastatina (TRPM), TRP anquirina (TRPA), TRP policístico
(TRPP) e TRP mucolipina (TRPML), todas estas possuem seis domínios
transmembrana (Figura 5), variando entre elas o comprimento dos domínios
intracelulares amino (N-terminal) e carboxila (C-terminal) e a sequência de
aminoácidos (vide revisão: Clapham, 2003; vide revisão: Voets et al., 2005; Owsianik
et al., 2006). Os canais são expressos em diferentes tipos de células e estão
envolvidos em inúmeras funções celulares essenciais (Pedersen et al., 2005; Yue et
al., 2015).

Figura 5 - Estrutura proposta para os canais TRP.

(FONTE: Yue et al., 2015).

Os canais TRP são amplamente expressos no tecido cardíaco, entre eles o
TRPC1, TRPC3-7, TRPV2, TRPV4, TRPM2, TRPM4-5, TRPM7 e TRPP1 e 2. Todos
os TRPCs, exceto o TRPC5, são expressos nas células do nodo sinoatrial (SA), além
de TRPC6, TRPM4 e TRPM7 (Yue et al., 2015). Em animais nocautes de receptores

TRPM7 e TRPP1 / TRPP2, foi possível observar alterações significativas na função e
desenvolvimento do coração (Yue et al., 2015). Sobre a expressão dos receptores
TRP, sabe-se que os subtipos de canais TRPA1 estão expressos em diversos tecidos,
incluindo tecido adiposo, trato gastrointestinal, nervos perivasculares e células
endoteliais (vide revisão: Bodkin e Brain, 2011; Bishnoi et al., 2018). Segundo
Kurhanewicz e colaboradores (2016) o bloqueio farmacológico dos receptores TRPA1
diminuiu a arritmia cardíaca, oriunda do desequilibrio autonômico induzido pela PAA
em ratos. Outros estudos indicam que os canais TRPV1, assim como TPV2,
expressos em neurônios sensoriais sensíveis a capsaicina, desempenham diversos
eventos cardiovasculares, contribuindo assim para o controle da função fisiológica e
patológica (Clapham, 2003). Yue e colaboradores (2005) demonstraram em modelo
animal que a ativação de canais TRPV1 exerce efeito protetor à função cardíaca,
possivelmente devido ao aumento da liberação de substância P dos neurônios
sensoriais.
Assim como no sistema cardiovascular, o fígado também expressa diversos
subtipos dos canais TRP. Li e colaboradores (2012) demonstraram a importância do
canal TRPV1, presente nos hepatócitos, na regulação do acúmulo de lipídeos no
fígado. Segundo os autores, a adição de capsaicina à dieta hiperlipídica dos animais
foi capaz de prevenir o desenvolvimento de esteatose hepática, possivelmente devido
ao aumento da expressão de proteína de desacoplamento mitocondrial tipo 2 (UCP2)
que, quando estimulada, desempenha importante papel sobre o metabolismo lipídico,
balanço energético e diminuição do estresse oxidativo (Li et al., 2012). Em outro
estudo realizado em modelo animal (camundongos nocautes para ApoE), os autores
revelaram que a DH nesses animais foi capaz de promover aumento da expressão de
receptores TRPC3 no endotélio proporcional a progressão da DHGNA (Smedlund et
al., 2016).
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RESUMO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
1. O presente estudo demonstrou, pela primeira vez, que a exposição precoce ao
aerossol de 1,2-NQ promove alterações cardiometabólicas significativas (ALT,
AST, aumento da sensibilidade à insulina, aumento de peso e depósito de
gordura), que provavelmente contribuiu para indução da esteatose hepática
grau I, que na vigência da dieta inadequada (DH), evolui para esteatose grau
II;
2. A exposição na fase neonatal ao poluente eletrofílico 1,2-NQ é capaz de
provocar desequilíbrio simpato-vagal nos animais ApoE-/- que, na presença da
DH, exibem aumento da sensibilidade atrial in vitro frente à norepinefrina;
3. Os mecanismos de indução e proteção da esteatose e alterações metabólicas
não estão estabelecidos, mas não podem ser atribuídos à maior expressão dos
receptores TRPV1 e TRPA1, previamente envolvidos nos efeitos inflamatórios
da 1,2-NQ nas vias aéreas e vasos; porém, não é descartada a participação
desses receptores nas alterações cardíacas;
4. Os achados mostram ainda que:
a. O ganho de peso não está simplesmente relacionado à alimentação (DH)
ou a quantidade ingerida;
b. Os mecanismos de sinalização envolvidos no metabolismo lipídico e
resistência à insulina: AMPK / SREBP / ACC e IRs-1 / Akt, não foram
investigados e, portanto, não podem ser excluídos;
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