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RESUMO
Rodrigues-Garbin, S. Estudo da interação dos hormônios sexuais femininos na
inflamação local, sistêmica e pulmonar causada pela isquemia e reperfusão
intestinal em camundongos fêmeas obesas. 2017. 106 f. Dissertação (Mestrado
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2017.
A obesidade determina inflamação sistêmica crônica de baixo grau caracterizada
pela geração de mediadores pró-inflamatórios a partir do tecido adiposo. A isquemia
e reperfusão (IR) intestinal induz inflamação local, sistêmica e pulmonar na qual os
hormônios sexuais femininos (HSF), notadamente o estradiol, exerce importante
efeito modulador. Neste estudo investigamos a interação da obesidade com os HSF
sobre as repercussões da IR intestinal. Para tanto, camundongos fêmeas C57Bl/6
submetidos ou não à remoção dos ovários (OVx) e mantidos com dieta hiperlipídica
(9 semanas) para indução da obesidade. Como controle, foram usados animais
obesos mantidos com os ovários intactos (Não OVx). Os animais obesos foram
submetidos à IR intestinal (45 min, obstrução da artéria mesentérica superior)
seguida de 2 h de reperfusão intestinal. Os nossos dados indicaram que somente a
OVx em comparação a animais Não OVx, ambos obesos, aumentou a
permeabilidade vascular e a atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) no
intestino e no pulmão, além de aumentar o infiltrado de células no pulmão.
Observou-se aumento de linfócitos, granulócitos e plaquetas circulantes. Também
verificamos elevados níveis séricos de leptina, interleucina (IL) IL-17A, KC e fator de
crescimento endotelial vascular (VEGF). Ainda foi observada redução sérica de IL-6
e resistina. Além disso houve elevação da concentração sérica de fosfatase alcalina,
mas não de lactato desidrogenase (LDH). No pulmão detectamos aumento de nitrito
e expressão de iNOS. No tecido pulmonar houve aumento de IL-5 e IL-10 e, redução
de leptina, IL-17A, KC e IL-6. No tecido adiposo elevou a concentração de KC, MIP2, IL-6, leptina e resistina. Após os animais serem submetidos à IR intestinal os
parâmetros analisados nos animais OVx exacerbaram-se em relação aos animais
Não OVx. Ainda relatamos aumento de produção de células da medula óssea,
redução do complexo CD45+/CD41+ e aumento do complexo CD11b+/CD162+.
Observamos aumento de nitrito e expressão de iNOS no pulmão mas redução da
expressão de eNOS. A IR intestinal nos animais OVx aumentou os níveis séricos de
leptina, IL-17A, KC e reduziu o de resistina. Também houve elevação de geração no
pulmão de VEGF e IL-1β enquanto o tecido adiposo elevou KC, MIP-2, IL-6, leptina
e resistina.
Tomados em conjunto, nossos dados gerados sugerem que a redução prolongada
dos HSF causada pela OVx associada à obesidade induz a um certo grau de
inflamação intestinal, sistêmica e pulmonar e que a IR intestinal pode acentuar a
inflamação sendo o pulmão possivelmente mais sensível.
Palavras chave: Obesidade. Ovariectomia. Hormônios Sexuais Femininos.
Inflamação Pulmonar. Isquemia e Reperfusão Intestinal.

ABSTRACT
Rodrigues-Garbin, S. The role of female sexual hormones on local, systemic and
pulmonary inflammation caused by intestinal ischemia and reperfusion in
obese female mice. 2017. MS thesis (Pharmacology) – Institute of Biomedical
Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2017.
Obesity determines a low-grade chronic systemic inflammation characterized by
generation of pro-inflammatory mediators from adipose tissue. Intestinal ischemia
and reperfusion (IR) induce local, systemic and pulmonary inflammation in which
female sex hormones (FSH), notably estradiol, exert an important modulating effect.
In this study we investigated the interaction of obesity with FSH on the repercussions
of intestinal IR. For this, female C57Bl/6 mice submitted or not to ovarian removal
(OVx) were maintained (9 weeks) on a hyperlipidic diet for induction of obesity. As
controls, obese animals were kept with intact ovaries (Non-OVx). Obese animals
were submitted to intestinal IR (45 min, superior mesenteric artery obstruction,
followed by 2 h of intestinal reperfusion). Our data indicated that only OVx in
comparison to Non-OVx animals, both obese, increased vascular permeability and
myeloperoxidase (MPO) activity in the intestine and lung, in addition to increasing the
cell infiltrate in the lung. An increase in circulating lymphocytes, granulocytes and
platelets was observed. We also found elevated serum levels of leptin, interleukin (IL)
IL-17A, KC and vascular endothelial growth factor (VEGF), along with serum
reduction of IL-6 and resistin. There was an increase in serum alkaline phosphatase
concentration, but not in lactate dehydrogenase (LDH). In the lung we detected
augmented levels of nitrites and of iNOS expression. In the lung tissue there was an
increase of IL-5 and IL-10 and a reduction of leptin, IL-17A, KC and IL-6. In the
adipose tissue increased the concentration of KC, MIP-2, IL-6, leptin and resistin.
After the animals were submitted to intestinal IR the parameters analyzed in OVx
animals were exacerbated regarding the Non-OVx animals. We also noticed an
increase in the production of bone marrow cells, a reduction of the CD45+/CD41+
complex and an increase in the CD11b +/CD162+ complex. We observed increased
nitrite and iNOS expression in the lung but decreased expression of eNOS. Intestinal
IR in OVx animals increased the serum levels of leptin, IL-17A, KC and reduced of
those of resistin. There was also an elevation of lung generation of VEGF and IL-1β
while in the adipose tissue the contents of KC, MIP-2, IL-6, leptin, and resistin were
elevated.
Taken together, our data suggest that the prolonged reduction of FSH caused by
OVx in association with obesity induces to a certain degree of intestinal, systemic
and pulmonary inflammation and that the intestinal IR can increase inflammation and
the lung is possibly more sensitive.
Keywords: Obesity. Ovariectomy. Female Sex Hormones. Lung Inflammation.
Intestinal Ischemia/Reperfusion.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Obesidade e Inflamação
A obesidade é uma doença multifatorial caracterizada por acúmulo anormal
ou excessivo de gordura em consequência à uma disfunção crônica do balanço
energético apresentando grande risco à saúde (VIGITEL, 2012). O aumento
excessivo de gordura corpórea é um dos mais importantes problemas de saúde
pública e se tornou uma epidemia global. Há registros de que 12% da população
mundial é obesa, ou seja, meio bilhão de pessoas segundo dados da OMS (WORLD
HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2012). Fatores genéticos, ambientais e o estilo
de vida como: comportamento social, mudanças no hábito alimentar e o
sedentarismo, desempenham um papel importante no desenvolvimento da
obesidade (CARVALHO-FILHO et al., 2011). Desta forma, podemos associa-la ao
desencadeamento de várias patologias, como resistência a insulina, hipertensão
arterial, diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, doenças
respiratórias e osteoartrite (ABALLAY et al., 2013; ALAM; NG; LARBI, 2012;
KOPELMAN, 2000)
Para se caracterizar um indivíduo obeso, a OMS estabelece que a relação
peso/altura de um indivíduo adulto, representa o índice aproximado de classificação
de sobrepeso ou obesidade. Sendo assim, o Índice de Massa Corporal (IMC) como
a relação entre o peso dividido pelo quadrado da altura (kg/m²). Na figura 1 observase a relação entre altura e peso do indivíduo caracterizando-o conforme seu IMC.
Um estudo proposto por Ng et al. (2014) relatou que no período de 1980 a 2013 o
número de indivíduos com sobrepeso e obesos aumentou de 857 milhões em 1980
para 1 bilhão em 2013. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estimou
que no ano de 2014 mais de 1,9 bilhões de pessoas estavam com sobrepeso e
destas, 600 milhões eram obesos (WHO, 2015).

Fonte: http://www.mdsaude.com/2014/10/imc-indice-de-massa-corporal.html
Figura 1 - A relação peso/altura do indivíduo conforme o IMC.

Estudos conduzidos no Brasil pelo Ministério da Saúde revelaram aumento de
23% na frequência de excesso de peso no período 2006 a 2014. Sendo que 2006 a
população apresentava 43% de sobrepeso e 11,9% de obesos e no período de 2014
estavam com 53% de sobrepeso e 17,9% de obesos. Ainda observa-se uma
tendência de excesso de peso mais acentuada para mulheres (Homens: 2006 =
48%; 2014 = 57%; Mulheres: 2006 = 39%; 2014= 49%) no período analisado
(VIGITEL, 2014). Embora essa porcentagem seja maior nos homens, no período
analisado de 2006 a 2014 apresentou aumento de 1% nas mulheres.
Segundo Hotamisligil, (2006), a obesidade induz um estado inflamatório
crônico de baixo grau, caracterizado pela produção de citocinas pró-inflamatórias
pelo tecido adiposo. Sendo assim, o tecido adiposo é considerado um órgão
endócrino com funções adicionais às de armazenamento de lipídios (GUILHERME et
al., 2008). Entre os inúmeros mediadores (citocinas e hormônios) produzidos pelo
tecido adiposo podemos citar o fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucinas (IL6 e IL-1β), leptina e adiponectina (PRADO et al., 2009).

O TNF-α é sintetizado pelos adipócitos assim como por macrófagos, sua
função está relacionada à resistência a insulina e a incapacidade da mesma de
regular o metabolismo de nutrientes (XU et al., 2003). Além disso, num processo
inflamatório como, por exemplo, uma isquemia há aumento na produção de TNF-α e
IL-1β pelas células endoteliais. Estas células quando ativadas expressam moléculas
de adesão auxiliando a migração dos leucócitos (DO et al., 1999). Outro efeito
importante do TNF-α é regular a geração de citocinas como a IL-6 e IL-10. A IL-6 é
sintetizada pelo tecido adiposo, fibroblastos, monócitos e células endoteliais
(BASTARD et al., 2007). Esta, por sua vez, estimula a síntese de proteínas de fase
aguda pelos hepatócitos e a produção de neutrófilos por seus progenitores na
medula óssea (OLIVEIRA et al., 2011).
Por outro lado, a adiponectina é uma citocina anti-inflamatória sintetizada
pelos tecidos adiposos, células do músculo esquelético, células endoteliais e pelo
encéfalo. Assim, em indivíduos saudáveis a adiponectina está presente na
circulação
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concentração é baixa. Aparentemente isto decorre por conta dos níveis de TNF-α e
IL-6 estarem altos, pois estes inibem a transcrição de adiponectina (KURYSZKO;
SŁAWUTA; SAPIKOWSKI, 2016; TILG; MOSCHEN, 2006). Outro estudo envolvendo
humanos e roedores obesos, também mostrou que o aumento do tecido adiposo
reduz os níveis de adiponectina no próprio tecido adiposo e também no soro (OUCHI
et al., 1999). A redução desta citocina no plasma de humanos está relacionada com
o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia e diabetes
(FUNAHASHI et al., 2004).
A IL-10 também possui ação anti-inflamatória, esta citocina é sintetizada por
macrófagos e linfócitos, uma das suas funções é inibir a síntese de citocinas proinflamatórias. Na obesidade, apresenta-se em baixa concentração enquanto a
diminuição do peso pode elevar os níveis de adiponectina e IL-10 e reduzir os níveis
de TNF-α e IL-6 (ARSLAN; ERDUR; AYDIN, 2010). Foi demonstrado em humanos
que a adiponectina induz a expressão de IL-10 em macrófagos na inflamação e
síndrome metabólica (NISHIDA et al., 2007).
A leptina é um hormônio sintetizado pelo tecido adiposo e está envolvida no
controle da ingestão de alimentos e gasto energético por meio de sinalização no
sistema nervoso central, especialmente no hipotálamo (AHIMA et al., 1996; ARAÚJO
et al., 2011; CHAN et al., 2003). Sua ação imunomoduladora consiste na indução da

síntese de citocinas pró-inflamatórias tais como TNF-α, IL-6, e fator de crescimento
do tipo 1. O inverso igualmente ocorre, isto é, o TNF-α e a IL-1β podem induzir
aumento da concentração circulante de leptina (OUCHI et al., 2011). Ainda, a leptina
estimula a geração de citocinas com perfil Th 1, como a IL-2 e interferon tipo γ (INFγ), e inibe aquelas conhecidas como sendo de perfil Th 2, como a IL-4 (LORD et al.,
1998). É interessante notar que adipócitos de mulheres secretam mais leptina do
que adipócitos de homens (ELMQUIST; SCHERER, 2012). Isto pode estar
relacionado ao IMC, pois as mulheres tendem a ter maior porcentagem de gordura
em relação aos homens (KENNEDY et al., 1997).
Estudos conduzidos por Ainslie et al. (2000); Surwit et al. (1995)
demonstraram que uma dieta rica em gordura diminui os níveis de leptina no plasma
de animais e como consequência, reduz a saciedade e leva a ingestão excessiva de
alimentos. Lomba et al. (2010) mostraram que animais submetidos por 69 dias com
dieta hiperlipídica apresentaram aumento do peso corporal, adiposidade e tolerância
à glicose diminuída.
Zúñiga et al. (2010) indicaram que a IL-17, também conhecida como IL-17A,
uma citocina sintetizada principalmente por célula T CD4+, reduz a formação e o
acúmulo de tecido adiposo e também controla o metabolismo da glicose. De fato,
camundongos obesos, deficientes de IL-17 aumentam a quantidade de massa de
tecido adiposo. Ainda, a deficiência de IL-17 pode causar hiperglicemia em jejum. É
interessante notar que há uma relação entre a deficiência da IL-17 com o acúmulo
de tecido adiposo, entretanto esta deficiência reduz a inflamação sistêmica.
Como mencionado, a obesidade determina um estado inflamatório crônico de
baixo grau. Neste contexto, Ferrante, (2007) descreveu que indivíduos obesos
apresentam elevado índice basal de mediadores inflamatórios no tecido adiposo e
por decorrência têm maior propensão a um prognóstico desfavorável quando
acometidos por trauma ou sepse. A inflamação observada na obesidade também
pode predispor pacientes à lesão pulmonar aguda na vigência de sepse
(MCCALLISTER; ADKINS; O’BRIEN, 2009). A obesidade também pode levar a
complicações na complacência pulmonar, alterações nas trocas gasosas e no
comprimento torácico-abdominal, sendo assim pode desencadear insuficiência
respiratória e lesão pulmonar aguda (NAIMARK; CHERNIACK, 1960).
Tomados em conjunto os dados indicam que a obesidade se associa ao
desenvolvimento de doenças metabólicas e inflamação sistêmica sendo, portanto de

interesse estudos que investiguem a interação da obesidade com eventos indutores
de inflamação sistêmica tais como observado na isquemia e reperfusão intestinal.
Na IR intestinal o primeiro órgão afetado é o intestino delgado que sofre a
isquemia da artéria mesentérica superior (AMS). Este segmento intestinal é
responsável pela maior parte da digestão de nutrientes bem como sua absorção.
Nesse sentido, existem evidências experimentais de que há relação entre a
obesidade e o desenvolvimento de inflamação intestinal. Vale lembrar que a dieta
hiperlipídica altera a microbiota e a barreira epitelial podendo originar a inflamação
(DE LA SERRE et al., 2010). É interessante notar que crianças obesas desenvolvem
inflamação intestinal com quebra da barreira da mucosa intestinal, induzindo
migração de leucócitos para o lúmen intestinal e geração de óxido nítrico
(SPAGNUOLO et al., 2010).
Num estudo experimental, animais mantidos sob dieta hiperlipídica foi notada
alterações na microbiota com aumento da concentração circulante de LPS
(Lipopolissacarídeo: toxina derivada da membrana externa de bactérias Gramnegativas) com consequente, inflamação intestinal. Após esses animais serem
submetidos ao tratamento com antibiótico o quadro se reverteu e houve diminuição
das bactérias e dos níveis de LPS circulantes (CARVALHO et al., 2012). Vale
ressaltar, que o LPS atua pela via do receptor toll-like 4 (TLR-4), um subtipo de
proteína transmenbrânica dos receptores toll-like, iniciando eventos inflamatórios,
bem como induz geração de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 e o TNF-α.
Portanto, o LPS desencadeia uma inflamação intestinal encontrada no estudo
mencionado (DE LA SERRE et al., 2010).
1.2 Isquemia e Reperfusão Intestinal e Inflamação Pulmonar
A isquemia é caracterizada pela interrupção total ou parcial do fluxo
sanguíneo levando a alterações do metabolismo, já a reperfusão é a restauração
deste fluxo (ELTZSCHIG; ECKLE, 2011). Durante a fase de isquemia ocorre a
diminuição do oxigênio impedindo a produção de ATP (trifosfato de adenosina) e de
nutrientes. A falta de ATP implica em acúmulo de sódio e cálcio intracelular gerando
efeitos deletérios para a célula, como alterações da permeabilidade vascular
(edema), liberação de metabólitos, produção de radicais livres, entre outros que
contribuirão para morte celular (OKUDA et al., 1992; RIO et al., 2000; WAXMAN,
1996). Em decorrência da isquemia macrófagos, células endoteliais e diversos

mediadores induzem a geração de espécies reativas de oxigênio, ativam o fator
nuclear kappa B (NF-κB) e óxido nítrico sintases (NOS) (BECKERS et al., 2017).
Desta forma o processo de reperfusão da área isquêmica é importante para
que seja restabelecida a homeostasia. Contudo a reperfusão parece ser evento
crítico para o organismo, pois é nesta fase que mediadores infamatórios produzidos
pela isquemia disseminam para a circulação causando danos adicionais aos tecidos
(DO et al., 1999). Durante o período de reperfusão ocorre aumento da produção de
espécies reativas de oxigênio (REILLY; SCHILLER; BULKLEY, 1991; ZIMMERMAN;
GRANGER, 1994), ativação de leucócitos e moléculas de adesão as quais auxiliam
no transporte e migração de células para o local de inflamação. Assim moléculas de
adesão intercelular tipo 1 e 2 (ICAM-1 e ICAM-2), endotelial plaquetária tipo 1
(PECAM-1) e celular vascular (VCAM) exercem importante papel nos eventos
isquêmicos seguidos da reperfusão (DO et al., 1999; EVORA et al., 1996;
MCCORD; MCCORD, 1985). Os produtos tóxicos gerados após a IR intestinal
causam lesões no tecido e microvasculatura intestinal e, nos vasos mesentéricos
(GORDEEVA et al., 2017). É descrito na literatura que 3 h de isquemia intestinal
seguidas de 1 h de reperfusão desencadeia maior lesão na mucosa do intestino do
que somente 4 h de isquemia intestinal (PARKS; GRANGER, 1986).
A IR intestinal é um fenômeno de ocorrências clínicas como naquelas que
exigem oclusão da artéria mesentérica, transplante de intestino, cirurgias vasculares
e trauma seguido por choque hemorrágico (CHEN et al., 2003). Há relatos que tais
eventos provoquem lesão da barreira intestinal (LU et al., 2017) permitindo assim,
translocação das bactérias presentes no intestino para o sistema circulatório
resultando em inflamação sistêmica (FINK; DELUDE, 2005). A incidência de
mortalidade por eventos isquêmicos é alta apresentando uma taxa de 60-80% dos
casos (VOLLMAR; MENGER, 2011).
É importante salientar que estudos clínicos e experimentais relatam que
danos causados pela IR intestinal levam a alterações no pulmão (AN et al., 2007).
Estes dados portanto, demonstram que uma das consequências da IR intestinal é o
desencadeamento de inflamação pulmonar aguda a qual pode evoluir, em casos
mais graves para a síndrome do desconforto respiratório agudo, inflamação
sistêmica e falência múltipla de órgãos e sistemas (BARON et al., 1994; HSIEH et
al., 2011; JAMES et al., 2010).

Neste contexto, observa-se aumento da permeabilidade vascular pulmonar e
intestinal, infiltração de neutrófilos no pulmão, elevação da concentração de TNF-α,
IL-1β, IL-6 circulantes, óxido nítrico, leucotrieno B4 (LTB 4) entre outros mediadores.
Além disso, modifica a expressão PECAM-1 (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2012;
HE et al., 2012; MORAES et al., 2008; VOLLMAR; MENGER, 2011). A ativação de
neutrófilos, plaquetas, aumento da permeabilidade vascular e expressão de ICAM-1
no pulmão após a IR intestinal também já foram elucidados (GRACE, 1994; KUZU et
al., 2002).
Outros estudos discutiram a participação do óxido nítrico no aumento de
permeabilidade vascular (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2009; CAVRIANI et al.,
2004) e recrutamento de neutrófilos no tecido pulmonar após a IR intestinal
(CAVRIANI et al., 2004). O óxido nítrico é sintetizado pela L-arginina por meio da
ação da NOS que é expresso pela enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e
por duas enzimas óxido nítrico sintase constitutivas (cNOS) e em condições normais
o NO desempenha papel importante na homeostasia vascular (BECKERS et al.,
2017). Não obstante, o excesso de NO leva a consequências patológicas
(CUZZOCREA et al., 2002). O aumento do NO é expresso também pelo aumento da
iNOS sendo relacionados a IR e lesão pulmonar induzida por LPS (GRACE, 1994;
NUMATA et al., 1998). De acordo com Virlos et al. (2003) a IR intestinal exacerbou
no pulmão a expressão de iNOS e atenuou a expressão do óxido nítrico sintase
endotelial (eNOS). A eNOS é uma enzima constitutiva, expressa em condições
normais no endotélio vascular (CERQUEIRA; YOSHIDA, 2002). Também foi
demonstrado por Li et al. (2011) em modelo de IR intestinal que a inibição da via
Rho quinase eleva no pulmão a expressão de eNOS e reduz a concentração sérica
de TNF-α e IL-6 e da enzima MPO, enzima que expressa a presença de neutrófilos,
no tecido pulmonar. Outra NOS constitutiva é a óxido nítrico sintase neuronal
(nNOS) que não será discutida neste trabalho. Complementando ainda com os
dados de Cavriani et al. (2004) as enzimas responsáveis pela produção de NO
desempenham diferentes funções e a inibição delas aumenta a lesão pulmonar
ocasionado pela IR intestinal desencadeando ativação de neutrófilos e aumento da
permeabilidade vascular. De acordo com os autores citados o NO parece exercer
um papel importante no modelo mencionado.
As plaquetas também contribuem para lesão causada pela IR intestinal. De
acordo com Lapchak et al. (2012) a depleção de plaquetas diminui a lesão intestinal

e pulmonar causada pela IR intestinal. Plaquetas ativadas podem gerar espécies
reativas de oxigênio, interagir com os leucócitos e induzir a expressão de citocinas
como a IL-1β (COOPER et al., 2003). Segundo Page; Pitchford, (2013) a formação
do complexo neutrófilos e plaquetas auxiliam para o recrutamento de neutrófilos
para o sítio inflamatório, pois as plaquetas aumentam a adesão de neutrófilos ao
endotélio. Neste estudo investigamos a formação de dois complexos: CD45+/CD41+
e CD11b+/CD162+ (PSGL-1). O marcador CD45+ é expresso em todos os
leucócitos, além disso, apresentam maior intensidade nos linfócitos (ALTIN; SLOAN,
1997). O marcador CD41+ é expresso em plaquetas, megacariócitos e células
endoteliais, participando da agregação plaquetária (GRANJA et al., 2015). O
marcador CD11b+ é expresso em leucócitos, células dendríticas e células natural
killer. Regulam a adesão de leucócitos e migração na resposta inflamatória
(ROMBOUTS et al., 2016). O marcador CD162 é uma proteína conhecida como
ligante de P-selectina (PSGL-1), desempenha um papel importante na adesão e
migração de leucócitos (SOO et al., 2009).
Evidências mostram que a inibição da via de sinalização do receptor TLR-4
atenua a lesão intestinal e pulmonar causada pela isquemia e reperfusão intestinal.
Este estudo relatou que camundongos deficientes do receptor TLR-4 apresentaram
redução de mediadores no intestino como TNF-α, IL-6, IL-1β e NF-κB e no pulmão
como NO, iNOS, MCP-1, MIP-2 e NF-κB (ZHU et al., 2017). Além disso, também foi
demonstrado que a inibição TLR-4 reduz a lesão de IR no fígado, rim e intestino
(CHEN et al., 2008; SHIGEOKA et al., 2007; ZHAI et al., 2004). A expressão elevada
do receptor TLR-4 e do NF-κB estão relacionados com eventos que medeiam a IR
intestinal indicando também infiltração de neutrófilos e linfócitos e aumento de MIP2, MCP-1, entre outras quimiocinas analisadas no intestino após a IR intestinal
(WATSON et al., 2008).
Considerando o exposto é razoável avaliar que estudos sobre a IR intestinal
são de interesse para compreensão dos mecanismos subjacentes à lesão intestinal
e pulmonar e para o desenvolvimento de terapias a fim de reduzir o índice de
mortalidade.

1.3 Hormônios Sexuais Femininos (HSF)
Os hormônios sexuais tem importante influência na regulação do metabolismo
de adipócitos (LIZCANO; GUZMÁN, 2014). A redução dos seus níveis circulantes

acarreta em distúrbios endócrinos e funcionais (STUDD, 1989), assim como
disfunção sexual, alterações nos níveis de lipoproteínas, aumento no risco de
osteoporose, doenças cardiovasculares e diabete mellitus tipo 2 (CARR, 2003;
MAUVAIS-JARVIS, 2011; VASCONCELLUS et al., 2004). Estudos avaliam o papel
da diminuição do estrogênio circulante como evento modulador do desenvolvimento
da obesidade (CLEGG, 2012). Num estudo conduzido por Flegal et al. (2010)
observa-se que americanas após atingirem os 40 anos aumentaram o risco de
desenvolver obesidade sendo esta, fortemente relacionada com o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares. De fato, dados mostram que esse aumento chega a
65% em mulheres entre 40 e 59 anos de idade e 73,8% naquelas acima de 60 anos.
Evidências clínicas e experimentais mostram que a redução do estrogênio contribui
para resistência à insulina. Ainda, no contexto da modulação do metabolismo,
existem dados que o estrogênio contribui para a manutenção do balanço energético
e metabolismo de glicose (KIM; CHO; KIM, 2014).
Estudos demonstram que a modulação da resposta imune (Th1 e Th2) está
relacionada ao ciclo menstrual, onde o perfil Th1 da resposta tende a ser dominante
durante a menstruação e na fase lútea do ciclo sexual. Em contraste, na fase
folicular o perfil Th2 se sobrepõe ao Th1. Esta modulação pode estar associada a
doenças como esclerose múltipla e artrite reumatoide. Assim parece que os HSF, ao
exercerem atividade moduladora do sistema imune, podem igualmente interferir com
o curso da resposta inflamatória. (FISH, 2008). Ainda, distúrbios cardiovasculares
são mais graves em mulheres na pós-menopausa (STANGL; BAUMANN; STANGL,
2002). Evidências clínicas revelam que mulheres hormonalmente ativas apresentam
menor incidência de pneumonia, sepse e falência de múltiplos órgãos em relação
aos homens (DEITCH et al., 2007; MEES et al., 2008; SPERRY et al., 2008).
Estudos experimentais também mostraram a importância dos HSF na inflamação
alérgica pulmonar (DE OLIVEIRA et al., 2007; LINO-DOS-SANTOS-FRANCO et al.,
2011; TAM et al., 2011).
Estudos também mostram a participação dos HSF na modulação das
repercussões pulmonares causadas pelo trauma seguido de choque hemorrágico
(ANGELE; FRANTZ; CHAUDRY, 2006; HILDEBRAND et al., 2006; MELDRUM,
2006; MOEINPOUR et al., 2007). Dentre estes estudos, devemos destacar o
trabalho de Frink et al. (2006) que mostrou que mulheres com trauma intestinal

geram menores concentrações séricas de citocinas inflamatórias, em relação aos
homens e que isto reduz o risco de desenvolvimento de falência múltipla de órgãos.
Estudos realizados em nosso laboratório indicaram que fêmeas OVx
apresentam piora em seu estado inflamatório após serem submetidos a IR intestinal
em comparação as fêmeas com os ovários intactos. Além disso, machos e fêmeas
OVx ao serem submetidos ao tratamento com estradiol apresentam uma melhora no
perfil inflamatório mostrando assim, a importância deste esteroide (BREITHAUPTFALOPPA et al., 2013, 2014; FANTOZZI et al., 2017; RICARDO-DA-SILVA et al.,
2017). É interessante ressaltar que, dados não publicados obtidos anteriormente em
nosso laboratório, observamos em modelo de IR intestinal que camundongos
fêmeas com ovários intactos mantidas sob dieta hiperlipídica não apresentam
quadro inflamatório pulmonar após 2 h de reperfusão intestinal. Todavia, após 24 h
de reperfusão intestinal observa-se inflamação pulmonar, com aumento de edema e
recrutamento de neutrófilos, o que sugere uma resposta de inflamação mais tardia
nos animais obesos.
À luz dessas evidências é de interesse investigar o papel da obesidade que
causa inflamação de baixo grau e que os hormônios sexuais femininos parecem
modular a inflamação causada pela IR intestinal e, portanto estudos que associem a
obesidade com os HSF no trauma isquêmico intestinal se revestem de importância
adicional.

CONCLUSÃO

Os dados gerados neste estudo permitem concluir que:
Camundongos fêmeas C57BL/6 submetidas a dieta hiperlipídica por 9
semanas ficaram obesas e, a remoção dos ovários reduziu, após o mesmo período,
os níveis séricos de estradiol. Além disso, a remoção dos ovários acentuou o ganho
de peso dos animais bem como os níveis circulantes de colesterol e triglicérides em
comparação aos observado em animais com ovários intactos. É possivel portanto
que a remoção dos ovários exacerba o quadro de obesidade.

Os hormônios sexuais femininos e a obesidade parecem modular a
permeabilidade vascular e o recrutamento de neutrófilos intestinal e este evento
ocorre de forma semelhante após a IR intestinal.

O perfil de leucócitos circulantes nos animais sob IR intestinal também parece
ser controlado pelos hormônios sexuais femininos enquanto o perfil de linfócitos,
granulócitos e plaquetas parecem estar sob influência conjunta da obesidade e dos
hormônios sexuais femininos.

O organismo pode ter se tornado mais sensível a estímulos lesivos visto o
aumento de fosfatase alcalina causado pela remoção dos ovários. Além disso, a
remoção dos ovários aumentou os níveis circulantes de leptina, IL-17A, KC e VEGF
e reduziu aqueles de IL-6 e resistina. A IR intestinal aumentou a concentração de
leptina, IL-17A e KC a qual parece ser controlada pela interação dos hormônios
sexuais femininos/obesidade.

A remoção dos ovários interfere com a formação de complexos de plaqueta
com leucócitos podendo reduzir (CD45+/CD41+) ou aumentar (CD11+/CD162+) após
a IR intestinal. Com isto, a redução do complexo leucócitos plaquetas após a IR
intestinal nos sugere que estas células estão sendo recrutadas para o stítio
inflamatório, e pode justificar o aumento da atividade de MPO intestinal, pulmonar e
o aumento do infiltrado de células no pulmão.

A permeabilidade vascular pulmonar, mas não a formação de edema parece
depender dos hormônios sexuais femininos na obesidade. Ainda, sugere-se que no
tecido pulmonar, o recrutamento de neutrófilos está sob controle da interação
obesidade/hormônios sexuais femininos e de forma semelhante após a IR intestinal.

A redução da concentração de IL-17A, KC, IL-6 e leptina bem como o
aumento da geração de IL5 e IL-10 no tecido pulmonar de animais com ovários
removidos parece ser mediada pelos HSF em animais obesos. A IR intestinal
aumentou os níveis de VEGF e IL-1β no pulmão sugerindo uma interação da
obesidade com os hormônios sexuais femininos.

A geração de nitrito eleva em animais obesos sem ovários e pode ser
modulada pela atividade de iNOS. Após a IR intestinal este evento ocorreu de forma
similar.

A IR intestinal em animais com os ovários removidos manteve a atividade de
iNOS elevada mas reduziu a atividade de eNOS, eventos que podem contribuir para
a inflamação pulmonar nos animais obesos.

O tecido adiposo de animais obesos desprovidos de ovários aumentou a
geração de KC, MIP-2, IL-6, leptina e resistina, sendo que o mesmo ocorreu após a
IR intestinal.

Os dados sugerem interação da obesidade com os hormônios sexuais
femininos a qual pode modular a sensibilidde aos efeitos locais, sistêmicos e
pulmonar decorrentre da IR intestinal.
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