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RESUMO 

RIBEIRO, M. R. Estudo da interação da obesidade com os hormônios 

femininos em modelo murino de asma mista. Dissertação (Mestrado 

Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2021. 

Um dos fenótipos da asma é a asma mista no qual se observa aumento do 

número de neutrófilos, eosinófilos e potencial resistência aos efeitos anti-

inflamatórios dos glicocorticoides. Considerando que mulheres obesas e na pós-

menopausa parecem ser mais sensíveis ao desenvolvimento deste fenótipo, neste 

estudo avaliamos o papel da obesidade e dos hormônios sexuais femininos em 

modelo murino de asma mista. Para tanto, fêmeas de camundongos Balb/c (21 dias) 

foram submetidas à dieta hiperlipídica (DH) ou convencional (DC). Após 10 semanas 

de dieta, os animais do grupo DH e do grupo DC foram sensibilizados (Ovoalbumina, 

OVA + Adjuvante completo de Freund, s.c. Dia 0). Os animais foram desafiados com 

OVA dissolvida em PBS (i.n.) nos dias 21, 22 e 23. Os estudos foram conduzidos 

24h após o último desafio (Grupo: 1 ciclo de desafio). Como controle foram utilizados 

animais não sensibilizados submetidos à instilação nasal de PBS. A interação da 

obesidade com os hormônios sexuais femininos (HSF) neste modelo foi estudada 

em grupos de animais submetidos à asma mista que tiveram seus ovários removidos 

cirurgicamente (OVx) 7 dias após o último desafio. Após 10 dias da OVx os animais 

foram reexpostos ao desafio com OVA nos dias 40, 41 e 42 (Grupo: 2 ciclos de 

desafios). Como controle foram utilizados animais re-desafiados, falsamente OVx 

(Sham-OVx). Em uma série paralela de estudos, animais do grupo DH com 1 ciclo 

de desafio foram tratados com budesonida (100µg/kg, i.n.) 1h antes de cada desafio. 

Os resultados gerados indicaram que a exposição dos animais à dieta DH aumentou 

o tecido adiposo abdominal e gonadal, massa corporal e a concentração sérica de 

colesterol, glicemia, leptina, IL-6, e MCP-1, sugerindo a presença de obesidade e 

inflamação sistêmica. Animais OVx apresentaram redução do peso do útero, dos 

níveis de estradiol e ciclo estral compatível ao diestro.  

Após a indução da asma mista, a inflamação pulmonar foi determinada pela 

quantificação das células recuperadas no lavado broncoalveolar (LBA) e mecânica 



 

 

respiratória avaliada pela resistência das vias aéreas (Rn), pulmonar (G) e da 

elastância (H) frente à metacolina (MCh) utilizando o equipamento FlexiVent. O 

número de células recuperadas no LBA dos animais do grupo DH e DC com 1 ciclo 

de desafio elevou significativamente em relação aos respectivos grupos controle, 

todavia não diferiu entre os grupos (DH versus DC). O LBA do grupo DH e DC se 

caracterizou por elevado número de neutrófilos (33.76±3.15*x104cels/ml) e 

eosinófilos (20.19±2.35* x104cels/ml). Além disto, animais do grupo DH e DC com 1 

ciclo de desafio desenvolveram similar aumento de Rn e G quando comparados aos 

seus controles. O perfil inflamatório pulmonar do LBA, a Rn e G obtidos nos animais 

mantidos com DH após os desafios (grupo 1) não foram alterados pelo tratamento 

dos animais com budesonida. Por outro lado, a budesonida foi efetiva em reduzir 

apenas a concentração no soro de IgG3 sem afetar, contudo, a elevada 

concentração sérica de IgE e IgG (1, 2b) e de IL-5. A magnitude da inflamação 

pulmonar causada pela reexposição à OVA dos animais DH e DC com asma mista 

não diferiu entre os grupos OVx e Sham-OVx. Similarmente, o aumento de Rn e de 

G observado pela reexposição à OVA nesses animais não foi alterado pela OVx. 

Todavia, a reexposição à OVA de animais OVx em animais mantidos sob a DH 

induziu Rn e G de maior magnitude quando comparada a de animais OVx mantidos 

sob a DC. Sistemicamente animais do grupo DH quando reexpostos à OVA 

apresentaram aumento da concentração de GMCSF, IL-1β e redução dos valores de 

IgG. Concluindo, os dados obtidos com o modelo de asma mista podem sugerir que 

na vigência de baixas concentrações de estradiol, animais obesos quando 

reexpostos ao agente sensibilizante se tornam mais sensíveis à Mch do que 

indivíduos não obesos nas mesmas condições de maneira exacerbar a resistência 

das vias aéreas e pulmonar. Ainda, os resultados apresentados podem, 

eventualmente, contribuir para a melhor compreensão da piora dos sintomas da 

asma mista entre mulheres obesas e na pós-menopausa. 

 

Palavras-chave: Asma mista. Obesidade. Hormônios sexuais femininos. 

Reatividade das vias aéreas. Neutrófilos. Mecânica pulmonar.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, M. R. Study of the interaction of obesity with female hormones in a 

murine model of mixed asthma. Dissertation (Masters Pharmacology) - Institute of 

Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

One of the asthma phenotypes is mixed asthma in which there is an increase 

in the number of neutrophils, eosinophils and potential resistance to the anti-

inflammatory effects of glucocorticoids. Considering that obese and postmenopausal 

women seem to be more sensitive to the development of this phenotype, in this study 

we evaluated the role of obesity and female sex hormones in a murine model of 

mixed asthma. For that, females of Balb/C mice (21 days) were submitted to a high-

fat (DH) or conventional (DC) diet. After 10 weeks of diet, the animals in the DH 

group and the DC group were sensitized (Ovoalbumin OVA + Freund's complete 

adjuvant, s.c. Day 0). The animals were challenged with OVA dissolved in PBS (i.n.) 

on days 21, 22 and 23. The studies were conducted 24 hours after the last challenge 

(Group: 1 challenge cycle). As control, non-sensitized animals subjected to nasal 

PBS instillation were used. The interaction of obesity with female sex hormones 

(HSF) in this model was studied in groups of animals submitted to mixed asthma that 

had their ovaries surgically removed (OVx) 7 days after the last challenge. After 10 

days of OVx, the animals were reexposed to the challenge with OVA on days 40, 41 

and 42 (Group: 2 challenge cycles). As control, re-challenged animals, falsely OVx 

(Sham-OVx) were used. In a parallel series of studies, animals in the DH group with 

1 challenge cycle were treated with budesonide (100µg/kg, i.n.) 1h before each 

challenge. The results generated indicated that the animals' exposure to the DH diet 

increased abdominal and gonadal adipose tissue, body mass and the serum 

concentration of cholesterol, glycemia, leptin, IL-6, and MCP-1, suggesting the 

presence of obesity and systemic inflammation. OVx animals showed a reduction in 

uterine weight, estradiol levels and estrus cycle compatible with diestrus. After 

induction of mixed asthma, pulmonary inflammation was determined by quantifying 

the cells recovered from bronchoalveolar lavage (LBA) and respiratory mechanics 

assessed by airway (Rn), pulmonary (G) and elastance (H) resistance against 

methacholine (MCh) using the FlexiVent equipment. The number of cells recovered 

in the LBA of animals in the DH and DC group with 1 challenge cycle increased 

significantly in relation to the respective control groups, however it did not differ 



 

 

between groups (DH versus DC). The LBA of the DH and DC group was 

characterized by a high number of neutrophils (33.76±3.15*x104 cells/ml) and 

eosinophils (20.19±2.35* x104 cells/ml). In addition, animals in the DH and DC group 

with 1 challenge cycle developed a similar increase in Rn and G when compared to 

their controls. The pulmonary inflammatory profile of LBA, Rn and G obtained in 

animals maintained with DH after the challenges (group 1) were not altered by 

treatment of the animals with budesonide. On the other hand, budesonide was 

effective in reducing only the serum concentration of IgG3 without affecting, however, 

the high serum concentration of IgE and IgG (1, 2b) and IL-5. The magnitude of 

pulmonary inflammation caused by reexposure to OVA of DH and DC animals with 

mixed asthma did not differ between the OVx and Sham-OVx groups. Similarly, the 

increase in Rn and G observed by reexposure to OVA in these animals was not 

altered by OVx. However, the reexposure to OVA of OVx animals in animals kept 

under DH induced Rn and G of greater magnitude when compared to that of OVx 

animals kept under DC. Systemically animals of the DH group when reexposed to 

OVA showed an increase in the concentration of GMCSF, IL-1β and a reduction in 

IgG values. In conclusion, the data obtained with the mixed asthma model may 

suggest that in the presence of low concentrations of estradiol, obese animals when 

reexposed to the sensitizing agent become more sensitive to Mch than non-obese 

individuals in the same conditions in order to exacerbate the resistance of the 

pathways air and lung. Still, the results presented may, eventually, contribute to a 

better understanding of the worsening of the symptoms of mixed asthma among 

obese and postmenopausal women. 

 

Keywords: Mixed asthma. Neutrophils. Obesity. Female sex hormones. Airway 

reactivity. Pulmonary mechanics. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1- Fisiopatologia da asma  

 

É sabido que a asma é uma doença presente no mundo inteiro, estima-se que 

mais de 300 milhões de pessoas no mundo, incluindo crianças, são portadores de 

asma e estudos calculam que até o ano de 2025 haverá mais de 400 milhões de 

asmáticos em todo o mundo (TO et al., 2012). Sendo assim, os impactos da asma 

tanto para o sistema de saúde como para a piora da qualidade de vida do paciente 

merecem destaque (VOS et al., 2017). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (SBPT) estima-se que no Brasil existam aproximadamente 

20 milhões de asmáticos e o Ministério da Saúde aponta a asma como uma das 

cinco causas mais frequentes de internações no Brasil, com cerca de 140 mil 

hospitalizações por ano (SBPT, 2020, MINISTERIO DA SAUDE, 2019). Em 2013 

ocorreram no Brasil 2.047 óbitos e mais de 120.000 hospitalizações devido a asma e 

suas complicações. Nesse sentido, a asma pode ser considerada um problema de 

saúde pública. Como mencionado, a asma é uma doença economicamente 

relevante para o sistema público de saúde (DE ARAUJO CARDOSO et al., 2017). 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada 

pela presença de inflamação pulmonar, recrutamento de mastócitos, eosinófilos, 

neutrófilos, linfócitos, entre outras células para o pulmão e com sintomas recorrentes 

de obstrução reversível do fluxo aéreo, hiper-responsividade brônquica (algumas 

vezes denominada também de hiper-reatividade), lesão epitelial e alterações 

estruturais no pulmão (remodelamento das vias aéreas) (FAHY, 2015). 

A hiper-reatividade brônquica por definição se refere à intensidade da 

broncoconstrição desencadeada em resposta a variados estímulos, determina 

redução da passagem do fluxo aéreo, notadamente por causa do estreitamento das 

vias aéreas (GINA, 2020). De maneira sucinta podemos definir a hiper-reatividade 

das vias aéreas por meio da avaliação da concentração de um agente 

espasmogênico (metacolina, histamina) necessária para reduzir 20% do volume 

expiratório forcado em 1 segundo (FEV1). Portanto, a hiper-reatividade das vias 

aéreas se relaciona com a presença e intensidade de broncoconstrição e pode 
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traduzir o grau de resistência das vias aéreas do paciente asmático 

(GROOTENDORST, 2004).  

A inflamação pulmonar observada na asma medeia não apenas a 

broncoconstrição, mas também parece se associar a indução da hiper-reatividade 

brônquica. Muito embora existam estudos que consideram que hiper-reatividade 

brônquica pode não se relacionar com a inflamação pulmonar no contexto da 

presença de células inflamatórias, admite-se que a inflamação pulmonar aumente a 

suscetibilidade ao broncoespasmo (CUSTOVIC et al., 2013). De fato, produtos 

derivados das células inflamatórias presentes no pulmão podem alterar o calibre das 

vias aéreas. O aumento do influxo de eosinófilos e neutrófilos no pulmão é 

observado em estudos clínicos e experimentais. Estes dados associados às 

características clínicas da asma permite que se reconheça distintos fenótipos da 

asma (WENZEL, 2012), (CROISANT, 2014). Sabe-se que a asma é uma doença 

que varia de acordo com os pacientes e nesse sentido pode apresentar 

manifestações persistentes ou intermitentes, sendo possível também se expressar 

de maneira grave e com maior frequência de exacerbações e em outros grupos de 

pacientes, de maneira moderada, onde o paciente permanece medicado e sem 

exacerbações e sintomas. É interessante ressaltar que os grupos de indivíduos com 

asma grave são constituídos principalmente por pessoas idosas e obesas (FAHY, 

2015). 

Como mencionado sob o ponto de vista inflamatório, a asma se caracteriza 

pela presença e ativação de células inflamatórias, ativação e recrutamento de 

linfócitos, mastócitos, macrófagos eosinófilos e neutrófilos. Em conjunto o quadro 

inflamatório concorre para o desencadeamento da lesão do epitélio brônquico 

notadamente em decorrência da ativação de eosinófilos. Os eosinófilos contém 

grânulos nos quais estão armazenados a enzima eosinoperoxidase e a proteína 

básica principal. Existem estudos mostrando que a proteína básica principal exerce 

efeito tóxico sobre o epitélio brônquico e com isso medeia o desenvolvimento da 

hiper-reatividade das vias aéreas (GERN; BUSSE, 2002). Muito embora a asma 

tenha sido inicialmente reconhecida como uma doença essencialmente relacionada 

à mudança na sensibilidade da musculatura lisa das vias aéreas, está bem 

estabelecido que o seu componente inflamatório exerce forte influência na qualidade 

funcional das vias aéreas.  
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Para melhor qualidade de vida do paciente asmático a Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia sugere um tratamento personalizado para o paciente de 

acordo com seus sinais e sintomas a fim de prevenir riscos como exacerbações, 

perda da função pulmonar, efeitos adversos dos medicamentos, entre outros riscos. 

Para isso, seguindo as recomendações da Global Initiative for Asthma (GINA) foi 

preconizado o uso de questionários que permitem avaliar de maneira individual o 

paciente e a melhor terapia medicamentosa, que incluem uma associação ou não de 

fármacos broncodilatadores, estabilizadores de mastócitos, glicocorticoides e 

antagonistas de receptores de leucotrienos (GINA, 2020, PIZZICHINI et al., 2020).  

O uso de glicocorticoide para o controle inflamatório da asma está bem 

estabelecido. De fato, a introdução deste anti-infamatório esteroide na clínica 

representa avanço extraordinário na qualidade de vida dos pacientes. Porém, vale 

ressaltar que existem pacientes portadores de asma nos quais os glicocorticoides 

não são eficazes em controlar o quadro asmático (SZE; BHALLA; NAIR, 2020). 

Nesta condição, define-se a asma grave ou asma resistente aos glicocorticoides a 

qual poderia ser de difícil controle (NABE, 2020). É interessante notar que nesses 

pacientes a asma se caracteriza por aumento do número de neutrófilos como 

quantificados em escarro induzido (CASTILLO; PETERS; BUSSE, 2017), razão pela 

qual estudos adicionais acerca dos mecanismos moduladores da resistência aos 

glicocorticoides na asma são de interesse adicional.  

O padrão da resposta do sistema imunológico na asma alérgica é definido por 

um perfil Th2. Em essência este perfil se caracteriza por recrutamento de eosinófilos 

e neutrófilos (entre outras células) no pulmão, porém com maior predominância de 

eosinófilos. Juntamente, observa-se elevação dos índices das imunoglobulinas 

principalmente do tipo IgE e de interleucinas como IL-4, IL-5, IL-13, IL-10 entre 

outras. Além deste perfil, alterações estruturais e funcionais da mecânica respiratória 

também são detectadas (ALVES et al., 2019). É digno de nota que evidências 

experimentais obtidas com o uso de modelos, notadamente murinos, revelam 

similaridade com os achados clínicos (JAYARAM et al., 2006) indicando portanto a 

importância dos modelos experimentais que visem à compreensão dos mecanismos 

subjacentes à indução da asma. Um aspecto interessante que se observa na asma 

resistente aos glicocorticoides é que mulheres obesas parecem ser as mais afetadas 

(SCOTT et al., 2016). Nesse sentido, existem estudos indicando o potencial 
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envolvimento da obesidade e dos hormônios sexuais femininos no curso da doença 

inflamatória pulmonar (ZEIN; ERZURUM, 2015).  

A asma decorre de um processo de sensibilização do indivíduo que 

desenvolve anticorpos contra determinado antígeno. Nesta fase mastócitos são 

ativados por terem receptores para imunoglobulinas em sua membrana. Então, 

indivíduos sensibilizados uma vez que tenham contato com o agente sensibilizante 

novamente respondem de maneira aguda e dependendo da situação e tempo de 

exposição pode se tornar crônica e assim induzir alterações estruturais observadas 

no pulmão. Conforme observado na Figura 1 o tempo crônico de exposição ao 

antígeno favorece o remodelamento das vias aéreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1- Inflamação das vias aéreas na asma. Fonte: GERN e BUSSE (2002) 

 

 

O perfil de asma encontrado nessas pacientes pode decorrer da associação 

da obesidade com a oscilação dos hormônios sexuais femininos (RASMUSSEN; 

HANCOX, 2014). Defato observações clínicas e experimentais indicam que na 

vigência da obesidade e da variação dos níveis circulantes dos hormônios sexuais 

femininos observa-se um perfil inflamatório diferente de asma no qual há acúmulo de 
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neutrófilos para o pulmão, aumento da imunoglobulina do tipo IgG e de citocinas 

como IL-1β, IL-6, IL-8, IL17 e TNF-α sugerindo um perfil Th1 ou Th17 de resposta 

imune. Este perfil também é reconhecido como asma Th2Low (RAY; KOLLS, 2017). 

Neste cenário, tem sido utilizado termo “asma Th1” ou “asma Th17”, ou ainda “asma 

Th1/Th17” (EVASOVIC; SINGER, 2019) para representar asma com maior 

contingente de neutrófilos em contraposição à “asma Th2” essencialmente 

eosinofílica e desta forma diferenciar estes fenótipos da asma.  

Existem estudos revelando que a terapia anti-inflamatória com glicocorticoides 

pode não ser eficaz para o controle da asma ainda que o fármaco seja administrado 

em altas concentrações (LOMMATZSCH; VIRCHOW, 2014, Davies et al., 2003 e 

DJUKANOVIC, 2002). Um aspecto interessante é que a ineficácia dos 

glicocorticoides no tratamento de pacientes asmáticos é conhecida e descrito desde 

os estudos de Brown em 1958 (BROWN, 1958). 

Estudos conduzidos indicaram que dentro dos fenótipos de asma Th1 e Th2 

poderia haver um subgrupo de pacientes asmáticos que não responderiam 

positivamente ao tratamento com glicocorticoides (Woodruff et al., 2009). Foi 

proposto então que essa nova classificação fenotípica seria asma em Th2high e 

Th2low. A caracterização da asma low se dá pela presença de neutrófilos, 

resistência a glicorticoide e presença de IL-17. Logo, estes dados podem se 

harmonizar com a participação de linfócitos Th17 e admitem um balanço Th2/Th17 

em pacientes asmáticos com predomínio de neutrófilos, resistência ao 

glicocorticoide e presença de IL-17 cuja função pode ser a de mediar a geração do 

fator estimulador de macrófagos (GM-CSF) e de IL-8. Interessante notar que 

linfócitos sob tratamento com glicocorticoide, podem reduzir a geração de citocinas 

com perfil Th2, mas não alteram a geração de IL-17 (Chesné et al., 2014, STOKES; 

CASALE, 2016).  

A questão que se tem aberta neste campo de investigação refere-se a 

compreender os mecanismos que associam a asma resistente aos glicocorticoides à 

presença de neutrófilos e qual a contribuição da obesidade e dos hormônios sexuais 

femininos para as características desde fenótipo tipo de asma.  
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1.2- Obesidade e asma 

 

A obesidade e sobrepeso são caracterizados pelo acúmulo excessivo de 

gordura corporal, que podem ocasionar prejuízos à saúde. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) estabelece como parâmetro para classificação de obesidade e 

sobrepeso, o índice de massa corporal (IMC) que é a relação entre peso e massa 

corporal (IMC = Peso/ [altura]²)onde, IMC ≥ 25 representa sobrepeso e IMC ≥ 30 

indica condição de obesidade (EKNOYAN, 2007). Embora o IMC seja um parâmetro 

utilizado e bem aceito, deve-se levar em consideração que a compleição física varia 

entre indivíduos obesos (Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, & Muñoz, 2013). O 

aumento de peso tem origem no desequilíbrio energético onde a quantidade de 

energia ingerida (por meio de alimentos), se sobrepõe a energia consumida. A OMS 

declara que a obesidade e o sobrepeso constituem problema de saúde pública no 

mundo inteiro.  

Os fenótipos inflamatórios se associam à qualidade do prognóstico dos 

pacientes frente aos tratamentos farmacológicos com broncodilatadores e/ou 

corticoides. Portanto, considerando a percepção de que a obesidade se relaciona 

com o desenvolvimento da asma é razoável supor que os seus fenótipos 

inflamatórios possam estar sob influência da obesidade. Em recente revisão Mohan 

el al (2019) apresentaram o papel que a obesidade exerce na piora da asma 

etambém relacionaram a importância do sexo do paciente asmático. Seus estudos 

reforçam a importância da associação da obesidade em mulheres para a piora dos 

sintomas da asma e seus fenótipos com maior predominância de neutrófilos 

(MOHAN et al., 2019).  

Estudos realizados no Brasil em 2019 mostraram que 55,4% da população 

adulta estão com sobrepeso e 20,3% de adultos estão obesos, incluindo homens e 

mulheres (VIGITEL, 2019). Ainda, é sabido que as repercussões da obesidade se 

associam ao desenvolvimento de comorbidades como, resistência à insulina, 

diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças cardiovasculares, distúrbio 

músculo esquelético, além de alguns tipos de cânceres (EKNOYAN, 2006, OUCHI et 

al., 2011). 

Estudos realizados nos Estados Unidos (EUA) indicam que 250.000 novos 

casos de asma por ano estão relacionados à obesidade (COSTA et al., 2014). 
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Porém a relação mais marcante é quando observamos a prevalência da asma em 

mulheres obesas e não obesas. Segundo esse estudo, mulheres asmáticas obesas 

representam 14,6% enquanto as não obesas representam 7,9% (OGDEN et al., 

2006). De interesse para este estudo, é a associação entre obesidade e o 

desenvolvimento e/ou agravamento de doença respiratória, notadamente a asma. É 

interessante notar que a obesidade se relaciona com a instalação de um quadro de 

inflamação sistêmica, conhecido como sendo de baixo grau, porém crônico. Neste 

contexto o aumento do consumo de dietas ricas em gordura em todo mundo, é um 

sinal de alerta constante. (COSTA et al., 2014), sugerindo um papel relevante do 

tecido adiposo. 

O tecido adiposo que antes foi considerado basicamente fonte de energia, 

agora se relaciona à produção de diversas mediadores (adipocitocinas) envolvidas 

com o recrutamento e ativação de leucócitos teciduais, indução adicional de 

mediadores inflamatórios sendo, portanto, componente importante da indução  da 

inflamação sistêmica e tecidual observada na obesidade (COX; WEST; CRIPPS, 

2015). 

A obesidade por ser uma condição crônica pode interferir com a homeostase 

de maneira que indivíduos obesos podem ter ativação do sistema imune inato 

(HOTAMISLIGIL, 2006, ALAM; NG; LARBI, 2012). Como mencionado o tecido 

adiposo gera diversas adipocitocinas com importantes atividades biológicas. Se 

destacam dentre elas, a leptina, adiponectina, TNF-α, resistina, IL-6, entre outras. 

Em função das suas atividades, são classificadas como adipocitocinas pró-

inflamatórias (leptina, resistina, proteína 4 ligadora de retinol, lipocalina 2 e TNF-α, 

IL-6) e adipocitocinas com efeito anti-inflamatório (adiponectina, SFRP5) (TORTI et 

al., 1985, Cao, 2014).  

É sabido que isoladamente as prevalências da asma e da obesidade estão 

em alta. Além disso, estudos indicam a existência de uma forte correlação entre 

obesidade e distúrbio respiratório (GARCIA-RIO et al., 2019). Neste sentido, é 

razoável considerar a existência de uma interação da obesidade com a asma. Visto 

que existe parcela de pacientes obesos que apresentam asma resistente aos efeitos 

anti-inflamatórios dos glicocorticoides sugere-se então que a inflamação associada à 

obesidade possa concorrer para o desenvolvimento dos fenótipos clínicos 

observados em pacientes obesos/asmáticos, nos quais observa-se uma piora dos 

sintomas da asma concomitante à redução da resposta destes pacientes ao 
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tratamento convencional (SILVA et al., 2017).  

De fato, na medida em que o tecido adiposo é metabolicamente ativo, os 

mediadores inflamatórios gerados podem interagir em qualquer processo 

inflamatório, incluindo a asma. Assim, a obesidade ao determinar estado de 

inflamação sistêmica pode afetar a gravidade da inflamação pulmonar (BATES et al., 

2017). Adicionalmente, esse aumento da produção de mediadores inflamatórios 

pode estar relacionada com o maior depósito de gordura visceral abdominal. Nestas 

condições pode haver alterações da reatividade brônquica ou broncoespasmo em 

pacientes asmáticos. Em conjunto estes dados sugerem que a obesidade contribua 

para a inflamação nos pulmões de pacientes com asma (PIRES VIANA DE JESUS 

et al., 2018). 

 

1.3- Hormônios sexuais femininos e asma  

 

A relação entre hormônios sexuais femininos e asma vem sendo avaliada em 

vários estudos e nesse sentido está bem estabelecida a diferença no curso da asma 

em função do sexo do paciente. De fato, quando criança, a maior incidência de 

asma ocorre entre meninos porém, após a puberdade a frequência e a gravidade da 

asma aumentam entre as meninas (Baldaçara & Silva, 2017). Estudos indicam que 

durante a puberdade, menarca, menstruação e menopausa, períodos estes que 

ocorre transição dos níveis de  hormônios sexuais, as mulheres asmáticas podem 

desenvolver exacerbação da asma (NWARU; NURMATOV; SHEIKH, 2016). 

A literatura é rica em estudos indicando a participação de mastócitos na asma 

(STONE; PRUSSIN; METCALFE, 2010). Estudos da década de 1990 revelaram que 

mastócitos são sensíveis à ação dos hormônios sexuais femininos. Portanto, 

podemos estabelecer assim uma conexão entre a geração/liberação de mediadores 

inflamatórios na alergia e hormônios sexuais femininos. Considerando que a 

ativação dos mastócitos pode ocorrer ao longo do ciclo menstrual, então, esse é um 

dos mecanismos que poderia estar envolvido na fisiopatologia das exacerbações 

pré-menstruais da asma (NAKASATO et al., 1999). Estudos clínicos relatam o 

surgimento de sintomas da asma ou a piora do quadro asmático em adolescentes 

próximas da idade da menarca, para melhor entendimento da patogênese da asma 

pré-menstrual é necessário mais estudos e na literatura indica a interação dos 
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hormônios sexuais femininos com a asma  (CHHABRA, 2005, SÁNCHEZ-RAMOS et 

al., 2017). 

A interação dos hormônios sexuais femininos com a inflamação pulmonar é 

uma interação complexa e estudos revelam que esses esteroides podem exercer 

função pro ou anti-inflamatória (RIFFO-VASQUEZ et al., 2007, DE OLIVEIRA et al., 

2010). Estudos conduzidos com animais ovariectomizados e com inflamação 

pulmonar alérgica  revelaram que o estradiol exerce efeito protetor sobre a geração 

de IL-6, TNF-α e IL-1β no pulmão (CHENG et al., 2019) 

Os hormônios sexuais femininos modulam a atividade funcional das células 

inflamatórias ou mesmo a capacidade de desgranulação de mastócitos 

sensibilizados, após a interação destas células com o antígeno. Evidências clínicas 

e experimentais também reforçam o papel dos hormônios sexuais femininos na 

asma (ZILLMER et al., 2014)(SCOTT et al., 2016). Ainda, estudos indicam que o 

estradiol  induz relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas e também protege 

as vias aéreas contra  possíveis inflamações (BHALLAMUDI et al., 2020). No 

contexto dos fenótipos da asma, os estudos mostram que na asma onde há 

participação de neutrófilos, se observa maior gravidade do quadro asmático e que 

mulheres na pós-menopausa representam grupo de risco (FOSCHINO BARBARO et 

al., 2010). Estudos conduzidos em animais ovariectomizados e com inflamação 

pulmonar alérgica  revelaram que o estradiol exerce efeito protetor sobre a geração 

de IL-6, TNF-α e IL-1β no pulmão, a função anti-inflamatória ou pró-inflamatória dos 

hormônios sexuais femininos parece depender da sua concentração no momento da 

indução da sensibilização e da estimulação do sistema imunológico (CHENG et al., 

2019).  

É importante destacar que de forma geral estudos associando os hormônios 

sexuais femininos, asma e obesidade ainda não estão totalmente esclarecidos. 

Neste sentido, estudos anteriores do nosso laboratório mostraram que fêmeas de 

camundongos obesos, quando submetidas à asma mista experimental aumentam o 

número de neutrófilos no pulmão, apresentaram também elevados níveis circulantes 

de IgG, hiper-reatividade brônquica e resistência aos efeitos da budesonida. 

Todavia, dados acerca da participação dos hormônios sexuais femininos neste 

modelo ainda não foram avaliados.  
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Dados da literatura mostram que um fenótipo comum da asma em mulheres 

na pósmenopausa é de neutrófilos e na perimenopausa é de eosinófilos. A asma em 

mulheres na pósmenopausa, como mencionado pode se associar à asma grave, de 

difícil controle, e resistente ao tratamento com os glicocorticoides (FOSCHINO 

BARBARO et al., 2010,CONVERY et al., 2000).  

Considerando o exposto, estudos que permitam avaliar a interação da 

obesidade e dos hormônios sexuais femininos com a asma mista onde neutrófilos 

exercem papel modulador, poderão contribuir para a compreensão dos mecanismos 

envolvidos com as alterações da asma em mulheres obesas e na pós-menopausa.  
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2- JUSTIFICATIVA  

A asma resistente aos efeitos anti-inflamatórios de glicocorticoides impõe aos 

portadores altas doses de glicocorticoides, sem contudo obterem controle adequado 

do quadro asmático. Além disso, glicocorticoides em altas doses não são destituídos 

de efeitos adversos. Este fenótipo de asma parece ser mais proeminente em 

mulheres na pós-menopausa portadoras de obesidade e com um componente 

inflamatório caracterizado pela presença marcante de neutrófilos. Portanto, estudos 

que visem investigar a interação da obesidade e dos hormônios sexuais femininos 

neste perfil de asma se revestem de importância adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

3- HIPÓTESE  

A obesidade e os hormônios sexuais femininos exercem função sinérgica sobre 

a modulação da asma experimental mista.  
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4- OBJETIVO GERAL  

Investigar o efeito da obesidade em conjunto com a redução dos hormônios 

sexuais femininos sobre a asma mista.  

 

4.1- Objetivos específicos  

1. Caracterizar o modelo de indução de obesidade por dieta hiperlipídica em 

fêmeas de camundongos Balb/c. 

2. Estabelecer nesses animais a asma experimental mista. 

3. Avaliar as alterações na mecânica respiratória de animais obesos e não 

obesos submetidos à asma mista.  

4. Investigar o efeito da re-exposição ao antígeno em fêmeas obesas de 

camundongos OVx e portadores de asma mista.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS   

 

5.1- Animais 

Foram utilizados camundongos Balb/C fêmeas (20-25g), provenientes do 

Biotério do Departamento de Farmacologia do ICB/USP. Os animais foram mantidos 

no biotério do departamento, em gaiolas de polipropileno, forradas com maravalha, 

alojadas em estantes, em ciclo claro/escuro de 12 horas e em condições padrão de 

alimento e água ad libitum. O estudo foi iniciado após aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo ICB/USP (CEUA 015/2014/ 5288160218). 

 

5.2- Regime alimentar com dieta convencional (DC) e dieta hiperlipídica (DH) 

 

Os animais separados em grupos foram submetidos à dieta com ração  

convencional (DC) (Nuvilab CR-1) com a composição ilustrada nas tabelas 1 e 2 

abaixo proveniente do Biotério do Departamento de Farmacologia ICB I ou com a 

dieta  hiperlipídica (DH) (Pragsoluções Biociências) com a composição ilustrada na 

tabela 3 abaixo. Decorridos 10 semanas de manutenção dos animais com as dietas, 

os parâmetros referentes a obesidade foram quantificados e os animais se 

mantiveram com as dietas por todo o período de experimento. Os animais foram 

pesados semanalmente juntamente com o consumo de ração para a avaliação da 

evolução ponderal. 

A tabela 1 detalha a composição da concentração (quilogramas e 

porcentagem) das fontes de calorias por quilograma da dieta convencional utilizada. 
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Tabela 1- Quilogramas de composição e porcentagem das fontes de calorias por quilograma 
da dieta convencional (DC), dados fornecidos pela empresa Nuvilab® CR-1. 

 

A tabela 2 apresenta a quantidade de vitaminas, sais minerais e aminoácidos 

presentes na dieta convencional (valores fornecidos pela empresa Nuvilab® CR-1). 

 

 

Tabela 2 - Composição de vitaminas, sais minerais e aminoácidos na dieta convencional (DC), 
valores fornecidos pela empresa Nuvilab® CR-1. 
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A composição da ração hiperlipídica (Pragsoluções Biociências) está descrita 

na tabela 3.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Composição da dieta hiperlipídica (DH), valores fornecidos pela empresa 
(Pragsoluções Biociências). 
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5.2.1- Quantificação do tecido adiposo abdominal e gonadal 

 

Ao concluirem 10 semanas de dieta hiperlipídica ou dieta convencional os 

animais foram preparados para quantificação do tecido adiposo. Para tanto os 

animais foram anestesiados com dose excessiva de cetamina (300 mg/kg) e xilazina 

(60 mg/kg) por via intraperitoneal. O peritônio dos animais foi aberto de modo a 

permitir exposição e retirada do tecido adiposo abdominal e gonadal. O tecido 

adiposo foi transferido para pedaços pequenos de papel alumínio e o peso das 

amostras foi determinado utilizando a balança semianalítica eletrônica (Marte, 

modelo ASF11).  

 

5.2.2- Avaliação sérica da concentração de biomarcadores associados à 

obesidade  

 

Decorrido o tempo desejado de jejum (12 h) os animais foram submetidos à 

anestesia (Cetamina, 100 mg/kg; Xilazina, 20 mg/kg) por via intraperitoneal. As 

amostras foram obtidas coletando-se sangue da veia cava dos animais. As amostras 

foram processadas para obtenção do soro e posterior determinação da 

concentração de colesterol total e triglicerídeos utilizando kits disponíveis 

comercialmente (Liquiform, Lab test Diagnóstica S.A. Brasil). Para a determinação 

da concentração de insulina, leptina, resistina, IL-6 e MCP-1 as amostras foram 

analisadas no Bioplex 200 Suspension Array System/ Luminex (Bio Rad, Hercules, 

CA) por meio de software Bioplex Manager, versão 4.1 (Bio Rad, Hercules, CA). Os 

ensaios foram realizados em colaboração seguindo as especificações do fabricante 

no Laboratório de Neurofarmacologia Molecular sob supervisão do Prof. Dr. 

Cristoforo Scavone do Departamento de Farmacologia do ICB/USP. 

 

5.2.3- Avaliação da glicemia  

 

A glicemia foi mensurada em amostras de sangue obtidas da veia da cauda 

de cada animal. Os valores de glicemia foram obtidos utilizando-se glicosímetro 

Accu-Check (Roche Diabetes Care CmbH, Mannhein, Germany), de acordo com as 

especificações do fabricante. 
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5.3- Estudo do papel dos hormônios sexuais femininos 

5.3.1- Ovariectomia (OVx) 

 

Os animais foram anestesiados usando o anestésico inalatório Isofluorano 

(Cristália, 2% de isoflurano em 50% de oxigênio) por via inalatória por meio do 

anestesiador para pequenos animais (Vaporizer for isoflurane anesthetic, model 100 

vaporizer – Surgi Vet) por aproximadamente 10 minutos antes da cirurgia. Após a 

constatação do efeito do anestésico por verificar se o animal responde a estímulos 

que lhe causem desconforto, os animais permaneceram com a inalação do 

anestésico durante o período da cirurgia de remoção dos ovários. Em síntese, após 

assepsia da parede abdominal com álcool iodado (3%), a laparatomia mediana foi 

iniciada. Em seguida foi feita a ressecção dos tecidos ovarianos e a parede 

abdominal foi fechada em dois planos com sutura contínua de fio agulhado de 

(Procare 3/0). Como controle foram utilizados camundongosfêmeas igualmente 

manipulados sem, entretanto, terem sido submetidos à ressecção do tecido ovariano 

(Sham-OVx). Antes da cirurgia (30 min) e após a cirurgia os animais receberam 

Tramadol (Pfizer, 5 mg/kg, via intraperitoneal) para a analgesia. Além disso, para 

prevenir potencial contaminação os animais receberam pentabiótico (Fort Dodge, 

540 mg/kg, i.m, dose única). A fim de reforçar o efeito analgésico os animais foram 

medicados com paracetamol (5mg/kg) na água de beber por 3 dias. 

 

5.4- Validação da ovariectomia (OVx) 

5.4.1- Determinação da massa do útero e análise citológica do lavado vaginal  

 

O sucesso da ovariectomia (OVx) foi avaliado pela comparação entre o peso 

do útero dos animais (OVx e Sham OVx) e pela análise do padrão morfológico das 

células presentes no lavado vaginal (LV) dos grupos de animais estudados. O LV foi 

realizado utilizando uma pipeta, contendo 20 µl de solução salina tamponada com 

fosfatos (PBS) os quais foram introduzidos na vagina dos animais para obtenção das 

amostras de LV. As amostras do LV foram postas sobre lâmina de vidro e a elas 

acrescentados 20 µl de corante cristal violeta (5%). O padrão morfológico das 

células presentes no esfregaço vaginal foi observado em microscopia óptica comum. 

A ovariectomia (OVx) foi considerada efetiva quando o lavado vaginal dos dias 40º, 
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41º, 42º e 43º (do protocolo experimental) apresentaram padrão morfológico de 

células compatível com a fase de diestro. 

 

5.4.2- Determinação da concentração no soro de estradiol e progesterona 

 

O soro dos animais foi obtido pela coleta de sangue da artéria aorta 

abdominal. As amostras foram acondicionadas em freezer -80oC até a análise. Para 

a quantificação dos níveis hormonais, após descongelamento das amostras em 

temperatura ambiente, as concentrações de estradiol e progesterona foram 

determinadas em equipamento Bioplex 200 Suspension Array System/ Luminex (Bio 

Rad, Hercules, CA) por meio de software Bioplex Manager, versão 4.1 (Bio Rad, 

Hercules, CA). Os ensaios ocorreram em colaboração seguindo as especificações 

do fabricante no Laboratório de Neurofarmacologia Molecular sob supervisão do 

Prof. Dr. Cristoforo Scavone do Departamento de Farmacologia do ICB/USP. 

 

5.5- Indução da asma mista  

 

Os animais foram sensibilizados pela injeção subcutânea de ovoalbumina 

(OVA, Grau V, Sigma Co. St. Louis, 1mg/ml) adsorvida em 75 μl de adjuvante 

Completo de Freund (ACF) (Sigma Co. St. Louis). Decorridos 21 dias da 

sensibilização os animais foram desafiados com 25 μl de solução de OVA Grau V 

(1mg/ml) por via intranasal (i.n) 1 vez ao dia, durante 3 dias consecutivos. Como 

controle foram utilizados animais submetidos à falsa imunização e desafiados com 

PBS pelas mesmas vias do grupo experimental. Este módulo de estudo é designado 

de animais com um ciclo de desafio (desafiados), pois os mesmos são mantidos com 

os ovários intactos. 
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Figura 2– Delineamento experimental da sensibilização e desafio. Grupos de camundongos 

fêmeas que receberam dieta convencional (DC) ou dieta hiperlipídica (DH), por 10 semanas. Após 
este período os animais foram alocados em grupos onde um foi o grupo controle que consistiu em 
animais sensibilizados e desafiados com solução salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro 
grupo sensibilizados e desafiado com OVA. Os estudos foram realizados 24 horas após o último 
desafio (PBS ou OVA) por via intranasal. 

 

5.5-1. Efeito da ovariectomia (OVx) na asma mista  

 

Decorridos 7 dias do último desafio os animais com 1 ciclo de desafio foram 

submetidos à remoção dos ovários (OVx) como descrito anteriormente. Após 10 dias 

da OVx esses animais foram submetidos a um novo ciclo de desafios por meio de 

instilação nasal (25 μl) de OVA Grau V (1mg/ml) 1 vez ao dia por 3 dias 

consecutivos. Os animais deste módulo de estudo foram denominados como grupo 

re-desafiados ou grupo com 2 ciclos de desafio. O grupo controle neste módulo 

constitui em animais sensibilizados, desafiados e submetidos à manipulação dos 

ovários, mas falsamente operados (Sham OVx). 
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Figura 3– Delineamento experimental da sensibilização, desafio e a retirada dos ovários (OVx). 

Após o período de dieta, os animais foram sensibilizados e desafiados com OVA. Decorridos 7 dias 
após o terceiro desafio, os animais foram divididos em dois grupos, grupo OVx que tiveram os ovários 
removidos e o grupo Sham OVx utilizados como controle animais que foram submetidos às mesmas 
condições do primeiro grupo mas falsamente operados. Passados 10 dias ambos os grupos (OVx e 
Sham OVx) foram re-desafiados com OVA por 3 dias consecutivos e após 24 horas do último re-
desafio os experimentos foram realizados. 

 

5.5.2- Efeito do tratamento com budesonida na asma mista  

 

  Nesta série de experimentos avaliamos o efeito do tratamento dos animais 

com o corticoide budesonida em animais com 1 ciclo de desafios. Para tanto, os 

animais receberam budenosida 100 µg/Kg (Pulmicort, Astra Zeneca, 0,25 mg/mL), 

por via intranasal, sob anestesia com isoflurano conforme 1 hora antes de cada um 

dos desafios. O grupo controle consistiu em animais submetidos à administração 

com PBS pela mesma via e tempos utilizados no grupo experimental. 

 

5.6- Determinação do número de células recrutadas para o pulmão 

5.6-1. Lavado broncoalveolar (LBA) 

 

As células presentes no espaço broncoalveolar dos animais foram obtidas a 

partir do lavado broncoalveolar (LBA) (RIFFO-VASQUEZ; PITCHFORD; SPINA, 

2000). Assim, 24 horas após o último desafio os animais foram submetidos à 
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eutanásia por excesso de cetamina (300 mg/kg) e xilazina (60 mg/kg) administrados 

por via intraperitoneal. A seguir a cavidade peritoneal aberta e exposta para 

realização da exsanguinação por meio da secção da aorta abdominal. Após a 

exsanguinação dos animais, realizou-se uma incisão longitudinal na região cérvico-

ventral, e a traqueia foi exposta para sua canulação com um tubo de polietileno o 

qual estava acoplado a uma seringa de plástico. O LBA foi realizado injetando 1,6 ml 

de PBS fracionando 2 vezes. A amostra de lavado broncoalveolar coletado foi 

centrifugada por 15 min a 1500 rpm. O sobrenadante foi guardado em freezer -80°C 

para futuras análises e o botão celular resultante da centrifugação ressuspenso em 1 

ml de PBS.  

A quantificação do número total de células coletadas no lavado 

broncoalveolar foi determinada em câmara de Neubauer. Para tanto, alíquotas de 

LBA que foram ressuspensas em 1 PBS (45 μl) foram acrescidas de 5 μl de cristal 

violeta (0,2%). Para a contagem diferencial das células, alíquotas da amostra (100 

μl) foram processadas usando Citospin (Fanem) e centrifugadas a 1.000 rpm por 5 

min. As lâminas obtidas foram coradas com Instant Prov (Neuprov®). O número 

diferencial de foi determinado por microscopia óptica comum a partir da contagem 

de 400 células. Os tipos celulares foram diferenciados em células mononucleares, 

neutrófilos e eosinófilos. 

 

5.7- Mecânica respiratória de animais com asma mista  

 

Para estes estudos os animais foram anestesiados com cetamina (144 mg/kg) 

e xilazina (13,8 mg/kg), por via intraperitonial e permaneceram nesta condição 

durante todo o procedimento experimental. O procedimento experimental consistiu 

em uma manipulação cirúrgica para a administração de metacolina por via 

intravenosa (veia jugular) nos animais mantidos anestesiados e ventilados 

artificialmente. 

A cirurgia consistiu em uma incisão na região centro-escapular dos animais 

para posterior traqueostomia e inserção de uma cânula metálica de 0,838 mm de 

diâmetro interno e 12,7 mm de comprimento. A veia jugular direita também foi 

dissecada para inserção de cateter de polietileno. Encerrado o procedimento 

cirúrgico, cânula inserida na traqueia dos animais foi conectada ao aparelho de 
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ventilação mecânica para pequenos animais (flexiVent, SCIREQ® Montreal, Quebec  

Canadá, Figura 5). Nestas condições os seguintes parâmetros de ventilação 

pulmonar foram ajustados: volume corrente, 10 ml/kg; frequência, 150 ciclos/minuto 

e PEEP (positive end-expiratory pressure), 3 cm/H2O. O próximo passo foi 

administrar uma dose de pancurônio (Pancuron®), 1 mg/kg, por via intraperitonial 

para indução do relaxamento muscular e com isto auxiliar a ventilação mecânica 

imposta pelo equipamento. 

Decorridos 7 minutos da administração de pancurônio, os animais receberam 

PBS através da cânula inserida na veia jugular direita no (20 µL/10g). A seguir a 

mecânica respiratória dos animais foi avaliada por meio de uma curva dose resposta 

à metacolina (30, 100, 300 e 1000 µg/kg) administrada pela veia jugular previamente 

canulada. Nessas condições os parâmetros avaliados foram: resistência de vias 

aéreas (Rn) resistência do parênquima (G) e elastância do parênquima pulmonar 

(H). Para a obtenção dos dados de resistência das vias aéreas, resistência de 

parênquima e elastância do sistema respiratório total foi utilizado o modelo de fase 

constante (multicompartimental), descrito por Hantos et al., (1992). Neste modelo 

considera-se o sistema respiratório como dois compartimentos (via aérea e tecido 

pulmonar), no qual se permite avaliar a resistência e elastância do tecido pulmonar e 

das vias aéreas separadamente. Para o modelo de fase constante foi utilizada a 

equação proposta por Hantos:  

 

 

onde  é a impedância da via aérea em função da 

frequência,  é a resistência das vias aéreas,  é a unidade imaginária,  é a 

frequência,  é a inertância das vias aéreas, caracteriza a dissipação de 

energia no tecido pulmonar (resistência do tecido pulmonar),  caracteriza a 

energia acumulada no tecido pulmonar (elastância do tecido pulmonar) e onde 

 é o arco-tangente. Neste estudo avaliamos, pelo modelo de fase constante, a 

 (resistência das vias aéreas sem interferência do tecido pulmonar),  
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(resistência do tecido pulmonar) e  (elastância do tecido pulmonar). Ao fim dos 

experimentos, os animais ainda anestesiados foram submetidos à eutanásia por 

meio da secção da aorta abdominal (dessangramento) e então desconectado do 

aparelho. Estes experimentos foram conduzidos pela Dra. Maria Aparecida Oliveira, 

especialista do Laboratório, supervisionada pelo Prof. Dr. Henrique Takachi Moriya 

do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo – SP. Os dados foram capturados foram 

analisados utilizando o software flexiVent, versão 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-Imagem representativa do aparelho FlexiVent, versão 5.2 (SCIREQ®). O painel A é uma 

imagem do programa de captura de dados. Nos painéis B, C e D estão imagens do sistema de 
ventilação mecânica.  

 

5.8- Quantificação de biomarcadores inflamatórios em amostras de soro   

 

A análise e quantificação foi realizada após descongelamento das amostras 

de soro em temperatura ambiente. Estes ensaios foram quantificados por meio de 

Kits Duo Set disponíveis comercialmente. Em síntese, o filtro de placa de 96 poços 

foi lavado com o Bioplex Assay Buffer. Em seguida foram adicionadas as “beads” 

conjugadas com anticorpos anti citocinas, lavadas com “Bioplex Wash Buffer”, sendo 

posteriormente adicionadas as amostras, seguido de incubação por 2h. A placa foi 
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novamente lavada com o “Bioplex Wash Buffer”, sendo então adicionado, a cada 

poço, o anticorpo de detecção biotinilado para um epítopo diferente da citocina, 

formando então um sanduiche de anticorpos, incubados por 1h. Após este período, 

novas lavagens com o “Bioplex Wash Buffer” foram realizadas, sendo então 

adicionadas estreptavidina conjugada com PE, que se liga ao anticorpo biotinilado, 

por 30 min. Novas lavagens foram realizadas e as “beads” foram ressuspensas com 

Bioplex Assay Buffer e analisadas em Bioplex 200 Suspension Array System/ 

Luminex (Bio Rad, Hercules, CA) por meio de software Bioplex Manager, versão 4.1 

(Bio Rad, Hercules, CA). Os dados apresentados foram referentes no mínimo 100 

beads por citocinas. Foram quantificados citocinas IL-1β IL-6, IL-10, TNF-α, IFNγ, 

TGF-β, IL-4, IL-5 e IL-13. Além disso, as imunoglobulinas IgE, IgG1, IgG2a, IgG2b, 

IgG3 e IgM. Também foram quantificados corticosterona e o fator estimulador de 

macrófagos (GM-CSF). Os ensaios foram realizados de acordo com as instruções do 

fabricante no Laboratório de Neurofarmacologia Molecular sob supervisão do Prof. 

Dr. Cristoforo Scavone do Departamento de Farmacologia do ICB/USP. 
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5- ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

Os dados foram analisados utilizando teste “T” de Sudent, ANOVA de uma via 

e ANOVA de duas vias seguida de pós-teste de Bonferroni ou de Tuckey. 

(GraphPad Prism 7, GraphPad Software, EUA). Os resultados estão expressos 

como média ± EPM (Erro Padrão da Média). Valores de p<0,05 foram considerados 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

6- RESULTADOS  

6.1 - Caracterização do modelo de obesidade 

6.1.1- Consumo de ração 

 

 O consumo médio de ração por animal bem como a quantidade média que 

cada animal ingeriu por semana de quilocalorias (Kcal) período de 10 semanas está 

representada na figura 5. Os dados (painéis A-B) mostram o consumo semanal de 

ração dos animais submetidos à dieta hiperlipídica e à dieta convencional.  

 Como pode ser observado os animais sob dieta hiperlipídica (painel A) 

apresentaram menor e significante consumo de ração em relação ao quantificado 

nos animais mantidos com a dieta convencional. Em relação à quantidade de Kcal 

ingerida (Painel B), os dados indicaram que animais do grupo dieta hiperlipídica 

mostraram uma ingestão menor de Kcal comparada ao quantificado no grupo de 

animais mantidos com a dieta convencional. 

 
 

Figura 5 - Efeito da dieta convencional e dieta hiperlipídica sobre consumo de ração (A) e 
quilocalorias ingeridas (B) pelos animais. As avaliações de consumo e de ingestão foram 
realizadas semanalmente até completar as 10 semanas de exposição às respectivas dietas. Os 
dados representam a média ± EPM de 9 animais em cada grupo de estudo e foram analisados 
usando o teste t de Student.*P ˂ 0,05 em relação ao grupo mantido com dieta convencional. 
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6.1.2- Efeito das dietas sobre o tecido adiposo visceral, gonadal ganho 

de massa. 

 

Dando sequência à caracterização do modelo de obesidade, avaliamos o 

ganho de tecido adiposo visceral e gonadal dos animais ao longo das 10 semanas 

de dietas. Para tanto, animais foram pesados semanalmente até completarem 10 

semanas de dieta hiperlipídica ou dieta convencional. 

A figura 6 (Painéis A-C) representa os dados obtidos nos quais podem ser 

observados (Painel A) que animais sob dieta hiperlipídica tiveram aumento 

significativo do tecido adiposo visceral e do tecido adiposo gonadal (Painel B) em 

relação aos animais mantidos com dieta convencional.  

Em relação ao ganho de massa, os dados apresentados no painel C da 

Figura 7 mostram que animais do grupo mantidos com dieta hiperlipídica tiveram 

aumento significativo de massa corpórea quando comparado com o observado no 

grupo de animais mantidos sob dieta convencional.  

 

Figura 6- Efeito da dieta hiperlipídica sobre a massa de tecido adiposo. Tecido adiposo visceral 

(painel A) de tecido adiposo gonadal (painel B) e no ganho de massa corporal (painel C) de 
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camundongos fêmeas submetidos a 10 semanas de dieta hiperlipídica ou convencional. Os dados 
representam a média ± EPM de 9 animais para cada grupo e foram analisados usando o teste t de 
Student. *P˂0,05 em relação aos animais mantidos sob dieta convencional. 

 

6.1.3- Quantificação de glicemia, colesterol e triglicérides 

 

Continuando a caracterizar o modelo de obesidade, fizemos as análises 

séricas de glicose, colesterol e triglicérides dos animais mantidos sob dieta 

hiperlipídica) e dieta convencional após 10 semanas. 

 Os dados estão apresentados na figura 7 (Painéis A-C) e mostram que os 

animais mantidos sob dieta hiperlipídica apresentaram aumento significativo de 

glicemia (Painel A) e da concentração de colesterol (Painel B) quando comparados 

com os valores obtidos em animais mantidos com dieta convencional. Nossos dados 

também revelaram que a dieta hiperlipídica não alterou os níveis de triglicérides 

(Painel C) quando comparados com aqueles quantificados nos animais mantidos 

sob dieta convencional).  

 

Figura 7- Efeito da dieta hiperlipídica ou convencional sobre os níveis de glicemia (A), 
colesterol (B) e triglicérides (C). Os animais foram mantidos sob dieta hiperlipídica ou dieta 

convencional por 10 semanas. Os dados representam a média ± EPM de 9 animais por grupo de 
estudo e foram analisados usando o teste t de Student. *P˂0,05 em relação ao grupo de animais 
mantidos sob dieta convencional. 
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6.1.4- Determinação de biomarcadores no soro associados à obesidade 

 

Nesta etapa do estudo avaliamos as repercussões das dietas convencional e 

hiperlipídica sobre a concentração de biomarcadores que poderiam reforçar a 

presença de alterações sistêmicas decorrentes da obesidade.  

A figura 8 (Painéis A e B) representa o efeito das dietas por 10 ou 14 

semanas sobre a concentração sérica de insulina. Como pode ser observado houve 

aumento significativo da concentração de insulina no soro dos animais mantidos por 

10 semanas sob dieta hiperlipídica em relação ao quantificado no soro os animais 

mantidos com dieta convencional. No período de 14 semanas (painel B) apesar de 

observarmos um aumento em ambos os grupos no valor total de insulina, não 

observamos diferença significativa entre eles.  

 

 

Figura 8- Efeito das dietas sobre a concentração sérica de insulina. Grupos de camundongos 

fêmeas foram mantidos por 10 (painel A) ou 14 (painel B) semanas com as dietas hiperlipídica ou 
convencional.  Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e 
foram analisados usando o teste t de Student . *P˂0,05 versus grupo sob dieta convencional. 

 

A figura 9 representa os valores de leptina, observamos (painel A) que 10 

semanas de dieta hiperlipídica elevou significativamente a sua concentração no soro 

quando comparada com a quantificada no soro dos animais mantidos sob dieta 

convencional. Por outro lado, após 14 semanas (painel B) não observamos 

diferenças na concentração de leptina. 
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Figura 9- Efeito da dieta convencional ou hiperlipídica sobre a concentração sérica de leptina. 

Grupos de camundongos fêmeas foram mantidos por 10 (painel A) ou 14 (painel B) semanas com as 
dietas hiperlipídica ou convencional. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos 
(indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. *P˂0,05 versus grupo sob dieta 
convencional. 

 

 

Outro marcador avaliado foi a resistina, cujos valores séricos estão 

representados na figura 10 (painéis A e B). Em ambos os períodos avaliados, 

nossos dados não revelaram alterações significativas entres os grupos estudados.  

 

Figura 10- Efeito da dieta convencional ou hiperlipídica sobre a concentração sérica de 
resistina. Grupos de camundongos fêmeas foram mantidos por 10 (painel A) ou 14 (painel B) 
semanas com as dietas hiperlipídica ou convencional. Os dados representam a média ± EPM de “n” 
experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. 

 

Os dados referentes à quantificação de IL-6 nos grupos mantidos com dieta 

convencional e hiperlipídica estão representados na figura 11 (Painéis A e B). Como 

pode ser observado, o soro dos animais mantidos por 10 semanas com dieta 
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hiperlipídica (Painel A), apresentou aumento significativo da concentração desta 

citocina quando comparada com a concentração quantificada no soro do grupo de 

animais mantidos com a dieta convencional. O mesmo foi observado para o período 

de 14 semanas (Painel B) no qual o soro do grupo de animais mantidos com dieta 

hiperlipídica elevou de forma significativa a concentração de IL-6 em relação ao 

grupo de animais mantidos com a dieta convencional.   

 

Figura 11- Efeito da dieta convencional ou hiperlipídica sobre a concentração sérica de 
interleucina 6 (IL-6). Grupos de camundongos fêmeas foram mantidos por 10 (painel A) ou 14 
(painel B) semanas com as dietas hiperlipídica ou convencional. Os dados representam a média ± 
EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. 
*P˂0,05 versus grupo sob dieta convencional.  

 

Com respeito a concentração da proteína quimioatraente de monócitos (MCP-

1) (painel 12) observamos que a manutenção dos animais por 10 ou 14 semanas 

com a dieta hiperlipídica aumento significativamente a concentração sérica quando 

comparada com os seus respectivos grupos controles mantidos sob dieta 

convencional (Painéis A e B). 
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Figura 12- Efeito da dieta convencional ou hiperlipídica sobre a concentração sérica de MCP-1. 

Grupos de camundongos fêmeas foram mantidos por 10 (painel A) ou 14 (painel B) semanas com as 
dietas hiperlipídica ou convencional. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos 
(indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. *P˂0,05 versus grupo sob dieta 
convencional. 

 

6.2- Inflamação pulmonar em camundongos fêmeas submetidos a asma 

mista  

6.2-1. Células recuperadas no lavado broncoalveolar  

 

A figura 13 representa o número de células recuperadas no lavado 

broncoalveolar (LBA) de animais sensibilizados e desafiados com OVA e seus 

respectivos grupos controles falsamente sensibilizados e desafiados com solução 

salina tamponada com fosfatos (PBS). Como pode ser observado, independente do 

tipo de dieta que os animais foram submetidos, o desafio com OVA causou aumento 

significativo do número total de células comparado ao quantificado no grupo controle 

(Painel A). Observa-se ainda elevação significativa do número de neutrófilos (Painel 

B) e de eosinófilos (Painel C) em relação aos seus respectivos grupos controles, 

sem todavia apresentar mudanças significativas no número de células 

mononucleares. 
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Figura 13– Efeito da exposição à dieta convencional ou hiperlipídica sobre as células 
recuperadas no lavado broncoalveolar (LBA) após a indução da asma mista. Grupos de 
camundongos fêmeas mantidos por 10 semanas com as dietas foram sensibilizados com OVA 
associada a adjuvante completo de Freund. Decorrido o tempo desejado de sensibilização os animais 
foram submetidos ao desafio com OVA por via nasal. O LBA foi realizado 24 h após o último desafio 
(veja item materiais e métodos) e o número de células totais (painel A), neutrófilos (painel B), 
eosinófilos (painel C) de células mononucleares (painel D) determinado por microscopia óptica 
comum. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e foram 
analisados utilizando ANOVA de duas vias seguido de teste de Tuckey. 

 

6.2-2. Avaliação da mecânica respiratória em camundongos fêmeas 

submetidos a asma mista   

 

A figura 14 representa os dados referentes à resistência das vias aéreas 

(Painel A), pulmonar (Painel B) e da elastância (Painel C) de animais mantidos sob 

dieta convencional ou dieta hiperlipídica os quais foram sensibilizados e desafiados 

com OVA (convencional OVA e hiperlipídica OVA, respectivamente). Os grupos 

controles consistiram em animais falsamente sensibilizados e desafiados com PBS 

(controle convencional e controle hiperlipídica, respectivamente).  

Como pode ser observado no painel A da figura 14, animais submetidos à 

asma mista desenvolveram significativo aumento da resistência das vias aéreas (Rn) 

frente à metacolina (MCh) quando comparados com os valores de Rn obtidos dos 

grupos controles igualmente estimulados com MCh. A elevação da resistência das 

vias aéreas não diferiu entre animais obesos e não obesos. A resistência das vias 

aéreas frente à MCh dos animais dos grupos controles (obesos e não obesos) não 

diferiu.  Com respeito à resistência do parênquima pulmonar (G) o mesmo foi 

observado. De fato, a indução da asma mista elevou de forma significativa a 

resistência do parênquima pulmonar tanto nos animais obesos como nos não 

obesos quando comparados aos encontrados nos grupos controles. Por fim, nossos 

dados não revelaram alterações significativas nos valores de elastância do pulmão 

(H) entre os grupos investigados (Painel C). 
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Figura 14- Efeito da exposição à dieta convencional ou hiperlipídica sobre a sobre a mecânica 
respiratória de fêmeas de camundongos submetidos à asma mista. Os grupos consistiram de 
animais obesos ou não obesos submetidos à asma mista (Hiperlipídica OVA, convencional OVA). 
Como controle foram usados animais obesos ou não (controle). Painel A, Resistência das vias aéreas 
(Rn); Painel B, Resistência do parênquima pulmonar (G); Painel C, elastância pulmonar (H) 
quantificadas após administração sistêmica de concentrações crescentes de Metacolina (MCh). Os 
dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados na identificação dos grupos) e 
foram analisados utilizando ANOVA de duas vias seguido de teste de Bonferroni. *P<0,05 em relação 
ao grupo controle. 
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6.3- Efeito do tratamento dos animais com budesonida  

6.3-1.   Células recuperadas do lavado broncoalveolar 

 

Nesta fase do estudo, animais mantidos sob dieta hiperlipídica, sensibilizados 

e desafiados com OVA foram tratados com Budesonida (100µg/kg) por via intranasal 

1 hora antes de cada desafio com OVA. Como controle os animais receberam PBS 

pela mesma via que a utilizada nos animais do grupo tratado com budesonida. 

 A figura 15 representa o número de células recuperadas no lavado 

broncoalveolar (LBA) de animais obesos submetidos ao modelo de asma mista 

tratados ou não com budesonida. Como pode ser observado, o tratamento dos 

animais com budesonida não alterou o perfil de células recuperadas no LBA. De 

fato, tanto o número total de células (painel A), como neutrófilos (Painel B), 

eosinófilos (Painel C) e de células mononucleares (Painel D) não foi modificado pela 

budesonida quando comparado ao dos animais expostos ao modelo de asma mista, 

todavia tratados com PBS. 

 

Figura 15– Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre o número de 
células recuperadas no lavado broncoalveolar (LBA) após a indução da asma mista. Grupos de 

camundongos fêmeas obesos foram sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de 
Freund. Os animais foram tratados com budesonida (100ug/kg/i.n.) 1 hora antes de cada desafio. O 
grupo controle consistiu em animais submetidos à  asma mista tratados com PBS. Os dados 
representam o número total de células (Painel A); neutrófilos (Painel B) eosinófilos (Painel C) e 
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células mononucleares (Painel D). Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos 
(indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. *P˂0,05 versus grupo sob dieta 
convencional. 

 

6.3-2. Efeito do tratamento dos animais com budesonida sobre a 

mecânica respiratória   

 

A figura 16 indica que o tratamento dos animais com budesonida previamente 

aos desafios com OVA não alterou os efeitos da metacolina (MCh) sobre a 

magnitude da resistência das vias aéreas (Rn, painel A), da resistência do 

parênquima pulmonar (G, painel B) da elastância pulmonar (H, Painel C).  
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Figura 16- Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a mecânica 
respiratória após a indução de asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos foram 
sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados com 
budesonida (100ug/kg i.n.) 1 hora antes de cada desafio. O grupo controle consistiu em animais 
submetidos à asma mista tratados com PBS. No painel A está representada a resistência das vias 
aéreas (Rn). Painel B a resistência do parênquima pulmonar (G) e no painel C a elastância pulmonar 
(H). Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados na identificação dos 
grupos). 
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6.3-3. Efeito da asma mista e do tratamento dos animais com 

budesonida sobre a concentração sérica de biomarcadores   

 

Neste segmento do estudo avaliamos a concentração de biomarcadores 

sistêmicos associados a potenciais repercussões da inflamação pulmonar induzida 

pelo modelo experimental de asma mista em animai obesos e o efeito do tratamento 

dos animais com budesonida sobre esses biomarcadores. Neste sentido, 

quantificamos a concentração de corticosterona (Figura 17), fator estimulador de 

macrófagos GM-CFS (Figura 18), IFN-γ (Figura 19) e TNF-α (Figura 20).  

A figura 17 indica que a concentração de corticosterona circulante não foi 

alterada em razão da indução da asma mista e que o tratamento dos animais com 

budesonida previamente aos desafios com OVA não alterou esse perfil.   

 

 

Figura 17- Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de corticosterona após a indução de asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos 
foram sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de Freund. Os animais foram 
tratados ou não com budesonida (100ug/kg i.n.) 1 hora antes de cada desafio. Decorrido o tempo 
desejado de sensibilização os animais foram submetidos ao desafio com OVA por via nasal.  O grupo 
controle consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem indução da asma e tratamento com 
budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico). 

 

Os dados referentes ao GM-CSF estão apresentado na figura 18 e indicam 

que não houve alteração da sua concentração no soro dos animais dos grupos 

estudados. 
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Figura 18- Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de GM-CSF após a indução de asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos foram 
sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados ou 
não com budesonida (100ug/kg i.n.) 1 hora antes de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de 
sensibilização os animais foram submetidos ao desafio com OVA por via nasal. concentração sérica 
de GM-CSF determinada. O grupo controle consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem 
indução da asma e tratamento com budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” 
experimentos (indicados no gráfico). 

 

Resultados similares foram obtidos quando quantificamos a concentração de 

IFN γ (figura 19) no soro dos animais do grupo controle, com asma mista e tratados 

com budesonida.  

 

Figura 19- Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de IFN-γ após a indução de asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos foram 

sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados ou 
não com budesonida (100ug;kg i.n.) 1 hora antes de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de 
sensibilização os animais foram submetidos ao desafio com OVA por via nasal. O grupo controle 
consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem indução da asma e tratamento com 
budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico). 
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Em relação aos valores séricos de TNF-α (figura 20) nossos achados 

indicaram que a asma mista reduziu os valores dessa citocina sem todavia atingir 

nível de significância. Por outro lado, o tratamento dos animais com budesonida foi 

efetivo em reduzir os níveis de TNF-α em relação ao grupo controle que é somente 

obeso sem asma mista.  

 

Figura 20- Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de TNF-α após a indução de asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos foram 
sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados ou 
não com budesonida (100ug;kg i.n.) 1 hora antes de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de 
sensibilização os animais foram submetidos ao desafio com OVA por via nasal.  O grupo controle 
consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem indução da asma e tratamento com 
budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e 
foram analisados usando ANOVA de uma via seguida de pós teste de Tuckey. *P<0.05 em relação ao 
grupo controle.  

 

Paralelamente à quantificação desses biomarcadores avaliamos o perfil de 

imunoglobulinas no soro dos animais. Assim, nesta análise quantificamos as 

Imunoglobulinas (Ig) IgE, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 e IgM na (Figura 21, painéis A-

F).  No painel A observamos que a concentração de IgE no soro dos animais obesos 

submetidos ao modelo de asma mista é significativamente maior do que a 

observada no soro dos animais do grupo controle e que o tratamento dos animais 

com budesonida não foi efetivo em alterar a concentração dessa imunoglobulina nos 

animais com inflamação pulmonar. No painel B é possível observar que o soro dos 

animais submetidos ao modelo de asma mista elevou significativamente a 

concentração de IgG1 e que o tratamento dos animais com budesonida não afetou a 

elevada concentração da imunoglobulina. Em relação aos níveis séricos de IgG2a, 



62 

 

os dados representados no painel C sugerem aumento da sua concentração, todavia 

sem alcançar significância estatística. Além disto, o tratamento dos animais com 

budesonida não modificou os níveis séricos da imunoglobulina. 

No painel D, observa-se, em relação ao grupo controle, um aumento 

significativo dos níveis de IgG2b no soro dos animais submetidos ao modelo de 

asma mista os quais não foram afetados pelo tratamento prévio dos animais com 

budesonida. No painel E é possível notar que a IgG3 representa a única fração de 

IgG cuja elevação significativa no soro foi sensível ao tratamento dos animais com 

budesonida. Por fim, os níveis séricos de IgM (Painel F) elevaram de maneira 

significativa nos animais submetidos à asma mista todavia não observamos 

mudanças na sua concentração após o tratamento dos animais com budesonida. 

 

 

Figura 21- Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de IgE (painel A), IgG1 (painel B), IgG2a (painel C), IgG2b (painel D), IgG3 (painel E) e 
IgM (painel F) após a indução de asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos foram 
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sensibilizados com OVA associada ao adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados ou 
não com budesonida (100ug/kg i.n.) 1 hora antes de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de 
sensibilização os animais foram submetidos ao desafio com OVA por via nasal. Concentração sérica 
das imunoglobulinas determinada.  O grupo controle consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica 
mas sem indução da asma e tratamento com budesonida. Os dados representam a média ± EPM de 
“n” experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados usando ANOVA de uma via seguida de 
pós teste de Tuckey. *#P<0.05 em relação ao grupo controle ou OVA.  

 

Considerando possíveis alterações na estrutura das vias aéreas decorrentes 

do modelo de asma mista investigamos a presença, no soro dos animais, de fatores 

de transformação tecidual. Os resultados estão representados na figura 22 (Painéis 

A-C) e indicam que os níveis séricos de TGF-β1 não foram alterados nos animais 

dos grupos investigados (Painel A). Em relação ao TGF-β2 observamos que animais 

mantidos sob dieta hiperlipídica apresentaram maior nível de TGF-β2 em relação 

aos animais submetidos ao modelo de asma mista (OVA). Ainda, o tratamento dos 

animais com budesonida reduziu de forma significativa os níveis deste fator em 

relação aos animais do grupo controle. Os dados referentes ao TGF-β3 estão 

representados no painel C e indicam que também este fator se elevou nos animais 

mantidos do grupo controle e que a indução da asma mista reduziu a concentração 

de forma significativa. Ainda, o tratamento dos animais com budesonida (OVA BUD) 

reduziu significativamente a concentração de TGF-β3 em relação ao grupo de 

animais do grupo controle e com asma mista (OVA). 
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Figura 22– Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de TGFβ1 (painel A), TGFβ2 (painel B), TGFβ3 (painel C) após a indução de asma mista. 
Grupos de camundongos fêmeas obesos foram sensibilizados com OVA associada ao adjuvante 
completo de Freund. Os animais foram tratados ou não com budesonida (100ug/kg i.n.) 1 hora antes 
de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de sensibilização os animais foram submetidos ao 
desafio com OVA por via nasal. Concentração sérica de TGF β determinada. O grupo controle 
consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem indução da asma e tratamento com 
budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e 
foram analisados usando ANOVA de uma via seguida de pós teste de Tuckey. *#P<0,05 em relação 
ao grupo controle ou OVA. 

 

Em sequência quantificamos citocinas tais como IL-6, IL-17, IL-5 e IL-1β 

(Figura 23, painéis A-D) e IL-4, IL-10 e IL13 (Figura 24, painéis A-C). Os dados 

representados na figura 22 indicam que não houve alteração na concentração de IL-

6 (Painel A), IL-17 (Painel B) e IL-1β (Painel D) em nenhum dos grupos investigados. 
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Todavia, como visto no painel C a concentração sérica de IL-5 apresentou aumento 

significativo nos animais do grupo OVA quando comparado ao grupo controle 

enquanto o tratamento dos animais com budesonida embora tenha reduzido os 

valores de IL-5 não atingiu significância estatística.  

 

Figura 23– Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de IL-6 (painel A), IL-17 (painel B), IL-5 (painel C), IL-1β (painel D) após a indução de 
asma mista. Grupos de camundongos fêmeas obesos foram sensibilizados com OVA associada ao 
adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados ou não com budesonida (100ug/kg i.n.) 1 
hora antes de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de sensibilização os animais foram 
submetidos ao desafio com OVA por via nasal. Concentração sérica das Interleucinas determinada. O 
grupo controle consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem indução da asma e tratamento 
com budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e 
foram analisados usando ANOVA de uma via seguida de pós teste de Tuckey. *P<0,05 em relação ao 
grupo controle.  

 

Os dados representados na figura 24 mostram de aumento da IL-4 (painel A) 

no grupo de animais submetidos à asma mista todavia sem atingir nível de 

significância estatística, enquanto as concentrações de IL-10 (painel B) e IL-13 

(painel C) não foram modificadas nos grupos estudados.  
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Figura 24– Efeito do tratamento dos animais obesos com budesonida sobre a concentração 
sérica de IL-4 (painel A), IL-10 (painel B), IL-13 (painel C), após a indução de asma mista. 

Grupos de camundongos fêmeas obesos foram sensibilizados com OVA associada ao adjuvante 
completo de Freund. Os animais foram tratados ou não com budesonida (100ug/kg i.n.) 1 hora antes 
de cada desafio. Decorrido o tempo desejado de sensibilização os animais foram submetidos ao 
desafio com OVA por via nasal. Concentração sérica das Interleucinas determinada. O grupo controle 
consistiu em mantidos com dieta hiperlipídica mas sem indução da asma e tratamento com 
budesonida. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico). 

 

6.4-  Interação dos hormônios sexuais femininos e asma mista  

6.4.1- Efeito da remoção dos ovários 

6.4.1.1- Peso do útero  
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 A figura 25 (Painel A-C) representa o peso do útero dos animais OVx e Sham 

OVx. Observamos que animais do grupo OVx tiveram redução significativa do peso 

do útero em relação ao peso do útero dos animais falsamente operados (Sham 

OVx). A fim de ilustração os painéis B e C, da figura 25 apresentam fotografias 

representativas do útero de 1 animal após 14 dias da cirurgia de remoção dos 

ovários (OVx) (painel C) e de seu respectivo controle falsamente submetido à 

remoção dos ovários (Sham OVx) (Painel B). A análise visual e conjunta dos painéis 

B e C permite identificar que a massa uterina dos animais OVx é menor do que a 

observada nos animais Sham OVx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Efeito da remoção dos ovários (OVx) sobre o peso do útero. No painel A grupos de 
animais obesos foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários. Decorridos 14 dias da 
ovariectomia os animais foram submetidos à eutanásia e o peso do útero determinado. O grupo 
controle consistiu em animais falsamente submetidos à OVx (Sham-OVx). Os dados representam a 
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média ± EPM para n=5 OVx e n=8 Sham OVx. *P˂0,005 em relação ao grupo Sham-OVx. No painel 
B de maneira representativa, imagem do útero de um animal Sham OVx com ovários e imagem do 
útero de um animal OVx no painel C. 

 

De maneira a confirmar a efetividade da remoção dos ovários, também 

coletamos amostras de soro dos e animais e determinamos a concentração de 

estradiol e progesterona. Os resultados estão representados na figura 26 e indicam 

que a remoção dos ovários (OVx) reduziu de forma significativa a concentração de 

estradiol (painel A) em relação ao quantificado no soro dos animais Sham OVx. Por 

outro lado, embora seja possível identificar tendência de redução da concentração 

de progesterona (painel B) nos animais OVx, nossos dados não atingiram nível de 

significância. 

 

Figura 26- Efeito da remoção dos ovários (OVx) sobre a concentração sérica de estradiol 
(Painel A) ou progesterona (painel B) de camundongos fêmeas obesos após a indução da 
asma mista. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o 
último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu em animais falsamente operados 
(Sham OVx). Decorridos 10 dias  da OVx ou Sham OVx os animais foram reexpostos aos desafios 
com OVA. Decorridas 24 h do último desafio o soro dos animais foi coletado  para determinação da 
concentração de estradiol ou progesterona circulante. Os dados representam a média ± EPM de “n” 
experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. *P˂0,05 versus 
grupo Sham OVx. 

 

Uma vez determinado que a ovariectomia se mostrou efetiva consideramos 

investigar a interação da obesidade e dos hormônios sexuais femininos na asma 

mista. Para tanto, animais mantidos sob dieta hiperlipídica (obesos) ou dieta 

convencional (não obesos) e submetidos ao modelo de asma mista tiveram seus 

ovários removidos cirurgicamente e posteriormente foram re-expostos ao desafio 

com OVA, portanto foram expostos a 2 ciclos de desafios com OVA (redesafiados). 
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6.4.2- Células recuperadas do lavado broncoalveolar (LBA) de animais 

expostos à asma mista e re-desafiados (2 ciclos)   

 

A figura 27 (painéis A-D) representa o número de células recuperadas no LBA 

de animais mantidos sob dieta convencional ou hiperlipídica. Estes animais foram 

submetidos à asma mista e mantidos com ovários (Sham OVx) ou submetidos à 

remoção dos ovários (OVx). Posteriormente (10 dias) esses grupos de animais 

foram re-expostos ao desafio com OVA (2 ciclos de desafios). Os painéis A, B, C e D 

mostram respectivamente, a quantidade total de células, bem como o número 

diferencial de neutrófilos, eosinófilos e de células mononucleares recuperadas no 

LBA. Como é possível ser observado, o redesafio de animais submetidos à remoção 

dos ovários (OVx) não afetou o número de células recuperadas no LBA tanto dos 

animais mantidos sob dieta convencional como naqueles sob dieta hiperlipídica. 

 

Figura 27– Efeito da remoção dos ovários sobre o número de células recuperadas no lavado 
broncoalveolar (LBA) após o redesafio em animais com indução de asma mista e mantidos sob 
dieta convencional ou hiperlipídica. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários 
(OVx ) 7 dias após o último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu de animais 
falsamente operados (Sham -OVx). Decorridos 10 dias  da OVx ou Sham OVx os animais foram re-
expostos aos desafios com OVA. Decorridas 24 h do último desafio o LBA foi realizado e o número de 
células totais (painel A), neutrófilos (painel B), eosinófilos (painel C) de células mononucleares (painel 
D) determinado por microscopia óptica comum. Os dados representam a média ± EPM de “n” 
experimentos (indicados no gráfico).  
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6.4.3- Mecânica respiratória de animais OVx (2 ciclos) com asma mista   

 

Estes estudos foram conduzidos para investigar a interação da obesidade 

com os hormônios sexuais femininos sobre a mecânica respiratória dos animais com 

asma mista. O painel A da figura 28 mostra que o redesafio causou aumento da 

resistência das vias aéreas à MCh de mesma magnitude nos animais Sham-OVx 

dos grupos mantidos com dieta convencional e hiperlipídica (Convencional OVA 

Sham e Hiperlipidica OVA Sham OVx, respectivamente) quando comparadas com as 

Rns dos grupos controles (convencional e hiperlipídico, respectivamente). A Rn dos 

animais OVx mantidos sob dieta convencional (Convencional OVA OVx) não diferiu 

em relação a Rn observada nos animais Sham-OVx (Convencional OVA Sham-

OVx). Dados similares foram obtidos com a Rn dos animais sob dieta hiperlipídica 

dos grupos Sham OVx e OVx (Hiperlipídica OVA Sham-OVx versus hiperlipídica 

OVA OVx). Por outro lado em animais OVx o aumento da Rn foi de maior 

intensidade no grupo mantido sob dieta hiperlipídica em relação à Rn quantificada 

no grupo de animais OVx mantidos sob dieta convencional. No painel B da figura 22, 

observa-se que o aumento da resistência do parênquima (G) frente à MCh nos 

animais submetidos à asma mista manteve o mesmo perfil de magnitude das 

respostas observadas para o Rn nos grupos estudados, ou seja, animais OVx com 

asma mista mantidos sob dieta hiperlipídica são mais responsivos do que animais 

OVx com asma e mantidos sob dieta convencional. Por fim, nossos dados não 

revelaram alterações significativas na elastância entre os grupos investigados 

(Painel C). 
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Figura 28- Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
mecânica pulmonar. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx ) 7 dias 

após o último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu de animais falsamente 
operados (Sham OVx). Decorridos 10 dias da OVx ou Sham OVx os animais foram re-expostos aos 
desafios com OVA. A resistência das vias aéreas (Rn, painel A), do parênquima pulmonar (G, painel 
B) e a elastância (H, painel C) frente à Metacolina (MCh) foram determinadas. Os dados representam 
a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) analisados usando a ANOVA de duas vias 
seguido de teste de Bonferroni. *P<0,05 em relação aos grupos controles (hiperlipídico e 
convencional) e em relação ao grupo Convencional OVA OVx. 
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6.4.4- Efeito da remoção dos ovários sobre a concentração sérica de 

biomarcadores inflamatórios  

 

Na medida em que os dados sobre a remoção dos ovários indicaram a 

existência de interação da OVx com a obesidade, estudos adicionais acerca de 

biomarcadores circulantes em grupos de animais foram realizados. Nesta etapa 

centralizamos nossas análises à interação do hormônio na asma mista em grupos 

mantidos com a dieta hiperlipídica, sendo assim analisamos o grupo OVx e Sham 

OVx, ambos asmáticos e obesos.  

A figura 29 mostra que o redesafio após a remoção dos ovários (OVx) em 

animais submetidos à asma mista não interferiu na concentração sérica de 

corticosterona quando comparada com animais com asma mista, mas que 

mantiveram seus ovários intactos (Sham OVx). Por outro lado podemos verificar na 

figura 30 que a concentração de GMCSF elevou de forma siginificativa no soro dos 

animais redesafiados quando os ovários foram removidos em relação ao grupo 

Sham OVx. Nestas condições podemos sugerir que na vigência da re-exposição ao 

antígeno (redesafio com OVA) a redução significativa da concentração circulante de 

hormônios sexuais femininos exerce função moduladora sobre o GMCSF. 

 

Figura 29- Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de corticosterona após a indução da asma mista em animais sob dieta 
hiperlipídica. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o 
último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu em animais falsamente operados 
(Sham OVx). Decorridos 10 dias  da OVx ou Sham OVx os animais foram reexpostos aos desafios 
com OVA. Decorridas 24 h do último redesafio o soro dos animais foi coletado para quantificação da 
concentração de corticosterona. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos 
(indicados no gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. 
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Figura 30- Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de IFNy  após a indução da asma mista em animais sob dieta 
hiperlipídica. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o 
último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu em animais falsamente operados 
(Sham OVx). Decorridos 10 dias da OVx ou Sham OVx os animais foram re-expostos aos desafios 
com OVA. Decorridas 24 h do último redesafio o soro dos animais foi coletado para quantificação da 
concentração de GMCSF. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no 
gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. *P<0.05 em relação ao grupo Sham OVx. 

 

Os dados referentes à concentração de IFNγ e de TNF-α (Figuras 31 e 32) 

indicam que a concentração circulante de ambas as citocinas não foi afetada pelo 

redesafio de animais OVx e submetidos à asma mista.  

 

Figura 31- Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de IFNy após a indução da asma mista em animais sob dieta hiperlipídica. 
Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o último desafio 
intranasal com OVA. O grupo controle consistiu em animais falsamente operados (Sham OVx). 
Decorridos 10 dias da OVx ou Sham OVx os animais foram re-expostos aos desafios com OVA. 
Decorridas 24 h do último redesafio o soro dos animais foi coletado para quantificação da 
concentração de IFNy. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no 
gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student..  
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Figura 32- Efeito do re-desafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de cTNFα após a indução da asma mista em animais sob dieta 
hiperlipídica. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx ) 7 dias após o 
último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu de animais falsamente operados 
(Sham -OVx). Decorridos 10 dias da OVx ou Sham OVx os animais foram re-expostos aos desafios 
com OVA. Decorridas 24 h do último redesafio o soro dos animais foi coletado para quantificação da 
concentração de TNFα. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no 
gráfico) e foram analisados usando o teste t de Student. 

 

Considerando o papel das imunoglobulinas em modelo hipersensibilidade 

como o investigado neste estudo, avaliamos a concentração sérica de IgE, IgG1, 

IgG2a, IgG2b, IgG3 e IgM na figura 33 (painéis A-F). De forma geral, nossos dados 

revelaram que a re-exposição de animais submetidos a asma mista e com ovários 

removidos (OVx) não interferiu com a concentração sérica das imunoglobulinas 

estudadas, excetuando a de IgG1 cujos valores reduziram de forma significativa nos 

animais OVx redesafiados quando comparados aos valores obtidos no soro dos 

animais do grupo Sham OVx (Painel B). 
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Figura 33- Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de sérica de IgE (painel A), IgG1 (painel B), IgG2a (painel C), IgG2b (painel 
D), IgG3 (painel E) e IgM (painel F) após a indução de asma mista em animais sob dieta 
hiperlipidica. Os animais foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx ) 7 dias após o 

último desafio intranasal com OVA. O grupo controle consistiu de animais falsamente operados 
(Sham OVx). Decorridos 10 dias da OVx ou Sham OVx os animais foram re-expostos aos desafios 
com OVA. Decorridas 24 h do último redesafio o soro dos animais foi coletado para quantificação das 
imunoglobulinas. Os dados representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e 
foram analisados teste t de Student. *P<0.05 em relação ao grupo Sham OVx. 

 

  O TGF-β modula a resposta inflamatória e também se relaciona com o 

remodelamento das vias aéreas, notadamente na asma. Nesse contexto, 

consideramos investigar a sua concentração no soro de animais dos grupos 

redesafiados. A figura 34 representa os valores obtidos de TGF-β1 (Painel A), TGF-

β2 (Painel B), TGF-β3 e (Painel C), de animais submetidos à asma mista com e sem 
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ovários preservados, mantidos sob dieta hiperlipídica e re-expostos ao desafio com 

OVA. Em uma análise geral é possível sugerir que a remoção dos ovários parece 

interferir com a geração de TGFβ quando da re-exposição do desafio. De fato, 

observa-se uma tendência de aumento TGF-β1 (Painel A) e um real aumento 

significativo na concentração sérica de TGF-β2 (Painel B) no soro dos animais OVx 

re-expostos ao desafio com OVA. Sem contudo alterar a concentração TGF-β3 

(Painel C). 

 

Figura 34– Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de TGFβ1 (painel A), TGFβ2 (painel B), TGFβ3 após a indução de asma 
mista em camundongos fêmeas mantidos sob dieta hiperlipíca. Os animais foram submetidos à 

remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o último desafio intranasal com OVA. O grupo 
controle consistiu de animais falsamente operados (Sham -OVx). Decorridos 10 dias da OVx ou Sham 
OVx os animais foram re-expostos aos desafios com OVA. Decorridas 24 h do último redesafio o soro 
dos animais foi coletado para quantificação do TGFβ. Os dados representam a média ± EPM de “n” 
experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados pelo teste t de Student. *P<0.05 em relação 
ao grupo Sham OVx.  
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Ainda no contexto dos estudos sobre biomarcadores circulantes, 

quantificamos a concentração das interleucinas (IL-6, IL-17, IL-5 e IL-1β) como 

representado na figura 35 (Painéis A-D) e a concentração de IL-4, IL-10 e IL-13 na 

figura 36 (Painéis A-C). Dentre as citocinas quantificadas a IL-1β revelou ser 

sensível à redução dos hormônios sexuais femininos decorrente da OVx quando os 

animais foram redesafiados. Como pode ser observado no painel D da figura 34, 

animais OVx mantidos sob dieta hiperlipídica tiveram aumento significativo desta 

citocina após o redesafio com OVA quando comparado com os valores obtidos no 

soro dos animais do grupo Sham OVx. As demais citocinas o aumento observado 

não atingiu significância estatística.  

 

 

Figura 35– Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de IL-6 (painel A), IL-17 (painel B), IL-5 (painel C), IL-1β (painel D) após a 
indução de asma mista em camundongos fêmeas mantidos sob dieta hiperlipica. Os animais 
foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o último desafio intranasal com 
OVA. O grupo controle consistiu de animais falsamente operados (Sham-OVx). Decorridos 10 dias  
da OVx ou Sham OVx os animais foram re-expostos aos desafios com OVA. Decorridas 24 h do 
último redesafio o soro dos animais foi coletado para quantificação das interleucinas. Os dados 
representam a média ± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados pelo teste 
t de Student. *P<0.05 em relação ao grupo Sham OVx.  
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Os dados relativos à concentração do soro de IL-4, IL-10 e IL-13 estão 

representados na figura 36 (Painéis A-C) e como podemos observar ocorreu uma 

elevação da concentração de IL-4 e IL-10 contudo sem atingir significância 

estatística (Painéis A e B). 

 

Figura 36– Efeito do redesafio dos animais com asma mista e submetidos à OVx sobre a 
concentração sérica de IL-4 (painel A), IL-10 (painel B), IL-13 (painel C) após a indução de asma 
mista em camundongos fêmeas mantidos sob dieta hiperlipídíca. Os animais foram submetidos à 

remoção cirúrgica dos ovários (OVx) 7 dias após o último desafio intranasal com OVA. O grupo 



79 

 

controle consistiu de animais falsamente operados (Sham -OVx). Decorridos 10 dias  da OVx ou 
Sham OVx os animais foram re-expostos aos desafios com OVA. Decorridas 24 h do último redesafio 
o soro dos animais foi coletado para quantificação das interleucinas. Os dados representam a média 
± EPM de “n” experimentos (indicados no gráfico) e foram analisados pelo teste t de Student. 

 

7- DISCUSSÃO 

Neste estudo investigamos a interferência que a obesidade e a redução da 

concentração circulante dos hormônios sexuais femininos proporcionam ao curso da 

asma mista experimental em camundongos fêmeas. A razão para a condução deste 

estudo recai sobre o fato de  que evidências clínicas mostram que mulheres 

asmáticas quando obesas e na pós-menopausa podem desenvolver piora da asma 

(ROMIEU et al., 2010). Nestas condições o fenótipo da asma se apresenta com 

marcada presença de neutrófilos e resistência aos efeitos anti-inflamatórios de 

glicocorticoides (NABE, 2020). Como consequência, pacientes com este tipo de 

quadro asmático necessitam de altas doses de glicocorticoides por via oral as quais, 

além de causar potenciais efeitos adversos não concorrem para um controle e 

estabilização dos sintomas da asma (SPAHN, 1996, JANG, 2012). Neste cenário, 

estudos que possam vir a contribuir para a compreensão dos mecanismos 

envolvidos com o recrutamento de neutrófilos e na resistência aos glicocorticoides 

são de interesse.  

No presente estudo caracterizamos a obesidade e o modelo de asma mista. Os 

estudos foram conduzidos em animais obesos e ovariectomizados. O modelo de 

asma experimental utilizado mostrou presença exuberante de neutrófilos no pulmão, 

além de eosinófilos. Além disso a mecânica respiratória dos animais, foi compatível 

com um quadro de hiper-reatividade brônquica. Os achados acerca do tratamento 

dos animais com budesonida sugeriram a existência de resistência ao tratamento 

dos animais com este anti-inflamatório esteroide tanto no controle do fenótipo 

inflamatório como na mecânica respiratória. A obesidade foi induzida por meio de 

uma dieta hiperlipídica em camundongos Balb/C, cuja linhagem apresenta ganho 

moderado de peso, porém, com alto índice de adiposidade corporal e produção de 

citocinas inflamatórias conforme observado na literatura (NISHIKAWA et al., 2007).  

Nossos dados mostraram aumento de tecido adiposo visceral e gonadal, colesterol 

total, triglicérides e glicemia. Também observamos aumento sérico de IL-6, MCP-1 e 

leptina sugerindo um quadro de inflamação, como a literatura demonstra em caso de 
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obesidade (SILVA et al., 2017). Em nossos estudos estes biomarcadores foram 

quantificados em dois momentos, com 10 e 14 semanas de dieta. Estes tempos 

correspondem ao período definido para identificação da obesidade (10 semanas) e 

aquele referente aos dias entre a sensibilização e o desafio dos animais utilizado no 

desenvolvimento da asma mista (14 semanas). Estes dados reforçaram que a 

obesidade foi instalada após o período de dieta e que não houve piora acentuada do 

quadro na 14ª semana de dieta. Estas informações são importantes pois tais 

biomarcadores, entre outros, são descritos como moduladores das repercussões 

inflamatórias causadas pela obesidade (LUMENG; SALTIEL, 2011).  

Sendo assim, optamos por fazer a primeira sensibilização, ou seja, processo 

inicial da indução da asma mista, nos grupos que completaram 10 semanas de 

dieta. Este processo de indução da asma se mantem por 4 semanas, da primeira 

sensibilização até o último desafio. Assim temos os grupos sob as dietas por um 

total de 14 semanas. 

 Seguimos o raciocínio que a partir da décima semana os grupos experimentais 

estariam com características da obesidade e seus respectivos controles manteriam 

um perfil não obeso comparado ao grupo obeso. Então, para melhor estabelecer a 

conexão com a obesidade decidimos quantificar algumas alterações metabólicas e 

inflamatórias adicionais. Desta maneira, fizemos quantificações séricas de insulina, 

leptina, IL-6 e MCP-1 que são biomarcadores descritos como moduladores das 

repercussões inflamatórias causadas pela obesidade (LUMENG; SALTIEL, 2011). 

Observamos diferença significativa entre o grupo mantido com 10 semanas de dieta 

hiperlipídica  quando comparado ao seu grupo controle mantido por 10 semanas 

com a dieta convencional. Fazendo a mesma análise do grupo mantido com dieta 

hiperlipídica por 14 semanas comparado ao seu grupo controle mantido com dieta 

convencional pelo mesmo período, constatamos resultados muito similares aos 

grupos com 10 semanas. No caso da insulina e leptina, que a diferença se mantém 

quando observamos MCP-1 e IL-6.  

Deste modo mostramos que os animais ao final da indução da asma, com 14 

semanas mantém-se com as características de animais “obesos” e “não obesos”. 

Estes resultados sugeriram a caracterização da obesidade e portanto prosseguimos 

com os estudos para caracterizar a asma mista.  

Na literatura é descrito diferentes fenótipos da asma, mas esses fenótipos se 

diferem quanto aos parâmetros clínicos, critérios fisiológicos e fatores 
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desencadeantes do ambiente. Assim, se faz necessário biomarcadores que são 

importantes para identificar subtipos de asma. O fenótipo Th2 tem sido amplamente 

estudado, é um fenótipo com uma celularidade no lavado broncoalveolar 

predominantemente eosinofílica e usualmente chamada de asma alérgica, mas em 

parcela dos pacientes com asma a resposta imune não é mediada essencialmente 

pelo eixo Th2 (GINA, 2020). 

Como já mencionado, fizemos a primeira sensibilização na décima semana de 

dieta, para a indução do modelo de asma nos grupos e observamos que 

independentemente da dieta, sendo ela hiperlipídica ou convencional os grupos de 

animais submetidos à sensibilização e desafio com OVA mostraram aumento similar 

da população de células do pulmão. Estas células foram recuperadas por meio do 

lavado broncoalveolar nos animais. Neste sentido, constatamos com este aumento 

de células nos grupos de ambas dietas que o modelo de asma por sensibilização 

com Adjuvante completo de Freund e OVA foi efetivo. Vale lembrar que na 

diferenciação na contagem das células recuperadas do lavado broncoalveolar 

observamos elevado número de neutrófilos comparado ao seu grupo controle 

falsamente sensibilizado e desafiado, ou seja, animais nos quais administramos 

solução salina (PBS) pelas mesmas vias dos grupos experimentais. É interessante 

ressaltar que o aumento de neutrófilos é um dos parâmetros que permite a 

diferenciação do modelo de asma mista utilizado neste estudo em relação a um 

modelo de asma alérgica, se observa um predomínio de eosinófilos e pouca 

quantidade ou quantidade inexistente de neutrófilos. Assim, nossos dados vão ao 

encontro de estudos já existentes que indicam um modelo de asma com uma 

resposta de perfil celular misto e característica Th1/Th2 induzida pelo uso de ACF na 

sensibilização (BREWER et al., 1996).  

Em síntese, nossos resultados indicaram que, no contexto celular da inflamação 

pulmonar, observada na asma mista, não obtivemos diferenças entre os grupos de 

animais mantidos com dieta convencional ou a hiperlipídica. Em termos mais 

pontuais,  somente a obesidade não alterou o perfil inflamatório pulmonar.   

Em continuidade aos estudos experimentais, nos atentamos a uma das 

características de pacientes asmáticos que é a hiper-reatividade das vias aéreas. 

Assim, avaliamos a mecânica respiratória dos grupos asmáticos mantidos com as 

respectivas dietas. Na clínica, o volume expiratório forçado em 1 segundo frente a 

estímulos espasmogênicos, tais como metacolina ou histamina, é um parâmetro que 
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permite inferir o grau de resistência e de reatividade das vias aéreas (MOORE et al., 

2010). Além disso, entende-se que o componente inflamatório e mudanças 

estruturais pulmonares sejam relevantes moduladores da hiper-reatividade 

observadas de forma persistente ou variável.  

Nossos dados mostraram que a indução da asma mista ocasionou um aumento 

significativo da resistência das vias aéreas (Rn) e na resistência do parênquima 

pulmonar (G) quando comparados ao seus grupos controle. Porém os dados do 

grupo OVA mantido com dieta hiperlipídica não diferiram quando comparados aos 

do grupo OVA mantido com dieta convencional. Assim, o modelo de asma mista 

proporcionou características mecânicas pulmonares similares em fêmeas de 

camundongos obesas e não obesas com ovários. Ainda, observando a mecânica 

pulmonar, não encontramos alterações significativas nos valores de elastância do 

pulmão (H) em nenhum dos grupos estudados. É digno de nota que dados na 

literatura indicam que neutrófilos medeiam a piora da função pulmonar de indivíduos 

asmáticos, notadamente por interferir no remodelamento dos bronquíolos 

possivelmente por liberarem metaloproteinase 9 (GAI et al., 2018).  

Em sequência, na caracterização do modelo de asma mista seguimos por fazer 

um tratamento com o corticoide budesonida. Os estudos foram conduzidos em 

grupos mantidos com a dieta hiperlipídica e submetidos à indução da asma mista 

por meio de ACF e OVA. Nossos dados indicaram que o tratamento dos animais 

com o anti-inflamatório esteroide budesonida não alterou a condição inflamatória dos 

grupos tanto nas células recuperadas no lavado broncoalveolar (LBA) como na 

mecânica respiratória.  

Estudos já conduzidos em nosso laboratório indicaram que a budesonida é 

efetiva em reduzir a celularidade do lavado broncoalveolar no modelo de asma 

alérgica. Desta forma, embora tenhamos observado alteração no conteúdo de 

ambos, neutrófilos e eosinófilos, não detectamos diferenças entre animais obesos e 

não obesos na resistência das vias aéreas. Ainda, um aspecto que observamos é 

que na asma mista a budesonida não foi efetiva, sugerindo que neste modelo houve 

o desencadeamento de refratariedade ao corticoide. É interessante ressaltar que 

estudos clínicos mostram que existem pacientes com a asma grave com predomínio 

de neutrófilos que desenvolveu resistência ao tratamento com corticoides 

(GAUTHIER et al., 2017) com taxa de mortalidade de até 8% (IJAZ et al., 2019).  
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De posse dos dados de celularidade do lavado broncoalveolar e da mecânica 

respiratória, consideramos que o modelo de asma mista poderia ser considerado 

estabelecido visto à observação da refratariedade ao corticoide budesonida. Dando 

continuidade, investigamos alguns biomarcadores associados à inflamação no 

sentido de avaliar a repercussão sistêmica da obesidade e possíveis mudanças na 

concentração desses biomarcadores na asma mista. Em paralelo avaliamos se 

ocorreria alguma mudança no perfil desses marcadores inflamatórios pelo  

tratamento dos animais com budesonida.   

Nossos resultados não revelaram mudanças no perfil circulante de 

corticosterona, GMCSF, IFNy, e TNFα após a indução da asma mista de animais 

obesos. Amostras de soro de animais mantidos com dieta convencional submetidos 

a asma mista já foram obtidas e o perfil desses biomarcadores serão traçados de 

maneira a estabelecer um quadro comparativo. Visto que a percepção tenha sido 

investigar o potencial efeito sistêmico da obesidade na asma mista, é razoável supor 

que a análise desses biomarcadores no compartimento pulmonar tenha relevância 

adicional. Apesar do mencionado, vale lembrar que os níveis de TNF-α no soro de 

animais obesos foi maior do que nos animais obesos expostos a asma mista e que o 

tratamento dos animais obesos com asma mista com budesonida reduziu de forma 

significativa a concentração de TNF-α. JIANG et al (2018) usando amostra de 

pacientes com asma, concluíram que elevados níveis de TNFα podem ser 

relacionados com o desenvolvimento de asma brônquica. BERRY et al (2007) 

propuseram que a neutralização do TNF com anticorpos poderia ser alternativa para 

quadros de asma onde o paciente apresentasse resistência a tratamento com 

corticoide. Considerando que os nossos resultados obtidos com  a quantificação de 

TNF não permitem análise mais verticalizada e eventualmente podemos considerar 

que o quadro de obesidade pode ter interferido com a geração de TNFα neste 

modelo, visto que  os níveis de TNF podem estar elevados na vigência da obesidade 

(TZANAVARI; GIANNOGONAS; KARALIS, 2010). Nossos dados revelaram que o 

tratamento dos animais com budesonida não alterou a concentração desses 

marcadores em relação ao grupo de animais com asma mista e não tratados. 

Visto o envolvimento das imunoglobulinas no desencadeamento resposta imune 

quantificamos a concentração de imunoglobulinas circulantes. É importante pontuar 

que mastócitos apresentam receptores para porção Fc da IgE enquanto macrófagos, 

monócitos e neutrófilos apresentam receptores para a IgG (ESCRIBESE et al., 
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2017). Dependendo do protocolo de imunização utilizado pode-se desviar o sistema 

para geração de IgE ou IgG. Em nossos resultados observamos que a associação 

de ovoalbumina (OVA) com adjuvante completo de Freund (ACF) induziu uma 

concentração de IgG, notadamente de IgG1, muito superior à de IgE e que o 

tratamento dos animais com budesonida foi efetivo em reduzir somente os níveis de 

IgG3. 

 À luz destes resultados é razoável supor que a presença de eosinófilos e de 

neutrófilos no LBA dos animais com asma mista não deve ser considerada como 

inesperada. Porém, não nos parece trivial o fato de a budesonida não ser efetiva 

neste modelo de asma mista, visto a quantidade de eosinófilos presentes no pulmão 

dos animais mas em contraste, ser efetiva em um modelo de asma essencialmente 

eosinofílica. Neste contexto, estudos sobre a atividade funcional de neutrófilos e de 

eosinófilos obtidos de animais obesos e mantidos com dieta convencional podem ser 

relevantes para a melhor compreensão dessas células no modelo de asma mista. É 

digno de nota que estudos recentes mostram que leucócitos de indivíduos obesos 

apresentam redução da produção de mediadores lipídicos relacionados ao controle 

endógeno da inflamação, especialmente os mediadores lipídicos derivados da série 

das resolvinas. Nesse contexto, estes indivíduos mostram maior capacidade de 

produção de leucotrieno B4, um eicosanoide sabidamente quimiotáxico para 

neutrófilos (LÓPEZ-VICARIO et al., 2019). Outro ponto interessante é que na asma 

níveis elevados de IL-8 podem mediar o recrutamento neutrófilos os quais geram 

mediadores proinflamatórios como PAF e LTB4 que podem mediar também o 

recrutamento de eosinófilos (NAKAGOME; MATSUSHITA; NAGATA, 2012). Estas 

informações são de interesse na medida em que estudos acerca da atividade 

funcional de neutrófilos obtidos no modelo de asma mista podem contribuir para a o 

conhecimento dos mecanismos que envolvidos com a resistência aos 

glicocorticoides na asma. Como indicado por Busse et al (2010), a hiper-reatividade 

pode ser também decorrente de alterações estruturais, e nesse sentido o 

remodelamento das vias aéreas com aumento de matriz extracelular, fibrose e 

deposição de colágeno podem ser relevantes. Mensuramos no soro dos animais os 

níveis de TGFβ cuja participação na mediação das alterações inflamatórias e 

estruturais na asma são descritas (AL-ALAWI; HASSAN; CHOTIRMALL, 2014). 

Em nossos resultados não detectamos concentrações significativas das 

subunidades de TGFβ quando quantificadas no soro dos animais. De certa forma os 
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achados indicando redução de TGFβ2 e TGFβ3 no soro dos animais submetidos à 

asma mista podem ser considerados inesperados. Além disso observamos a 

redução adicional desses fatores quando do tratamento dos animais com 

budesonida. Um outro aspecto de interesse recai sobre a fonte de TGFβ. As fontes 

celulares do TGFβ podem ser encontradas em diversos compartimentos e por causa 

disto neste estudo optamos por sua avaliação no soro dos animais juntamente com 

os demais marcadores sistêmicos.  

Ainda referente aos biomarcadores sistêmicos no modelo investigado nossos 

dados revelaram tendência de elevação de IL-4 e IL-17 e sua redução após o 

tratamento dos animais com budesonida. Paralelamente os dados acerca da IL-5 

indicaram que a concentração desta citocina elevou significativamente no soro dos 

animais com asma mista. É interessante que o tratamento dos animais com 

budesonida visivelmente reduziu a concentração de IL-5 embora não tenha atingido 

a significância estatística. Estes resultados são de interesse visto que a celularidade 

e a mecânica respiratória nesses animais não foi afetada pelo tratamento com 

budesonida o que sugere uma vez mais a relevância dos estudos a acerca da 

interação dos eosinófilos com os neutrófilos neste modelo.  No geral nossos 

resultados se ajustam à percepção dos estudos que indicam a existência de perfis 

de asma com base na geração de distintos tipos de citocinas.  

É interessante notar que estudos utilizando marcadores de linfócitos Th2 e Th17 

em pacientes asmáticos detectaram fenótipos adicionais de asma, além do padrão 

Th2, nos quais se observa um perfil Th2/Th17-high e outro caracterizado como 

Th2/Th17low. No perfil Th2/Th17-high se observa maior contagem neutrófilos no 

lavado broncoalveloar do que no quantificado no perfil Th2/Th17-low. Nesse 

contexto o perfil Th2/Th17-high, seria resistente ao tratamento com glicocorticoides 

(IRVIN et al., 2014). O conjunto dos nossos dados poderia sugerir que nosso modelo 

se alinha à visão de que se trata de um modelo Th2/Th17-high todavia a 

quantificação de IL-4, IL5 e IL-17 no compartimento pulmonar de animais com e sem 

tratamento com budesonida nos parece necessária para que possamos considerar 

este alinhamento com modelo de asma Th2/Th17. Vale lembrar que o painel de 

citocinas representativas deste perfil ainda insere a IL-1β para o perfil Th2/Th17-high 

IL1α, IL6, IL8, G-CSF, e o GMCSF para o perfil Th2/Th17-low (LIU et al., 2017).   

Levando em consideração que os hormônios sexuais femininos medeiam a 

inflamação pulmonar (YUNG; FUSEINI; NEWCOMB, 2018) e que nossos dados 
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revelaram alterações em biomarcadores nos animais obesos, nesta segunda etapa 

dos nossos estudos também consideramos investigar se a remoção dos ovários 

poderia interferir na geração de alguns biomarcadores sistêmicos da inflamação. 

Desta forma ampliamos os estudos de maneira a melhor caracterizar a participação 

dos hormônios sexuais femininos e se de alguma forma poderia haver diferenças 

entre animais obesos. 

As mulheres obesas na pósmenopausa representam uma parcela significativa 

de pacientes em condição de desenvolver asma grave. Estudos indicam que 

mulheres apresentam maior número de exacerbações no decorrer da vida e que 

estas exacerbações podem estar relacionadas aos períodos de oscilações 

hormonais (SIMPSON et al., 2006, SCOTT et al., 2011). Neste sentido, existem 

evidências de que mulheres na pós-menopausa podem desenvolver piora do quadro 

asmático ou mesmo desenvolver asma onde neutrófilos exercem função relevante 

(MATULONGA-DIAKIESE et al., 2018, RASMUSSEN; HANCOX, 2014). 

Sendo assim, delineamos nossos estudos por caracterizar os efeitos da 

cirurgia de remoção dos ovários. Para isso, realizamos a ovariectomia em animais 

obesos e não obesos asmáticos, em seguida, foi feito uma análise morfológica das 

células presentes no lavado vaginal e só foram utilizados animais em diestro e com 

redução do peso do útero. Estudos sugerem que a falta dos hormônios sexuais 

femininos favoreça um aumento significativo de eosinófilos e de mastócitos no tecido 

pulmonar e a formação de uma resposta Th2 mais potente. Ainda, a redução desses 

hormônios causa um aumento de IL-4 e IgG, além disso, algumas evidências tem 

mostrado que o estrógeno tem uma função protetora inflamatória (SOUZA et al., 

2017, CHENG et al., 2019). 

Nossos dados mostraram que a remoção dos ovários dos animais obesos 

determinou redução significativa da concentração circulante de estradiol e redução 

do peso do útero, assim consideramos que a remoção dos ovários foi efetiva. Neste 

cenário animais submetidos à asma mista (1 ciclo) tiveram seus ovários removidos 

para posteriormente serem resubmetidos ao desafio (2 ciclos). Desta forma nesta 

fase do estudo iniciamos a investigação dos efeitos da re-exposição (redesafio) ao 

antígeno. Assim, nesta condição observamos que o GM-CSF elevou sua 

concentração nos animais obesos expostos à asma mista após a remoção dos 

ovários enquanto a concentração sérica de corticosterona, IFN-γ e TNFα não foram 

afetadas pela remoção dos ovários nos animais obesos. Os dados de GM-CSF são 
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interessantes pois existem estudos da década de 1999 mostrando que o estradiol 

medeia parcialmente a geração de GM-CSF nas células do estroma uterino 

(NAKASATO et al., 1999). Eventualmente outras vias de interação podem estar 

envolvidas com o aumento da geração sistêmica de GM-CSF observado nos 

animais ovariectomizados e desta forma alterar o curso da asma mista nos animais 

obesos e sem ovários.  

Em relação aos demais biomarcadores estudados nossos dados revelaram 

que após a remoção dos ovários, animais obesos e submetidos à asma mista 

apresentaram aumento da concentração de TGFβ2 e IL-1β e redução de IgG1, 

sugerindo portanto que na vigência da redução dos hormônios sexuais femininos, 

existe uma tendência de aumento do perfil inflamatório sistêmico. No geral nossos 

resultados sugerem que de alguma forma o curso inflamatório da asma mista está 

sob influência das repercussões de uma interação da obesidade com o perfil 

circulante dos hormônios sexuais femininos e que o vetor resultante pode ser uma 

piora do quadro asmático.   

No contexto das alterações pulmonares envolvendo a remoção dos ovários na 

asma mista na vigência da obesidade, observamos que neste modelo o perfil de 

células recuperadas no lavado broncoalveolar dos animais obesos e não obesos 

com ou sem ovários (Sham-OVx ou OVx), quando re-expostos ao antígeno (2 ciclos 

de desafio) não foi alterado. De fato, não houve mudança no número de células 

totais nem dos números diferenciais (neutrófilos, eosinófilos ou de células 

mononucleares) entre os grupos estudados. Estes dados sugerem que os hormônios 

sexuais femininos não participam do controle do perfil inflamatório pulmonar na 

asma mista em camundongos obesos e não obesos.  

Nesta linha de raciocínio, ampliamos os estudos no sentido de avaliar se o 

aumento da resistência das vias aéreas e pulmonar nos animais obesos ou não 

obesos estaria sob algum controle dos hormônios sexuais femininos. Os nossos 

resultados indicaram que na asma mista, a re-exposição de animais OVx obesos ou 

não obesos se relacionou com a piora dos parâmetros de mecânica respiratória. De 

fato, observamos aumento da resistência das vias aéreas e do parênquima 

pulmonar entre animais OVx e Sham OVx. Todavia, não observamos diferenças 

nesses parâmetros de mecânica respiratória entre animais com asma OVx e Sham-

OVx fossem eles obesos ou não obesos. Por outro lado, quando comparamos os 

efeitos do redesafio com o antígeno nos animais OVx obesos com os observados 
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em animais OVx não obesos, observamos um aumento significativo nos parâmetros 

da mecânica respiratória nos animais obesos OVx. Estes dados indicam que alguma 

interação dos hormônios sexuais femininos com a obesidade exerce efeito 

modulador da mecânica respiratória podendo agravar a função pulmonar. 

Por fim, considerando que mulheres obesas na pós menopausa representam 

parcela significativa de pacientes em condição de desenvolver asma grave os dados 

gerados neste estudo podem eventualmente contribuir para a compreensão dos 

mecanismos associados as repercussões da asma mista nestas mulheres. 
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8- CONCLUSÃO  

 

Os dados apresentados no presente estudo permitem concluir que: 

 

1. Fêmeas de camundongos submetidos a 10 semanas de regime alimentar 

com dieta hiperlipídica tornaram-se obesas.  

2. Após a sensibilização e desafio os animais (obesos e não obesos) 

desenvolveram um fenótipo inflamatório pulmonar misto (neutrófilos e 

eosinófilos), aumento de Rn e G.  

3. As magnitudes da inflamação pulmonar e dos parâmetros de mecânica 

respiratória (Rn, G), após a indução da asma mista, independem da 

obesidade. 

4. Alguns dos biomarcadores sistêmicos neste modelo de asma mista em 

fêmeas obesas revelaram-se elevados (IgE, IgG1, IgG2, IgG3, IgM, IL-5). 

5. Animais obesos submetidos à OVx tiveram redução da concentração de 

estradiol circulante.  

6. A inflamação pulmonar causada pela asma mista em animais OVx após o 

redesafio (2 ciclos) não é modulado por interação da obesidade com os 

hormônios sexuais femininos. 

7. Após a re-exposição ao antígeno as alterações da mecânica respiratória 

em animais OVx obesos e não obesos não são modulados pelos 

hormônios sexuais femininos. Todavia, animais obesos OVx são mais 

sensíveis aos efeitos broncoconstritores da metacolina o que animais não 

obesos OVx. 
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