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RESUMO
Santos KT. Efeito da exposição precoce ao poluente 1,2-NQ sobre a resposta imune inata e
adquirida de camundongos: papel dos receptores toll [tese (Doutorado em Farmacologia)].
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.
As variações diárias da poluição atmosférica, principalmente por materiais particulados
relacionados ao tráfego (MP2,5), constitui um dos problemas mundial de saúde pública, pois
têm sido consistentemente associadas ao aumento das taxas de mortalidade e ao agravamento
de doenças respiratórias em indivíduos susceptíveis, como as crianças. A contribuição
científica deste grupo no âmbito dos efeitos de um dos contaminantes do MP2,5, a 1,2naftoquinona (1,2-NQ), revelou que a exposição de camundongos C57BL/6 neonatos, mas
não adultos à 1,2-NQ aumentou a susceptibilidade destes à inflamação alérgica pulmonar na
fase adulta. Todavia, pouco se sabe sobre os mecanismos desse efeito aditivo da 1,2-NQ in
vivo, muito embora recentes evidências têm sugerido que o MP eliminado na exaustão do
diesel (PED) pode atuar como ligante de receptores toll 4 (TLR4). O objetivo deste estudo
consistiu em investigar o envolvimento de células e mecanismos moleculares de receptores
(ex.: TLR4) envolvidos na imunidade inata/adaptativa sobre o aumento da susceptibilidade à
inflamação alérgica em camundongos expostos à 1,2-NQ na fase neonatal. Avaliou-se ainda a
população de células (e moléculas) 24 h após o contato com a 1,2-NQ. No timo de
camundongos neonatos selvagens, mas não TLR4-/-, a exposição à 1,2-NQ aumentou a
população de linfócitos T CD8+ e do ligante do receptor de morte celular programada 1 (PDL1). Em esplenócitos de camundongos neonatos selvagens, mas não TLR4-/-, a 1,2-NQ elevou a
população de CD11c+ e moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86. A exacerbação da
inflamação alérgica pulmonar, caracterizada por eosinofilia no pulmão (lavado
broncoalveolar; LBA), sangue periférico e medula óssea, concomitantemente à níveis
elevados de IgE plasmática e citocinas Th2 (IL-4 e IL5) no LBA (sem alteração significativa
na responsividade das vias aéreas; penh), foi evidente em camundongos selvagens expostos à
1,2-NQ na fase neonatal em relação ao respectivo grupo alérgico. Tanto nos camundongos
deficientes de TLR4, quanto nos TLR4-/- e MyD88-/-, essa resposta inflamatória foi abolida
em relação aos respectivos grupos de animais alérgicos. No pulmão dos animais selvagens, o
contato precoce com a 1,2-NQ aumentou a expressão (RNAm) dos TLRs (2, 4 e 7) e da
molécula acessória TRIF, bem como dos fatores de transcrição GATA3 e T-bet; todavia, nos
animais TLR4-/- expostos à 1,2-NQ, a expressão (RNAm) de TRIF não diferiu dos selvagens,
mas a expressão de GATA3 e T-bet foi reduzida. No pulmão dos camundongos neonatos
selvagens, o contato precoce com a 1,2-NQ aumentou a expressão proteica da HSP70 e a
translocação nuclear da subunidade p50 do NF-κB; mas, reduziu a ativação AP-1. Este estudo
demonstrou, pela primeira vez, que os TLR4 (e possivelmente os TLR2 e TLR7), via
mecanismo molecular de sinalização dependente de MyD88 (TLR4-MyD88), apresentam
importante papel no mecanismo de susceptibilidade aumentada à inflamação alérgica
pulmonar em camundongos expostos precocemente à 1,2-NQ. Ainda, na fase neonatal, a 1,2NQ afetou a maturação e função das células do sistema imunológico. Conclui-se que os
indivíduos susceptíveis, tais como neonatos, apresentam maior risco ao impacto tóxico da 1,2NQ. Isto, possivelmente, explica por que crianças que vivem em grandes metrópoles (ex.: São
Paulo) ou próximos à rodovias, onde há maior concentração de PED, são mais susceptíveis às
doenças respiratórias.
Palavras-chave: Asma. Inflamação. Poluição. Camundongos neonatos. Receptor toll.
Imunidade inata.
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ABSTRACT
Santos KT. Effect of early exposure to the air pollutant 1,2-NQ under innate imunity and
adaptive response of mice: role of toll-like receptors [PhD thesis (Pharmacology)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.
Daily variations of air pollution, mainly particulate matter (PM2,5) related to traffic, is one of
the global public health problems, as they have been consistently associated with increased
mortality and respiratory diseases aggravation in susceptible individuals, such as children.
The previous scientific contribution of this group on the effects of 1,2-napththoquinone (1,2NQ), a PM2,5 contaminant, showed that exposure of C57BL/6 neonate, but not adult, mice to
1,2-NQ significantly increased susceptibility to allergic lung inflammation at adulthood;
however, little is known about the involved mechanisms in vivo. Interestingly, evidences have
suggested that diesel exhaust particles (DEP) a ligand of toll 4-like receptors (TLR4). The aim
of this study was to investigate the involvement of cell and receptors (e.g.: TLR4) involved in
innate/adaptive immunity on the increased susceptibility to allergic inflammation in mice
exposed to 1,2-NQ as neonate. We also evaluated impact of 1,2-NQ in both cell population
and inflammatory molecules 24 h after exposure to 1,2-NQ. In the thymus of neonate wildtype (WT) mice, but do not the TLR4-/-, exposure to 1,2-NQ markedly increased T CD8+
population and the programmed death ligand 1 (PDL-1). In the WT neonate mice splenocytes,
but not the TLR4-/-, the exposure to 1,2-NQ significantly increased CD11c+ cell population
and co-stimulatory molecules (CD80 and CD86). The in vivo exacerbation of allergic
inflammation in the airways, characterized by lung eosinophilia (bronchoalveolar lavage;
BAL), peripheral blood and bone marrow, concomitantly with elevated levels of plasmatic
IgE and increased lung Th2 cytokines (IL-4 and IL5), without changes in the airway
responsiveness (penh), was observed in allergic WT mice exposed to 1,2-NQ when compared
to group exposed to antigen ovalbumin only (OVA). In both TLR4-/- and MyD88-/- mice, the
increased lung inflammatory response was abolished as compared to its matched allergic
group. In the lung of WT mice, the early contact with 1,2-NQ increased mRNA expression of
TLRs (2, 4 and 7) and the adapter molecule TRIF, and the transcription factors GATA3 and
T-bet. In TLR4-/- mice exposed to 1,2-NQ, TRIF expression did not change as compared to
WT mice exposed to 1,2-NQ; however, the MyD88 mRNA expression increased, while
GATA3 and T-bet mRNA expression were abolished. In the lung of neonate WT mice, the
early exposure to 1,2-NQ increased HSP70 protein expression and p50 subunit of NF-κB
nuclear translocation concomitantly with decreased AP-1 activation. This study showed, for
the first time, that early contact with 1,2-NQ induces innate immune responses, partly via
TLR4 (and possibly TLR2 and TLR7) pathway dependent on MyD88. This may change the
adaptive response at adulthood and contribute to pulmonary illnesses in children in heavy
polluted areas.
Keywords: Asthma. Inflammation. Pollution. Neonatal mice. Receptor toll . Innate immunity.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
1,2-NQ

- 1,2-Naftoquinona

Al(OH)2

- Hidróxido de alumínio

AM

- Macrófago alveolar

AP-1

- Fator de transcrição ativador de proteína 1

APC

- Célula apresentadora de antígeno

ATF

- Activating transcription factors

BSA

- Abumina de soro bovino

CAMs

- Moléculas de adesão

CO

- Monóxido de carbono

COX

- Enzima cicloxigenase

CREB

- cAMP-response element binding protein

CTLA4

- Receptor de membrana das células T citotóxicas

DC

- Célula apresentadora de antígeno

DMEM

- Dulbecco's Modified Eagle Medium

DMSO

- Dimetilsulfóxido

ERK1/2

- Proteína quinase ativada por sinais extracelulares 1 e 2

EROs

- Espécies reativas de oxigênio

GAPDH

- Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase

GATA-3

- GATA-binding protein 3

GM-CSF

- Fator estimulante de colônia de macrófago/granulócito

GPI

- Glicofosfatidil inositol

GPx

- Glutationa peroxidase

GR

- Glutationa redutase

GSH

- Glutationa trasferase

HB

- Hiperresponsividade brônquica

HSP

- Proteína de choque térmico

ICAM

- Moléculas de adesão intracelular

IKK

- Complexo I Kappa B Kinase

IgE

- Imunoglobulina E

IL

- Interleucina

IM

- Macrófago intersticial
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INF-γ

- Interferon-gama

IRAK

- IL-1R-associated kinase

IRF-3

- Regulador de interferon do tipo 3

KC

- Queratinócito quimioatraente

LBA

- Lavado broncoalveolar

LBP

- Proteína ligadora de LPS (LBP)

LPS

- Lipopolissacarídeo

LTB4

- Leucotrieno B4

LTC4

- Cisteinil-leucotrieno 4

LTD4

- Leucotrieno D4

MAPK

- Proteínas quinases ativadas por mitógenos

MAPKK

- MAP-quinase-quinase

MCh

- Metacolina

MCP-1

- Proteína quimiotáxica de monócitos/macrófagos 1

MD-2

- Proteína de diferenciação mielóide 2

MDA5

- Melanoma differentiation-associated gene 5

MEK

- MAP/ERK quinase

MEK1/2

- MAP/ERK quinase 1/2

MHC- II

- Complexo de histocompatibilidade maior classe II

MIP-1α

- Proteína inflamatória do tipo 1-alfa

MKK3/6

- MAP quinase-quinase 3/6

MMP

- Metaloproteinase de matriz celular

MO

- Medula óssea

MP

- Material particulado

MyD88

- Myeloid differentiation primary-response protein 88

NF-κB

- Fator nuclear kappa B

NK

- células exterminadoras naturais - Célula Natural killer

NLR

- Receptores (NOD)-like

NO2

- Dióxido de nitrogênio

NOx

- Óxidos de nitrogênio

O3

- Ozônio

OVA

- Ovalbumina

PAF

- Fator ativador de plaquetas
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PAMPs

- Padrões moleculares associados a patógeno

PBS

- Tampão fosfato de sódio

PDL-1

- Ligante do receptor de morte celular programada 1

PED

- Partícula de exaustão do diesel

Penh

- Pause enhanced

PGE e D2

- Prostaglandina E2 e D2

PMSF

- Fenil-metil-sulfonil-fluoridro

PRR

- Receptor de reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno

RANTES

- Quimiocina reguladora secretada por célula T

RIG-I

- Acido-retinóicos induzíveis

ROFA

- Residual oill fly ash

SAPK/JNK

- Proteína C-jun NH2- terminal quinase/proteína quinase ativada por estresse

SARM

- Sterile α- and armadillo-motifcontaning protein

SO2

- Dióxido de enxofre

SOD

- Superóxido dismutase

STAT-6

- Signal transduction-activated transcription 6

TAB

- Quinases dependente de TGF-β

TAK1

- Transforming-growth-factor-β-activated kinase

TCR

- Receptor de superfície celular de células T

TGF-β

- Fator transformador de crescimento beta

Th

- Célula T auxiliar

TICAM1

- Toll-like receptor adaptor molecule 1

TICAM2

- Toll-like receptor adaptor molecule 2

TIRAP

- TIR-domaing-containing adaptador molecule

TLR

- Receptores do tipo toll

TNF-α

- Fator de necrose tumoral-alfa

Tpl2

- Tumor Progression Locus 2

TRAF6

- Tumour-necrosis-factor-receptor-associated factor

TRAM

- TRIF-related adaptador molecule

Treg

- Célula T reguladora

TRIF

- TIR-domaing-contaning adapter molecule-inducing interferon β

VCAM

- Moléculas de adesão vascular
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Poluição atmosférica: considerações gerais

Define-se poluição atmosférica qualquer introdução na atmosfera de várias formas de
matéria (ex.: químicos, partículas ou materiais biológicos), cuja intensidade, concentração,
tempo e características estão em desacordo com os níveis estabelecidos pela legislação,
podendo tornar o ar impróprio ou prejudicial à saúde humana, além de causar danos a outros
organismos vivos e danificar o ambiente natural ou construído (Dally, Zannetti, 2007).
Embora complexa, a definição de "poluição do ar" pode ser, para alguns, muito simplista
dependendo do contexto. Por exemplo, o termo "prejudicial", poderia significar um efeito
adverso sobre a saúde dos seres vivos, mas também uma redução na visibilidade do ar. Ainda,
um produto químico pode não causar efeitos nocivos significativos a curto prazo; todavia, ao
acumular-se na atmosfera provoca efeitos lesivos de longa duração (Dally, Zannetti, 2007).
Na atmosfera, a concentração e dispersão dos poluentes variam de acordo com suas
interações físico-químicas, tráfego, absorção e condições meteorológicas, como o vento,
precipitações, umidade relativa do ar, inversões térmicas e localização geográfica (Boubel et
al., 1994). Em termos de composição química, é fato que o ar ambiente atual é bem diferente
do ar atmosferico que existia antes da Revolução Industrial (Tabela 1; Builtjes, 2003). Isto
significa sugerir que um ambiente natural considerado como "atmosfera limpa" pode não ser
encontrado em nenhum local onde habitamos (Dally, Zannetti, 2007).
Os poluentes ambientais classificam-se em primários e secundários e, ainda, de acordo
suas origens (naturais ou provocadas pelo homem), composição química, tamanho, formas
(partículas sólida, líquidos ou gases) e locais de liberação: ambientes internos e externos
(Bernstein et al., 2004).
Os poluentes primários são oriundos de processos naturais diretos, como as cinzas
liberadas de erupção vulcânica ou o gás monóxido de carbono (CO). Em contrapartida, os
poluentes secundários são emitidos indiretamente, a partir de outros poluentes primários, tal
como a liberação de ozônio (O3) do solo, formado através de reações fotoquímicas entre
óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (VOCs) (Builtjes, 2003). Nesse
contexto, dentre os poluentes secundários encontrados em concentrações suficientemente
elevadas na atmosfera e capazes de causar danos celulares, destacam-se o dióxido de
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nitrogênio (NO2) e o ácido nítrico (HNO3), além do O3 e as gotículas de ácido sulfúrico
(H2SO4) formado a partir do dióxido de enxofre (SO2) (Dally, Zannetti, 2007). No tocante aos
principais poluentes primários em concentrações significativas na atmosfera e, portanto,
capazes de causar lesões ou danos em organismos vivos, estão os compostos derivados de
carbono (CO, CO2, CH4 e VOCs), nitrogênio (óxido nítrico [NO], óxido nitroso [N2O] e
amônia [NH3]), enxofre (sulfeto de hidrogênio [H2S] e dióxido de enxofre [SO2]),
halogenados (fluoretos, cloretos e brometos) e particulados (ex.: material particulado [MP]).
O diâmetro do MP determina sua classificação, a saber: grosso ou bruto (<10 µm), fino (<2,5
µm) e ultrafino ou nanopartículado (<1 µm) (Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos – EPA, 2003).

Tabela 1: Estimativa da composição química da atmosfera natural antes da revolução
industrial (anterior ao século 18).
Gás

Símbolo

Volume na atmosfera
(%)

N2
O2
Ar
Ne
He
Xe
CO2

78,1
20,9
0,92

Nitrogênio
Oxigênio
Argônio
Neon
Hélio
Xenônio
Dióxido de
Carbono
Metano
Óxido nitroso

Atmosfera
natural (ppm)

CH4
N 2O

Atmosfera pósrevolução
industrial (ppm)

18,2
5,2
0,09
280

370

0,750
0,270

1,77
0,318

Adapatado: Builtjes, 2003.

Cabe acrescentar que o tamanho do MP também determina sua distribuição no
organismo, sendo o MP grosso comumente encontrado na porção superior das vias aéreas
(MP10 grosso), enquanto o MP fino acredita-se penetrar mais facilmente na porção inferior do
trato respiratório (Weichenthal et al., 2006). Por seu turno, o MP ultrafino ou
nanoparticulados alcançam mais facilmente a circulação sistêmica e, assim, exercem maior
toxicidade no sistema cardio-respiratório devido ao seu poder de transição de metais e
indução de estresse oxidativo. Ainda, esse tipo de partícula pode formar aglomerados e,
assim, transformar-se em MP fino (Valavanidis et al., 2008).
Em geral, a queima de combustível proveniente da engenharia de veículos
automotores, indústrias e queimadas, dão origem, em sua grande maioria, ao MP fino.
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Em geral, a queima de combustível proveniente da engenharia de veículos
automotores, indústrias e queimadas, dão origem, em sua grande maioria, ao MP fino.
Evidências experimentais sugerem que este tipo de MP é considerado um dos principais
vilões no desencadeamento de reações inflamatórias das vias aéreas e sistêmicas, pois além de
exercer seu efeito deletério local (vias aéreas), consegue translocar-se do pulmão (via
alvéolos) para a corrente sanguínea e, assim, causar lesões em outros compartimentos
(Nemmar et al., 2007; Zeger et al., 2008).
O MP fino liberado pela queima do diesel (PED) encontra-se amplamente disperso em
áreas próximas de rodovias de alto trafego (Tian et al., 2012) e em centros urbanos, como na
região metropitana de São Paulo, onde estima-se que as PEDs contribuem para a formação de,
aproximadamente, 40% da massa total do MP fino (André et al., 2012; Companhia Ambiental
do estado de São Paulo - Cetesb, 2006, 2012). No Brasil, o crescente registro da frota veículos
automotores associado ao consumo anual de óleo diesel já ultrapassa 35 milhões de toneladas
e, consequentemente, o efeito desse consumo pode ser refletido pelas ações adversas na saúde
da população (Ferrari et al., 2005). Além disso, resultados interessantes do Laboratório de
Poluição da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), coordenados
pelo Prof. Paulo Hilário Saldiva, demonstram que o aumento da poluição do ar na região
metropolitana da cidade de São Paulo está associado ao aumento de internações hospitalares
(≅ 13,1 mil/ano) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, também, ao aumento concomitante de
óbitos registrados (≅ 7.187 indivíduos/ano) em indivíduos com idade > 40 anos e portadores
de alguma patologia respiratória ou cardiovascular (André et al., 2012; Sangiovanni, 2009).
Reforçando esses achados, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) revelam
que a poluição ambiental responde, indiretamente, pela morte anual de 1,2 milhões de
indivíduos.
Postula-se que a poluição ambiental, mesmo em niveis considerados seguros, parece
afetar a saúde de indivíduos susceptíveis, incluindo os lactentes, infantes, crianças (Backes et
al., 2013; Fedulov et al., 2008) e indivíduos com patologias pré-existentes, incluindo as
doenças respiratórias (asma, rinite) e cardiovasculares (Cambra et al., 2011; Clerisme-Beaty,
Rand, 2009; Holguin, 2008; Ko et al., 2007; Lee et al., 2013; Nascimento, Moreira, 2009).
Ainda, um grande corpo de evidências experimentais e epidemiológicas aponta correlações
importantes entre o aumento da poluição atmosférica e os crescentes casos de parto
prematuro, natimortos (Choi et al., 2012), dimorfismo (maior índice de recém-nascidos do
sexo feminino) (Miraglia et al., 2013), déficites de crescimento pulmonar (Sram et al., 2013),
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câncer de pulmão (Fajersztajn et al., 2013) e, em particular, o desenvolvimento ou
agravamento de doenças respiratórias (ex.: asma e rinite) na idade adulta ou pré-adulta
(Barraza-Villarreal et al. 2008; Santos et al., 2013).
Além dessas correlações, o aumento da poluição atmosférica desperta grande
preocupação mundial pela influência direta desta nas mudanças climáticas e, também, na
elevação dos custos dos Sistemas de Saúde Pública. Apesar do crescimento de programas
voltados à melhoria na qualidade do ar em diversos países, a poluição ambiental, em grandes
metrópoles de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e, em desenvolvimento, como o
Brasil, China, India, dentre outros continua elevado e impactando grandemente no clima e
saúde dos indivíduos mais susceptíveis (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
– EPA, 2003; André et al., 2012; OMS, 2009).
Dada a complexa composição dos poluentes atmosféricos, incluindo das PED, em
grandes centros urbanos, o mecanismo de ação de seus componentes químicos no organismo
vivo torna-se de difícil compreensão, em vista da

complexa mistura de mais de 100

compostos químicos orgânicos e inorgânicos (ex.: hidrocarbonetos poliaromáticos,
heterocíclicos), núcleo de carbono e compostos químicos que se aderem à essas partículas,
tais como as quinonas, que tornam ainda mais tóxicas (Kumagai et al., 2011; Schuetzle et al.,
1981). Segundo estudo de Cho et al. (2004), para cada grama de PED existe,
aproximadamente, 13,7 µg da 1,2-naftoquinona (1,2-NQ).

1.2

Quinonas e efeitos biológicos

As quinonas atuam como potentes aceptores de elétrons (eletrófilos) e, assim, podem
desempenhar funções tóxicas importantes visto que atuam como agentes alquilantes em sítios
nucleofílicos de peptídeos e de ácidos nucléicos (Endo et al., 2007). Na estrutura das
quinonas, os grupos carbonílicos α,β insaturados favorecem as ligações covalentes com
diversas proteínas regulatórias, tais como a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase [GAPDH])
e grupos tióis, que pode levar à inativação de proteínas bem como modificações na
integridade/função celular (Kumagai et al., 2011). Ainda, podem comprometer diversas vias
de sinalização intracelular por atuarem como agentes pró-oxidantes, capazes de reduzir o
oxigênio em espécies reativas de oxigênio (EROs) ou reagir com agentes nucleófilos, como a
glutationa redutase (GR) e, assim, comprometer o balanço redox (Kumagai et al., 2011; Lin et
al., 2007).
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Estruturalmente, as quinonas constituem uma classe de compostos químicos
ambíguos, resultantes do metabolismo endógeno das catecolaminas e/ou bioquimicamente
formados via metabolismo da hidroquinona, cujas propriedades pró e anti-inflamatórias foram
demonstradas (Bolton et al., 2000; Hebeda et al., 2010; Kumagai et al., 2011). Nesse
contexto, as naftoquinonas (NQ), como a 1,2-NQ, são produtos derivados e nomeados à partir
do sistema aromático progenitor, o naftaleno, o maior hidrocarboneto aromático polinuclear
presente no ar atmosférico (Figura 1). Assim, a geração da 1,2-NQ ocorre biologicamente por
meio de reações enzimáticas via citocromo P450/P450 redutase e/ou da glutationa trasferase
[GSH]), ou via reações não enzimáticas de auto-oxidação, gerando diversos metabólitos
intermediários ativos (semi-quinonas) além da 1,2-NQ (Kumagai et al., 2011). Em adição à
ação contaminante química das quinonas sobre o MP em áreas urbanas (Valderrama et al.,
2008), estas são encontradas na dieta (corantes alimentícios) e em algumas classes
medicamentosas, como os antibióticos e quimioterápicos (Bolton et al., 2000).

Figura 1 – Naftaleno e seu derivado 1,2-Naftoquinona. Alquilação e ciclo redox na geração
de semi-quinonas e EROs.

,  – unsaturated
carbonyl group by
1,2-naphthoquinone

A 1,2-NQ é gerada via metabolismo de auto-oxidação e/ou enzimaticamente via ação do p450 ou GSH. O
asterísco indica que a reação somente ocorre para quinonas auto-oxidadas (Adaptada Bolton et al., 2000).

Apesar do conhecimento mais amplo no tocante aos efeitos moleculares in vitro das
quinonas (Bolton et al., 2000; Kumagai et al., 2011), pouco se sabe sobre o potencial efeito in
vivo ou do efeito aditivo dessa quinona sobre as PED na sensibilização ou exacerbação da
inflamação pulmonar alérgica em individuos susceptíveis, como os neonatos. Compete
acrescentar que numa investigação prévia do grupo demonstrou-se, pela primeira vez, que a
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exposição de camundongos neonatos (mas não adultos) à 1,2-NQ, promoveu maior
susceptibilidade destes na idade adulta à inflamação alérgica pulmonar frente à ovalbumina
(OVA). Tal resposta foi caracterizada por maior influxo de células inflamatórias (linfócitos e
eosinófilos) nas vias aéreas e aumento concomitante da concentração de IgE, citocinas
Th1/Th2 e leucotrieno B4 (LTB4), bem como maior população de eosinófilos na periferia
(sangue) e medula óssea (MO). Esse contato precoce com a 1,2-NQ também
estimulou/aumentou a população de células CD11c+ e a expressão das moléculas coestimuladoras (CD80, CD86) em esplenócitos de camundongos C57BL/6 selvagens,
indicando que a exposição aguda à esse poluente é suficiente para ativar células
apresentadoras de antígeno (APC) e amplificar a apresentação antigênica na fase neonatal, e
assim exacerbar a inflamação alérgica na fase adulta (Santos et al., 2013).
De posse desse mesmo poluente, Inoue et al. (2007a, b) demonstraram que a exposição
repetida (seis semanas) da 1,2-NQ em camundongos adultos agravou a inflamação alérgica
pulmonar de forma dose-dependente, a qual foi caracterizada pelo acumulo de eosinófilos,
linfócitos e células caliciformes no epitélio brônquico, além do aumento da expressão proteica
da proteína quimiotáxica de monócitos/macrófagos 1 (MCP-1), eotaxina, citocinas Th2
(interleucinas 4 e 5 [IL-4 e IL-5]) e do queratinócito quimioatraente (KC). De fato, dados
deste grupo reforçam essa sugestão e demonstram que a co-administração intra-traqueal (i.
tr.) da 1,2-NQ à suspensão de PED resultou em efeito aditivo da inflamação induzido pelas
PED nas vias aéreas de ratos via mecanismos neurogênicos, onde os receptores NK1 e
TRPV1 participam ativamente (Teles et al., 2010). Nesse sentido, Kikuno et al. (2006)
revelaram que a aplicação da 1,2-NQ numa preparação ex vivo de traquéia de cobaia causou
contração dessa estrutura, de maneira concentração-dependente, via mecanismo regulado por
receptores TRPV1.
Em estudo in vitro, outros autores observaram que a adição de hidroquinona em
cultura primária de células endoteliais microvasculares (PMECs) de ratos afetou o mecanismo
de recrutamento de leucócitos, via aumento da expressão de moléculas de adesão celular
(CAMs): intracelular 1 (ICAM-1), vascular 1 (VCAM-1) e celular endotelial plaquetária 1
(PECAM-1), além de estimular a geração de interleucina 1 beta (IL-1β) e do fator de necrose
tumoral do tipo alfa (TNF-α) (Hebeda et al., 2010).
Mais recentemente, usando o esquema de exposição neonatal ao poluente 1,2-NQ
semelhante ao proposto por Santos et al. (2013), membros do nosso grupo revelaram que o
efeito potencializador da inflamação alérgica frente à exposição neonatal ao poluente 1,2-NQ
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apresenta um dimorfismo importante na fase juvenil dos animais, uma vez que somente os
machos, mas não as fêmeas, exibiram potencialização da inflamação alérgica pulmonar em
relação ao respectivo grupo alérgico (Florenzano, 2013). Acredita-se que esse dimorfismo na
resposta ao poluente esteja associado à maior atividade do sistema anti-oxidativo das fêmeas
durante a fase pós-natal.

1.3

Imunologia pós-natal e impacto da poluição atmosférica

Postula-se que as crianças são mais vulneráveis aos efeitos adversos de poluição
ambiental do que os adultos (Kim, 2004). Acredita-se que, em grande parte, isto ocorre
devido às diferenças anatomofisiológicas e imunológicas entre estes organismos. Nesse
contexto, sabe-se que após o nascimento, aproximadamente, 80% dos alvéolos estão
formados, mas a maturação continua até a adolescência. Em virtude do maior número de
alvéolos, a frequência respiratória por minuto em crianças acaba sendo superior a dos adultos.
Soma-se a isto, o fato de que as crianças passam maior tempo ao ar livre do que os adultos e,
também, desempenham mais atividades físicas e estão mais expostos e susceptiveis à poluição
ambiental exterior. Coletivamente, isto contribui para expor crianças a uma maior quantidade
de poluentes do que os adultos (Diert et al., 2000; Pinkerton et al., 2000; Plopper et al., 2000).
Por seu turno, durante o período pós-natal, os neonatos apresentam deficiência
(imaturidade) imunológica (inata e adquirida) frente aos estímulos nocivos. De fato, não são
incomuns os frequentes ataques infecciosos de microorganismos (ex.: bactérias e vírus) em
crianças e neonatos (Ghazal et al., 2013).
A imaturidade da resposta imunológica envolve uma certa deficiência, porém não a
total incapacidade, na resposta de vários componentes da resposta imunológica. Dentre
esses,o reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs)
comprometidos, em parte, pela redução na expressão de receptores da imunidade inata, como
os receptores do tipo toll (TLR) e moléculas relacionadas (ex.: MyD88 - myeloid
differentiation primary-response protein 88 e CD14) (Lisciandro, van den Biggelaar, 2010),
ou comprometimento da biossíntese de algumas citocinas em relação ao indivíduo adulto. Por
exemplo, em condições fisiológicas, os neonatos possuem concentrações reduzidas de IL-12
e interferon gamma (IFN-γ) em contraste à concentrações elevadas de IL-1β, IL-6, IL-23 e
IL-10 (Prendergast et al., 2012). Acrescenta-se que no período neonatal, a função de diversas
células resposáveis pela eliminação rápida do patógeno e a manutenção da homeostasia, tais
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como as células “natural killer” (NK), estão reduzidas. Em neonatos, a resposta dos
leucócitos e outros fagócitos à um patógeno invasor ocorre de forma diferenciada, onde
observa-se uma baixa quimiotaxia e, consequentemente, migração celular, opsonização,
atividade bactericida intracelular, e atividades fagocítica e oxidativa reduzidas (Nussbaum,
Sperandio 2011;Yost et al., 2009). As APCs em neonatos mesmo após o estímulo antigênico
com o lipopolissacarídeo da parede celular (LPS) da Escherichia colli apresentam um
fenótipo relativamente imaturo, caracterizado pela expressão atenuada de marcadores de
ativação celular (ex.: CD40, CD80 e CD86) e quimiocinas (ex.: CXCL9, CXCL13, CCL18)

(Lisciandro, van den Biggelaar, 2010).
A capacidade de gerar uma resposta inflamatória deve estar associada à um controle
fino do sistema imune modular negativamente essa resposta quando esta se torna demasiada;
todavia, no neonato, esse controle modulatório refinado difere grandemente de um individuo
adulto. Dentre as diferenças, estão a deficiência da resposta neonatal à antígenos Tdependentes, tal como a ausência de interação entre as células T e B e a consequente
diminuição na geração de anticorpos. Além disto, destaca-se a capacidade reduzida das
células T regularem a expressão de moléculas de adesão e receptores destas (Ghazal et al.,
2013; Ridge et al., 1996). No entanto, a grande maioria das células T sofre apoptose e as
demais não formam células de memória de longa duração (Holt et al., 2005). Aquelas que não
sofrem apoptose, desenvolverão o fenótipo T-regulador (Treg).
Ademais, existe no neonato maior propensão ao desenvolvimento do perfil Th2,
devido à capacidade desses em suprimir a função de células Th1 fetais e atrasar a maturação
dessas células em comparação as células Th2, juntamente com a concentração reduzida de IL12 presente neste organismo. Tal desbalanço imunológico ocorre de forma persistente, que se
inicia do nascimento e perdura até os dois anos de idade. Isto poderia explicar, em parte, a
predominância do risco à infecções respiratórias e, subsequentemente, ao desencadeamento da
asma e outras doenças alérgicas na infância (Belderbos et al., 2009; Holt et al., 2005).
O impacto do MP derivado do diesel, bem como de seus contaminates no
desenvolvimento e função do sistema imunológico pré e pós-natal ainda é obscuro. Todavia,
ensaios experimentais clínicos, utilizando amostras biológicas (ex.: sangue, esfregaços bucais,
cordão umbilical) obtidas de crianças residentes em locais de alto tráfego ou de grande
atividade industrial, revelam uma redução da população de células CD41 concomitante ao
aumento significativo de linfócitos B e células NK (Hertz-Picciotto et al., 2005, 2008).

!

1.4

29!

Receptores da imunidade inata (Toll like receptors - TLR)

Os receptores do tipo toll (TLR) são receptores com estruturas evolutivamente
conservadas, amplamente envolvidos no sistema de defesa de plantas, insetos e mamíferos.
Foram descobertos na década de 80 em estudos com moscas Drosophilas, por atuarem na
polaridade dorsoventral das asas destas, durante a embriogênese. A denominação “Toll”
refere-se a expressão alemã, “maravilhoso” e foi atribuída à Christiane Nusslein-Volhard,
ganhadora do premio nobel (Tesse et al., 2011).
Estudos subsequentes revelaram que esses receptores são estruturas glicoproteicas
parte de uma superfamília de receptores transmembrânicos, que compreende também os
receptores das interleucinas do tipo 1 (IL-1Rs). A diferença essencial entre os constituintes de
membrana dos TLRs e dos receptores IL-1 deve-se ao fato que a porção extracelular do
receptor TLRs possui resíduos ricos em leucina (LRR), enquanto a do receptor de IL-1
contém três domínios ricos em imunoglobulinas (Tesse et al., 2011).
Os receptores da família dos TLRs encontram-se expressos em diferentes níveis de
quase todas as células da imunidade inata, incluindo os monócitos/macrófagos, neutrófilos,
células epiteliais e DCs (Romani, 2004). Dentre as principais substâncias reconhecidas pelos
TRLs, destaca-se o ligante exógeno LPS, embora outras substâncias e estruturas exógenas
como peptidioglicanos, flagelina (presentes em algumas bactérias), glicofosfatidil inositol
(GPI; encontrados em protozoários), zimosan (presente em fungos), RNA de dupla fita (vírus)
e estruturas de DNAs ricas em sequencias conservadas de bases nitrogenadas do tipo citosina
e guanina (CpGs; presente em vírus e bactérias) (Trinchieri, Sher, 2007), também possuem a
capacidade de ativá-los. Entretanto, alguns estudos mostram que alguns compostos sintéticos
(ex.: imidazoquinolina, loxoribina e bropirimina) interagem com receptores do tipo 7, 8 e 9
(TLR7, TLR8 e TLR9), resultando na ativação de macrófagos e DCs via sinalização
dependente de MyD88 (Heil et al., 2004; Hemmi et al., 2002). Ademais, já é de conhecimento
que alguns TLRs (ex.: TLR4, TLR2) são alvos de ligantes endógenos, incluindo a proteína de
choque térmico 60, 70 e 90 (HSP60, HSP70 e HSP90), fibrinogênio, fibronectina, do sulfato
de heparina solúvel e a elastase (Johnson et al., 2004).
Atualmente, 13 TLR já foram identificados, dentre estes 10 em humanos e 13 em
camundongos. Alguns subtipos de TLR estão presente na superfície celular, tal como os
receptores tipo 1, 2, 4, 5, 6 e 11 (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 e TLR11) e quando
ativados pelos seus respectivos ligantes, estes são endocitados e direcionados para o

!

30!

endossomo onde iniciam a cascata de sinalização intracelular. Já outros subtipos de TLRs,
como os do tipo 3, 7, 8, 9 e 10 (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 e TLR10) estão expressos na
porção intracelular da célula (retículo endoplasmático) e quando ativados por seus respectivos
ligantes (ex.: resíduos CpG), são endocitados para o compartimento endossomal/lisossomal
onde iniciam a via de sinalização e recrutamento das moléculas adaptadoras. A saber, o
tráfego dos TLRs tanto para o endossomo como para o endolisossomo é orquestrado por
proteínas como PRAT4A, gp96 e UNC93B1, com afinidades distintas para os diferentes
TLRs (Ahmad-Nejad et al., 2002; Kawai, Akira, 2011; Matsumoto et al., 2003).
O reconhecimento de patógenos pelos TLRs envolve um mecanismo de sinalização
bastante complexo, o qual depende do recrutamento e combinação seletiva de diferentes
proteínas adaptadoras, por meio de processos que envolvem fosforilação e/ou ubiquitinação.
Dentre as principais moléculas recrutadas destacam-se: MyD88, TIRAP (TIR-domaingcontaining adaptador molecule), TRAM (TRIF-related adaptador molecule, também
conhecido como TICAM2 [toll-like receptor adaptor molecule 2]) e SARM (sterile α- and
armadillo-motifcontaning protein) (Akira, Takeda, 2004). Em particular, a proteína MyD88
consiste no componente necessário para o mecanismo de ativação de quase todos os TLRs,
sendo também a via de sinalização dos receptores de IL do tipo IL-1RI e IL-18R. Associada à
quinase IRAK4 (IL-1R-associated kinase 4), MyD88 inicia o recrutamento e a ativação de
outras moléculas, tais como a IRAK1, TRAF6 (tumour-necrosis-factor-receptor-associated
factor) e do complexo TAK1 (transforming-growth-factor-β-activated kinase)/TAB (quinases
dependente de TGF-β). Subsequentemente, essas moléculas fosforilam diversas proteínas e
complexos proteicos (ex.: MAP/ERK quinases 1/2 [MEK1/2], MAP quinase-quinase 3/6
[MKK3/6], complexo I Kappa B Kinase [IKK]), levando à ativação de quinases (ex.: p38 e
JUN N-terminal quinase [JNK]) e fatores de transcrição (ex.: fator de transcrição nuclear
kappa B [NF-κB], CREB [cAMP-response element binding protein], fator de transcrição
ativador de proteína 1 [AP-1]) (Li et al., 2010).
Além da proteína MyD88, o mecanismo de ativação e sinalização alternativo para
TLR2 e TLR4 depende da molécula TIRAP, resultando na ativação de NF-κB, p38, JNK e da
proteína quinase ativada por sinais extracelulares (ERK) (Newton, Dixit, 2012), enquanto
para TLR3 e TLR4, a ativação pode ocorrer independentemente da MyD88, mas dependente
de TRIF (TIR-domaing-contaning adapter molecule-inducing interferon β), também
conhecido como TICAM1 (toll-like receptor adaptor molecule 1), com o auxílio de TRAM,
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resultando na via de sinalização intracelular que leva a ativação do fator de transcrição
regulador de interferon do tipo 3 (IRF-3) e do NF-κB (Figura 2) (O´Neill, Bowie, 2007).

Figura 2 – Ilustração simplificada da cascata de sinalização iniciada após ativação de TLRs

Mediante ativação dos TLRs, transmembrânicos ou endossomais, as moléculas adaptadoras (MyD88, TIRAP,
TRIP ou TRAM) são recrutadas e inicia-se uma complexa cascata de sinalização mediada por IRAK e TRAF6.
Isto culmina na ativação de proteínas quinases (ex.: p38 MAPK, ERK1/2, JNK), que irão ativar fatores de
transcrição (ex.: NF-κB e AP-1) importantes na modulação do crescimento, sobrevivência e morte celular.

Adicionalmente, na presença de ligantes como o LPS, a ativação de TLR4 requer o
auxílio de outras moléculas de superfície, como CD14, uma proteína glicosilfosfatidilinositol
(GPI) contendo resíduos ricos em leucina (LRR) e a proteína de diferenciação mielóide 2
(MD-2) que se complexa com o TLR4. Para tanto, o LPS é reconhecido por uma proteína
ligadora de LPS (LBP). Posteriormente, CD14 se acopla diretamente ao LPS (em menor
proporção) ou ao LPS ligado (LPS-LBP) e o transfere ao complexo TLR4-MD-2, dando
início a cascata de sinalização intracelular (Tesse et al., 2011).

1.5

Sinalização intracelular dos TLRs

Em termos moleculares, a ativação dos fatores NF- κB, AP-1 e CREB resultante da
estimulação dos TLRs e outros receptores (ex.: receptor de TNF tipo I [TNF-RI]), é também
crucial para a regulação de diversos genes de proliferação e sobrevivência celular, incluindo
as ciclinas (D1 e D2), ciclooxigenase 2 (COX-2) e proto-oncogenes (c-Myc, c-Myb, BCL-2 e
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BCL-XL). Ademais, esses regulam a expressão de genes fatores de crescimento (GM-CSF),
integrinas de superfície (CD40L) e moléculas de adesão, bem como contribuem para a
expansão de células APC (ex.: DCs) envolvidas na captação e processamento do alérgeno na
asma (Li et al., 2010; Newton, Dixit, 2012).
A família das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) consiste numa das
principais vias de sinalização envolvida na ativação dos TLR2 e TLR4 e, assim, auxilia na
proliferação e sobrevivência celular, via ativação do AP-1 e CREB/ATF (Activating
transcription factors). Esta última compreende 4 membros: 1) proteína quinase ativada por
sinais extracelulares 1 e 2 (ERK1/2); 2) p38 MAPK, 3) proteína C-jun NH2- terminal
quinase/proteína quinase ativada por estresse (SAPK/JNK) e 4) ERK5, sendo todas
fosforiladas e ativadas por quinases sinalizadoras MAP-quinase-quinase (MAPKK) ou
MAP/ERK quinases (MEK): MEK1/2, MKK3/6, MKK4/7 e MEK5 respectivamente (Pearson
et al., 2001). Na cascata de sinalização dos TLRs, as MAPK são ativadas via TAK ou
MAPKK, a Tpl2 (Tumor Progression Locus 2) (Li et al., 2010).
A ativação do fator de transcrição nuclear AP-1, um complexo dimérico formado por
membros das famílias Jun (c-Jun, JunB e JunD) e Fos (c-Fos, FosB, Fra1 e Fra2) ocorre,
principalmente, via ativação de JNK e ERK1/2 (Polli, 2007). No que tange à família do NFκB, existem pelo menos cinco membros: p65 (REL-A), REL-B, REL citoplasmatica (c-REL),
p50 (NF-κB1) e p52, os quais possuem um domínio homólogo REL na porção N-terminal,
responsável pela dimerização e ligação específica às sequencias de pares de DNA. A ativação
do NF-κB resultante de estimulação dos TLRs também requer a ativação de TRAF6 e do
complexo TAK1/TAB, que juntos ativam o complexo I Kappa B Kinase (IKK) formado por
IKK-β, IKK-α e NEMO (IKK-γ).
Por seu turno, a ativação do complexo IKK induz a forsforilação de IκBα, uma
proteína inibitória que mascara o sinal de localização nuclear de NF-κB. Como consequência
da fosforilação, o IκBα é ubiquitinizado e degradado, liberando a subunidade p65. Já a
fosforilação de p105 (precursor de p50) pelo complexo IKK, libera a p50, que juntamente
com a p65 translocam-se para o núcleo e iniciam a transcrição das citocinas. A fosforilação
proteossomal de p105, que existe em complexo com a MAPKK Tpl2, ativa a cascata Tpl2MEK-ERK1/2, induzindo genes pró-inflamatórios via ativação de fatores de transcrição (ex.:
CREB), mostrando que a ativação de MAPK via TLR pode ocorrer em consequência da
ativação de NF-κB (Kaway, Akira, 2011; Newton, Dixit, 2012).
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Poluição atmosférica e TLRs

Dada à ampla distribuição dos TLR no organismo, incluindo nas APCs, a ativação
desses receptores pode contribuir grandemente para a exacerbação da resposta inflamatória
infecciosa e alérgica (Li et al., 2010). Além disso, nos últimos dez anos evidências clinicas e
experimentais vêm demonstrando fortemente um possível link entre os efeitos lesivos dos
poluentes ambientais e a ativação dos TLRs. Desta feita, Takano et al. (2002) sugerem que os
efeitos deletérios das PED sobre as vias aéreas de camundongos ICR são regulados via TLR4
e TLR2 no pulmão destes, tanto na presença quanto na ausência de LPS, indicando que per se
esse poluente ambiental atua como um potencial ligante desses TLRs. Corroborando tal
sugestão, Inoue et al. (2006) mostraram que a exposição de camundongos C3H/HeJ
(deficiente natural de TLR4) ao mesmo poluente, reduziu significativamente as concentrações
de vários mediadores/marcadores inflamatórios (ex.: KC, proteína inflamatória do tipo 1α
produzida por macrófagos [MIP-1α] e IL-1β). Além disso, camundongos selvagens
C3H/HeOuJ, mas não os deficientes de TLR4 (C3H/HeJ), quando expostos as PED exibiram
potente resposta inflamatória pulmonar associada à maior ativação e expressão de moléculas
sinalizadoras e fatores de transcrição (MYD88, TRAF6, IRAK-1, NF-κB e AP-1) (Cho et al.,
2005).
Mais recentemente, segundo achados clínico de Kerkhof et al. (2010) em esfregaços
bucais ou amostras de sangue coletados de crianças residentes em regiões com índice elevado
de poluição ambiental, tanto a expressão (mRNA) de TLR2 quanto de TLR4 estava
aumentada em relação a crianças que vivem em regiões menos poluídas. Curiosamente,
Roland et al. (1991), demonstraram previamente que as quinonas afetam a produção de
leucotrienos e, ainda, exercem ações alquilantes que favorem a formação de espécies reativas
de oxigênio (EROs), capazes de lesar células epiteliais do pulmão de linhagem humana
(Chung et al., 2008) e de estimular a síntese de proteinas de choque térmico (ex.: HSP60,
HSP70) que, por sua vez, são ligantes endógenos dos TLR2 e TLR4 e, também, estimulam as
integrinas CD91, CD40 e CD14 ou APC (Quintana, Cohen, 2005).
Em conjunto, esses resultados reforçam a hipótese deste estudo, no qual postulamos
que os TLRs (em particular, o TLR4) representam potenciais alvos/mecanismos de indução de
susceptibilidade à inflamação alérgica (asma) em infantes que vivem em regiões expostas à
altas concentrações do poluente ambiental 1,2-NQ.
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Inflamação alérgica pulmonar (asma)

A asma é uma síndrome/condição inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, que
afeta indivíduos de diferentes idades, incluindo crianças e neonatos (OMS, 2009).
Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2011) dos Estados
Unidos, a incidência da asma nesse país, entre os anos de 2008 e 2010, foi maior em crianças
do que em adultos, gerando nesse período um custo, aproximado, de U$ 55 bilhões para o
serviço de saúde. De acordo com a agência Global initiative for asthma (GINA, 2012), bem
como outras agências e estudos (D’Amato et al., 2010; Departamento de Informática do SUS
[Datasus], 2009; OMS, 2009), o aumento na incidência de asma e outras doenças das vias
aéreas, observado nos ultimos 20 anos na população de países industrializados e em
desenvolvimento, como o Brasil, deve-se, em parte, ao crescimento da urbanização bem como
da frota de veículos automotores. Estima-se que em todo mundo, mais de 300 milhões de
indivíduos são acometidos por doenças respiratórias (asma), pelo menos, 250.000 sucumbem
em países de baixa renda per capita devido à complicações relacionadas (GINA, 2012). Nesse
cenário, a asma destaca-se como uma das grandes preocupações, uma vez que a perspectiva
de crescimento dessa doença para o ano de 2025 gira em torno de 100 milhões de indivíduos
(OMS, 2009).
A inflamação alérgica pulmonar ou asma é uma doença de fisiopatologia complexa,
visto que inúmeras células e elementos celulares participam e desempenham funções
diferenciadas. A característica predominante dessa doença inclui a hiperresponsividade
brônquica (HB) e o bloqueio recorrente (parcialmente reversível) das vias aéreas em resposta
à estímulos variados encontrados dentro ([indoor] ex.: pêlo animal, ácaros, gases, fungos) e
fora de casa ([outdoor] ex.: pólen, fumaça de cigarro, poluentes ambientais) (Holguin et al.,
2008). Tais estímulos per se não afetariam indivíduos não sensíveis (não-asmáticos) (GINA,
2012); todavia, a exposição sucessiva de indivíduos sensíveis a um determinado alérgeno ou
substância irritante/tóxica, pode resultar num quadro típico de inflamação pulmonar alérgica,
onde a eosinofilia, a hipersecreção de muco e a hiperplasia de células caliciformes atuam
como marcadores importantes. Entretanto, a inflamação persistente contribui para alterações
ultra estruturais locais nas vias aéreas, refratárias (ou não) à terapia atual, que
impreterivelmente evoluem para o quadro de remodelamento e fibrose das vias aéreas, e
consequentemente ao agravando do quadro da doença, devido a perda de função gradativa do
órgão (ex.: menor elasticidade e complacência pulmonar) (Burgess et al., 2008).
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Em geral, o nível de inflamação nas vias aéreas determina a frequência, a severidade e
a extensão da doença nos pacientes asmáticos (Killeen, Skora, 2013). Por consistir em um
processo multicelular, a inflamação pulmonar é orquestrada por inúmeras populações de
células ativadas, como os eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, basófilos, além dos linfócitos T
CD4+ e APC como as DCs e os macrófagos (Bradding et al., 2006; Holgate, 2008). Desta
feita, na vigência da asma ou da sensibilização alérgica, as APCs iniciam o processo de
reconhecimento, processamento e apresentação antigênica. Para tanto, atraem e interagem
com células T auxiliares (Th), promovendo a resposta imunológica primária para geração de
células Th clones e subsequente polarização (diferenciação) de células Th em células Th
auxiliares do tipo 2 (Th2) efetoras.
A ativação das células T CD4+ é dependente de 3 sinais: 1) interação antígenoespecífica dos receptores de superfície celular de células T (TCR) com o complexo de
histocompatibilidade maior (MHC)-peptídeo das células APC profissionais; 2) ligação de
moléculas co-estimuladoras (ex.: CD80, CD86, CD40) presentes na superfície de APC, com
receptores de superfície CD28, receptores de membrana das células T citotóxicas (CTLA-4)
ou CD40 ligante (CD40L), presentes na células T CD4+; 3) ativação de citocinas
inflamatórias (ex.: IL-4, IL-5 e IL-13]) (Jaffar et al., 1999). Esse processo resulta na ativação
de linfócitos B, produção de IgE e das células de memória. Nos pulmões, a desgranulação dos
mastócitos localizados na luz brônquica ocorre via mecanismo ligação cruzada de IgE em
seus receptores FcεRI presentes na superfície dessas células. A liberação de conteúdos
endógenos (ex.: histamina, proteases neutras [cinases e/ou triptase]), bem como

a

consequente estimulação da biossíntese de eicosanóides, fator de ativação plaquetária (PAF) e
citocinas Th2/Th1 (Figura 3) contribuem para o agravamento do quadro (Kawakami, Galli,
2002).
A liberação e ativação dessas células/mediadores culmina em duas respostas distintas,
denominadas respostas alérgica imediata e alérgica tardia. A fase imediata caracteriza-se por
broncoconstrição e edema (Schuurman et al., 2003), enquanto a fase tardia compreende a
migração de células inflamatórias do sangue (em particular, eosinófilos) para o tecido
periférico, a proliferação das células T e o aumento na biossintese de citocinas Th2 (IL-4, IL5 e IL-13) em órgãos linfóides, as quais exercem um papel crucial na gravidade dos sinais e
sintomas (ex.: eosinofilia, aumento na produção de muco e HB) em pacientes asmáticos
(Hutchison et al., 2009; Sampson, 2000). Além das citocinas de perfíl Th2

participam

também citocinas de perfíl T auxiliar do tipo I (Th1; IFN-γ, TNF-α), quimiocinas (CCL11,
CCL24, CCL26, CCL7, CCL13, CCL17 e CCL22), VCAM e ICAM, eicosanóides (ex.:
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prostaglandinas D2 e E2 [PGD2 e PGE2], cisteinil-leucotrieno-4 [LTC4], leucotrieno D4
[LTD4]) e fatores de crescimento envolvidos principalmente no remodelamento pulmonar
(ex.: fator estimulante de colônia de macrófago/granulócito [GM-CSF] e fator transformador
de crescimento β [TGF-β]; Figura 3) (Bradding et al., 2006; Holgate, 2008).
Outras populações celulares, incluindo linfócitos T CD8+ (comumente relacionado à
produção de linfócitos T citotóxicos resultantes do reconhecimento viral), células T auxiliar
17 (Th17; identificadas como células T CD4+ produtoras de IL-17) e as células Treg
(CD4+CD25+FoxP3+ [Forkhead box protein 3]) participam ativamente da patologia da asma,
contribuindo de forma ambígua tanto no efeito pró, ou anti-inflamatório (Betts, 2009; Hwang,
2010; McGuirk et al., 2010).

Figura 3 - Representação esquemática da fisiopatologia da asma.

Fisiopatologia da asma alérgica, desde a captação do antígeno até o desencadeamento do processo inflamatório.
Em destaque nota-se os diferentes tipos celulares, receptores e mediadores envolvidos na asma, além dos fatores
de transcrição gênica e genes relacionados a predisposição e propagação da patologia nas vias aéreas.
Fonte: Vercelli, 2008.

Somado aos tipos celulares e mediadores inflamatórios, fatores genéticos, como os
genes HAVCR1 (TIM1) e ADAM33 expressos em células do músculo liso pulmonar de
humanos e altamente expressos nas vias aéreas de camundongos A/J, participam da
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fisiopatologia da asma (Bijanzadeh et al., 2010). Por este motivo, camundongos da linhagem
de A/J desenvolvem HB espontânea, independentemente do tratamento desses com
ferramentas farmacológicas capazes de promover respostas alérgicas (ex.: OVA) (Teerlink et
al., 2008). Ainda, a polarização de células T CD4+ naíve para Th2 efetoras está associada ao
aumento na expressão de múltiplos fatores de transcrição gênica, incluindo GATA-3 (GATAbinding protein 3), STAT-6 (signal transduction-activated transcription 6) e proto-oncogene
c-MAF (Figura 3) (Hausding et al., 2004; Kiwamoto et al., 2006). Isto ocorre como resultado
da sinalização mediada pela interação da IL-4 com seu receptor IL4Rα, localizado na
membrana da célula T CD4+ naíve, onde a estimulação do receptor leva à ativação de STAT-6
que, por conseguinte, estimula GATA-3 e induz a polarização das células Th em Th2. Em
contrapartida, na vigência de IL-12, essa diferenciação poderá ser inibida pelo fator de
transcrição gênica T-bet ativado, o qual é responsável pela polarização de células Th em Th1
(Murphy, Reiner, 2002). Ademais, o fator de transcrição c-MAF, expresso especificamente
por células Th2, também exerce regulação positiva na expressão de IL-4 e, consequentemente,
na população de células Th2 (Vercelli, 2008).
Por tratar-se de uma patologia heterogênea, que possui diferentes fenótipos, tanto a
terapia quanto a maior compreensão da fisiopatologia da asma fica comprometida. Dentre
esses fenótipos a forma alérgica de asma é a mais comum, cuja associação com atopia
familiar desencadeada por antígenos ambientais apresenta um papel principal (Tsai et al.,
2012). A atopia e doenças relacionadas (ex.: asma, dermatite atópica) são conhecidas como
patologias de tecidos específicos, incluindo pulmão, nariz e pele, respectivamente.
Mais recentemente, postula-se que a alergia também exibe natureza sistêmica, visto
que alterações significativas podem também ocorrer em outros compartimentos e estruturas,
tais como o tecido hematopiético (Allakhverdi et al., 2009). De fato, as sensibilizações com
alérgenos em indivíduos alérgicos induzem resposta sistêmica, capaz de estimular a gênese
(células progenitoras) de células inflamatórias especificas, como os eosinófilos.
Consequentemente, a diferenciação e liberação dos eosinófilos da MO para a mucosa
respiratória e outros tecidos ocorre de forma precoce e intensa (Uhm et al., 2012).
Apesar do prévio conhecimento de que a resposta alérgica na asma é específica e
orquestrada por células profissionais da resposta adaptativa, acredita-se hoje que outras
células, bem como receptores da imunidade inata, tal como a família dos receptores de
domínio de oligomerização de ligação à nucleotídeos (NOD)-like (NLR) e os TLRs,
participam ativamente na amplificação ou regressão dessa doença (Sly, Holt, 2011). Nesse
sentido, mecanismos alternativos de especificidade no reconhecimento e apresentação de
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antígenos foram recentemente descritos, sugerindo que a ativação da resposta inata funciona
como um pré-requisito para a indução e propagação da resposta imune adquirida em
patologias como a asma (Akira et al., 2001; Medzhitov, 2001).
De fato, a ativação dos TLRs na resposta alérgica parece exercer, de forma ambígua,
um caráter regulatório, capaz de reduzir (Bortolatto et al., 2008) ou aumentar (Piggott et al.,
2005) o processo alérgico na asma. Segundo esses autores, a sensibilização alérgica (OVA)
em camundongos previamente expostos ao ligante natural do TLR4, o LPS, reduz de forma
dose-dependente a resposta alérgica Th2, caracterizada por redução do quadro de eosinofilia,
citocinas Th2, HB, produção de muco e níveis sérico de IgE e IgG1, via mecanismo
dependente do complexo TLR4-MyD88 e do eixo IL-12/INF-γ (Bortolatto et al., 2008). No
entanto, outros trabalhos mostram que a proteína MyD88 participa do efeito desencadeado
pelo LPS, via TLR4, na potencialização da resposta alérgica à OVA, fato que contraria a
hipótese da higiene (Piggott et al., 2005).
É provável que devido a ampla distribuição dos TLR no organismo, incluindo nas
células APCs, o contato do LPS com esses receptores conjugados à MyD88 leva à ativação
das DCs e suas moléculas co-estimuladoras (CD80 e CD86). Na vigência de um segundo
estímulo (ex.: OVA), as DCs sensibilizadas respondem de forma mais intensa e,
consequentemente, uma resposta adaptativa mais severa (Iwasaki, Medzhitov, 2004;
Schröder, Mauer, 2007).
Cabe ressaltar que a imunidade inata constitui uma resposta de extrema importância
em patologias como a asma, visto que o epitélio pulmonar encontra-se constantemente em
contato com o meio externo e, portanto, atuando como barreira ativa aos diversos agente
nocivos (ex: microrganismos e poluentes atmosféricos). O fluido de revestimento epitelial,
que exerce atividade antioxidante, bem como o clearence muco-ciliar e, principalmente, as
células do sistema imunológico inato/adaptativo contribuem para a proteção do epitélio
pulmonar (e organismo) de possíveis lesões oriundas de contatos com alérgenos ambientais
(Sly, Holt, 2011).
No que tange as células fagocíticas presentes no epitélio pulmonar, os macrófagos
caracterizam-se como um dos principais fagócitos das vias aéreas, pois atuam no controle da
homeostasia pulmonar. Ao menos duas grandes populações de macrófagos são encontradas
nos pulmões, os macrófagos alveolares (AMs) e intersticiais (IMs). Após o contato com o
patógeno, os AMs podem se diferenciar em 2 subpopulações de macrófagos: clássicos (M1) e
ativados (M2), importantes na produção de mediadores pró e e anti-inflamatórios (Draijer et
al., 2013). A diferenciação/ativação de macrófagos M2 requer o aumento de citocinas Th2
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(ex.: IL-13, IL-4) e do fator de transcrição STAT6. Ativados, os macrófagos M2 liberam
diversos mediadores inflamatórios e pró-fibróticos, responsáveis pelo aumento do
recrutamento celular, secreção de muco e o remodelamento pulmonar (Moreira, Hogaboam,
2011).
Por seu turno, as DCs são amplamente conhecidas por serem as mais eficazes
apresentadoras de antígenos das vias aéreas (células apresentadoras profissionais). Além
disso, formam uma densa rede de comunicação com as células vizinhas no pulmão (ex.:
células epiteliais), atuando como sentinelas na resposta imune pulmonar, onde fazem o
reconhecimento antigênico via MHC-TCR ou por interferência prévia de receptores de
reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno (PRR) presentes na
superfície da célula (van Rijt et al., 2005). Dentre as diversas populações de DCs, dois
grandes subconjuntos, as DCs convencionais (cDCs), que expressam níveis moderados a
elevados de CD11c+ e CD11b+, e uma segunda subpopulação, denominada DC plasmocitóide
(pDC), que expressa o antígeno 1 de DCs plasmocitóides (PDCA-1) e baixos níveis de
CD11c, são encontradas no pulmão. Na asma experimental em murinos, estudos reportam que
múltiplos subtipos de DC possuem papel chave na iniciação das respostas imunes no pulmão
devido ao envolvimento destas na comunicação entre órgãos linfoides e não-linfóides. Assim,
quando ativadas no parênquima pulmonar, as DCs migram para o linfonodo mediastinal e
estimulam a diferenciação de células T CD4+ em células Th efetoras (Bezemer et al., 2011).
Outra célula envolvida na resposta imune bem como na asma, são as células
exterminadoras naturais (células NK). De fato, pacientes asmáticos exibem aumento da
subpopulação de células NK2 (produtoras de IL5 e IL-13) (Wei et al., 2005). Outra célula NK
não convencional, comum em processos alérgicos, são as células T NK invariantes (iNKT), as
quais contribuem na exacerbação da asma por permitirem a rápida secreção de citocinas e
quimiocinas, que modulam a polarização de células T e o recrutamento celular (ex.:
eosinófilos, basófilos e neutrófilos) durante a resposta alérgica tardia (Thomas et al., 2010).
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Hipótese e justificativa do projeto

Vários estudos epidemiológicos e poucos farmacológicos demonstram uma estreita
relação entre a emissão de PED (e seus contaminantes) e o agravamento da inflamação
alérgica em indivíduos susceptíveis, como crianças (Fedulov et al., 2008; Backes et al., 2013).
Os mecanismos envolvidos não são claros, muito embora, tanto as crianças quanto os
neonatos possuem imaturidade imunológica, bem como maior capacidade permeável do
epitélio pulmonar, em virtude do maior número de alvéolos em neonatos quando relacionados
ao indivíduo adulto (Dietert et al., 2000; Sly, Holt, 2011).
Ademais, sabe-se que o sistema imunológico inato contém sensores (PRRs) expressos
em diversas células da imunidade inata (ex: DCs), capazes de responder à componentes
microbianos (ou de origem diversa), denominados PAMPs, que em reconhecimento ao
patógeno emitem sinais essenciais para o direcionamento da resposta adaptativa. Nesse
sentido, a cascata de sinalização deflagrada pelos TLR é essencial para uma resposta
adaptativa eficaz em patologias como a asma (Sly, Holt, 2011). Assim, estudos mostram que a
exposição prévia de animais ao LPS, Mycoplasma pneumoniae ou Chlamydia pneumoniae
intensifica a inflamação alérgica e a HB induzidas pela OVA, via mecanismo modulado por
TLRs (Schröder, Mauer, 2007; Schröder, 2009).
Por seu turno, a participação dos TLRs tem sido recentemente sugerida como alvos em
potencial para os efeitos deletérios de poluentes ambientais, associado ao aumento da
susceptibilidade à inflamação alérgica pulmonar (Kerkhof et al., 2010; Inoue et al., 2006).
Ademais, conforme exposto acima, as PED possuem em sua composição as quinonas, as
quais interferem na diferenciação Th-Th2 (King et al., 2006; Santos et al., 2013). Desta feita,
hipotetizou-se neste estudo, que os efeitos deletérios das PEDs sobre as vias aéreas, via
ativação dos TLRs, ocorre pela ação do seu contaminante químico 1,2-NQ, visto que estudo
prévio do grupo evidenciou-se que a exposição neonatal à esse poluente resultou em
exacerbação da inflamação alérgica na fase adulta (Santos et al., 2013). Postulou-se ainda, que
a ação da 1,2-NQ como agente sensibilizador no pulmão dos animais, resulta da amplificação
e maior maturação de células envolvidas na homeostase do sistema imunológico na fase
neonatal, comprometendo na fase tardia, o balanço local (vias aéreas) e sistêmico da
imunidade Th2. O estudo dos mecanismos desencadeados por poluentes ambientais, auxiliam
na compreensão do aumento de doenças pulmonares em indivíduos mais susceptíveis, como
crianças, residentes em grandes centros urbanos.
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Objetivos e estratégias

Com base no exposto, a proposta do projeto de pesquisa objetivou:

1)

avaliar o impacto imediato da exposição de camundongos neonatos à 1,2-NQ sobre as
células do sistema imunológico destes, com ênfase nas populações de linfócitos,
células NK1, DCs, e moléculas co-estimuladoras;

2)

elucidar o possível envolvimento do TLR4 e as moléculas adaptadoras (MyD88 e
TRIF) envolvidas na ativação deste receptor sobre a resposta imune inata de
camundongos expostos ao poluente 1,2-NQ na fase neonatal e sua repercussão na
resposta alérgica (adaptativa) na idade adulta;

3)

investigar os possíveis mecanismos moleculares de sinalização celular envolvidos
após ativação do complexo TLR4-MyD88 pela 1,2-NQ.

Estratégias:

Foram utilizadas estratégias comparativas funcionais e bioquímicas em camundongos
C57BL/6 selvagens, TLR4-/- e MyD88-/-, e deficientes naturais de TLR4 (C57BL10/ScCr):

I-

com o auxílio da citometria de fluxo, avaliou-se a população das células e moléculas
co-estimuladoras em esplenócitos dos diferentes grupos animais;

II-

utilizando-se o pletismógrafo de corpo inteiro, analisou-se os parâmetros funcionais da
reatividade das vias aéreas (função pulmonar via Penh);

III-

de posse de técnicas bioquímicas clássicas, avaliou-se as células inflamatórias no
sangue, LBA e MO via microscopia óptica ou por análise histopatológica no pulmão,
além do conteúdo sérico de citocinas e IgE via ensaio imunoenzimático (Elisa);

IV- a integridade e/ou expressão (RNAm) de alguns subtipo de TLR (e moléculas
adaptadoras) foi avaliada via RT-PCR em tempo real nos pulmões dos animais;
V-

utilizando-se a técnica de Western Blot, mensurou-se a fosforilação proteica de quinases
em explantes pulmonares dos diferentes grupos. Já a ativação de fatores de transcrição
no pulmão foi realizada via gel-shift.
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2

MATERIAL E MÉTODOS

2.1

Animais

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Animal do Instituto de Ciências
Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), conforme certificado (registro no.
170 nas fls. 80 do livro 2). Camundongos neonatos machos (2 – 3 g) C57BL/6 selvagens,
deficiente natural do TLR4 (C57BL10/ScCr) e nocautes, TLR4-/- (C57BL/6) e MyD88-/(C57BL/6) foram obtidos de matrizes fornecidas pelo Biotério de Camundongos Isogênicos
do Departamento de Imunologia do ICB/USP e/ou do Biotério de Criação da Faculdade de
Medicina da USP (FMUSP). Os animais foram mantidos no Biotério do Departamento de
Farmacologia/ICB sob ventilação controlada, temperatura constante (21 – 22 oC), ciclo claroescuro (12/12 h) e com ração e água ad-libitum.

2.2

Exposição ao poluente 1,2-NQ e delineamento experimental

Em média, grupos de cinco camundongos neonatos selvagens (C57BL/6), deficientes
(C57BL10/ScCr) ou nocautes (TLR4-/- e MyD88-/-), receberam pela via nasal, a nebulização
com 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min; Sigma, St. Louis, MO, EUA) ou respectivo veículo
(PBS [99,008%], Tween 80 [0,001%] e DMSO [0.001%] - Cristália, Itapira, São Paulo,
Brasil; 10 mL; 15 min) durante 3 dias alternados (6º, 8º e 10º dias de vida). Para tanto, os
animais foram colocados na cuba de polietileno hermeticamente fechada (área de 600 cm2),
conforme dimensões propostas pelo Manual Canadense de Cuidado Animal (CCAC, 1993),
acoplada ao inalador ultrassônico (Mod. Respiramax - NS, São Paulo, Brasil), cuja
capacidade de nebulização corresponde ao volume de 1 mL/min.
No protocolo 1 (Tabela 2; Figura 4), após a última exposição ao poluente, os
camundongos neonatos retornaram as caixas com as respectivas mães até o período do
desmame, onde foram separados por gênero em grupos de 5 animais. Na idade adulta (59o dia
de vida), os animais foram submetidos ao protocolo alérgico com a ovalbumina (OVA) e,
após 24 h da última exposição à OVA, os animais foram submetidos aos ensaios funcionais e
bioquímicos (Figura 4, painel A). No protocolo experimental 2, os animais neonatos
C57BL/6, selvagens ou TLR4-/- foram expostos ao poluente da mesma forma que o protocolo
1, todavia, foram utilizados ainda neonatos após 24 h da última exposição ao poluente 1,2-NQ
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para avaliações dos diversos parâmetros celulares e moleculares (Tabela 2; Figura 4, painel
B).
Tabela 2 - Relação dos grupos experimentais e respectivos tratamentos.
Tratamento
neonatal
1
2
3
4
5
6

Veículo do poluente
1,2-NQ
Veículo do poluente
1,2-NQ
Veículo do poluente
1,2-NQ

Tratamento
adulto
Veículo da OVA
Veículo da OVA
OVA
OVA
__________
__________

Grupos
Controle-veículo
1,2-NQ
OVA/OVA (alérgico)
1,2-NQ+OVA/OVA
Veículo (neonato)
1,2-NQ (neonato)

Os ensaios experimentais in vivo e in vitro foram realizados 24 h após a última exposição a OVA ou a 1,2-NQ.

2.3

Determinação da concentração de 1,2-NQ no interior da câmara

A concentração de 1,2-NQ nebulizada, bem como o cálculo da solução remanescente
(volume não nebulizado), após o período de nebulização, foi determinado via análise
gravimétrica, de acordo (Dennis et al., 1990; Arzhavitina, Steckel, 2010).
Para tanto, o recipiente para nebulização foi pesado antes e após a adição da solução
de 1,2-NQ (100 nM, 10 ml) e, imediatamente, após o processo de nebulização. A massa da
1,2-NQ nebulizada dentro da câmara foi calculada com base na equação: [mnq =
mwnq.[NQ].Vsol], onde mnq = massa de 1,2-NQ nebulizada no interior da câmara, mwnq = peso
molecular da 1,2-NQ (a saber: 158,15 g/mol), [NQ] = concentração da solução de 1,2-NQ
preparada e Vsol = volume de solução nebulizada na caixa. Após 15 min, verificou-se que a
concentração resultante da solução de 1,2-NQ nebulizada no interior da câmara foi cerca de
152 ng, com aproximadamente, 2 a 3% de perda.

2.4

Indução da inflamação alérgica com OVA

Camundongos adultos (8 semanas [59° dia de vida]) previamente expostos a 1,2-NQ
ou respectivo veículo na fase neonatal, foram sensibilizados (via s.c.) com a OVA (Grau V,
Sigma, St. Louis, MO, EUA), 20 µg em 0,2 mL de PBS adsorvida em 1,6 mg de Al(OH)3) ou
seu respectivo veículo (1,6 mg de Al(OH)3 em 0,2 mL de PBS) na região dorsal (Santos et al.,
2013). Após 7 dias, esses receberam o mesmo tratamento (reforço) e, no 14º dia, foram
desafiados pela via nasal (nebulização) com a solução de OVA (1%; 10 mL, 20 min) ou
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veículo (10 mL de PBS, 20 min), numa frequência de duas vezes por semana durante quatro
semanas (Figura 4 painel A, protocolo 1).

Figura 4 – Ilustração esquemática dos protocolos experimentais utilizados no estudo
A"

B"

Camundongos neonatos (selvagens, deficientes e nocautes) foram expostos à solução de 1,2-NQ (100 nM; 10
mL; 15 min) ou veículo e, na fase adulta, foram submetidos ao estímulo alérgico com OVA (sensibilizados s.c.,
dia 0 e 7 e desafiados 2x/semana; 4 semanas pela via nasal). Após 24 h, os animais foram submetidos aos
ensaios funcionais (Penh – pause enhanced) e bioquímicos (Protocolo I, painel A). No protocolo II (painel B), os
animais neonatos foram usados logo após 24 h do tratamento com a 1,2-NQ.

!

2.5

45!

Determinação da pureza do composto 1,2-NQ via teste cromogênico cinético

Para determinação da pureza do composto 1,2-NQ quanto a possível contaminação
com o LPS, foi realizado o teste cromogênico cinético (quantitativo) pelo Laboratório de
Controle Farmacêutico (CONFAR) da Faculdade de Ciências farmacêuticas (FCF) da USP.
Para tanto, alíquotas da solução de 1,2-NQ (100 nM; 10 mL) e do seu respectivo
veículo (10 mL de PBS [99,008%], Tween 80 [0,001%] e DMSO [0.001%]), previamente
preparadas em meio apirogênico, foram dispostas em duplicatas numa placa de 96 poços. A
curva padrão foi realizada com diluições seriadas de endotoxina de Escherichia coli nas
concentrações de 50000, 5000, 0,500, 0,050 e 0,005 UE/mL. O controle negativo (água bidestilada) foi disposto na placa no mesmo volume e em duplicata. Em seguida, o volume de
50 µL do reagente de LAL (Lisado de Amebócito Limulus) foi adicionado em cada amostra
na placa e esta foi reservada (37 ºC; 10 min). A seguir, o volume de 100 µL do substrato
cromogênico foi adicionado em cada amostra e a leitura placa foi efetuada em
espectofotômetro (D.O. 405 a 410 nm). A reação foi interrompida pela adição de 100 µL de
ácido acético. A análise dos dados foi efetuada utilizando-se o programa WinKQCL. Os
dados foram expressos como unidade endotóxica (UE/mL) com base na curva padrão descrita
acima.
2.6

Avaliação dos parâmetros funcionais, inflamatórios e bioquímicos

2.6.1 Medida da função pulmonar (hiperresponsividade das vias aéreas) ´´in vivo´´

A medida da resistência das vias aéreas à passagem do ar ou hiperresponsividade das
vias aéreas em camundongos foi realizada em animais conscientes não-imobilizados, frente à
concentrações crescentes do agonista colinérgico metacolina (MCh; Sigma, St. Louis, MO,
EUA), 24 h após o último desafio com OVA (ou veículo). Essa medida foi determinada pelo
registro da curva pressórica da respiração (pausa aumentada - Penh) com o auxílio de um
pletismógrafo barométrico de corpo inteiro (Mod. PLY3351; Buxco; Nova Iorque, EUA).
Brevemente, os animais foram individualmente colocados em câmaras transparentes de
acrílico (Mod. PLY4211; BUXCO; NY, EUA), nas quais concentrações crescentes de MCh
(3,125; 6,250; 12,5; 25,0 e 50 mg/mL) ou PBS (50 µL/animal) foram adicionadas e a leitura
do Penh foi realizada (≈ 2-3 min). Para minimizar o estresse dos animais e diminuir possíveis
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interferências na captação de sinais pelo transdutor, a medida foi feita em ambiente isolado e
isento de barulho (Santos et al., 2013).
A impedância expressa para a medida do Penh compreende a equação, onde Penh=
[(tempo expiração / tempo relaxamento) − 1]:(fluxo expiratório max. / fluxo inspiratório
max.), cujo o índice obtido nessa equação serve como indicador da resposta broncoconstritora
pulmonar (Elekes et al., 2007; Santos et al., 2013).

2.6.2 Quantificação celular do lavado broncoalveolar, sangue e medula óssea

Para obtenção das amostras biológicas, os animais foram continuamente anestesiados
com a mistura de isoflurano (2%) em oxigênio (100%) e, depois, submetidos à eutanásia por
deslocamento cervical. O sangue periférico foi imediatamente coletado, via artéria abdominal,
em uma seringa contendo heparina (5 UI/mL), enquanto a traquéia desses animais foi
canulada com um tubo de polietileno para a coleta do lavado broncoalveolar (LBA). Para
tanto, foi feita a inserção intra-traqueal do volume de 0,3 mL de PBS heparinizado (5 UI/mL),
o qual foi cuidadosamente aspirado com o fluido (LBA). Tal procedimento foi repetido por
mais 4 vezes até obtenção de um volume aproximado de 1,5 mL de LBA, sendo então
reservado para quantificação celular e outras análises bioquímicas.
O LBA coletado foi centrifugado (300 g; 10 min) e as células (botão celular) obtidas
foram ressuspensas em tampão PBS (0,2 mL). O volume de 10 µL dessa amostra foi
adicionado ao volume de 190 µL de cristal violeta (0,2% diluído em ácido acético 30% e água
destilada), cuja solução final foi usada para contagem do número total de células em câmara
de Neubauer. A análise diferencial dos leucócitos foi efetuada por técnica de citocentrífuga
(Fanem, São Paulo, Brasil), as lâminas coradas com May-Grunwald-Giemsa e as células
presentes no lavado foram diferenciadas de acordo com a sua morfologia em neutrófilos,
linfócitos, macrófagos e eosinófilos. Os dados foram expressos como número de células
(x104) por LBA.
Do sangue periférico coletado, foi igualmente retirado um volume de 10 µL e
adicionado ao volume de 190 µL do corante cristal violeta (0,2%) para contagem do número
total de células usando-se a câmara de Neubauer. A análise diferencial dos leucócitos do
sangue periférico foi efetuada em esfregaços sanguíneos corados com May-Grunwald-Giemsa
e as células presentes no sangue periférico foram diferenciadas de acordo com a sua
morfologia em neutrófilos, linfócitos, eosinófilos e monócitos. Os dados foram expressos
como número de células (x105) por mL de sangue.
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Para a coleta da medula óssea (MO), ambos os fêmurs foram removidos (≅ 1 cm cada).
Com o auxílio de uma seringa e agulha (0,80 x 25 cm) contendo 4 mL de meio asséptico
DMEM (GIBCO BRL, EUA), foi realizado a inserção desta numa das extremidades dos
fêmurs, e essa solução foi injetada lentamente. O lavado medular foi homogeneizado e depois
alíquotado (10 µL). A seguir, cada alíquota foi ressuspensa em 190 µL da solução de cristal
violeta (0,2%). A quantificação do número total de células do homogenato final foi feita em
câmara de Neubauer, enquanto a análise diferencial das células do lavado medular foi feita
por microscopia após o processamento das amostras utilizando-se a técnica de citocentrífuga
(Fanem, Brasil). As lâminas coradas com May-Grunwald-Giemsa contendo as células
presentes na MO foram diferenciadas de acordo com a sua morfologia em: mononucleares,
eosinófilos e neutróficos imaturos (pró-mielócito, mielócito e metamielócito), neutrófilos e
eosinófilos maduros. Os resultados foram expressos como número de células (x106) por
medula.

2.6.3 Avaliação histopatológica

Mediante anestesia (isoflurano em oxigênio) e posterior sacrifício, os animais
selvagens e TLR4-/- foram submetidos à uma excisão da cavidade torácica, donde a artéria
pulmonar foi canulada (tubo PE-90) para perfusão pulmonar com o tampão PBS heparinizado
(5 UI/mL, 5 mL) e, subsequentemente, com a solução de paraformaldeído (4%, 5 mL) em
PBS (pH 7.4). Ao final desse procedimento, o pulmão foi removido, seccionado
(sagitalmente) e essas amostras foram imediatamente imersas e fixadas na mesma solução de
paraformaldeído por 24 h (temperatura 4 oC). A seguir, as espécimes foram embebidas em
parafina (Histosec, Merck, EUA) e seccionadas (5 µm) em micrótomo (Spencer 820,
American Optical Corporation; USA). Os cortes obtidos foram montados em lâminas e
corados com hematoxilina e eosina (H&E). As imagens dos cortes em lâminas foram
capturadas digitalmente utilizando-se o microscópio Nikon E600 (Nikon, Tóquio, Japão)
integrado à câmera digital (Olympus DP-72, Japão). Com o auxílio do programa Image-Pro
Plus (Media Cybernetics, CA, USA), a análise histopatológica das espécimes (score) foi
realizada com base na contagem da inflamação perivascular, a saber: 0 = normal, 1 = branda,
2 = moderada, 3 = severa.
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2.6.4 Obtenção e preparo de células esplênicas e timócitos

Os animais neonatos tratados conforme o protocolo 2 (Figura 4, painel B) foram
anestesiados com o isoflurano em oxigênio e exsanguinados. O baço e timo foram
rapidamente removidos e macerados em meio asséptico DMEM. O macerado obtido de cada
estrutura foi centrifugado (450 g; 5 min à 4 °C) e os botões celulares separados. As hemácias
sofreram lise após adição de 1 mL de tampão Red blood cell lysing buffer (1 min; Sigma
Chemical Company, EUA). A seguir, adicionou-se o volume de 39 mL de tampão PBS gelado
nessas amostras que, novamente foram centrifugadas (450 g; 5 min a 4 °C) e os botões
celulares isolados e ressuspensos em DMEM. O número de células foi quantificado via
microscopia óptica.

2.6.5 Avaliação da expressão das moléculas de superfície no baço e timócitos

As células esplênicas e timócitos (ver item 2.6.4) obtidas dos animais, na densidade de
1x106 células/poço, foram incubadas com o anticorpo monoclonal anti-CD16/32 (diluição
1:100, 30 min à 4 oC; Bioscience Pharmingen, CA, EUA) para o bloqueio dos receptores Fc e,
subsequentemente, com anticorpos (ACs) conjugados com fluorocromo (FITC, APC, PE, Cy,
PercP, PE-Cy5 e Pacific blue; 30 min, 4 oC) para as moléculas de superfície de interesse: antiCD4, anti-CD8, anti-Foxp3, anti-CD45R, anti-B220, anti-CD11c, anti-CD80, anti-CD86,
anti-CD40, anti-I-Ab, anti-NK1, anti-PDL-1 (0,5 µg/106 células; Bioscience Pharmingen, CA,
EUA) e, ainda, com anticorpos monoclonais de camundongos dos isótipos IgG2a e IgG2b.
Após o período de incubação, as células foram lavadas por duas vezes com o tampão PBS
(contendo 3% de soro fetal bovino, pH 7.4), centrifugadas (450 g; 5 min a 4°C) e depois
ressuspensas em paraformaldeído (1%; 200 µL) (Peron et al., 2010). A análise da expressão
dessas diferentes moléculas no baço ou timo, foi feita com base na aquisição de 5000 eventos
em gate específico para CD11c+ em citômetro de fluxo (mod FACScanto; Becton e
Dickinson, Mountain View, CA), utilizando-se o programa CellQuest (Apple, EUA).

2.6.6 Avaliação de citocinas/quimiocinas no LBA
No LBA dos diferentes grupos (Tabela 2) de camundongos selvagens ou TLR4-/- e
MyD88-/-, as concentrações de diferentes citocinas e quimiocinas (IL-4, IL-5, IL-12, IL-13,

!

49!

IL-1β, IFN-γ e eotaxina) foram mensuradas via teste de ELISA, conforme instruções do
fabricante (eBioscience, CA, EUA ).
As curvas padrões para IL-5, IL-12, IL-13 e eotaxina (CCL11) foram realizadas nas
seguintes concentrações: 0 pg/mL (diluente do kit), 3,90 pg/mL, 7,81 pg/mL, 15,625 pg/mL,
31,25 pg/mL, 62,5 pg/mL, 125 pg/mL, 250 pg/mL e 500 pg/mL. Já a curva padrão para IFN-γ
foi efetuada nas concentrações de 0 pg/mL (diluente do kit), 15,625 pg/mL, 31,25 pg/mL,
62,5 pg/mL, 125 pg/mL, 250 pg/mL, 500 pg/mL, 1000 pg/mL e 2000 pg/mL. A curva padrão
para IL-1β foi feita nas concentrações de 0 pg/mL, 7,81 pg/mL, 15,625 pg/mL, 31,25 pg/mL,
62,5 pg/mL, 125 pg/mL, 250 pg/mL, 500 pg/mL, 1000 pg/mL. Em todos os casos, a leitura
das amostras foi efetuada em espectrofotômetro (Spectramax plus, Molecular Devices, CA,
USA), utilizando-se o comprimento de onda de 450 nm.

2.6.7 Determinação da concentração de IgE plasmática total

As amostras de sangue periférico previamente coletadas (em heparina - 5 UI/mL) dos
diferentes grupos experimentais (Tabela 2) foram centrifugadas (3.000 g; 10 min). O plasma
foi separado e armazenado para avaliação dos níveis protéicos de IgE, via ensaio
imunoenzimático ELISA, conforme instruções do fabricante (BioLegend, San Diego, CA,
EUA). A curva padrão para IgE foi feita nas concentrações de 0 ng/mL (diluente do kit),
0,156 ng/mL, 0,312 ng/mL, 0,625 ng/mL, 1,25 ng/mL, 2,5 ng/mL, 5 ng/mL e 10 ng/mL. A
leitura das amostras foi efetuada sob o comprimento de onda (Absorbância) de 450 nm e 570
nm, e a concentração mínima de IgE detectável no plasma do camundongo foi de 0,1 ng/ml.

2.6.8 Determinação da concentração de IgE OVA-específica

As amostras de plasma dos grupos tratados com OVA (expostos ou não ao poluente
quando neonatos) ou das linhagens C57BL/6 (selvagem e TLR4-/-) foram centrifugadas (3.000
g; 10 min) e o respectivo sobrenadante foi coletado para mensuração do conteúdo protéico de
IgE anti-OVA via ensaio imunoenzimático ELISA, adaptado de Russo et al. (2001). Para
tanto, placas de 96 poços foram tratadas com a solução de OVA (2 µg) em tampão carbonato
(pH 9,5; 100 µL/poço) e submetidas à incubação (24 h à 4 ºC). Após esse período, a reação
em cada amostra foi bloqueada pela adição da solução tampão de PBS e albumina de soro
bovino (BSA; 3%; 200 µL/poço) por 1 h. Após lavagens com o tampão PBST (PBS + Tween
80 [0,05%]), as amostras foram colocadas em placa de 96 poços (100 µL/poço) e a curva
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padrão foi realizada utilizando-se a mistura (pool) de plasma de camungongos hiperalérgicos
(C57BL10/ScCr) tratados com OVA, onde para esta curva atribuiu-se um valor arbitrário de
10.000 unidades (U.A.). Após nova incubação das amostras na placa (24 h, 4 ºC) e posteriores
lavagens, uma alíquota do anticorpo anti-IgE de camundongo foi adicionada em cada amostra
(100 µL/poço) e essas foram mantidas por 2 h à 4 ºC. Após novo ciclo de lavagem da placa
(4x com PBST), o anticorpo anti-IgE-biotinizado para camundongo foi adicionado às
amostras (100 µL/poço; 1 h em T.A.) e, após outros ciclos de lavagens, a enzima
estreptavidina-HRP (100 µL/poço; 30 min) e o substrato tetrametilbenzidina (TMB; 100
µL/poço; 30 min; BioLegend, San Diego, CA, EUA) foram finalmente adicionados aos poços
contendo as amostras. Essa reação foi interrompida pela adição de H2SO4 (100 µL), e a leitura
das amostras foi efetuada sob comprimento de onda (ABS) de 450 e 570 nm. As medidas de
ABS foram convertidas em U.A., baseada na curva padrão descrita acima.

2.6.9 Extração, quantificação do RNA e preparação do cDNA (transcrição reversa)

A expressão do RNAm dos receptores (TLR2, 4 e 7), das moléculas adaptadoras
MyD88 e TRIF, bem como dos fatores de transcrição GATA3 e T-bet em amostras de tecido
pulmonar dos diferentes grupos das linhagens C57BL/6 selvagem, TLR4-/- e MyD88-/- foi
quantificada pela reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. Para tanto, as
amostras de tecidos foram homogeneizadas em Trizol (1 mL/100 mg de tecido; Gibco, BRL,
EUA) para a extração do RNA total. Após 5 minutos da homogeinização, um volume de 200
µl da solução de clorofórmio e álcool isoamílico (24:1) foi adicionado às amostras. Após
agitação para a extração dos lipídios, os tubos foram reservados (10 min.), e as amostras
foram posteriormente centrifugadas (12.000 g; 15 min., 4 °C), dando origem a uma suspensão
contendo três fases: 1) aquosa (sobrenadante), que contém o RNA, 2) turva (intermediária),
que contém o DNA e 3) sólida inferior (precipitado), que contém proteínas e lipídios.
O volume de 500 µl da fase aquosa foi separado e misturado ao volume de 500 µl de
isopropanol, que levou à precipitação do RNA. Após 10 minutos em temperatura ambiente,
essas amostras foram novamente centrifugadas (12.000 g; 10 min., 4 °C). Os sobrenadantes
foram descartados e o precipitado (pellet) contendo RNA foi lavado em etanol (95%; 500 µl).
Após centrifugação (7.000 g; 5 min., 4 °C), os sobrenadantes foram desprezados, e os
precipitado lavados novamente com etanol (75%; 500 µl) e centrifugados (7.000 g; 5 min., 4
°C). Os precipitados de RNA total resultantes de cada amostra foram ressuspendidos em água
tratada com dietilpirocarbonato (50 µl; DEPC 0,1%).
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Para a quantificação do RNA total, as amostras foram diluídas em água Milli-Q
autoclavada (1:1000), e a absorbância em cada amostra foi medida em espectrofotômetro
(Ultrospec 2100 pro; Amersham Bioscience, Inglaterra). As concentrações de RNA total
foram calculadas em µg/µl. Para verificar a integridade do RNA extraído, amostras contendo
1 µg de RNA foram submetidas à eletroforese (70 V; 30 min.) em gel de agarose (1% em
TAE [Tris acetato EDTA]) contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, GIBCO BRL, EUA), o
qual foi relacionado à qualidade das bandas de RNA correspondentes as subunidades
ribossomais 18 e 28S.

2.6.10 .Purificação / transcrição reversa do RNA total e análise da expressão gênica (qPCR)
As amostras de RNA total foram tratadas com DNase. Para tanto, 3 µg de RNA total
de cada amostra foram diluídas em q.s.p. 9 µL de água DEPC, e depois aquecidas (37 °C; 10
min.). Após novo processo de aquecimento dessas amostras (75 °C; 5 min), estas foram
adicionadas a uma solução contendo o inibidor de RNAses (1 µl, RiboLockTM Ribonuclease
Inhibitor, Fermentas Life Science), DNase (1 µL, Dnase I, Fermentas Life Science), 4 µL de
5X First-Strand Buffer, 1 µL de oligo dT (100 µM, Fermentas Life Science), DTT (2 µL,
0,1M) e dNTPs (1 µL, 10mM, Fermentas Life Science). Em seguida, as amostras foram
reservadas (37 °C; 10 min).
A transcrição reversa foi realizada incubando-se o RNA tratado com DNAse e a
enzima transciptase reversa (1 µL; RevertAidTM M-MuLV Reverse Transcriptase, Fermentas
Life Science) à 37 °C por 1 h, 75 °C por 5 min e 37 °C por 2 min. Após a reação as amostras
de cDNA foram mantidos a –20 °C.
Para a análise da expressão (RNAm) por RT-PCR em tempo real (qPCR), cada
amostra, realizada em duplicata, contem cDNA diluído (3 µL; 1:10), solução de PCR Maxter
mix (6 µL, SYBR Green ROX Mix, LGC Biotecnologia) e o volume de 3µL de cada primer
(300 nM; forward e reverse; Tabela 3). As amostram foram submetidas a uma etapa de
desnaturação (10 min à 95 °C) e 40 ciclos de amplificação (95 °C por 30 s e 60 °C por 1 min).
Em seguida, estas foram dispostas em duplicata e analisadas juntamente com o controle
negativo, que avaliou a especificidade da reação (Mx3005P® qPCR System, Stratagene).
Após a etapa de amplificação, curvas de dissociação foram obtidas e os produtos formados
submetidos à eletroforese em gel de agarose (2%) para confirmação da especificidade da
amplificação da reação.
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A análise quantitativa foi realizada com o auxílio do programa MxPro (Stratagene,
versão 3.0). A expressão RNAm relativa do gene de interesse foi normalizada em relação a
Hipoxantina guanina fosforibosiltransferase (HPRT), utilizando o método 2-ΔΔCt via aplicação
da equação: 2 – [ΔCt (teste) - ΔCt (HPRT)] (Livak e Schmittgen, 2001). Os valores obtidos
no grupo veículo foi designado como 1 e os valores obtidos no grupo tratado foram
normalizados com os dados obtidos na mesma corrida e foram expressos como a média ±
E.P.M. para n=5-6 amostras.

Tabela 3 - Sequências de primers
Gene

Sequência (5’- 3’)

Tm (ºC)

Produto (pb)

TLR2

F: TAG GGG CTT CAC TTC TCT GC
R: CCA AAG AGC TCG TAG CAT CC

60

126

TLR4

F: TCA GAA CTT CAG TGG CTG GA
R: AGA GGT GGT GTA AGC CAT GC

60

82

TLR7

F:CTC TGC GAG TCT CGG TTT TC
R: AGA AGG GAG CCA AGG ACA TT

60

137

MyD88

F: AGA GCT GCT GGC CTT GTT AG
R: CCA CCT GTA AAG GCT TCT CG

60

125

TRIF

F: CAG CTC AAG ACC CCT ACA GC
R: ACA TGT TCC GAA CCG ACA G

60

128

GATA3

F: AGG GCT ACG GTG CAG AGG TA
R: CGG AGG GTA AAC GGA CAG AG

60

201

T-bet

F: GAG GAA GGG TTT GAA GGG TG
R: AGA AGG AGG GCG TGT TTA CC

60

121

HPRT

F: TAT GCC GAG GAT TTG GAA AA
R: ACA GAG GGC CAC AAT GTG AT

60

117

A expressão (mRNA) das moléculas e receptores foi identificada com base nas sequências acima em RT-PCR.

2.6.11 Avaliação da expressão protéica pulmonar da molécula MyD88 via Western Blot

A expressão protéica da molécula adaptadora MyD88 no tecido pulmonar de
camundongos dos diferentes grupos foi avaliada via técnica de Western Blot. Para tanto, as
amostras foram homogeneizadas em tampão TRIS (50 mM, 5 vol/mg; pH 7.4) contendo fenilmetil-sulfonil-fluoridro (PMSF; 0,5 mM), leupeptina (2,5 µg/mL), antipaína (2,5 µg/mL),
NaF (30 mM), pirofosfato (20 mM), B-GP (5 mM) e DTT (1 mM) e depois, centrifugadas
(1000 g; 5 min). O conteúdo proteico em cada sobrenadante foi diluído em tampão TRIS (50
mM) a um volume q.s.p. 130 µL. Adicionou-se a cada amostra, o volume de 30 µL de tampão
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de Laemmli (62,5 mM de Tris-HCl, pH 6,8) contendo SDS (2%), glicerol (10%), azul de
bromofenol (0,001%) e 2-mercaptoetanol (5%). Subsequentemente, separou-se 20 µg de
proteína presente nas amostras via eletroforese em gel de poliacrilamida (10%; contendo
lauril sulfato de sódio; SDS-PAGE), usando-se um tampão específico (Tris 25 mM, 192 mM
de glicina e 0,1% de SDS) e intensidade constante de corrente (35 mA; voltagem ≈ 100-180
V; Laemmli, 1970).
As bandas protéicas foram transferidas eletroforeticamente via sistema submerso para
membrana de nitrocelulose (150 mA, ∼40 V; 2h), utilizando-se o tampão específico: Tris (25
mM), glicina (192 mM), SDS (0,1%) e (V/V) de etanol absoluto (18%). A eficiência da
transferência foi avaliada pela coloração das membranas por vermelho de Ponceau (0,1% em
ácido acético à 5%). A seguir, as membranas foram incubadas (12 h, 18 °C) com anticorpos
primários anti-MyD88 (monoclonal de camundongo; 1:500). Após lavagens apropriadas (6x;
10min com TBS-T), as membranas foram incubadas com o anticorpo secundário conjugado
com a enzima peroxidase (cabra anti-camundongo-HRP – horseradish peroxidase; 1:3000).
As membranas foram submetidas a uma nova série de lavagens (6x; 10 min) e as bandas
imunorreativas foram reveladas com o auxilio do kit de revelação, com emissão de
quimioluminescência (LumiPhos, Pierce, EUA). Os sítios inespecíficos de ligação do
anticorpo primário à membrana foram bloqueados pela adição da solução de caseína (0,2%)
em TBS-T (Tris-HCl [20 mM], NaCl [137 mM], contendo 0,1% de Tween 20; pH 7,4).
As imagens foram capturadas via sistema de imagens ChemImager (Alpha Innotech,
CA, EUA) e as intensidades das bandas foram analisadas por densitometria, e então
normalizadas pelos valores de densitometria obtidos das bandas após incubação da membrana
com a α-tubulina (controle interno). Os resultados foram expressos como média de % da
razão de densitometria de MyD88 por α-tubulina.

2.7

Avaliação dos mecanismos moleculares

2.7.1 Estimulação dual de células esplênicas e análise da população de linfócitos
As células esplênicas obtidas dos animais neonatos C57BL/6, selvagens e TLR4-/-,
expostos ao 1,2-NQ ou veículo (ver item 2.6.4), na densidade de 1x106 células/poço, foram
incubadas com o anticorpo anti-CD3 (1 µg/mL; estímulo inespecífico de linfócito), forbol
miristato acetato (PMA; 50 ng/mL) + Ionomicina (1 µg/mL; estímulo de linfócito T) ou OVA
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(2 µg/mL; estímulo de linfócitos Th2), em meio de cultura DMEM contendo brefeldina,
durante 24 h (em estufa com 5% de CO2 à 37 oC), como descrito previamente (Peron et al.
2010). Após esse período, as células foram lavadas e incubadas com anticorpo monoclonal
anti-CD16/32 (diluição 1:100, 30 min à 4 oC; eBioscience®) para o bloqueio dos receptores Fc
e, subsequentemente, com o anticorpo conjugado com fluorocromo FITC anti-CD4 (0,5
µg/106 células) durante 30 min a 4 oC, para a marcação de linfócitos. Para a análise da
expressão de citocinas intracelular pelas células T CD4+, as células foram fixadas e
permiabilizadas com Cytofix® / Cytoperm® (20 min e 5 min, respectivamente à 4 °C) de
acordo com as instruções do fabricante (E-biosciences, San Diego, CA). Ao término desse
tempo, as células foram incubadas (20 min; 4 oC) com os anticorpos específicos conjugados
com fluorocromo (PE, PEcy7 e APC) para as citocinas de interesse: anti-IL-17, anti-IL-4 e
anti-IFN-γ, respectivamente (0,5 µg/106 células; BD Biosciences San Diego, CA). Após o
tempo de incubação, as células foram lavadas com Permwash, centrifugadas (450 g, 5 min; 4
°C) e depois ressuspensas em paraformaldeído (1%; 200 µL). A análise da expressão das
moléculas nessas células foi realizada após aquisição de 5000 eventos em portão (gate)
específico para CD4+ em citômetro de fluxo (FACScanto Becton e Dickinson, Mountain
View, CA), utilizando-se o programa CellQuest (Apple, CA, EUA).

2.7.2 Cultura de tecido pulmonar (explante)

Decorridas 24 h da última exposição com o poluente 1,2-NQ, ou respectivo veículo, os
camundongos C57BL/6, selvagens ou TLR4-/-, foram anestesiados com a mistura 2% de
isoflurano em 100% de oxigênio e, depois dessangrados. O pulmão foi então rapidamente
removido e adicionado em placas de cultura contendo meio asséptico DMEM. A cada poço
foram adicionados fragmentos (3 porções) de igual peso (≅ 1 mg) do lóbulo pulmonar
referentes a dois animais (“pool pulmonar”). Em seguida, os fragmentos pulmonares foram
estimulados com 1,2-NQ (100 nM, 2 mL) e incubados (em estufa com 5% de CO2 à 37 oC) em
meio asséptico DMEM, contendo 1% de L-glutamina e 0,5% de penicilina/estreptomicina,
durante 5, 15 ou 30 min. Após os períodos de incubação, os fragmentos pulmonares, bem
como as alíquotas do sobrenadante da cultura nos diferentes tempos foram coletados e
armazenados em freezer -80 °C, para posterior análises bioquímicas (Proust et al., 2003).
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2.7.3 Expressão proteica de HSP (60, 70 e 90) e papel das quinases (ERK1/2 e SAPK/JNK)
em explante pulmonar via Western Blot

A expressão proteica de HSP60, HSP70 e HSP90 no pulmão de camundongos 24 h
após a última exposição ao poluente (ou veículo), bem como a expressão da proteína quinase
ativada por sinais extracelulares 1 e 2 (ERK1/2), proteína c-jun NH2-terminal quinase /
proteína quinase ativada por estresse (SAPK/JNK) e as respectivas proteínas fosforiladas:
pERK1/2 e pSAPK/JNK em explantes pulmonares, foi avaliada via técnica de Western Blot.
Para tanto, amostras de pulmão foram homogeneizadas e processadas conforme descrito
previamente (ver item 2.6.11). De modo distinto, as amostras de explantes pulmonares, foram
homogeneizadas em tampão de lise (10 mM HEPES; 1,5 mM MgCl2; 10 mM KCl; 2,5 µg/mL
leupeptina; 2,5 µg/mL antipaína; 0,5 mM PMSF; 30 mM NaF; 1 mM DTT; 20 mM
pirofosfato; 5 mM B-GP), incubadas no gelo (15 min) e centrifugadas (13.000 g; 4 °C)
durante 20 min para obtenção do sobrenadante (fração citoplasmática), o qual foi
imediatamente processado conforme descrito (ver item 2.6.11).
As membranas resultantes da separação e transferência de proteínas, via eletroforese
(ver 2.6.11), foram incubadas (12 h, 18 °C) com anticorpos primários monoclonal de
camundongo ou coelho: anti-SAPK/JNK (1:1000), anti-ERK1/2 (1:1000), anti-phosphoSAPK/JNK (1:1000), anti-phospho-ERK1/2 (1:1000), anti-HSP60 (1:10000), anti-HSP70
(1:10000) e anti-HSP90 (1:500). Após lavagens, as membranas foram incubadas com o
anticorpo secundário de cabra anti-camundongo-HRP e anti-coelho-HRP conjugado com a
enzima peroxidase de rábano (1:3000). As membranas foram lavadas e as bandas
imunorreativas foram reveladas via kit de revelação (LumiPhos, Pierce, EUA). A intensidade
das bandas foi analisada por densitometria, utilizando-se o software J-image, sendo que para
as proteínas fosforiladas, bem como para as totais, a porcentagem de densitometria foi
corrigida pela intensidade das bandas do controle interno anti-α-tubulina de cada membrana.
Ainda, para as proteínas fosforiladas, a intensidade das bandas, também foi corrigida pela
intensidade das bandas da proteína total (ex.: % de densitometria de pERK1/2 / % de
densitometria de ERK total). Os resultados foram expressos como média de porcentagem da
razão de densitometria de cada proteína avaliada pela proteína total ou pela α-tubulina. Os
anticorpos da proteína fosforilada e da respectiva proteína total, foram incubados em
membranas distintas, e posteriormente corrigidos pela α-tubulina da membrana.
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2.7.4 Ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética (Gel-shift) para o NF-κB e AP-1

Este ensaio consiste na reação de ligação de proteínas de extrato nuclear com uma
sequência de nucleotídeos específica para o fator de transcrição, sendo esta previamente
marcada com 32P pela T4 polinucleotídeo quinase. Quando o meio reacional é submetido a
uma eletroforese em gel de poliacrilamida, a sonda livre (oligonucletídeo) migra mais que a
sonda ligada ao fator nuclear (banda de retardo).
Para a extração de proteínas nucleares, o método utilizado foi baseado no trabalho de
Rong, Baudry (1996). As células foram coletadas em PBS e centrifugadas (12.000 g; 4 °C)
por 3 minutos e o pellet foi ressuspendido em tampão de lise (10 mM HEPES; 1,5 mM
MgCl2; 10 mM KCl; 2 µg/mL leupeptina; 2 µg/mL antipaína; 0,5 mM PMSF; 0,1 mM EDTA;
30 mM NaF; 3 mM ortovonadato; 0,5 mM DTT; 2 mM pirofosfato) e incubado em gelo
durante 15 minutos. Foi adicionado em seguida NP-40 0,5% com agitação vigorosa sob
centrifugação (13.000 g) durante 30 segundos (4 °C). O sobrenadante foi mantido em
temperatura a -80 oC para posteriores análises. O botão celular (pellet) foi ressuspenso em
tampão de extração (20 mM HEPES; 1,5 mM MgCl2; 300 mM NaCl; 0,25 mM EDTA; 2
µg/mL leupeptina; 2 µg/mL antipaína; 0,5 mM PMSF; 30 mM NaF; 3 mM ortovonadato; 0,5
mM DTT; 2 mM pirofosfato) e, depois, incubado por 20 minutos em gelo, seguido de
centrifugação (13.000 g; 4 °C) por mais 20 minutos. O sobrenadante foi recolhido e a
concentração de proteínas determinada de acordo com o método descrito por Bradford (1976).
O

oligonucleotídeo

de

DNA

AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC

–

contendo
3’)

a
ou

sequência
de

do

AP-1

NF-κB

(5’-

(c-Jun)

5’-

CGCTTGATGAGTCAGCCGGAA – 3’, foi marcado com a adição de γ-32P ATP (PerkinElmer, Waltham, MA, EUA) em uma solução contendo Tampão T4 quinase, T4 quinase e
água; nas seguintes concentrações: 3,5 pmol de oligonucletídeo, 1U/µL de T4 quinase, 1 µL
de 32P ATP (3Ci/mmol), 1 µL de tampão T4 Kinase (10 X) (Promega) em 10 µL de volume
de reação. Após incubação à 37 oC por 10 minutos, o excesso de 32P ATP foi retirado com
resina sephadex G-25. Foram colocadas colunas (Microspin G-25; GE Healthcare) em um
tubo de microcentrifuga, centrifugando-se por (800 g, por 1 min). A coluna foi transferida
para um novo tubo aplicando-se a sonda marcada no centro da resina. Após centrifugação o
eluato foi recolhido, e no dia do ensaio, a atividade da sonda foi determinada em cintilador
beta Tri-carb (Perkin-Elmer), usando no ensaio 30.000 cpm/µL.
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O ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética para NF-κB (ensaio de
competição) foi realizado de acordo (Munhoz et al., 2006). A sonda – o oligonucleotídeo
consenso de dupla fita de NF-κB marcado com 32P (30.000 cpm) – e o extrato nuclear (2,5
µg), o oligo frio em excesso ou o anticorpo específico para subunidades (p65, p50, p52, cRel
e REL-B) foram aplicados no gel de poliacrilamida (5,5% [acrilamida/bisacrilamida (37,5:1)].
Para a eletroforese, foi usado o tampão TBE (45 mM Tris, 45 mM Ácido Bórico, 0,5 mM
EDTA). O gel foi submetido à eletroforese por 2 h (150 V). Após a corrida, o gel foi exposto
para secagem e analisado por autoradiografia.
Para o ensaio de supershift do gel de retardo, foram adicionados anticorpos específicos
às subunidades que compõe o complexo NF-κB durante a incubação do extrato nuclear com o
oligonucleotídeo contendo a sequência específica para o NF-κB. Foram utilizados anticorpos
(1 µL) contra as subunidades p65, p50, p52, cRel e REL-B (Santa Cruz Biothecnology,
EUA).

2.8

Análise estatística

Os dados são expressos como médias ± EPM de valores absolutos ou em %. Os
resultados foram submetidos ao teste de análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias,
seguida do pós-teste de Bonferroni ou Dunnett. Quando indicado, o teste t Student pareado
(ou não-pareado) foi utilizado. As diferenças foram avaliadas com o auxílio do programa
estatístico (Prisma 4.0). Valores de p<0,05 foram considerados significativos.
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3

RESULTADOS

3.1

Avaliação da contaminação do composto 1,2-NQ por endotoxina bacteriana

De acordo com o ensaio cromogênico quantitativo, baixas concentrações da
endotoxina bacteriana (LPS; <1,4 UE/mg) foi detectada na amostra de 1,2-NQ (100 nM, 10
mL) bem como no volume de 10 mL do respectivo veículo (<0,1 UE/mg).
Adiante, amostras desse mesmo lote de 1,2-NQ (Lote: 02604DE - Sigma; EUA) e das
soluções para o preparo do veículo da 1,2-NQ (DMSO; Universal Herbs Inc; EUA e Tween
20; Cayman; EUA) foram utilizados.

3.2

Avaliação das populações celulares de camundongos neonatos expostos a 1,2-NQ

3.2.1 Análise comparativa das populações de linfócitos T, células NK1 e da molécula PDL-1
no timo de camundongos C57BL/6 selvagens e TLR4-/- expostos a 1,2-NQ

Nos timócitos provenientes de camundongos C57BL/6 selvagens expostos na fase
neonatal (6o, 8o e 10o dias de vida) ao poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min), a análise da
população de células via citometria de fluxo para linfócitos T CD4+CD8+ (duplo positivo –
imaturo; Figura 5, painéis A e B), T CD4+ (linfócitos T simples positivo - maduro; Figura 5,
painéis A e C), Treg (CD4+Foxp3+; dados não mostrados) e células NK1 (Figura 5, painéis E
e F) não revelou diferenças significativas na porcentagem da população dessas células quando
comparadas ao respectivo grupo veículo (Figura 5, painéis A-C). Porém, os timócitos de
animais C57BL/6 selvagens expostos a 1,2-NQ no período neonatal exibiram aumento
significativo (P<0,01) da porcentagem de linfócitos T CD8+ (linfócitos T simples positivo –
maduro) em comparação ao respectivo grupo veículo (Figura 5, painéis A e D). Ainda, um
aumento significativo (P<0,01) na porcentagem de PDL-1 (Figura 5, painéis G e I), mas não
de CD11c+PDL-1+ (Figura 5, painéis H e I), foi encontrado no timo de camundongos
C57BL/6 selvagens expostos precocemente a 1,2-NQ em relação ao respectivo grupo exposto
apenas ao veículo (Figura 5, painéis G-I).
De modo distinto, nos timócitos provenientes de camundongos C57BL/6 TLR4-/expostos na fase neonatal ao poluente, a análise da população de linfócitos T CD4+CD8+, T
CD4+ e T CD8+ não revelou diferenças significativas na porcentagem dessas populações de
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células quando comparadas ao respectivo grupo veículo (Figura 6, painéis A-D). Quando as
populações dessas células foram analisadas como valores absolutos, observou-se discreta
diminuição, embora não significativa, em relação ao grupo veículo (Figura 6, painéis E, F e
G, respectivamente). Ao contrário dos animais C57BL/6 selvagens, a população de células
NK1 em timócitos de camundongos C57BL/6 TLR4-/- foi significativamente reduzida
(P<0,05) quando analisada como porcentagem de células (Figura 6, painéis H e J), mas não
como valor absoluto (Figura 6, painel I) em comparação ao respectivo grupo veículo da
mesma linhagem.
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Figura 5 - Efeito do estímulo neonatal com o poluente 1,2-NQ sobre a população de
linfócitos T, NK-1 e PDL-1 no timo de camundongos C57BL/6 selvagens.
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Camundongos selvagens foram expostos no 6°, 8° e 10° dia de vida a 1,2-NQ (100nM, 10 mL; 15 min) ou
veículo. Timócitos foram obtidos 24 h após a última exposição a 1,2-NQ e incubados (30 min) com ACs antiCD4, anti-CD8, anti-NK-1 e anti-PDL-1. As populações de células foram quantificadas em citômetro de fluxo e
expressas como porcentagem de linfócitos CD4+CD8+ (duplo positivo - imaturos; painéis A e B), CD4+ (painéis
A e C), CD8+ (painéis A e D), NK1 (painéis E e F) e PDL-1 (painéis G, H e I) . Os dados estão expressos como a
média ± E.P.M. para n=4-7 animais. **P<0,01 vs. veículo. WT (wild type - selvagens).
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Figura 6 - Efeito do estímulo neonatal com o poluente 1,2-NQ sobre a população de
linfócitos T e NK-1 no timo de camundongos TLR4-/-.
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Camundongos TLR4-/- foram expostos no 6°, 8° e 10° dia de vida a 1,2-NQ (100nM, 10 mL; 15 min) ou veículo
e, 24 h após a última exposição, os timócitos foram obtidas e incubados (30 min) com anti-CD4, anti-CD8 e antiNK-1. As populações de células foram quantificadas via citômetro de fluxo e expressas como porcentagem de
linfócitos CD4+CD8+ (duplo positivo - imaturos; painéis A e B), CD4+ (painéis A e C), CD8+ (painéis A e D),
NK1 (painéis H e J) ou como valores absolutos (painéis E, F, G e I). Os dados estão expressos como a média ±
E.P.M. para n=4-7 animais. *P<0,05 vs. veículo.
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3.2.2 Análise comparativa das populações de linfócitos T e NK1 no baço de camundongos
neonatos C57BL/6 selvagens e TLR4-/- expostos ao poluente 1,2-NQ
As porcentagens celulares de linfócitos T CD4+ (linfócitos T simples-positivo,
maduros; Figura 7, painéis A e C), CD8+ (linfócitos T simples-positivo, maduros; Figura 7,
painéis B e C), bem como linfócitos Treg (CD4+Foxp3+) e linfócitos B (B220/CD45R; dados
não mostrados) no baço de camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ não diferem
significativamente da porcentagem celular obtida no baço do respectivo grupo controle
(veículo; Figura 7, painéis A-C). Todavia, essa exposição precoce a 1,2-NQ aumentou
marcantemente (P<0,01) a porcentagem de células NK1 esplênicas em relação ao respectivo
grupo veículo (Figura 7, painéis D e E).
Em camundongos TLR4-/-, o tratamento precoce com a 1,2-NQ aumentou, porém de
forma não significativa, as populações de linfócitos T CD4+ (Figura 8, painéis A-C) e T CD8+
(Figura 8, painéis C-E) em relação ao respectivo grupo controle (veículo; Figura 8, painéis AE). Tal como observado nos animais selvagens, a exposição precoce a 1,2-NQ em
camundongos TLR4-/- aumentou significativamente (P<0,05) a porcentagem de células NK1
esplênicas, embora o valor absoluto dessas, não mostrou um aumento estatisticamente
diferente, em relação ao respectivo grupo veículo (Figura 8, painéis F-H).
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Figura 7 - Efeito do estímulo neonatal com o poluente 1,2-NQ sobre a população de
linfócitos T e NK-1 no baço de camundongos C57BL/6 selvagens.
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Os camundongos selvagens foram expostos no 6°, 8° e 10° dia de vida ao poluente 1,2-NQ (100nM, 10 mL; 15
min) ou veículo. As células do baço foram obtidas 24 h após à última exposição ao poluente e marcadas por 30
min com anti-CD4, anti-CD8 e anti-NK-1. As células foram analisadas por citometria de fluxo e os dados foram
expressos como porcentagem de linfócitos CD4+ (painéis A e C), CD8+ (painéis B e C) e NK1 (painéis D e E).
Os dados são expressos como a média ± E.P.M. para n=4-7 animais. **P<0,01 vs. veículo. WT (wild type selvagens).
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Figura 8 - Efeito do estímulo neonatal com o poluente 1,2-NQ sobre a população de
linfócitos T e NK-1 no baço de camundongos TLR4-/-.
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As células do baço de camundongos TLR4-/- neonatos foram obtidas 24 h após à última exposição ao poluente e
marcadas por 30 min com anti-CD4, anti-CD8 e anti-NK-1. As células foram analisadas por citometria de fluxo
e os dados foram expressos como porcentagem de linfócitos CD4+ (painéis A e C), CD8+ (painéis C e D) e NK1
(painéis F e H) ou como valores absolutos (painéis B, E e G). Os dados são expressos como a média ± E.P.M.
para n=6-8 animais. *P<0,05 vs. veículo.
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3.2.3 Análise das populações celulares CD11c+ e moléculas co-estimuladoras no baço de
camundongos C57BL/6 selvagens e TLR4-/- expostos a 1,2-NQ na fase neonatal

Em esplenócitos de camundongos C57BL/6 selvagens expostos a 1,2-NQ, a incubação
com ACs para a integrina de superfície de DCs (anti-CD11c) e moléculas co-estimuladoras
(anti-CD40, anti-CD80, anti-CD86 e anti-I-Ab [MHC-II]) revelou tanto por análise de
granulosidade (SSC; Figura 9, painel B) quanto como porcentagem de células CD11c+ (Figura
9, painel A), aumento significativo (P<0,05) na população de células CD11c+ quando
comparadas ao grupo veículo (Figura 9, painéis A e B). De forma semelhante, a expressão das
moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 no baço dos camundongos neonatos selvagens
expostos a 1,2-NQ aumentou (P<0,01) em relação ao respectivo grupo controle-veículo, via
análise por média de imunofluorescência (M.F.I.) de CD11c+CD80+ e CD11c+CD86+, mas
não como percentual de células para CD11c+CD80+ (Figura 9, painéis C a J). Nenhuma
diferença foi observada na expressão das moléculas de superfície CD40 (dados não
demonstrados) e I-Ab no baço dos animais selvagens expostos a 1,2-NQ em relação aos
respectivos grupos controles, seja esta por porcentagem de células CD11c+I-Ab+ via
histograma (Figura 9, painéis K e M), ou por M.F.I. de CD11c+I-Ab+ (Figura 9, painéis L e
N).
Em esplenócitos de camundongos TLR4-/- expostos a 1,2-NQ, a análise via citometria
de fluxo da população de células CD11c+, por granulosidade (Figura 10, painel B) e por
análise da porcentagem das células CD11c+ (Figura 10, painel A), revelou um aumento
significativo (P<0,05) na população de CD11c+ quando comparado ao grupo veículo (Figura
10, painéis A e B). De modo inverso, nota-se uma diminuição (P<0,05) na expressão das
moléculas co-estimuladoras CD80, CD86 e I-Ab no baço dos camundongos TLR4-/- neonatos
expostos ao 1,2-NQ, quando avaliados por M.F.I de CD11c+CD80+, CD11c+CD86+ ou
CD11c+I-Ab+ (Figura 10, painéis D, F, H, J, L e N), mas não via porcentual celular para
CD11c+CD80+ e CD11c+CD86+ e CD11c+I-Ab+ (Figura 10, painéis C, E, G, I, K e M). Não
houve diferença significativa na expressão da molécula de superfície CD40, tanto quando
avaliada como porcentagem de células ou M.F.I (dados não demonstrados).
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Figura 9 - Efeito do estímulo neonatal com o poluente 1,2-NQ sobre a população de células
CD11c+ e moléculas co-estimuladoras no baço de camundongos C57BL/6.
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As células do baço de camundongos C57BL/6 neonatos foram obtidas 24 h após à última exposição ao poluente
e marcadas por 30 min com anti-CD11c, anti-CD80, anti-CD86 e anti-I-Ab. As células CD11c+ foram
analisadas por citometria de fluxo e os dados foram expressos por granulosidade (SSC; painel B) e como
porcentagem de células (painel A). Da mesma forma, os dados das moléculas co-estimuladoras foram expressos
como porcentagem de CD80, CD86 e I-Ab (painéis C, E, G, I, K e M) ou como média de imunofluorescência
(M.F.I) para CD80, CD86 e I-Ab (painéis D, F, H, J, L e N). Os dados são expressos como a média ± E.P.M.
para n=6-8 animais. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,01 vs. veículo. A linha tracejada representa a média do animal
naíve. WT (wild type - selvagens).
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Figura 10 - Efeito do estímulo neonatal com o poluente 1,2-NQ sobre a população de células
CD11c+ e moléculas co-estimuladoras no baço de camundongos TLR4-/-.
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As células do baço de camundongos TLR4-/- neonatos foram obtidas 24 h após a última exposição ao poluente e
marcadas por 30 min com anti-CD11c, anti-CD80, anti-CD86 e anti-I-Ab. As células CD11c+ foram analisadas
via citômetro de fluxo e expressas por granulosidade (SSC; painel B) e como porcentagem de células (painel A).
Da mesma forma, os dados das moléculas co-estimuladoras foram expressos como porcentagem de CD80, CD86
e I-Ab (painéis C, E, G, I, K e M) ou como média de imunofluorescência (M.F.I) para CD80, CD86 e I-Ab
(painéis D, F, H, J, L e N). Os dados são expressos como a média ± E.P.M. para n=6-8 animais. *P<0,05 vs.
veículo.
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Avaliação dos parâmetros funcionais, celulares/inflamatórios e bioquímicos na
fase adulta de animais expostos precocemente (fase neonatal) a 1,2-NQ

3.3.1 Análise comparativa da inflamação alérgica pulmonar em camundongos selvagens,
deficientes e TLR4-/- ou MyD88-/- expostos precocemente ao poluente 1,2-NQ
A exposição precoce (6o, 8o e 10o dias de vida) de camundongos machos selvagens
C57BL/6 ao poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) induziu, na idade adulta, maior
susceptibilidade à inflamação alérgica pulmonar (P<0,01), a qual caracterizou-se por aumento
do influxo de leucócitos totais (eosinófilos, linfócitos, e neutrófilos) no LBA quando
comparado aos valores no LBA dos grupos controle de camundongos da mesma linhagem,
que receberam somente o veículo (grupo veículo), ou 1,2-NQ ou o estímulo alérgico (Figura
11, painéis A-E).
Em contrapartida, na vigência da exposição precoce ao poluente 1,2-NQ,
camundongos deficientes de TLR4 (C57BL10/ScCr) não exibiram aumento da resposta
inflamatória alérgica no pulmão após o estímulo alérgico com OVA na idade adulta, quando
comparado ao número de células (totais, eosinófilos, linfócitos, e neutrófilos) no LBA dos
grupos de camundongos da mesma linhagem, que receberam somente o veículo ou o poluente
(Figura 11 A-E). Ainda, o influxo celular no LBA de animais tratados com a 1,2-NQ e OVA
mostrou-se significativamente reduzido em relação ao grupo alérgico da mesma linhagem ou
ao respectivo grupo de animais selvagens. A celularidade no LBA dos animais
C57BL10/ScCr alérgicos foi significativamente maior (P<0,05) quando comparado ao grupo
veiculo, ou aos demais grupos, sendo esta formada por eosinófilos e linfócitos (Figura 11,
painéis A-D).
A exposição precoce dos camundongos TLR4-/- ao poluente 1,2-NQ, assim como dos
animais MyD88-/- não elevou a contagem de leucócitos no pulmão (LBA) destes quando
desafiados com a OVA na idade adulta em relação aos valores celulares obtidos no LBA dos
respectivos grupos controle, ou expostos somente ao poluente da mesma linhagem (Figura 11,
painéis A-E). Quando comparado ao grupo alérgico das respectivas linhagens, ou ao mesmo
grupo (1,2-NQ+OVA/OVA) de animais selvagens, a resposta inflamatória alérgica no pulmão
de animais TLR4-/- ou MyD88-/- mostrou-se significantemente reduzida (Figura 11, painéis AE). Na vigência do estímulo alérgico somente (grupo OVA), os camundongos TLR4-/-, bem
como MyD88-/- exibiram aumento significativo (P<0,01) no número de leucócitos totais e
diferenciais (P<0,05) no LBA em relação aos demais grupos da respectiva linhagem (Figura
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11, painéis A-D). Quando comparado ao mesmo grupo de animais das demais linhagens,
nota-se que a resposta inflamatória no pulmão dos animais alérgicos TLR4-/- foi
substancialmente maior, conforme quantificado pelo número de células totais (Figura 10,
painel A), mononucleares (Figura 11, painel C e E), e polimorfonucleares (Figura 11, painel B
e D) no LBA destes animais.
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Figura 11 - Efeito da exposição neonatal de camundongos selvagens, deficientes e TLR4-/- ou
MyD88-/- ao poluente 1,2-NQ sobre a inflamação alérgica (celularidade no LBA)
na fase adulta.
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As contagens de leucócitos totais (painel A), eosinófilos (painel B), linfócitos (painel C), neutrófilos (painel D) e
macrófagos (painel E) foram avaliadas no LBA 24 h após o último desafio com OVA (ou veículo). Os dados
estão expressos como a média ± E.P.M. para n=6-8 animais. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 vs. veículo.
#
P<0,05, ##P<0,01 e ###P<0,001 vs. 1,2-NQ+OVA/OVA. WT (wild type - selvagens).
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3.3.2 Análise comparativa da resposta inflamatória alérgica no sangue periférico de
camundongos selvagens, deficientes ou TLR4-/- e MyD88-/- expostos precocemente a
1,2-NQ

A exposição precoce de camundongos machos selvagens C57BL/6 a 1,2-NQ induziu,
mediante o estímulo alérgico com OVA na idade adulta, um aumento marcante (P<0,01) no
número de leucócitos totais e diferenciais (eosinófilos e linfócitos) em relação aos valores de
celularidade dos animais da mesma linhagem expostos ao veiculo do poluente, ao poluente
isoladamente ou ao grupo alérgico (Figura 12, painéis A-C). Nesse compartimento, não foram
detectadas diferenças significativas para o número de neutrófilos e monócitos entre os
diferentes grupos de animais selvagens (Figura 12, painéis D e E).
Assim como nos camundongos deficientes do receptor TLR4 (C57BL10/ScCr), em
camundongos TLR4-/- e MyD88-/-, o estímulo alérgico não aumentou significativamente o
número de leucócitos total e diferencial (mononucleares e polimorfonucleares) no sangue
periférico (Figura 12, paineis A-E) dos camundongos expostos precocemente a 1,2-NQ,
quando comparado aos valores celulares no sangue dos camundongos das respectivas
linhagens que receberam os veículos ou somente o poluente. Ainda, a resposta inflamatória
nos animais tratados com a 1,2-NQ e OVA mostrou-se significativamente reduzida quando
comparada a celularidade no sangue periférico de camundongos alérgicos da linhagem
correspondente, ou camundongos selvagens expostos aos mesmos tratamentos (Figura 12,
painéis A-E).
O estímulo alérgico isolado promoveu em todas estas linhagens um acréscimo
significativo (P<0,01) no número de células totais e, em alguns casos, diferenciais (linfócitos,
eosinófilos e neutrófilos), quando comparado aos respectivos grupos de animais que
receberam somente o veículo ou a 1,2-NQ (Figura 12, painéis A-D). Nas diferentes linhagens
analisadas, ressalta-se que somente a exposição neonatal a 1,2-NQ per se não foi suficiente
para aumentar ou reduzir o número de células no sangue periférico destes em relação aos
respectivos animais que receberam o veículo (Figura 12, painéis A-E).
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Figura 12 - Efeito da exposição neonatal de camundongos selvagens, deficientes de TLR4 e
TLR4-/- ou MyD88-/- ao poluente 1,2-NQ sobre a inflamação alérgica
(celularidade no sangue periférico) na fase adulta.
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As contagens de leucócitos totais (painel A), eosinófilos (painel B), linfócitos (painel C), neutrófilos (painel D) e
monócitos (painel E) foram mensuradas no sangue periférico 24 h após o último desafio com OVA (ou veículo).
Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=6-8 animais. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 vs.
veículo. #P<0,05, ##P<0,01 e ###P<0,001 vs. 1,2-NQ+OVA/OVA. WT (wild type - selvagens).
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3.3.3 Analise comparativa da celularidade na MO de camundongos selvagens, deficientes e
TLR4-/- e MyD88-/- expostos a 1,2-NQ na fase neonatal

Na vigência do estímulo alérgico com OVA, camundongos machos selvagens
expostos a 1,2-NQ na fase neonatal exibiram aumento significativamente do número de
leucócitos totais e diferenciais (neutrófilos e eosinófilos), tanto imaturos como maduros, em
relação aos valores de celularidade obtidos no grupo da mesma linhagem exposto somente ao
estimulo alérgico, ou ao veiculo do poluente ou a 1,2-NQ isoladamente (Figura 13, painéis AF). Somente o tratamento prévio com a 1,2-NQ na fase neonatal ou o estímulo alérgico
isolado não modificou o número de células na MO desses animais em relação ao grupo
veículo (Figura, painéis 13 A-F).
Tal como no sangue periférico, a figura 13 (painéis A-F) ilustra que o estímulo
alérgico com a OVA em camundongos deficientes de TLR4 (C57BL10/ScCr) ou em ambos
camundongos TLR4-/- e MyD88-/- precocemente expostos a 1,2-NQ não exacerbou, de forma
significativa, o número de leucócitos totais, mononucleares, neutrófilos imaturos e maduros,
bem como eosinófilos imaturos e maduros na MO destes em relação aos respectivos grupos
expostos somente aos veículos, ao poluente, ou ao alérgeno OVA (Figura 13, painéis A-F).
Contudo, quando comparado ao mesmo grupo de camundongos selvagens, observa-se uma
redução do número de células totais e do número de eosinófilos maduros na MO dos animais
(Figura 13, painéis A e F).
A análise do número de eosinófilos imaturos e maduros na MO dos animais das
linhagens C57BL10/ScCr, TLR4-/- e MyD88-/- alérgicos evidenciou um aumento (P<0,05) no
número de células em relação aos demais grupos da mesma linhagem ou quando comparado
ao mesmo grupo de animais C57BL/6 selvagens (Figura 13, painéis E e F).
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Figura 13 - Efeito da exposição neonatal de camundongos selvagens, deficientes e nocautes
de TLR4 ou MyD88) ao poluente 1,2-NQ sobre a inflamação alérgica
(celularidade na MO) na fase adulta.
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As contagens de leucócitos totais (painel A), mononucleares (painel B), neutrófilo imaturo (painel C), neutrófilos
maduros (painel D), eosinófilos imaturos (painel E) e eosinófilos maduros (painel F) foram avaliadas na MO 24
h após o último desafio com OVA (ou veículo). Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=6-8
animais. *P<0,05 e ***P<0,001 vs. veículo. #P<0,05, ##P<0,01 e ###P<0,001 vs 1,2-NQ+OVA/OVA. WT (wild
type - selvagens).
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3.3.4 Análise histopatológica pulmonar de camundongos C57BL/6 selvagens e TLR4-/expostos à 1,2-NQ na fase neonatal.

A análise histopatológica dos pulmões de camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ
na fase neonatal não revelou alterações morfológicas importantes e tampouco sinais
característicos de inflamação (infiltrado de leucócitos) na região periovascular e
peribrônquica quando comparado ao escore histopatológico (< 0,2) da respectiva linhagem
exposta aos veículos (Figura 14, painéis A, B e E). Em contrapartida, os pulmões de
camundongos TLR4-/- expostos a 1,2-NQ exibiram focos isolados de infiltrado leucocitário
nas regiões peribrônquica e perivascular, cujo escore histopatológico (> 1) foi maior (P<0,01)
do que nos pulmões da respectiva linhagem exposta ao veículo, ou quando relacionado ao
grupo correspondente de animais selvagens expostos a 1,2-NQ (Figura 14, painéis C, D e E).
Os pulmões dos camundongos selvagens expostos ao veículo na fase neonatal, e
depois a OVA na fase adulta apresentaram focos edematosos e infiltrado leucocitário difuso
(região perivascular ou peribrônquica), cujo escore histopatológico moderado (> 1) foi
significativamente maior do que os animais controle da respectiva linhagem (Figura 14,
painéis A, B e E). Somente o estímulo alérgico em camundongos TLR4-/- também induziu nos
pulmões destes, edema e infiltrado celular (polimorfonucleares e mononucleares) profuso e
proeminente (região perivascular ou peribrônquica), cujo escore moderado (> 1) foi
significativamente maior do que o obtido nos pulmões dos camundongos controle da
respectiva linhagem (Figura 14, painéis C, D e E).
Camundongos selvagens previamente expostos a 1,2-NQ e posteriormente a OVA,
apresentaram pulmões com regiões edematosas e infiltrados polimorfonucleares e
mononucleares profuso e intenso em ambas as regiões analisadas (perivascular e
peribrônquica), cujo escore histopatológico moderado (> 1) foi significativamente maior do
que o obtido nos pulmões dos camundongos alérgicos ou expostos somente a 1,2-NQ da
respectiva linhagem (Figura 14, painéis A, B e E). Embora os pulmões dos camundongos
TLR4-/- expostos ao 1,2-NQ e a OVA apresentaram focos de exsudato inflamatório
(mononucleares e polimorfonucleares) proeminentes nas regiões perivascular e peribrônquica,
o escore histológico moderado (> 1) não foi estatisticamente diferente do grupo alérgico da
respectiva linhagem e tampouco diferiu do escore do grupo correspondente da linhagem
selvagem (Figura 14, painéis C, D e E).
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Figura 14 - Fotomicrografias representativas do parênquima pulmonar de camundongos selvagens e TLR4-/- expostos à 1,2-NQ na idade neonatal na
vigência do estímulo alérgico na idade adulta.
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As lâminas dos diferentes grupos de animais expostos ou não ao poluente na fase neonatal e a OVA na idade adulta foram coradas com hematoxilina e eosina (H&E) e as imagens foram
capturadas em diferentes aumentos (barra: 50 µm, coluna A e C e 20 µm, coluna B e D). As setas indicam a presença de células poli ou mononucleares. Os quadrados indicam regiões
com presença de edema e infiltrado celular. A figura E representa a análise de escore histopatológico realizada em ambas as linhagens. Os dados do score histopatológico foram
expressos como a média ± E.P.M. para n=4 regiões perivascular de 3-4 diferentes animais *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 vs. veículo. #P<0,05 vs. OVA/OVA. B= brônquios, V=
vaso, PB= região peribrônquica, PV região perivascular.
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3.3.5 Analise comparativa das citocinas/quimiocinas no LBA de camundongos selvagens e
ambos TLR4-/- e MyD88-/- expostos precocemente a 1,2-NQ

A estimulação alérgica com OVA em camundongos C57BL/6 selvagens,
precocemente expostos a 1,2-NQ aumentou significativamente (P<0,05) as concentrações de
IL-4 e IL-5 no LBA, mas nao interferiu nas concentrações pulmonares das demais citocinas
(IL-13, IFN-γ, IL-1β, IL-12 e eotaxina) quando comparado ao grupo veiculo (Figura 15,
painéis A-G). Em camundongos selvagens expostos somente a 1,2-NQ, ao contrário do
observado nos animais alérgicos, nota-se um aumento significativo nas concentrações tanto de
citocinas/quimciocinas Th2 (IL-13 e eoxtaxina), bem como de citocinas Th1 (IL-12 e IL-1β)
no LBA dos animais em relação ao grupo veículo (Figura 15, painéis A-G).
A análise das distintas citocinas/quimiocinas inflamatórias em camundongos TLR4-/expostos precocemente a 1,2-NQ, não apresentou alterações significativas (aumento ou
diminuição) dos níveis de citocinas após estimulo com OVA ou veículo, em comparação ao
respectivo grupo veículo (controle) ou ao grupo alérgico (Figura 15, painéis A-E). Entretanto,
quando comparados aos respectivos grupos (grupo 1,2-NQ ou 1,2-NQ+OVA) de animais
selvagens, nota-se uma redução na concentração de IL-5, IL-13, IL-12 e IL-1β no LBA dos
animais.
A estimulação alérgica com OVA em camundongos MyD88-/-, expostos a 1,2-NQ na
fase neonatal diminuiu significativamente (P<0,05) a concentração de IL-13 no LBA, quando
comparado ao grupo veiculo, mas não interferiu nas concentrações pulmonares das demais
citocinas (IL-4, IL-5, IFN-γ, IL-1β, IL-12 e eotaxina) quando comparado aos grupos veículo,
grupo 1,2-NQ ou ao grupo alérgico (Figura 15, painéis A-G). No entanto, quando comparado
ao mesmo grupo de animais selvagens, observou-se (com exceção de eotaxina), uma redução
nos níveis das citocinas inflamatórias no LBA (Figura 15, painéis A-F). Nos animais MyD88/-

, o tratamento precoce com 1,2-NQ per se foi capaz de promover o aumento significativo dos

níveis de IFN-γ no LBA dos animais, quando comparado ao grupo controle da mesma
linhagem (Figura 15, painel D).
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Figura 15 - Efeito da exposição neonatal de camundongos C57BL/6, selvagens, TLR4-/- ou
MyD88-/- ao poluente 1,2-NQ sobre a inflamação alérgica (celularidade na MO)
na fase adulta.
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Camundongos foram expostos a 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou seu veículo no 6°, 8° e 10º dias de vida.
Na fase adulta (8º semana), esses receberam o estímulo alérgico com a OVA e as concentrações de IL-4 (painel
A), IL-5 (painel B), IL-13 (painel C), IFN-γ (painel D), IL-12 (painel E), IL-1β (painel F) e eotaxina (painel G)
foram mensuradas no LBA destes 24 h após o último desafio com a OVA (ou veículo). Os dados estão expressos
como a média ± E.P.M. para n=5-7 animais. *P<0,05 vs. veículo. WT (wild type - selvagens).
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3.3.6 Concentração sérica de IgE total em camundongos selvagens, deficientes e TLR4-/expostos a 1,2-NQ

Conforme ilustra a figura 16, a concentração plasmática de IgE em camundongos
selvagens expostos a 1,2-NQ na fase neonatal foi significativamente menor (P<0,05) quando
comparado ao respectivo grupo veículo. Na vigência do estimulo alérgico na idade adulta
destes, observou-se um aumento (P<0,05) na concentração de IgE em relação ao grupo
controle, ao grupo que recebeu 1,2-NQ isoladamente, mas não diferiu estatisticamente do
valor sérico obtido no grupo alérgico (Figura 16).
Camundongos deficientes naturais de TLR4 que receberam somente o poluente na fase
neonatal não apresentaram alterações na concentração de IgE plasmática quando comparados
ao grupo veículo (Figura 16). No entanto, camundongos C57BL10/ScCr expostos ao poluente
na fase neonatal e OVA na idade adulta, tal como os camundongos selvagens, exibiram
aumento significativo (P<0,05) na concentração de IgE plasmática quando relacionados aos
demais tratamentos e principalmente quando comparado com o grupo alérgico (Figura 16).
Em camundongos TLR4-/-, o tratamento com o poluente 1,2-NQ na fase neonatal, de
forma isolada, bem como o posterior estímulo com OVA, não foi capaz de induzir aumento na
concentração de IgE do plasma dos animais (Figura 16). Contudo, quando comparado ao
mesmo grupo de animais selvagens, observou-se uma diminuição nas concentrações de IgE
no plasma dos camundongos TLR4-/- tratados com 1,2-NQ e OVA (Figura 16).
Tanto em animais selvagens, como nos camundongos deficientes ou nocautes para
TLR4, não foi possível observar aumento nas concentrações plasmáticas de IgE no grupo
alérgico com relação aos demais grupos das respectivas linhagens (Figura 16).
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Figura 16 - Concentração plasmática de IgE nas diferentes linhagens de camundongos
expostos a 1,2-NQ na fase neonatal.
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A figura acima ilustra as concentrações de IgE obtidas no plasma de animais selvagens, deficientes ou nocautes
de TLR4 expostos à 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou veículo na fase neonatal e posteriormente submetidos
ao estímulo alérgico com OVA na fase adulta. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. para n=5-8
animais. Valores de *P<0,05 vs. veículo. #P<0,05 vs. 1,2-NQ+OVA/OVA. WT (wild type - selvagens).
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Análise comparativa da concentração plasmática de IgE OVA-específica entre camundongos
selvagens e TLR4-/- expostos a 1,2-NQ na fase neonatal
Conforme demonstra a figura 17, a exposição precoce de camundongos selvagens a
1,2-NQ não contribuiu de forma sinérgica com a OVA para o aumento da concentração de
IgE OVA-específica no plasma dos animais quando comparado ao respectivo grupo alérgico.
Ao contrário, nota-se redução significativa da concentração de IgE OVA-específica no grupo
de animais que recebeu ambos os estímulos (1,2-NQ e OVA) em relação aos valores obtidos
nos animais expostos somente o estímulo alérgico (Figura 17).
Nos animais TLR4-/-, a concentração de IgE OVA-específica tanto em camundongos
expostos precocemente a 1,2-NQ e a OVA, quanto em camundongos TLR4-/- alérgicos, não
mostrou-se alterada no plasma dos animais quando comparados entre si. Entretanto, os níveis
de IgE OVA-específica nos animais nocautes apresentaram-se discretamente diminuídos em
relação ao grupo alérgico de camundongos selvagens (Figura 17).
Figura 17 – Concentração plasmática de IgE anti-OVA em camundongos selvagens e TLR4/expostos a 1,2-NQ ou veículo na fase neonatal
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A figura ilustra as concentrações obtidas de IgE anti-OVA no plasma de animais C57BL/6 selvagens e TLR4-/expostos à 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou veículo na fase neonatal e depois submetidos ao estímulo
alérgico com OVA na fase adulta. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. para n=5-6 animais. Valores
de **P<0,01 vs. veículo. WT (wild type - selvagens).
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3.3.7 Efeito comparativo da exposição precoce do poluente 1,2-NQ sobre a reatividade das
vias aéreas de camundongos selvagens, deficientes e nocautes (TLR4-/- e MyD88-/-)

A inflamação alérgica em camundongos selvagens induziu um aumento significativo
da reatividade das vias aéreas (via Penh) frente à metacolina (MCh; 3,125; 6,250; 12,5; 25,0 e
50 mg/mL) quando comparado ao grupo controle (Figura 18, painéis A, E e F). Todavia, a
exposição dos animais selvagens à 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) na fase neonatal não
potencializou o aumento dessa reatividade evocada pela MCh conforme ilustra a figura 18
(painel A) e, também expresso como área sob a curva (AUC; Figura 18, painel E) e resposta
máxima (Emax.; Figura 18, painel F).
A análise comparativa da reatividade das vias aéreas das diferentes linhagens de
camundongos deficientes e nocautes de TLR4 ou de MyD88, submetidos aos tratamentos com
o poluente e OVA não apresentaram aumento nos valores de Penh frente às concentrações
crescentes de MCh em relação ao grupo veículo e ao grupo 1,2-NQ da linhagem
correspondente (Figura 18, painéis B-F). Em contraste, o valor absoluto de Penh ou da AUC e
Emax frente a curva concentração resposta à MCh nos grupos de animais TLR4-/-, MyD88-/ou deficiente do TLR4 expostos a 1,2-NQ e OVA foi significativamente menor (P<0,05) em
relação ao respectivo grupo alérgico, ou quando comparado com o mesmo grupo de
camundongos selvagens (Figura 18, painéis A-F).
Ademais, a exposição precoce a 1,2-NQ per se, não induziu aumento na reatividade
das vias aéreas nas diferentes linhagens analisadas. Em animais C57BL10/ScCr somente o
grupo alérgico mostrou reatividade das vias aéreas aumentada (P<0,05) em relação aos
demais grupos da mesma linhagem ou quando comparado ao grupo correspondente de
camundongos das demais linhagens (Figura 18, painéis A-F).

!

83!

Figura 18 - Avaliação da reatividade das vias aéreas de camundongos selvagens, deficientes e TLR4-/- ou MyD88-/- expostos na fase neonatal ao poluente
1,2-NQ.
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A reatividade das vias aéreas (via Penh) frente à MCh (concentrações crescentes) em camundongos adultos selvagens (painel A), ScCr (painel B), TLR4-/- (painel C) e MyD88-/- (painel
D) foi avaliada nos animais tratados com o poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou respectivo veículo, na ausência ou presença de OVA, 24 h após o último desafio. A medida de
Penh foi realizada por curva concentração-resposta e expressa como valores absolutos (painéis A-D), área sob a curva (AUC, painel E) e efeito máximo (Emax, painel F) nas diferentes
linhagens de camundongos. Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=5-7 animais. Valores de *P<0,05 e ***P<0,001 vs. veículo. #P<0,05 e ##P<0,05 vs. 1,2NQ+OVA/OVA. WT (wild type - selvagens).
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3.3.8 Efeito da exposição precoce ao poluente 1,2-NQ na expressão RNAm e protéica
pulmonar dos TLRs e moléculas adaptadoras

Conforme demonstrado na figura 19, a análise por PCR em tempo real revelou no
pulmão de camundongos selvagens expostos na fase neonatal a 1,2-NQ um aumento
significativo na expressão de RNAm de TLR2, TLR4, TLR7 e TRIF, sem afetar a expressão
(RNAm e proteica) de MyD88, em relação aos mesmos animais expostos ao veículo do
poluente (Figura 19, painéis A-F).
O posterior estímulo alérgico na fase adulta promoveu nos animais expostos
previamente a 1,2-NQ um aumento subsequente na expressão (RNAm) do TLR4 e da
molécula TRIF, em relação ao respectivo grupo veículo (Figura 19, painéis A-D). Nenhum
aumento significativo foi observado na expressão de RNAm para TLR2, TLR4, TLR7 e
moléculas adaptadoras no pulmão do grupo de camundongos selvagens alérgicos (Figura 19,
painéis A-F).
Na vigência da exposição precoce a 1,2-NQ, camundongos TLR4-/- também
apresentaram aumento significativo na expressão de RNAm para a molécula adaptadora
TRIF, bem como para MyD88 em relação ao grupo veículo (Figura 19, painéis D e E). Em
contraste, os camundongos TLR4-/- expostos somente ao alérgeno não exibiram aumento
significativo na expressão (RNAm) para TRIF e MyD88 quando comparados aos demais
tratamentos da mesma linhagem, ou quando comparados ao mesmo grupo de camundongos
selvagens (Figura 19, painéis C e D). Todavia, camundongos TLR4-/- expostos a ambos os
tratamentos (1,2-NQ e OVA) não apresentaram diferenças significativas na expressão de
RNAm para as moléculas adaptadoras MyD88 e TRIF no pulmão em relação ao grupo
veículo, 1,2-NQ ou grupo alérgico (Figura 19, painéis C e D).
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Figura 19 - Efeito da exposição precoce do poluente sobre a expressão (RNAm) e/ou protéica
de TLRs e das moléculas adaptadoras nos pulmões de camundongos selvagens e
TLR4-/-.
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A expressão relativa (RNAm) e/ou protéica de TLR2 (painel A), TLR4 (painel B), TLR7 (painel C) e moléculas
adaptadoras TRIF (painel D) e MyD88 (painel E e F) foi avaliada no pulmão de camundongos selvagens e/ou
nocautes para TLR4 expostos ao poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) na ausência ou presença do
estímulo alérgico. Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=5-6 animais. Valores de *P<0,05 e
***P<0,001 vs. veículo. #P<0,05 vs. 1,2-NQ+OVA/OVA. WT (wild type - selvagens).
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3.3.9 Expressão RNAm e protéica dos fatores de transcrição GATA3 e T-bet no pulmão de
camundongos selvagens e nocautes expostos precocemente a 1,2-NQ

Como ilustrado na figura 20, no pulmão de camundongos selvagens expostos a 1,2NQ na fase neonatal, a análise por PCR em tempo real revelou um aumento significativo
(P<0,05) na expressão relativa (RNAm) para os fatores de transcrição GATA3 e T-bet no
pulmão, quando comparado ao grupo veículo (Figura 20, painéis A e B). De modo
semelhante, em animais selvagens alérgicos, o tratamento prévio com a 1,2-NQ aumentou
(P<0,01) a expressão (RNAm) para ambos os fatores GATA3 e T-bet no pulmão dos animais
em relação ao respectivo grupo veículo, ou quando comparado com o grupo alérgico (Figura
20, painéis A e B). Nenhum aumento significativo foi observado na expressão (RNAm) para
GATA3 e T-bet no pulmão de camundongos selvagens expostos somente a OVA (Figura 20,
painéis A e B).
Em contraste, a exposição precoce a 1,2-NQ per se bem como o posterior estímulo
alérgico na fase adulta, não induziu alterações (aumento ou diminuição) na expressão
(RNAm) para GATA3 e T-bet no pulmão dos camundongos TLR4-/- e MyD88-/- em relação
ao grupo veículo ou alérgico das respectivas linhagens. Entretanto, a expressão de RNAm
para ambos os fatores de transcrição mostrou-se significativamente reduzida no grupo 1,2-NQ
bem como no grupo exposto a ambos os estímulos (1,2-NQ e OVA) em relação aos
correspondentes camundongos selvagens (Figura 20, painéis A e B).
No pulmão dos animais TLR4-/- alérgicos, observou-se um aumento significativo na
expressão de RNAm para T-bet, mas não para GATA3 quando comparado aos demais grupos
da respectiva linhagem (Figura 20, painéis A e B). Nenhuma diferença na expressão de ambos
os fatores de transcrição foi encontrada no pulmão de camundongos MyD88-/- alérgicos
(Figura 20, painéis A e B).
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Figura 20 - Efeito da exposição precoce da 1,2-NQ na expressão (RNAm) dos fatores de
transcrição GATA3 e T-bet nos pulmões de camundongos C57BL/6, selvagens,
TLR4-/- e MyD88-/-.
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A expressão relativa (RNAm) de GATA3 (painel A) e T-bet (painel B) foi avaliada no pulmão de camundongos
selvagens e TLR4-/- ou MyD88-/- expostos a 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) na ausência e presença do
estímulo alérgico. Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=4-7 animais. Valores de *P<0,05 e
**P<0,01 vs veículo. #P<0,05 vs. 1,2-NQ+OVA/OVA. WT (wild type - selvagens).
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Avaliação dos mecanismos moleculares

3.4.1 Análise comparativa das populações de linfócitos Th17, Th1 e Th2 no baço de
camundongos selvagem e TLR4-/- expostos a 1,2-NQ e re-estimulados in vitro

A análise da população de linfócitos T em células esplênicas de camundongos
C57BL/6 selvagens expostos a 1,2-NQ no período neonatal e re-estimulada in vitro com PMA
e ionomicina, durante 24 h, revelou um aumento marcante (P<0,01) na porcentagem de
linfócitos Th17 (CD4+/IL-17+) e Th1 (CD4+/INF-γ+) em relação ao grupo veículo que recebeu
o mesmo estímulo (Figura 21, painéis A e B). Já a porcentagem da população de linfócitos
Th2 (CD4+/IL-4+) em células esplênicas de camundongos neonatos selvagens expostos a 1,2NQ e re-estimulados com PMA e ionomicina não diferiu da população de células do grupo
veículo (Figura 21, painel C). Todavia, quando as células esplênicas de animais selvagens
expostos a 1,2-NQ foram re-estimuladas com a OVA durante 24 h, evidenciou-se um
aumento na população Th2 em relação ao grupo veículo (Figura 21, painel C). Em contraste,
em células esplênicas de animais selvagens expostos a 1,2-NQ e re-estimuladas in vitro com o
anti-CD3 durante 24 h, a porcentagem da de células Th17 (Figura 21, painel A), Th1 (Figura
21, painel B) e Th2 (Figura 21, painel C) não foi distinta da população encontrada no
respectivo grupo controle (veículo).
Diferentemente dos camundongos selvagens, em camundongos TLR4-/- expostos a
1,2-NQ no período neonatal, a análise da população de linfócitos T em esplenócitos, após reestimulo com PMA e ionomicina, não revelou nenhum aumento na porcentagem de linfócitos
Th17 e Th1 em relação ao grupo veículo (Figura 21, painéis A e B). No entanto, quando
comparados aos respectivos grupos de animais selvagens observa-se uma redução na
população de linfócitos Th17 e Th1 (Figura 21, painéis A e B). A população de linfócitos Th2
em células esplênicas de camundongos TLR4-/- expostos a 1,2-NQ e re-estimulados com
PMA e ionomicina não diferiu da população de células do grupo controle, mas foi menor em
relação ao respectivo grupo de animais selvagens (Figura 21, painel C).
Em células esplênicas de camundongos TLR4-/- expostos a 1,2-NQ no período
neonatal e re-estimuladas in vitro com a OVA durante 24 h, observa-se um aumento na
porcentagem da população de células Th2 em relação ao respectivo grupo veículo. Quando
comparados aos mesmos grupos de animais selvagens, observa-se uma diminuição na
população de linfócitos Th2 (Figura 21, painel C).
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Nas células esplênicas dos animais TLR4-/- expostos a 1,2-NQ e re-estimuladas com o
anti-CD3, observa-se um aumento significativo (P<0,05) na população de células Th17
(Figura 21, painel A) e Th1 (Figura 21, painel B), quando comparado ao respectivo grupo
veículo. Todavia, quando comparadas aos mesmos grupos de animais selvagens não foram
observadas diferenças nas populações de células Th17 e Th1 estimuladas com anti-CD3
(Figura 21, painéis A e B). A população de linfócitos Th2 não diferiu entre o grupo exposto a
1,2-NQ e veículo após re-estimulação in vitro com o anti-CD3; no entanto, nota-se
diminuição na população de linfócitos Th2 nestes animais, quando comparado aos respectivos
grupos de animais selvagens (Figura 21, painel C).
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Figura 21 - Efeito do estímulo in vitro em células esplênicas de camundongos neonatos
selvagens e TLR4 nocautes previamente expostos a 1,2-NQ sobre o perfil de
linfócitos T.
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As células esplênicas dos camundongos foram obtidas 24 h após a última exposição a 1,2-NQ e, então,
reestimuladas por mais 24 h com anti-CD3, OVA ou PMA + ionomicina. A população de linfócitos nessas
células foi analisada via citômetro de fluxo. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M da
porcentagem de células Th17 (CD4+/IL-17+; painel A), Th1 (CD4+/INF-γ+; painel B) e Th2 (CD4+/IL-4+;
painel C) para n=10 animais. Valores de *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 vs. veículo. WT (wild type selvagens).
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3.4.2 Efeito do poluente 1,2-NQ na ativação (fosforilação) das proteínas-quinases em
explante pulmonar de camundongos neonatos C57BL/6, selvagens e TLR4-/-

A expressão da proteína fosforilada e da proteína total para ERK1/2 e SAPK/JNK no
pulmão dos camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ, mostrou aumento discreto, porém
não significativo (com exceção da expressão proteica total de ERK1/2), após re-estimulo in
vitro com 1,2-NQ, nos diferentes tempos avaliados (0, 5, 15 e 30 min), quando comparados
com os respectivos grupos de animais selvagens expostos ao veículo do poluente e reestimulados in vitro com 1,2-NQ (Figuras 22 e 23, painéis A e B). Entretanto, nos animais
selvagens tratados precocemente com o poluente, a razão da expressão das proteínas (ERK1/2
e SAPK/JNK) fosforiladas pela respectiva proteína total nos explantes pulmonares, não
demonstrou diferenças (aumento ou diminuição) após re-estímulo in vitro com 1,2-NQ, em
comparação ao grupo de animais tratados precocemente com veículo e re-estimulados in vitro
com 1,2-NQ (Figura 22 e 23, painel C).
A análise da expressão proteica de ERK1/2 e SAPK/JNK no pulmão de camundongos
TLR4-/- neonatos, mostrou que o tratamento precoce com 1,2-NQ, bem como o reestimulo in
vitro com o poluente nos diferentes tempos (0, 5, 15 e 30 min), não promoveu alterações
significativas na fosforilação, ou na expressão proteica total de ERK1/2 e SAPK/JNK, quando
comparado com os animais expostos previamente ao veículo do poluente e re-estimulados in
vitro com 1,2-NQ (Figuras 22 e 23, painéis D-F).
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Figura 22 - Análise temporal da expressão proteica total e da forma fosforilada de ERK1/2
em explante pulmonar de camundongos neonatos selvagens e TLR4-/submetidos ao estímulo dual com 1,2-NQ.
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Os camundongos neonatos, selvagens ou TLR4-/- foram expostos ao poluente 1,2-NQ (ou veículo). 24 h após à
última exposição ao poluente o pulmão foi retirado e reestimulados in vitro com 1,2-NQ (5, 15 e 30 min). A
expressão proteica total e da forma fosforilada de ERK foi avaliada em explantes de pulmão. As bandas
imunorreativas foram expressas na forma de porcentagem de pERK por tubulina (painéis A e D), ERK1/2 (total)
por α-tubulina (painéis B e E) ou razão de pERK por ERK1/2 (painéis C e F). Os dados foram expressos como a
média ± E.P.M. para n=3 pools (cada pool = pulmão de 2 animais). Valores de *P<0,05 vs. veículo (controle)
WT (wild type - selvagens).
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Figura 23 - Análise temporal da expressão proteica total e da forma fosforilada de
SAPK/JNK em explante pulmonar de camundongos neonatos selvagens e TLR4/submetidos ao estímulo dual com 1,2-NQ.
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Os camundongos neonatos, selvagens ou TLR4-/- foram expostos ao poluente 1,2-NQ (ou veículo). 24 h após à
última exposição ao poluente o pulmão foi retirado e reestimulado in vitro com 1,2-NQ (5, 15 e 30 min). A
expressão proteica total e da forma fosforilada de SAPK/JNK foi avaliada em explantes de pulmão. As bandas
imunorreativas foram expressas na forma de porcentagem de pJNK por tubulina (painéis A e D), JNK total por
α-tubulina (painéis B e E) ou razão de pJNK por JNK (painéis C e F). Os dados foram expressos como a média ±
E.P.M. para n=3-4 pools (cada pool = pulmão de 2 animais). WT (wild type - selvagens).
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3.4.3 Efeito da exposição precoce ao poluente 1,2-NQ na ativação dos fatores de transcrição
nuclear NF-κB e AP-1 em pulmão de camundongos C57BL/6 neonatos selvagens

Após 24 h da exposição a 1,2-NQ, a análise da ativação do fator de transcrição nuclear
NF-κB, via ensaio de gel de retardo, demonstrou um aumento significativo (P<0,05) na
translocação de NF-κB (sonda ligada ao fator nuclear) no pulmão desses animais em relação a
translocação medida (unidades arbitrárias; U.A.) nos pulmões dos animais naive ou expostos
ao veículo do poluente (Figura 24, painéis A e B). Não foram observadas diferenças
estatísticas nos valores (U.A.) do NF-κB obtidos entre os grupos naive e veículo (Figura 24,
painéis A e B).
Em contraste, a exposição ao poluente 1,2-NQ reduziu significativamente (P<0,01) a
ativação do fator de transcrição nuclear AP-1 no pulmão dos animais quando comparado a
translocação medida (U.A.) nos pulmões dos animais naive ou expostos ao veículo do
poluente (Figura 25, painéis A e B). Não foram observadas diferenças estatísticas nos valores
(U.A.) de AP-1 entre os grupos naive e veículo (Figura 25, painéis A e B).
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Figura 24 - Efeito da 1,2-NQ na ativação do NF-κB em pulmão de camundongos neonatos
selvagens.
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A ativação do fator de transcrição nuclear NF-κB em pulmão de camundongos selvagens expostos na fase
neonatal ao poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou veículo foi avaliada 24 h após a última exposição ao
poluente utilizando o ensaio de gel de retardo em extratos nucleares. As bandas de retardo de NF-κB, foram
expressas como unidades arbitrárias (painéis A e B) e as bandas não específicas (NE) não foram quantificadas.
Os dados foram expressos como a média ± E.P.M. para n=6 animais. *P<0,05 vs veículo. #P<0,05 vs naíve.
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Figura 25 - Efeito da 1,2-NQ na ativação de AP-1 em pulmão de camundongos neonatos
selvagens.

Naíve&

A&

veículo&

1,2.NQ&

AP.1&
NE&

B&
AP-1
Densitometria (U.A.)

500

Naíve
veículo
1,2-NQ

400
300
200

*,##

100
0

A ativação do fator de transcrição nuclear AP-1 em pulmão de camundongos selvagens expostos na fase
neonatal ao poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou veículo foi avaliada 24 h após a última exposição ao
poluente utilizando o ensaio de gel de retardo em extratos nucleares. As bandas de retardo de AP-1 foram
expressas como unidades arbitrárias (painéis A e B) e as bandas não específicas (NE) não foram quantificadas.
Os dados foram expressos como a média ± E.P.M. para n=6 animais. **P<0,01 vs veículo. ##P<0,01 vs naíve.
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3.4.4 Caracterização do NF-κB – ensaio de competição e Supershift

Com objetivo de avaliar a especificidade da ligação das proteínas nucleares ao
oligonucleotídeo do NF-κB utilizado, foi realizado o ensaio de competição entre o “oligo
frio” (não marcado radioativamente) de NF-κB (em excesso molar de 2, 5 e 10 vezes em
relação ao oligo marcado) e o oligo marcado. Como demonstrado na Figura 26, as amostras
(extrato nuclear de pulmão de camundongos selvagens tratados com 1,2-NQ), marcadas com
o excesso molar de oligo frio (com exceção das bandas não específicas; NE), foram
deslocadas pelo excesso de oligo frio, demonstrando a especificidade da interação de ligação
NF-κB/DNA. As bandas NE não foram deslocadas pelo excesso de oligo frio do NF-κB,
mostrando que estas proteínas não pertencem à família do NF-κB.
No mesmo gel, foi realizado o ensaio de supershift para a identificação das
subunidades do NF-κB presentes nos complexos formados nos extratos nucleares de pulmão
de camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ (Figura 24), utilizando anticorpos específicos
para diferentes subunidades do NF-κB (p65, p50, p52, cREL e REL-B). O ensaio evidenciou
que somente o AC anti-subunidade p50 deslocou (shift) o complexo (Figura 26) e assim
podemos sugerir que no pulmão de camundongos selvagens tratados com 1,2-NQ somente
homodímeros de p50/p50 estão presentes no extrato nuclear.

Figura 26 - Ensaio de competição realizado por gel shift em extrato nuclear de pulmão do
grupo 1,2-NQ e ensaio de supershift.
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A avaliação da especificidade da ligação das proteínas nucleares ao oligonucleotídeo do NF-κB em amostras de
pulmão de animais expostos a 1,2-NQ foi realizada via ensaio de competição entre o oligo frio (não-marcado
radioativamente) de NF-κB (em excesso molar de 2, 5 e 10 vezes em relação ao oligo marcado) e o oligo
marcado. No mesmo gel de retardo foram utilizados anticorpos específicos para as diferentes subunidades do
NF-κB (supershift).
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3.4.5 Efeito da exposição a 1,2-NQ na expressão protéica das proteínas de choque térmico
(HSP) no pulmão de camundongos neonatos selvagens

Após 24h da exposição a 1,2-NQ, a análise da expressão das proteínas HSP60, HSP70
e HSP90 no pulmão dos animais neonatos C57BL/6 selvagens mostrou um aumento
significativo (P<0,01) da expressão proteica da HSP70, mas não das HSP60 e 90, quando
comparado ao respectivo grupo controle (veículo), ou ao grupo naive (Figura 26, painéis AC). Também não foram observadas diferenças significativas na expressão proteica das
HSP60, 70 e 90 nos pulmões dos animais expostos somente ao veiculo do poluente na fase
neonatal quando comparado aos animais sem qualquer tratamento prévio (grupo naive; Figura
26, painéis A-C).

Figura 27 - Avaliação da expressão proteica das HSP60, HSP70 e HSP90 no pulmão de
camundongos neonatos selvagens expostos a 1,2-NQ.
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A expressão proteica de HSP60, HSP70 e HSP90 no pulmão de camundongos selvagens expostos na fase
neonatal ao poluente 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min) ou veículo foi avaliada 24 h após a última exposição ao
poluente. As bandas imunorreativas de HSP60 (painel A), HSP70 (painel B) e HSP90 (painel C), foram
expressas na forma de porcentagem de HSP por α-tubulina. Os dados foram expressos como a média ± E.P.M.
para n=6 animais. **P<0,01 vs veículo #P<0,05 vs naíve.
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DISCUSSÃO
Uma grande variedade de estudos epidemiológicos, e poucos farmacológicos, têm

evidenciado associações entre a poluição do ar por MP (e seus contaminantes) e mortalidade
ou redução da expectativa de vida entre pessoas de todas as idades e, em particular, de
indivíduos susceptíveis como os asmáticos e infantes (Backes et al., 2013; Fedulov et al.,
2008; Hoguin et al., 2008; Ko et al., 2007). Nesse sentido, a contribuição científica prévia
deste grupo no âmbito dos efeitos de um dos contaminantes do MP eliminado na exaustão do
diesel (PED), a 1,2-NQ, na saúde de neonatos e adultos revelou que a exposição de
camundongos C57BL/6 neonatos, mas não de adultos, à 1,2-NQ aumentou marcantemente a
susceptibilidade destes à inflamação alérgica pulmonar na fase adulta. Concomitantemente,
observou-se no LBA um aumento das concentrações de citocinas Th2, LTB4 e IgE (Santos et
al., 2013). Conclui-se que a 1,2-NQ constitui-se um dos principais contaminantes químicos
responsáveis pelas ações deletérias das PED nas vias aéreas (ex.: asma) de infantes.
Embora a ocorrência da asma não seja restrita a uma determinada faixa etária, sabe-se
que uma maior susceptibilidade às doenças alérgicas e infecciosas ocorre nos primeiros anos
de vida por conta da vulnerabilidade do sistema imune desses indivíduos às diversidades
ambientais, dentre elas os poluentes e microorganismos (Sly e Holt, 2011). Por seu turno, os
TLRs constituem uma família de receptores de defesa do hospedeiro que são expressos em
diferentes tipos celulares, principalmente em células do sistema imunológico, células
epiteliais nas vias aéreas, entre outras (Tesse et al., 2011). Entretanto, estudos mostram a
diminuição da expressão desses receptores, bem como de moléculas acessórias relacionadas
(ex.: MyD88 e CD14) na fase pós-natal e na primeira infância (Lisciandro, van den Biggelaar,
2010). É interessante ressaltar que os subtipos TLR2 e TLR4 vêm sendo sugeridos como
alvos das ações de poluentes ambientais, como o O3, Residual oil fly ash [ROFA] e as PED,
sem a interferência de seus agonistas naturais PAMPs, tais como LPS e flagelina (Bevelander
et al., 2007; He et al., 2010; Takano et al., 2002; Willians et al., 2007).
A priori, neste estudo, admitiu-se ser relevante avaliar a pureza da 1,2-NQ, visto que
concentrações significativas de LPS, o agonista natural de TLR4, foram encontradas em
diferentes tipos de MP. Por exemplo, Shoenfelt et al. (2009) demonstraram que a adição do
MP urbano (MP2,5 e MP10) em cultura de macrófagos peritoneais de camundongos C57BL6
selvagens (mas não na cultura proveniente de camundongos TLR2-/-, TLR4-/- e MyD88-/-)
aumentou significativamente a concentração de citocinas/quimiocinas (TNFα e RANTES),
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sendo esse aumento inibido pelo tratamento com o bactericida de bacilos Gram-, a polimixina
B. Isto sugere uma possível contaminação do MP com o LPS. Neste estudo, o ensaio
cromogênico cinético do lote (02604DE) da 1,2-NQ (100 nM) e de seu respectivo veículo não
revelou concentrações significativas de LPS na amostra e, portanto, esse lote e o veículo
foram empregadas ao longo do estudo. Vale ressaltar que, de acordo com a literatura atual,
nenhuma evidência foi encontrada no tocante à contaminações da 1,2-NQ pelo LPS.
Em continuidade, avaliou-se o potencial efeito da 1,2-NQ sobre a população de células
(linfócitos, DCs), moléculas co-estimuladoras e receptores (TLRs) essenciais na interface
entre a resposta inata e adaptativa, ainda na fase neonatal dos animais expostos ao poluente.
Destaca-se que camundongos da linhagem C57BL/6 selvagens permaneceram como modelo
experimental por apresentar o mesmo background genético dos camundongos nocauteados
para o receptor TLR4 (TLR4-/-) ou componente acessório deste (molécula adaptadora MyD88;
MyD88-/-) empregados neste estudo para melhor compreensão do papel do TLR4 na
imunidade inata. Com o intuito de especular se a via de sinalização IL-12/IFN-γ participa
desse aumento de susceptibilidade na exposição precoce ao poluente 1,2-NQ, empregou-se
também camundongos C57BL10/ScCr, os quais exibem deleção genômica na porção 74-kb
no lócus do TLR4, que favorece a mutação nula desse receptor (Coutinho, Meo, 1978), além
da mutação no cromossomo 6 do receptor de IL-12 (IL-12Rβ2), que inviabiliza a
funcionalidade da via IL-12/Th1 (Poltorak et al., 2001).
Em neonatos, sabe-se que as células T CD4+ possuem maior propensão ao
desenvolvimento do perfil Th2 devido à supressão natural da função (imaturidade) das células
Th1. Tal desbalanço imunológico ocorre de forma persistente desde o nascimento até os dois
anos de idade, fase onde conhecidamente existe grande predominância de riscos às infecções
respiratórias e ao desencadeamento da asma e outras doenças alérgicas na infância (Holt et al.,
2005; Belderbos et al., 2009).
Com isto em mente e de posse do conhecimento prévio que o camundongo neonato,
mas não o adulto, exibe aumento da susceptibilidade à inflamação alérgica após exposição à
1,2-NQ (Santos et al., 2013), avaliou-se a população de linfócitos, DCs, células NK do
subtipo 1 (NK1), que apesar de primeiramente descritas pela sua atividade antitumoral e
antimicrobiana, estão entre as células-chave do sistema imune inato e adaptativo, e do ligante
do receptor de morte celular programada 1 [PDL-1] em timócitos ou esplenócitos isolados de
camundongos neonatos selvagens e TLR4-/- 24 h após o contato com a 1,2-NQ.
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Os resultados obtidos demonstram, pela primeira vez, que apenas o breve contato
inalatório de camundongos neonatos selvagens à 1,2-NQ foi suficiente para estimular o
desenvolvimento e maturação de células e componentes envolvidos na resposta
inata/adaptativa, caracterizado por uma maior população de células T CD8+ e da molécula
PDL-1 no timo, bem como maior população de células NK1 no baço desses animais. Em
contraste, nos esplenócitos de camundongos TLR4-/- neonatos, a exposição à 1,2-NQ não
afetou a expressão do PDL-1 ou população das células T CD8+, mas ainda estimulou a
população de células NK1 esplênicas. Estes resultados indicam que o aumento populacional
das células T CD8+ e da molécula PDL-1 no timo dos animais selvagens expostos ao poluente
é regulado, pelo menos em parte, via mecanismo dependente da ativação dos TLR4. Desta
feita, especula-se que o aumento da população de células de resposta inata (T CD8+, NK1) e a
maior expressão de mecanismos inibitórios de proliferação e produção de linfócitos T (PDL1) refletem o aumento da atividade da imunidade inata na tentativa de suprimir o efeito
irritante do poluente 1,2-NQ.
Por outro lado, as células T CD4 também desempenham um papel crucial na função
do sistema imunológico, pois quando polarizadas, auxiliam os linfócitos B na produção de
anticorpos, além de estimularem e manterem as respostas executadas por células T CD8 (veja
revisão: Zhu et al., 2010). Salienta-se que alguns poluentes ambientais, de forma semelhante
aos alérgenos, possuem a capacidade de sensibilizar (primar) populações de células do
sistema imunológico já num primeiro contato. De fato, imediatamente após a administração
das PED em camundongos, Dong et al. (2005a, b) observaram um aumento significativo da
população de linfócitos T CD4+ e T CD8+ nos linfonodos destes, independentemente do
estimulo alérgico com a OVA.
Neste estudo, nem a exposição neonatal de camundongos selvagens e nem dos TLR4-/à 1,2-NQ afetou a população de células T CD4+CD8+ (imaturas), T CD4+, Treg
(CD4+FoxP3+) e linfócitos B (B220/CDR45) nos esplenócitos ou timócitos destes quando
comparado ao respectivo grupo de camundongos neonatos controle exposto ao veiculo. É
provável que, pelo menos no período avaliado, a população dessas células não representa
alvos de ação direta da 1,2-NQ ou, ainda, que esse poluente per se não possui características
imunogênicas suficientes para promover maturação, expansão e ativação das populações
celulares de CD4+/CD25+. Concordante, em parte, com nossos achados, Miller et al. (2009)
observaram que a exposição aguda de macacos Rhesus filhote (dois meses de idade) ao
poluente O3 per se não modificou essa mesma população de células ativadas (CD4+/CD25+ e
T CD8+/CD25+) no sangue periférico, epitélio ou interstício dos animais; contudo, na vigência
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do segundo estimulo (ex.: alérgeno de poeira ambiental), ambas as populações de células
elevaram-se marcantemente nesses compartimentos, indicando que a co-exposição de
poluentes ou o estímulo adicional posterior com agente irritante (alérgeno) é necessário para
estimular tais células já primadas. Reforçando esses achados, a administração intra-traqueal
das PED em camundongos adultos não afetou a população de linfócitos T CD4+ nos
esplenócitos destes; porém, na presença da OVA, a população de linfócitos T CD4+ foi
amplificada (Inoue et al., 2009b). Acrescenta-se que as diferenças entre as linhagens,
diferenças de doses/concentrações administradas, assim como o tempo de exposição dos
animais ao MP (exposição crônica vs. aguda) devem ser consideradas. No presente estudo
empregou-se apenas a 1,2-NQ, enquanto os demais autores usaram o MP de diferentes
tamanhos (ex.: PED), que contêm composição complexa (Ho et al., 2002).
Em contrapartida, no sangue do cordão umbilical ou periférico de neonatos nascidos
de gestantes expostas à altas concentrações de MP2,5, evidenciou-se um aumento importante
na população de células NK e CD19+; porém, com redução significativa na população de
linfócitos T CD4+ e T CD8+ no sangue periférico (Hertz-Picciotto et al., 2005; Herr et al.,
2010). Esses resultados reforçam que a distinção entre a vulnerabilidade imunológica nas
duas etapas analisadas (gestacional e neonatal) representa o fator preponderante para os
efeitos mais graves do MP sobre as células.
Adiante, verificou-se que o contato precoce de camundongos neonatos selvagens ao
poluente 1,2-NQ induziu, 24 h depois, um incremento significativo na população de células
CD11c+ e de moléculas co-estimuladoras (CD80 e CD86) nos esplenócitos, os quais
subsequentemente participam da ativação de células apresentadoras de antígeno e a
polarização de linfócitos Th2. Como consequência, aumenta-se a produção de citocinas Th2,
cruciais na deflagração da resposta alérgica (Santos et al., 2013). Em contraste, demonstramos
aqui que em camundongos TLR4-/- com idade correspondente aos camundongos selvagens, o
mesmo tratamento com a 1,2-NQ diminuiu a expressão de CD80, CD86 e MHC-II, mas
continuou estimulando a população de CD11c+ nos esplenócitos destes, de forma semelhante
à população de CD11c+ obtida em camundongos neonatos selvagens. Da mesma forma,
outros autores observaram que a sensibilização prévia de camundongos ICR e Balbc com a
OVA potencializa os efeitos da PED no tocante à maior expressão de DCs (CD11c+ e
DEC205), das moléculas co-estimulatórias (MHC-II, CD80 e CD86), macrófagos (F4/48) e
linfócitos B (CD19) no pulmão dos camundongos asmáticos, conferindo assim um reforço
para a fisiopatologia da asma (Inoue et al., 2009a). Dados interessantes de Inoue et al. (2011)
revelam que a exposição de PEDs ultrafinas aumentou, de forma dependente da dose, a
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expressão de CD11c+, CD80, CD86, CD69 e CD40L em modelo de dermatite atópica em
camundongos NC/Nga.
Até o presente momento, contudo, não existem evidências na literatura do
envolvimento de TLR4-/-, ou do bloqueio deste receptor, nas ações deletérias da 1,2-NQ ou
outros poluentes urbanos, principalmente em APCs. No entanto, sabe-se que a estimulação de
TLR4 pelo agonista LPS, leva ao aumento na síntese de GM-CSF e IL-1β, necessárias à
maturação das DCs pulmonares (Alexis et al., 2005). Assim, especulou-se aqui que a ativação
dos TLR4 pela 1,2-NQ representa um mecanismo que favorece a expressão das moléculas
CD80, CD86 e MHC-II e, consequentemente, aumento na ativação e maturação das APC.
Por seu turno, dentro do complexo efeito inflamatório induzido pelas PED e outros
poluentes, alguns mecanismos vêm sendo propostos, incluindo a participação dos TLR2 e
TLR4 (Bevelander et al., 2007; He et al., 2010; Takano et al. 2002), que contêm um
mecanismo molecular complexo que envolve moléculas acessórias, como a MyD88 (Vercelli,
2008). Ativada, essas molécula inicia uma extensa cascata que levará à fosforilação/ativação
de outras moléculas ou vias de transdução de sinais, como as quinases IKK e MAPK,
importantes no controle da resposta inflamatória (Piggott et al., 2005).
De posse de camundongos C57BL10/ScCr, TLR4-/- e MyD88-/-, demonstrou-se aqui,
pela primeira vez, que ao contrário da resposta obtida em camundongos selvagens, na qual a
exposição precoce desses animais ao poluente 1,2-NQ resultou em aumento da
susceptibilidade destes à inflamação alérgica pulmonar na fase adulta, tipicamente
caracterizada nos animais selvagens por marcante eosinofilia no LBA (e parênquima
pulmonar) associado ao aumento significativo de IgE plasmática e citocinas Th2 (IL-4 e IL5)
e, ainda, maior maturação de eosinófilos da MO para o sangue periférico, a inflamação foi
abolida nos animais deficientes e nocautes. Compete ressaltar que nos animais nocautes, o
número de leucócitos no pulmão (LBA) e demais compartimentos foi reduzido à níveis
inferiores daqueles obtidos no pulmão dos respectivos grupos expostos somente ao alérgeno,
indicando que a deleção do TLR4 (e MyD88), em camundongos expostos previamente a 1,2NQ, afeta a inflamação alérgica na vigência de um segundo estímulo, já que nos animais
expostos somente ao alérgeno essa inibição do influxo de leucócitos não foi mensurada.
Acredita-se que tal discrepância de resultados poderia ser explicada pelo fato do tratamento
precoce com a 1,2-NQ promover modificações na estrutura e funcionalidade de células e
receptores envolvidos na resposta imune desses animais (ex.: CD11c+, co-estimuladoras,
linfócitos) e capazes de influenciar a resposta inflamatória após o contato com o segundo
alérgeno (OVA).
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Interessante notar que a exacerbação alérgica na fase adulta dos animais selvagens
expostos previamente à 1,2-NQ ocorreu em paralelo à ampliação da população de CD11c+ (e
moléculas co-estimuladoras (CD80 e CD86) frente ao contato neonatal com a 1,2-NQ. Nessa
resposta, o reconhecimento (direto ou indireto) do composto 1,2-NQ pelo TLR4 é essencial,
visto que os animais TLR4-/- exibiram redução significativa dessas moléculas necessárias para
ativação de APCs e polarização de células T CD4+. Diante dessas evidências, conclui-se que a
ativação de TLR4 e o posterior recrutamento da molécula MyD88 constituem o mecanismo
de ação envolvido no aumento de susceptibilidade à inflamação alérgica em animais expostos
precocemente

a

1,2-NQ.

Ademais,

salienta-se

que

os

camundongos

deficientes

C57BL10/ScCr exibiram o mesmo perfil inibitório da resposta inflamatória alérgica na
vigência da exposição à 1,2-NQ quando comparado ao TLR4-/-, indicando que a via IL12/IFN-γ (IL-12/Th1) também participa dessa ação sensibilizante da 1,2-NQ.
Evidências demonstradas por Bevelander et al. (2007) corroboram, em parte, com os
achados deste estudo, no qual esses autores observaram que a exposição de camundongos ao
poluente NO2 promoveu HB e eosinofilia no LBA do animais selvagens, mas falhou em
promover alteração celular em camundongos TLR2-/- e MyD88-/-. Além disso, as
concentrações elevadas de citocinas Th1 e Th2, e metaplasia das células produtoras de muco,
reveladas nos pulmões dos camundongos selvagens expostos a NO2 não foram detectáveis de
forma significativa nos animais TLR2-/- e MyD88-/-. Willians et al. (2007) observaram, tal
como em nosso estudo, que a exposição aguda (3 h) de camundongos C57BL/6 selvagens,
mas não de TLR4-/- e MyD88-/- , ao poluente O3 promoveu HB, neutrofilia no LBA e aumento
da expressão (RNAm) de IL-6 e KC no pulmão dos animais. Nos animais selvagens expostos
ao poluente O3, os autores mostraram expressão aumentada de TLR2 e 4 e de MyD88.
De forma curiosa, observou-se que neste estudo, o aumento de responsividade (Penh)
nas vias aéreas frente à MCh, nos animais selvagens expostos a 1,2-NQ e a OVA, ao contrário
do que se observa com a celularidade e citocinas no LBA, não foi estatisticamente diferente
do grupo alérgico, e ainda, foi completamente abolida em camundongos C57BL10/ScCr,
TLR4-/- e MyD88-/-. Nesse sentido, outros achados indicam que a eosinofilia acentuada no
LBA pode ocorrer de forma independente da HB (Rosi et al., 1999).
No que tange à fisiopatologia da asma, as funções relacionadas às células T CD4
resultam de estímulos promovidos pelo reconhecimento alérgeno-específico, o qual ocorre via
ativação das DCs. Nesse sentido, a ativação do fenótipo Th2 (T CD4+/IL-4+) em patologias de
origem alérgica já está bem estabelecida. Nesse processo, a diferenciação e função das células
T CD4+ naive para células Th2 efetoras é bastante influenciada pela IL-4. Esta, por sua vez,
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interage com seu respectivo receptor (IL-4R) em diversas células (ex.: eosinófilos, células
epiteliais), levando à ativação de múltiplos fatores de transcrição gênica, incluindo o GATA3, STAT-6, c-MAF, dentre outros fatores envolvidos na polarização das células Th2
(Hausding et al., 2004; Kiwamoto et al., 2006). Contudo, essa polarização Th2, na presença
de concentrações elevadas de IL-12, pode ser inibida pelo fator de transcrição gênica T-bet
ativado, o qual influencia a polarização de células Th em Th1 (Murphy, Reiner, 2002).
Cabe ressaltar que neste estudo, a expressão (RNAm) de GATA3 no pulmão dos
animais selvagens expostos a 1,2-NQ, na presença ou ausência do estímulo alérgico, mostrouse elevada, enquanto no pulmão dos respectivos grupos de animais TLR4-/- e MyD88-/- a
expressão desse fator estava ausente, indicando que após a exposição a 1,2-NQ esse fator é
ativado e participa do aumento de susceptibilidade à inflamação alérgica via mecanismo
dependente da ativação do complexo TLR4-MyD88. De forma semelhante, a instilação i.tr. de
MP fino (MP2,5) em camundongos BALB/c aumentou a expressão de TLR4 (população de
células positivas para TLR4) no sangue dos animais, assim como a produção de citocinas Th2
(IL-4, IL-5 e IL-10), Th1 (IL-6, IFN-γ) e aumento da expressão (RNAm) de GATA3 e T-bet
no pulmão dos animais (Zhao et al., 2012).
O aumento da síntese de IL-12 e IFN-γ, em geral, está associado à uma maior ativação
do T-bet e polarização Th1 e, em contrapartida, menor atividade da via Th2. Neste estudo, a
expressão de T-bet no pulmão dos animais selvagens expostos a 1,2-NQ (na ausência e
presença de OVA) revelou-se estatisticamente maior do que nos grupos veículo e alérgico; no
entanto, foi completamente abolido no grupo de animais TLR-/- expostos à 1,2-NQ. Diante
disto, é possível sugerir que o contato precoce com a 1,2-NQ, via ativação da cascata TLR4MyD88, estimula a síntese de IFN-γ e IL-12 no pulmão (LBA) dos animais, os quais
aumentam a expressão de T-bet e a subsequente diferenciação de Th-Th1 e a geração de
citocinas relacionadas. Nesse âmbito, Singh et al. (2013) observaram que a prole de
camundongos BALB/c expostos à fumaça do cigarro durante a prenhez exibiu eosinofilia no
LBA, aumento de citocinas Th2 (IL-13 e IL-4) e HB, além da ativação de ERK1/2 e aumento
na expressão de GATA3, STAT6; porém, redução da expressão de T-bet no pulmão desses
animais após estimulo alérgico (Aspergillus). Em contrapartida, outros estudos, tal como o
nosso, sugerem que o aumento da expressão de T-bet contribui para o agravamento da
fisiopatologia da asma severa (Finotto et al, 2002).
Apesar do conhecimento clássico do balanço entre a supressão do perfil Th2 e
aumento da resposta Th1 (ou vice-versa), postula-se atualmente que ambos os perfis celulares
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encontram-se paralelamente ativados em casos de respostas alérgicas exacerbadas (CrespoLessmann et al., 2010; Hodgkins et al., 2010).
É de conhecimento que os TLRs possuem, em comum, mecanismos moleculares
dependentes de moléculas acessórias, tais como MyD88 e TRIF (Li et al., 2010). Admitindo
ser válido neste estudo a relevância dos TLR4 (e MyD88) no aumento da susceptibilidade à
inflamação alérgica em animais expostos a 1,2-NQ na fase neonatal, avaliou-se a seguir a
expressão de outros subtipos de TLRs, bem como mecanismos moleculares relacionados.
Nesta etapa, verificou-se que no pulmão de camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ, a
expressão (RNAm) dos TLR2, TLR4, TLR7 e da molécula TRIF, mas não MyD88, mostrouse significativamente elevada em relação ao controle. Estes resultados indicam que, além dos
TLR4, os TLR2 e TLR7 possam estar envolvidos nos efeitos lesivo/sensibilizante da 1,2-NQ.
Corroborando tal sugestão, observou-se que no pulmão de camundongos selvagens assim
como TLR4-/- expostos à 1,2-NQ, ocorreu aumento significativo da expressão (RNAm) da
molécula TRIF, indicando que a 1,2-NQ alterou a expressão dessa molécula envolvida no
mecanismo molecular do TLR3, independentemente da presença do TLR4. Já a expressão
(RNAm) de MyD88 em animais TLR4-/-, ao contrário de animais selvagens, mostrou-se
aumentada após exposição ao poluente 1,2-NQ.
Pelo caráter inédito do tipo de resultados apresentados (expressão proteica/RNAm), no
que tange ao envolvimento de outros TLR (TLR7, TLR3 e TLR2) na resposta inflamatória
alérgica exacerbada em camundongos C57BL/6 expostos a 1,2-NQ na fase neonatal, a
confirmação dessa suposição somente seria possível mediante o uso de fármacos
bloqueadores desses receptores ou, ainda, de animais nocautes para tais receptores. Todavia,
um grande corpo de evidências corrobora nossos resultados e reforça a participação do TLR4
e outros subtipos de TLRs nos efeitos deletérios evocados por diversos poluentes ambientais.
Por exemplo, Takano et al. (2002) observaram que o tratamento (i.tr.) de camundongos (ICR)
com a suspensão de PED aumentou, após 4h, a expressão (RNAm) para TLR4, além de
promover maior localização nuclear da subunidade p50 de NF-κB no pulmão destes,
independentemente do tratamento concomitante com o LPS. Em estudo in vitro, He et al.
(2010) revelaram que a adição do MP10 urbano em cultura de células RAW264.7
(semelhantes à macrófagos) aumentou marcantemente a expressão (RNAm) para o TLR2
nessas células, mostrando uma provável correlação entre o aumento dos parâmetros
inflamatórios (eosinofilia, citocinas/quimiocinas) em animais expostos ao MP10 urbano com a
maior expressão destes. Em modelo experimental de estresse gestacional, a exposição de
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camundongos fêmeas prenhas às PEDs aumentou na prole desses animais, os níveis de IL-1β,
bem como a expressão (RNAm) de TLR4 e caspase-1 no cérebro. Os autores sugerem que a
exposição de fêmeas prenhas ao poluente, aumenta a susceptibilidade da prole ao
desenvolvimento de estresse, por ativação dos TLR4 pelas PEDs (Bolton et al., 2013).
Somados aos resultados deste estudo, esses achados confirmam a sugestão de que
poluentes ambientais, tais como a 1,2-NQ e MP, são capazes de aumentar a expressão de
receptores TLRs, sabidamente envolvidos no reconhecimento antigênico. Deve-se acrescentar
que outras evidências mostram o envolvimento dos TLRs no reconhecimento de compostos
sintéticos (ex.: imidazoquinolina,), bem como ligantes endógenos, tais como as HSPs e o
fibrinogênio (Fabbri, 2012; Johnson et al., 2004), tornando plausível propor o reconhecimento
(direto ou indireto) do composto 1,2-NQ pelos TLR4 e, possivelmente, outros subtipos.
Em patologias como a asma, um estímulo adicional que leva ao aumento na
população, diferenciação e ativação das células T CD4 e APCs do indivíduo, pode ocasionar
uma resposta alérgeno-específica diferenciada e exacerbada (Holgate, 2008). De fato, a adição
in vitro de diferentes concentrações de PEDs em esplenócitos e células T CD4+ provenientes
de camundongos ICR estimulou a produção de IL4 e IgE, além da expressão de CD19, IL-4R,
CD69 e CD40L no sobrenadante dessas células (Inoue et al. (2010). Tais resultados sugerem
que após o contanto com as PEDs, as células T naives adquirem maior predisposição para
diferenciarem-se em células Th2.
Neste estudo, a adição de um estímulo secundário (ex.: OVA ou PMA+inomicina in
vitro) em esplenócitos de camundongos selvagens expostos previamente a 1,2-NQ promoveu
um aumento significativo na expressão de células Th2 (CD4+/IL-4+; estímulo com OVA), Th1
(CD4+/IFN-γ+) e Th17 (CD4+/IL-17+; estímulo com PMA+ionomicina). Em contrapartida, em
esplenócitos obtidos de camundongos TLR4-/- expostos a 1,2-NQ, o perfil de células Th2, Th1
e Th17 seguido do estímulo secundário in vitro (OVA ou PMA+ionomicina, respectivamente)
foi reduzido de forma significativa. Em suporte aos nossos achados, Hodgkins et al. (2010)
observaram concentrações elevadas de citocinas Th1 (IL-12p70, IL-1a, IL-1b e IL-6) e Th17
em células pulmonares (T CD4+ ou CD11c+) isoladas de camundongos selvagens expostos a
NO2 e estimuladas com OVA in vitro. Desta forma, esse conjunto de evidências reforça
nossos achados, onde sugerimos que o poluente 1,2-NQ é capaz de sensibiliza (primar), de
modo inespecífico, a população de células T CD4+ que, na vigência de um estímulo
secundário específico (ex.: OVA), induz a ativação e polarização das subpopulações de
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células (Th1, Th2 e Th17) e consequente exacerbação da resposta de acordo com a
sinalização mediada pelo segundo estímulo.

Mecanismo molecular de ativação do complexo TLR4-MyD88 pela exposição à 1,2-NQ

É de conhecimento que na via de sinalização do complexo TLR4-MyD88, a
ubiquitinação e degradação da TRAF6 é crucial para a ativação das MAPKs e de fatores de
transcrição, como o NF-κB, CREB e AP-1, importantes na gênese de citocinas Th1, (IL-6, IL8 e IL-12; Brown et al., 2011), da família do IFN-II (ex.: IFN-γ), Th2 (RANTES, eotaxina,
MCP-1), proteínas reguladoras do remodelamento da matriz extracelular (metaloproteinases
[MMP13]) e de moléculas de adesão celular, como a VCAM1 (Li et al., 2010).
Adicionalmente, a ativação das MAPK dependentes da estimulação dos TLRs promove a
ativação de genes de proliferação e sobrevivência celular, como as ciclinas e proto-oncogenes
(ex.: c-Myc, c-Myb e BCL-XL) que, quando ativados, contribuem ainda mais para a expansão
de APC, influenciando positivamente na resposta deflagrada após o contato dessas células
(primadas ou expandidas) com o segundo estimulo lesivo (Newton, Dixit, 2012).
Com isto em mente e de posse do conhecimento que a 1,2-NQ exerce seu efeito
potencializador sobre a inflamação alérgica via sinalização dependente da ativação do
complexo TLR4-MyD88, avaliou-se adiante a participação dos membros da família da
MAPK, ERK1/2 e SAP/JNK. Para tanto, averiguou-se que em explantes pulmonares de
camundongos selvagens e TLR4-/- previamente expostos a 1,2-NQ, o re-estimulo in vitro com
a 1,2-NQ durante diferentes intervalos de tempo (0, 5’, 15’ e 30’) evocou um aumento,
somente na expressão proteica de ERK total, mas não de ERK fosforilada ou de JNK (total e
fosforilada) nos pulmões dos camundongos selvagens em relação à expressão obtida nos
pulmões dos camundongos controle, que receberam o veículo do poluente, mas foram reestimulados in vitro com 1,2-NQ. A relação entre a proteína fosforilada e proteína total de
ERK1/2 e JNK não foi diferente entre os grupos.
Da mesma forma, nos pulmões dos camundongos TLR4-/- expostos a 1,2-NQ in vivo, a
expressão proteica (total e fosforilada) de ERK1/2 e JNK também não diferiu de forma
significativa em comparação ao grupo controle, que recebeu o veículo do poluente in vivo e
foi re-estimulado in vitro com a 1,2-NQ. Com isto, conclui-se que as vias ERK1/2 e JNK não
representam o principal mecanismo de ativação molecular dos TLR4 frente à 1,2-NQ ou seus
metabólitos.
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Apesar de discreto, não se pode excluir o aumento da expressão proteica total de ERK
e JNK nos pulmões de camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ. É provável que o aumento
dessa expressão esteja associado ao aumento da concentração de citocinas e quimiocinas próinflamatórias (ex.: IL-1β, IFN-γ, IL-12) encontrada no pulmão dos animais expostos a 1,2NQ. Ademais, a ativação da cascata de sinalização Ras/ERK é essencial para a função do
receptor de IL-4 (ex.: fosforilação de STAT6) e diferenciação de células T CD4+ em células
Th2, tanto in vivo como in vitro (Rincon, 2001; Sasaki et al., 2009). Nesse sentido, Ma et al.
(2004) observaram que a expressão de SAPK/JNK, ERK e p38 aumentou em cultura de
células epidermal tratada com PEDs. Segundo Cho et al. (2005), em camundongos selvagens
C3H/HeOuJ, mas não os deficientes de TLR4 (C3H/HeJ), o poluente ROFA induziu, após
tempos distintos, potente resposta inflamatória pulmonar e aumento das concentrações de
MIP-2, IL-13, IL-1α e IL-1β no pulmão, associado ao aumento da expressão de moléculas
sinalizadoras MyD88, TRAF6 e IRAK-1. Os animais selvagens expostos ao poluente também
exibiram maior ativação das vias JNK e ERK1/2, de fatores de transcrição gênica para c-Jun e
c-Fos, aumento das subunidades p65 e p50 do NF-κB e degradação de IκBα.
No que tange a sinalização da MAPK, especialmente ERK1/2 e SAPK/JNK, ativados
pela via TLR-MyD88, sabe-se que esta é essencial para ativação de fatores de transcrição
nuclear como AP-1 e da família CREB/ATF. No entanto, dados obtidos neste estudo
mostraram que a translocação nuclear do fator AP-1 em extratos nucleares de pulmão de
camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ na fase neonatal, apresentou-se diminuída com
relação ao grupo veículo. Em contrapartida, Pourazar et al. (2008) revelaram que em biópsias
endobronquiais de pacientes saudáveis submetidos à inalação de PED, observa-se aumento
significativo da expressão proteica total do receptor para o EGFR, de SAPK/JNK, AP-1 e
maior translocação do NF-κB. A discrepância entre esses estudos e os nossos resultados não
estão bem claros, mas é possível especular, neste estudo, que a via de sinalização ativada após
a exposição ao 1,2-NQ é dependente de TLR4-MYD88, seguida de posterior modulação
negativa (feedback negativo) do fator de transcrição AP-1. Ainda, é importante ressaltar que a
ativação de alguns fatores de transcrição, como o NF-κB, também induzem respostas de
proliferação e indução de genes de citocinas pró-inflamatórias, de modo independente da via
das MAPKs.
A ativação do fator de transcrição nuclear NF-κB via ativação dos TLRs, tal como
para as MAPK, requer a ativação de TRAF6 e do complexo TAK1/TAB, que ativam o
complexo IKK formado por IKK-b, IKK-a e NEMO (Kaway, Akira, 2011; Newton, Dixit,
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2012). Por seu turno, a ativação do complexo IKK induz a forsforilação de IkBa, uma
proteína inibitória. Como consequência da fosforilação, IkBa é ubiquitinizado e degradado,
liberando a subunidade p65. Já a fosforilação de p105, precursor de p50, pelo complexo IKK
promove a liberação de p50 que, juntamente com a p65, translocam-se para o núcleo e
iniciam a transcrição de citocinas.
A análise da ativação do fator de transcrição nuclear NF-κB no pulmão de
camundongos neonatos selvagens 24 h após a exposição destes a 1,2-NQ, indica um aumento
significativo na translocação de NF-κB em relação ao grupo controle. Corroborando nossos
achados, Hirota et al. (2008) mostram que a breve tratamento da cultura de eosinófilos
humanos com a solução de PED induziu a ativação do NF-κB, associado ao aumento de
MCP-1, IL-8 e quimiotaxia mediada por eotaxinas. De acordo com nossos dados, Totlandsda
et al. (2010) observaram que a incubação (2 e 4 h) da cultura de células do epitélio brônquico
humano com concentrações crescentes de PEDs induz, de forma dose e tempo dependentes, a
elevação da concentração de citocinas (IL-6, IL-8) e maior fosforilação de p65-NF-κB,
independentemente da ativação de ERK1/2 e JNK.
Coletivamente, esses resultados sugerem que a ativação do complexo TLR4-MyD88
por alguns MP ambientais e contaminantes como a 1,2-NQ nas vias aéreas de roedores
envolve a ativação subsequente do NF-κB, e diminuição da ativação de AP-1. No entanto,
dado interessante da análise das subunidades do NF-κB ativadas após exposição do poluente
1,2-NQ, mostrou um aumento da translocação nuclear somente da subunidade p50. A
ativação exclusiva de p50 pelo composto 1,2-NQ sugere a formação de homodimeros
(p50/p50) e não de heterodimeros (ex.: p50/p65). Nesse contexto, estudos de longa data
mostram que heterodimeros p50/p65, quando ativados, estimulam a transcrição do NF-κB.
Em contrapartida, a ativação de homodimeros p50/p50 suprime a transcrição de NF-κB.
Postula-se que, a ausência do domínio de ativação do NF-κB no homodímero p50, seja
responsável pela inibição da transcrição (Kang et al., 1992; Udalova et al., 2000; Ten et al.,
1992).
Alguns estudos sugerem que a ativação da subunidade p65 é necessária para o
aumento do perfil Th1 e diminuição do perfil Th2 (Aronica et al., 1999; Sica et al., 1997).
Ainda, camundongos transgênicos da proteína inibitória IkBa e portanto resistentes a sinais
que induzem a degradação de IκBa e consequente liberação a subunidade p65, exibem menor
capacidade de respostas Th1 (Aronica et al., 1999). Em parte, achados de Sasaki et al. (2009)
corroboram nossos achados, nos quais eles verificaram que células T tratadas com PED ou
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formaldeído apresentaram, após reestimulo (CD3/CD28), aumento na sinalização da MAPK
(p38, ERK1/2 e JNK) e de c-MAF em contraste com a supressão da sinalização de NF-κB,
sugerindo que ambos poluentes promovem o aumento da polarização Th2 e supressão da via
Th1. Coletivamente, esses resultados nos fornecem evidências que o composto 1,2-NQ
estimula respostas Th2-mediadas, ao contrário da menor ativação da via Th1, possivelmente
devido a modulação negativa pelo NF-κB inibitório (p50/p50).
A forma de reconhecimento, direto ou indireto, dos contaminantes ambientais como os
1,2-NQ pelos TLRs, ainda é obscura. Dada a semelhança estrutural da 1,2-NQ (dois anéis
benzênicos e grupos carbonílicos) com os ligantes sintéticos de TLR (ex.: imidazoquinolina),
a possibilidade dessa quinona interagir diretamente com os TLR é uma suposição atraente e
que não pode ser descartada. No entanto, somente analises adicionais, como o ensaio de
binding poderão esclarecer essa hipótese.
No entanto, dentre as teorias que tentam explicar a ativação da sinalização intracelular
mediada por TLR, por interferência dos poluentes, está o aumento da concentração de
proteínas endógenas, tal como as HSPs, como consequência da ampla geração de EROs e
espécies reativas de nitrogênio (ERNs) após a exposição a MPs. A saber, as proteínas HSPs
compreendem uma grande família de proteínas evolutivamente conservadas que
originalmente foram descobertas como proteínas induzidas por calor, bem como por outros
estímulos que levam ao estresse celular, como compostos químicos e inflamação (Meyer e
Silva, 1999). De fato, um estudo de Tong e Luo (2000), identificaram um aumento
significativo de HSP70 em soro de pacientes asmáticos.
Diversos estudos mostram, que a exposição das células à níveis aumentados de
peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion superóxido (•O2-), ou citocinas pró-inflamatórias,
resulta em perturbações nos processos de dobramento e moldagem de proteínas,
fisiologicamente realizados pelas HSP (ex.: HSP70). Tal desarranjo induz resposta mediada
pelo aumento da síntese de HSP, sendo primeiramente uma resposta protetora, a fim de
reduzir danos ao organismo. Entretanto, altas concentrações de HPS e de proteínas
desdobradas, levam à indução de genes inflamatórios (ex.: ATF-6 [activating transcription
fator 6]) e a piora da inflamação (Meyer, Silva, 1999; Hauet-Broere et al., 2006)
Alternativamente, é sabido que as HSP atuam como ligantes endógenos, particularmente
ativando células do sistema immune inato via estimulação dos TLR2 e TLR4 e, também das
CD91, CD40 e CD14 ou mesmo em APC (Quintana, Cohen, 2005).
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Desta forma, estabelecer a possível participação das proteínas endógenas de choque
térmico, no mecanismo da exacerbação da inflamação alérgica em camundongos expostos a
1,2-NQ na fase neonatal nos pareceu relevante. Tal como no estudo de Tong e Luo (2000),
observamos neste estudo, que a exposição de camundongos neonatos selvagens à 1,2-NQ,
aumentou a expressão proteica de HSP70, sem afetar a expressão de HSP60 e HSP90 no
pulmão dos animais. Semelhante ao encontrado pelo grupo, Becker et al. (2005) revelaram
que linhagem de células epiteliais e macrófagos expostos ao MP, apresentaram aumento da
concentração de IL-8 e da expressão (RNAm) de HSP70, TLR2 e TLR4.
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CONCLUSÃO

Em resumo, os dados deste estudo nos permitem propor as seguintes conclusões (veja
Figura 27):
i)

O composto 1,2-NQ, quando administrado na fase neonatal de camundongos, leva ao
aumento de proteínas ativadas por estresse, e.x.: HSP70, conhecida ligante endógena
do TLR4 (e outros);

ii)

A seguir, inicia-se o recrutamento da molécula MyD88 (e alternativamente TRIF) que,
subsequentemente ativa o mecanismo molecular do TLR4 (via TRAF6/TAK1/TAB);

iii)

Estimulado a cascata de sinalização intracelular, ocorre a ativação dos fatores de
transcrição (GATA3, T-bet e NF-κB inibitório [p50/p50] e diminuição de AP-1), que
posteriormente modulam genes para citocinas/quimiocinas, bem como para fatores de
crescimento celular, que contribuem para amplificação das respostas celulares na
vigência do contato secundário (ex.: OVA; fase tardia);

iv)

Na fase neonatal, o contato com a 1,2-NQ ativa (direta/indiretamente) a via de
sinalização TLR4-MyD88, o qual interfere na maturação de células da imunidade
inata/adaptativa. Isto leva à sensibilização (primmer) e amplificação de populações
celulares (ex.: CD11c+, linfócitos) e moléculas co-estimuladoras;

v)

Tais dados contribuem para a compreensão do elevado índice de doenças alérgicas em
crianças residentes em grandes centros urbanos como São Paulo.
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Figura 28 - Hipótese da sinalização desencadeada após exposição da 1,2-NQ em
camundongos neonatos.

A exposição de camundongos neonatos ao composto 1,2-NQ (Ia), ou a indução de compostos endógenos por
este (Ib), ativam o TLR4, presentes na superfície de APC (ex.: DCs) e recrutam a molécula MyD88 e/ou TRIF
(Ic). Este processo inicia uma cascata de sinalização intracelular que resulta na ativação de fatores de transcrição
(ex.: GATA3, T-bet e NF-kB), que modulam genes de citocinas/quimiocinas, diferenciação e crescimento
celular, e amplificam populações de células (Id). Após o contato com um segundo alérgeno (ex.: OVA), a
população ampliada de APCs (Ie), responderá de forma proeminente na indução da resposta Th2, o que resultará
na exacerbação do processo alérgico (If). Paralelamente, a 1,2-NQ (IIa) ou compostos endógenoc (IIb), via
ativação de TLR4, interfere na maturação de células da imunidade inata/adaptativa e sensibilizam populações de
células (ex.: linfócitos; IIc). Na vigência do segundo agente lesivo (Ie) as células já primadas induzem a
polarização celular (Th1 e Th2) e exacerbação da inflamação alérgica (If).
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