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RESUMO 

Florenzano J. Exposição precoce ao poluente 1,2-naftoquinona (1,2-NQ) e a 
susceptibilidade diferencial à inflamação pulmonar em camundongos C57BL/6 machos 
e fêmeas [Dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

Evidências sugerem que fatores hormonais bem como ambientais parecem influenciar 

no grau de inflamação alérgica de indivíduos (ou da prole). Neste sentido, estudo prévio 

do grupo demonstrou que a exposição de camundongos neonatos ao poluente ambiental, 

1,2-naftoquinona (1,2-NQ), encontrado nas partículas de exaustão do diesel (PED), 

potencializou a inflamação alérgica nas vias aéreas desses animais na fase adulta. Neste 

estudo, o objetivo foi avaliar a influência da exposição precoce ao poluente 1,2-NQ na 

resposta inflamatória alérgica em camundongos C57BL/6, na fase da puberdade, em 

ambos os gêneros, machos e fêmeas. Foram utilizados animais obtidos do Biotério 

Local mediante a aprovação do Comitê de Ética ICB/USP. Parâmetros funcionais e 

inflamatórios foram avaliados em diferentes grupos experimentais após 43 dias da 

exposição a 1,2-NQ. A exposição de camundongos fêmeas e machos a 1,2-NQ não 

promoveu diferenças na hiperreatividade (HR) nas vias aéreas destes frente à 

metacolina (MCh) quando comparado aos respectivos grupos controles. Porém, a HR 

foi maior nas fêmeas alérgicas, tanto na ausência quanto presença da 1,2-NQ. A 

exposição precoce de camundongos machos, mas não fêmeas, a 1,2-NQ + OVA/OVA, 

levou ao aumento significativo do influxo de leucócitos (eosinófilos) no pulmão, sangue 

e medula óssea em relação aos respectivos grupos controles do mesmo gênero e também 

das fêmeas. De forma semelhante, concentrações de IL-4, IL-5, IL-13 e INF-  foram 

mensuradas no pulmão, enquanto IgE aumentado foi detectado no sangue periférico 

desses animais. Ademais, o aumento da atividade da enzima antioxidante catalase foi 

observada no grupo 1,2-NQ + OVA/OVA de animais fêmeas, mas não no respectivo 

grupo de machos. Considerando que o aumento da atividade da catalase está associado a 

ausência de exacerbação da resposta inflamatória em fêmeas jovens, mas não em 

machos, sugerindo que o aumento da atividade da catalase constitui um fator anti-

oxidante de controle da exacerbação da resposta inflamatória alérgica frente a exposição 

neonatal ao poluente 1,2-NQ, o qual deve ser dependente de hormônios sexuais.  
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ABSTRACT 

Florenzano J. Early exposure to the pollutant 1,2-naphthoquinone (1,2-NQ) and 
differential susceptibility to lung inflammation in male and female C57BL / 6 mice 
[Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2011. 

Evidence suggests that hormonal factors and environmental seem to influence the 

degree of allergic inflammation of adult individuals (or offspring). Previously, the group 

showed that exposure of neonatal mice to environmental pollutant, 1,2-naphthoquinone 

(1,2-NQ), found in diesel exhaust particles (PED), enhanced the allergic inflammation 

in the airways of these animals in adulthood. In this study, the aim was to evaluate the 

influence of early exposure to the pollutant 1,2-NQ in the allergic inflammatory 

response in C57BL / 6, during puberty in both males and females mice. Animals were 

obtained from the Local Animal House with the approval of Local Ethics Committee of 

ICB / USP. Functional and inflammatory parameters were assessed in different 

experimental groups after 43 days of exposure to 1,2-NQ. The exposure of female and 

male mice to 1,2-NQ did not influence the airways hyperreactivity (HR) evoked by 

methacholine (MCh) compared to respective control groups. However, HR was higher 

in allergic females mice in both the absence and presence of 1,2-NQ. Early exposure of 

male mice treated with 1,2-NQ + OVA / OVA, but not females, led to significant 

increase in the influx of leukocytes (eosinophils) in the lung, blood and bone marrow in 

comparison to respective control groups of the same gender and also females. Similarly, 

concentrations of IL-4, IL-5, IL-13 and INF-

increased IgE was detected in peripheral blood of these animals. Furthermore, increased 

activity of the antioxidant enzyme catalase was found in female mice group treated with 

1,2-NQ + OVA / OVA, but not males. Considering that increase of catalase activity is 

associated of exacerbation to inflammatory response in young females but not males, 

we suggest that increase activity of this enzyme  may constitute a anti-oxidant factor to 

control the exacerbation of the allergic inflammatory response by previous exposure 

1,2-NQ, which should be dependent on sex hormones.  
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1 I�TRODUÇÃO  

 

1.1 Asma: papel dos hormônios sexuais 

A asma é uma doença inflamatória crônica que atinge preferencialmente as vias 

aéreas inferiores: traquéia, brônquios e pulmões, cujas características principais incluem 

obstrução do fluxo de ar e hiperresponsividade brôquica (HRB). Ademais, são comuns as 

alterações no epitélio brônquico (descamação), alterações mesenquimais (ex.: 

espessamento da lâmina basal), hipersecreção mucosa, hipertrofia das glândulas 

mucosas e aumento das células caliciformes que, por fim, contribuem para o aumento 

de secreção intraluminal, e obstrução das vias por, também, excesso de muco e 

angiogênese (Pascual e Peters, 2005; Mauad et al., 2007; Boulet e Sterk, 2007; Rock et 

al., 2010). Tudo isto resulta de uma somatória de alterações celulares, vasculares e 

bioquímicas (alterações inflamatórias), que compreendem: vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular (congestão da microvascularização brônquica) e 

extravasamento plasmático dos vasos para o interstício e luz das vias aéreas (edema), 

intensa infiltração de células inflamatórias nos brônquios, predominantemente 

eosinófilos, linfócitos Th2 e células apresentadoras de antígeno (APCs), como as células 

dendríticas (CDs) e macrófagos. Além disto, os neutrófilos, linfócitos T CD4+, 

mastócitos e mediadores inflamatórios (ex.: histamina, citocinas do tipo Th1 e Th2, 

quimiocinas, prostaglandinas D2 [PGD2], tromboxanos A2 [TXA2] e cisteinil 

leucotrienos [LTC4, LTD4]) e fatores de crescimento, tais como o fator estimulante de 

colônia de macrófago/granulócito (GM-CSF) e o fator de transformação do crescimento 

beta (TGF-  participam desse processo inflamatório (Garcia et al., 2005; Kallinich et 

al., 2005; Bradding et al., 2006; Kay, 2006). 

Os mediadores inflamatórios exercem um papel crítico no desenvolvimento da 

asma, pois contribuem para promover lesões no epitélio brônquico e, por conseguinte, 

agravam o quadro de HRB, levando à disfunção das vias aéreas (Amin et al., 2000; Kay, 

2005) e indução do processo de remodelamento (Global Initiative for Asthma, 1995; 

Cohn et al., 2004). Esse último ocorre em decorrência de repetidas lesões nas vias 

aéreas, podendo levar à metaplasia das células epiteliais, hipoplasia (incapacidade de 

diferenciar-se) de células basais ou hiperplasia de células caliciformes (Ordoñez et al., 



2001). Na vigência do processo de remodelamento, algumas proteínas como as 

proteínas da matriz extracelular (ECM), procolagenase III (precursor maduro para 

colágeno III), proteoglicanos (lumican) e glicoproteínas (tenascina) depositam-se na 

membrana basal reticular (Roche et al., 1989) e na mucosa brônquica (Wilson e Li, 

1997; Roche et al., 1989; Jeffery et al., 1992; Laitinen et al., 1997; Huang et al., 1999) 

e, assim, influenciam a função celular no que se refere aos mecanismos de adesão, 

diferenciação e sobrevivência das células (Anwar et al., 1993; Murphy-Ullrich, 2001). 

Os eosinófilos desempenham um papel relevante na asma brônquica. De fato, 

proteínas granulares eosinofílicas, assim como a proteína básica maior de eosinófilos e 

peroxidase eosinofílica, causam mudanças histopatológicas nas vias aéreas, dentre elas 

estreitamento reversível destas (HRB) (Gleich et al., 2000; Gleich, 2000). 

Adicionalmente, as células Th2 estimulam o influxo de eosinófilos via mecanismo 

dependente da liberação das citocinas interleucinas 4 e 5 (IL-4 e IL-5) (Garlisi et al., 

1995). A IL-5 é o principal fator de crescimento dos eosinófilos, atua na diferenciação 

de precursores eosinofílicos (Sanderson, 1992) bem como na sensibilização (priming) 

destas (Sehmi et al., 1992). Ainda, ela favorece a sobrevivência dos eosinófilos nos 

tecidos (Rothenberg et al., 1989). A IL-4 também estimula o crescimento de mastócitos 

além de favorecer o crescimento e ativação dos eosinófilos (Kindt et al., 2007). 

À semelhança dos eosinófilos, a imunoglobulina E (IgE) representa um 

indicador importante das doenças alérgicas (Peng, 2009 ; Rage et al., 2009), pois além 

de influenciar diretamente a iniciação e propagação da cascata e resposta inflamatória 

(Buhl, 2005), a IgE também atua como um regulador crítico de respostas Th2. Nesse 

caso, isso ocorre devido ao aumento de afinidade da IgE por receptores específicos 

(Fc  (Peng, 2009). 

Em geral, a asma pode ser dividida em asma extrínseca (ou atópica) e intrínseca 

(ou não atópica): a forma extrínseca ocorre mediante a sensibilização inicial para 

antígenos inalatórios e químicos (Husain et al., 2007; Mathias et al., 2009) e, neste caso, 

depende da ativação de linfócitos Th2 e do aumento da gênese de IL-4 e IL-5 (Virchow 

et al., 1995; Humbert et al., 1996), as quais estimulam a produção de IgE pelas células 

B. Já na forma intrínseca, predomina a ativação de parâmetros distintos, que depende da 

produção de IL-5, IL-2 e interferon gama (INF- -4, o qual é 

incompatível com parâmetros típicos de resposta Th2 (Walker et al., 1992, 1994).   



Evidências experimentais e clinicas mostram que o aumento da biossíntese 

dessas citocinas na asma bem como das citocinas inflamatórias IL- L-6, fator de 

necrose tumoral alfa (TNF- - Lang et al., 2002) pode ser suprimida pela IL-10, 

cuja produção depende da ativação de monócitos e macrófagos ativados. Pode ser 

também produzida por células T auxiliares e por células B. Além disto, a IL-10 possui 

característica pleiotrópicas, ou seja, atua sobre muitos tipos celulares como agente 

imunossupressor na asma (Takanashi et al., 1999). 

Curiosamente, vários, porém controversos, estudos mostram que a resposta 

inflamatória alérgica pode ser distinta entre os gêneros masculino e feminino nas 

diferentes fases da vida. Por exemplo, entre a idade de 2 a 17 anos, a asma prevalece no 

sexo masculino, enquanto após a puberdade, essa doença afeta, pelo menos três vezes 

mais, o sexo feminino (Balzano et al., 2001; Schatz et al., 2006). No entanto, Vink et al. 

(2010) observaram em ambos os sexos que, da infância até o início da puberdade (11 

anos), as respostas inflamatórias alérgicas foram idênticas entre os gêneros feminino e 

masculino. Cabe ressaltar, porém, que após os 16 anos de idade, a taxa de incidência da 

asma foi maior no sexo feminino. Corroborando tais evidências, estudos experimentais 

em modelo animal de asma mostram que camundongos fêmea exibiram maior resposta 

inflamatória alérgica nas vias aéreas do que os machos (Corteling e Trifilieff, 2004; 

Melgert et al., 2005).  

Aproximadamente 33 a 52% de mulheres asmáticas apresentam piora do quadro 

inflamatório antes ou durante a menstruação (Ensom et al., 1999). Acredita-se que os 

hormônios femininos (estrógeno e progesterona) potencializam indiretamente a resposta 

inflamatória, porque são capazes de estimular a diferenciação de linfócitos Th naïve 

para Th2 (Miyaura et al., 2002) bem como aumentam a biogênese de IL-4 e IL-5 

(Piccinni et al., 1995; Lambert et al., 2005). Curiosamente, em camundongos macho 

alérgicos tratados com progesterona, a resposta inflamatória eosinofílica foi bem mais 

intensa do que em animais alérgicos não tratados (Hellings et al., 2003), reforçando 

assim o papel pró-inflamatório (protetor) dos hormônios femininos. De fato, outros 

autores observaram que quando camundongos fêmea ovarectomizadas foram 

sensibilizadas com ovalbumina (OVA), a inflamação alérgica pulmonar foi 

significativamente menor do que nos animais não operados. No entanto, na vigência do 

tratamento com o benzoato de estradiol, os animais exibiram resposta inflamatória 

alérgica parcial (Riffo-Vasquez et al., 2007). Isto sugere que a reposição hormonal 



restaura a função fisiológica do mecanismo inflamatório nos animais. Cabe acrescentar 

que, em estudo in vitro de cultura de células endoteliais da mucosa nasal de pacientes 

com rinite alérgica, -estradiol e progesterona a essa cultura aumentou a 

adesão e degranulação eosinofílica. Em contrapartida, a adição de testosterona à mesma 

cultura celular inibiu o efeito de maior adesão e degranulação.  

No contexto da asma e a influência dos hormônios sexuais, cabe acrescentar o 

papel importante das citocinas (Oliveira et al., 2007). Achados desses pesquisadores 

mostram que ratas ovarectomizadas submetidas à inflamação alérgica experimental 

exibiram aumento da concentração de IL-10 no lavado broncoalveolar (LBA) e na 

medula óssea (MO). Por outro lado, as concentrações de IL-4 e das citocinas pró-

inflamatórias (IL-1 -

vigência do tratamento desses animais com o estradiol previamente ao estímulo 

alérgico, o influxo eosinofílico aumentou marcantemente no LBA. Quando o tratamento 

foi realizado com a progesterona, esses autores observaram o mesmo parâmetro 

anterior, ou seja, redução significativa do influxo de eosinofílos no LBA, mostrando 

claramente o papel diferencial de ambos hormônios femininos na inflamação alérgica 

pulmonar experimental. 

 

1.2 A poluição e o seu impacto sobre a saúde de crianças e neonatos 

A poluição do ar é o resultado da alteração das características físicas, químicas e 

biológicas normais da atmosfera, de forma a causar danos ao ser humano, à fauna, à 

flora, aos materiais, ou restringir o pleno uso e gozo da propriedade, ou afetar 

negativamente o bem-estar da população (http://www.universoambiental.com.br). Nesse 

sentido, agências reguladoras, dentro e fora do país, estabelecem níveis de referência, 

também denominado padrão de qualidade do ar, para diferenciar a atmosfera poluída da 

atmosfera não poluída. No Brasil, tais padrões são estabelecidos pelo órgão consultor do 

governo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com base na resolução 

no 03, de 28 de junho de 1990. 

É de conhecimento que, ao longo dos anos, a poluição atmosférica piorou no 

mundo todo, mas infelizmente, poucos países consideram isso como uma ameaça à 

saúde da população. Historicamente, os primeiros relatos do impacto lesivo da poluição 



atmosférica resultante do uso extensivo da queima de carvão mineral sobre a saúde da 

população data do século XIII, na Inglaterra (Bartra et al., 2007). Relatos históricos 

anteriores, ano 79 (D.C.), mostram que a poluição ambiental oriunda da erupção 

vulcânica do Monte Vesuvius foi também responsável por danos à saúde e morte de 

indivíduos na Itália. No entanto, somente no final do século XIX surgiu na Inglaterra e 

Estados Unidos a primeira legislação para o controle da poluição do ar, primordialmente 

oriunda da queima do carvão mineral (Bartra et al., 2007). 

Em contrapartida, com a redução da contaminação do ar pela queima do carvão 

mineral, introduzia-se mundialmente o emprego de derivados do petróleo, o qual dava 

origem a outro contaminante importante do meio ambiente, as partículas de exaustão do 

diesel (PEDs). Em tese, a queima do petróleo nos motores de combustão interna deveria 

produzir apenas dióxido de carbono (CO2) e água. Porém, deficiências no processo de 

combustão do automóvel somado as impurezas no combustível, acabam levando à 

formação de vários poluentes que podem incorporar-se a outras substâncias químicas 

presentes no ar. Paralelo ao emprego difuso dos derivados de petróleo, em particular o 

diesel, o crescimento e desenvolvimento das indústrias automotivas e o surgimento das 

grandes metrópoles, que possuem em comum uma elevada frota de automóveis, foram 

também estimulados (Ring et al., 2001; Bartra et al., 2007). 

Por seu turno, aumenta a incidência de doenças alérgicas na população dessas 

metrópoles / grandes cidades, tais como São Paulo, Cidade do México e outras 

(Sandström et al., 2005; Gina, 2008; Datasus, 2009). Desta feita, a poluição atmosférica 

vem sendo considerada atualmente uma das grandes vilãs responsáveis por elevar o 

custo de Saúde na rede Pública de inúmeros países, dentre eles o Brasil (Arshad, 2005; 

Ko et al., 2007). De fato, evidências epidemiológicas sugerem que a exposição de 

indivíduos ao material particulado (MP)  

número de internações por crises pulmonares agudas e obstrutivas crônicas e, 

consequentemente, maior números de casos de óbitos (Peters et al, 1997; Peters et al., 

2001; Mccreanor et al., 2007). Outro dado curioso, refere-se ao achado pré-clínico de 

Oberdörster (2002) e Nemmar et al. (2008), os quais mostram que o MP ultrafino 

transloca-se das vias aéreas de indivíduos para a corrente sanguínea, podendo causar 

efeitos oxidativos diretos sobre a função vascular. A China, apesar de ser apontada 

como um dos principais emissores de poluição, o país ainda não possui uma política de 



controle de qualidade do ar adequada e, por conta disso, possui um dos maiores 

contingentes de indivíduos com doenças respiratórias do mundo (Wilson et al., 2008). 

As partículas de interesse da poluição do ar possuem diâmetros entre 0,01 a 100 

m, sendo estas classificadas em MP ultrafino (< 0,1 µm), fino (0,1 - 2.5 µm) e grosso 

(> 2.5 µm) (Brunekreef e Forsberg, 2005). As PEDs pertencem ao grupo do MP fino 

(0,1 - 2.5 µm) e consistem numa complexa mistura de mais de 100 compostos químicos 

orgânicos e inorgânicos divididos entre as fases particuladas e gasosas, donde pelo 

menos 40 componentes apresentam alto poder tóxico na atmosfera, tais como os 

hidrocarbonetos poliaromáticos, hidrocarbonetos alifáticos e heterocíclicos (Agência de 

Proteção Ambiental EUA, 2002; U.S.E.P.A). As fases particuladas contêm núcleos 

carbônicos capazes de adsorverem hidrocarbonetos aromáticos e cetonas aromáticas 

policíclicas e aldeídos. Dentre esses, destaca-se a substância química 1,2-naftoquinona 

(1,2-NQ), cuja concentração química para cada grama de PED é, em média, 13,7 µg 

(Cho et al., 2004). Outras quinonas também foram identificadas na superfície dos MP 

(Schuetzle et al., 1981; Schuetzle, 1983; Bolton et al., 2000).  

As quinonas são geradas via metabolismo de hidroquinonas e/ou catecois, sendo 

esses nomeados a partir de derivados de compostos aromáticos semelhantes, tais como, 

as benzoquinonas derivadas do benzeno. Já as naftoquinonas são derivadas do naftaleno 

(Bolton et al., 2000). A geração das naftoquinonas a partir do naftaleno constitui a 

principal causa dos efeitos citotóxicos e genotóxicos dessa substância sobre linfócitos e 

leucócitos mononucleares humanos (Wilson et al., 1996). De fato, evidências mostram 

que tanto as quinonas quanto seus produtos de redução (ex: hidroquinona, 

semiquinonas) são de particular interesse farmacológico e toxicológico, pois causam 

imunotoxicidade, carcinogênese (ex.: câncer de pulmão), reações de arilação eletrofílica 

de núcleos celulares, servem como agentes alquilantes e interagem com flavoproteínas 

para gerar espécies reativas de oxigênio (EROs), as quais lesam membranas celulares 

(Monks et al., 1992; Bolton et al., 2000; Cho et al., 2004) e promovem a geração de 

radicais livres (Kumagai et al., 1995). 

 

 

 



1.3 Farmacologia das partículas da exaustão do diesel e seus componentes 

Em relação ao pouco conhecimento do papel antigênico do MP, outro aspecto 

importante diz respeito à compreensão exata dos mecanismos de ação envolvidos. 

Curiosamente, a glutationa reduzida (GSH), um dos principais antioxidantes do meio 

intracelular implicado na prevenção de doenças promovidas pelo excesso de radicais 

livres ou espécies reativas tóxicas de oxigênio, está presente em baixas concentrações 

no pulmão de animais expostos as PEDs (Dong et al., 2005). 

Alguns estudos experimentais mostram que o dano celular, o processo 

inflamatório e apoptose de macrófagos podem ocorrer devido a exposição as PEDs e 

aos compostos nelas adsorvidos, como a 1,2-NQ. Por exemplo, segundo Lim et al. 

(1998), a administração intratraqueal (i.tr.) das PEDs em camundongos aumentou a 

atividade da enzima P450 redutase, a qual é responsável pelo aumento da produção de 

O2
-. Outro estudo in vitro demonstrou que as PEDs diminuiram a atividade da 

superóxido dismutase (SOD) e da glutationa e, paralelamente, reduziram a atividade da 

enzima antioxidante catalase. Isto resultou em menor produção de agentes oxidantes, 

indicando um dos mecanismos pelos quais as PEDs causam dano celular, possivelmente 

devido a capacidade dessas partículas neutralizarem agentes oxidantes ((Mori et al., 

1996; Pandya et al., 2002). 

Outro importante aspecto a ser mencionado diz respeito ao pouco conhecimento 

da toxicidade dos diferentes compostos químicos presentes nas fases particulada e 

gasosa das PEDs sobre o desenvolvimento da resposta inflamatória (alérgica ou não) em 

indivíduos neonatos e jovens nascidos de mães saudáveis. Embora ainda não exista um 

consenso reconhecido sobre o efeito direto da poluição atmosférica no desencadeamento 

da asma e outros efeitos adversos na saúde de infantes, a literatura epidemiológica e 

experimental sugere que as crianças são as mais afetadas e, principalmente, aquelas com 

doenças respiratórias (Nicolai, 2002; Ward e Ayres, 2004). Em parte, acredita-se que 

isto se deve ao fato das crianças não responderem satisfatoriamente ao tratamento 

farmacológico ou não aderirem a ele (Bush e Saglani, 2010). Ademais, os neonatos da 

espécie humana em comum com neonatos animais possuem a imunidade comprometida 

e, portanto, maior susceptibilidade ao efeito deletério da poluição ambiental sobre a 

função das vias aéreas e desenvolvimento pós-natal (Venn et al., 2001; Hamada et al., 

2007; Hougaard et al., 2008). Cabe acrescentar que Strickland et al. (2009), 



investigando a teratogenicidade das PEDs em bebês, verificou uma nítida correlação 

entre esses bebês com malformação no aparelho cardiovascular e a maior exposição de 

suas mães durante a gestação à poluição ambiental. 

Por seu turno, Lichtenfels juntamente com o grupo do Prof. Saldiva (2007) 

demonstraram que ratas expostas à poluição ambiental de São Paulo, desde a fase 

neonatal, exibiram na fase adulta uma maior taxa de abortamento e menor taxa de 

fertilidade. Além disto, achados de Fedulov et al. (2008) mostram que camundongos 

fêmea (não alérgicas) prenhas, quando expostas a uma única aplicação i.tr. da suspensão 

de PEDs (ou de partículas imunologicamente inertes como o dióxido de titânio) 

induziram aumento da resposta inflamatória alérgica à OVA e HRB na prole, indicando 

que o estado de prenhez per se influencia na capacidade dessas partículas aumentarem a 

susceptibilidade da prole à tais estímulos. É bem possível que tais efeitos 

potencializadores da poluição atmosférica sejam devido a uma maior produção de 

mediadores inflamatórios, visto que estudos in vitro e in vivo demonstraram que tanto as 

PEDs quanto alguns dos seus contaminantes químicos orgânicos estimulam a 

biossíntese de citocinas (Heo et al., 2001, Devouassoux et al., 2002; Takizawa, 2004; 

Yanagisawa et al., 2006; Inoue et al., 2007; Teles et al., 2010). De fato, evidências 

experimentais mostram que a exacerbação da inflamação alérgica pulmonar frente ao 

contato prévio de animais com as PEDs ocorre em virtude da maior estimulação de 

células Th2 (Takano et al., 1997, 1998; Ichinose et al., 1998). Além disto, acredita-se 

que a exposição às PEDs afeta mecanismos antioxidantes nas vias aéreas (Behndig et 

al., 2006) bem como aumenta as concentrações séricas de citocinas inflamatórias (IL-6 e 

TNF- ) (Törnqvist et al., 2007). 

Segundo Hamada et al. (2007) a exposição de camundongos neonatos ao MP 

fino rico em metais de transição (ROFA) promoveu aumento da resposta inflamatória 

alérgica, das concentrações de IgE e IgG e HRB à metacolina (MCh) na fase juvenil 

desses animais, indicando um aumento da susceptibilidade destes ao desenvolvimento 

da asma, independentemente do estímulo antigênico. Isto é curioso e acresce à literatura 

que o MP fino atua como potente fator adjuvante ou co-fator para o início (ou aumento) 

da sensibilização à resposta alérgica, pois o conhecimento prévio de acordo com a 

literatura é que a asma materna e/ou a exposição materna à alergenos constituem os 



principais fatores de risco para o desenvolvimento da asma na infância (Fujimaki et al., 

1997; Jones, 2002; Liu et al., 2009).

Contudo, nesse contexto, um importante aspecto a ser questionado diz respeito 

ao pouco conhecimento da toxicidade dos diferentes compostos químicos presentes nas 

fases particulada e gasosa das PEDs sobre o desenvolvimento da resposta inflamatória 

alérgica ou não nas diferentes fases da vida. Nesse sentido, resultados do grupo 

mostraram que a co-injeção i.tr. de 1,2-NQ com as PEDs em vias aéreas de ratos adultos 

in vivo causou hiporreatividade na traquéia e brônquio isolados desses animais, bem 

como intensificou a inflamação nas vias aéreas (inferiores e superiores) quando 

comparado com o efeito das PEDs isoladas, sugerindo que a 1,2-NQ exerce um papel 

lesivo importante na composição das PEDs e, de acordo com os achado deste grupo, os 

efeitos observados dependem, pelo menos em parte, de mecanismos neurogênicos 

(Teles et al., 2010; Oliveira et al., 2007). 

Ainda em relação ao efeito deletério da 1,2-NQ na composição das PEDs sobre a 

saúde de neonatos e jovens, os estudos são escassos até o presente momento. No 

entanto, recente estudo do nosso laboratório mostrou que a exposição aguda de 

camundongos neonatos ao poluente isolado 1,2-NQ promoveu na fase adulta desses 

animais aumento marcante da resposta alérgica frente à OVA. Ao contrário, quando 

animais adultos foram expostos ao mesmo poluente, a resposta inflamatória alérgica não 

foi potencializada. Isto sugere que a exposição previa de camundongos, na fase 

neonatal, induziu alteração na resposta imunológica desses animais. Tal resposta foi 

consistente com a elevação da biossíntese de células inflamatórias, citocinas Th2, INF-

4 e IgE bem como maior apresentação antigênica e aumento da população de 

CDs (CD11c+CD8a+) (Santos et al., 2009). Esses achados contribuem com a sugestão 

de que o contato de indivíduos, na fase neonatal e não somente no útero, com a poluição 

atmosférica e, em particular, com a 1,2-NQ, sensibilizou o sistema imunológico, de 

alguma forma, causando potencialização da resposta inflamatória nas vias aéreas e/ou 

tolerância neonatal do sistema imune desses animais, um fenômeno capaz de interferir 

grandemente com o balanço local e sistêmico da imunidade Th2, independentemente do 

estímulo antigênico prévio. Curiosamente, dados epidemiológicos revelaram que, muito 

embora a poluição do ar na Alemanha foi reduzida, os casos de doenças das vias aéreas 

(ex.: asma) em crianças foram mais frequentes nesse mesmo período (von Mutius, 



1996), sugerindo que possivelmente na fase perinatal, as chances de se desenvolver 

doenças que dependem de fatores ambientais não podem ser ignoradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CO�CLUSÕES 

 

1. A exposição precoce (neonatal) de camundongos C57BL/6, do sexo masculino 

ou feminino, ao poluente 1,2-NQ não afetou significativamente a reatividade das 

vias aéreas destes frente à MCh na fase jovem dos animais (43 dias após); no 

entanto, promoveu resposta inflamatória nas vias aéreas das fêmeas; 

 

2. Enquanto a exposição precoce (neonatal) de camundongos C57BL/6 de ambos os 

sexos ao poluente 1,2-NQ, na vigência do segundo estímulo (OVA), aumentou na 

fase jovem destes, a reatividade das vias aéreas frente à MCh de forma 

semelhante (a qual não diferiu dos respectivos grupos alérgicos), a inflamação 

nas vias aéreas foi potencializada somente no grupo de camundongos machos;  

 

3. Paralelamente, a concentração da biossíntese pulmonar de citocinas Th2 (IL-4, 

IL-5 e IL-13) e INF- maior no grupo de camundongos macho, mas não no 

grupo das fêmeas, expostos a 1,2-NQ + OVA/OVA. Em contrapartida, nas 

fêmeas, mas não nos machos desses grupos, as concentrações de TNF- -10 

bem como a atividade de catalase aumentou significativamente no pulmão;  

 

 Conclui-se que, a ausência da resposta inflamatória no grupo de camundongos do 

sexo feminino exposto a 1,2-NQ e OVA, associado ao aumento de atividade da 

catalase, indica um possível papel anti-oxidante dessa enzima no controle da 

inflamação em fêmeas, possivelmente dependente de fatores hormônios.

 

 Isto nos leva a sugestão que o impacto da poluição do ar com poluentes, como a 

1,2-NQ, sobre neonatos pode colocar os indivíduos do sexo masculino, na fase 

juvenil, em maior risco de doenças respiratórias do que os do sexo feminino. 
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