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RESUMO
ACCETTURI, B. G. Avaliação do papel dos hormônios sexuais femininos em modelo
murino de asma experimental. 2014. 111 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
A asma é uma doença inflamatória pulmonar crônica cujo envolvimento do sistema imune e citocinas
derivadas dos linfócitos Th2 é bem estabelecido. Os hormônios sexuais femininos (HSF) alteram o
curso da asma e parecem interferir com a apresentação de antígenos, com o recrutamento de células
inflamatórias para o pulmão, com a produção de mediadores e com a função pulmonar. Levando em
consideração que mulheres asmáticas na pós-menopausa podem apresentar piora dos sintomas da
asma, neste trabalho investigamos o papel dos HSF na modulação da inflamação pulmonar alérgica
experimental previamente instalada. Avaliamos o recrutamento e a mobilização celular para os
pulmões, as alterações histológicas dos pulmões, a reatividade das vias aéreas in vitro, a mecânica
respiratória e quantificamos citocinas em amostras de explante pulmonar. Numa série paralela de
estudos, os animais alérgicos OVx foram submetidos ao tratamento com estrógeno, com progesterona
ou ambos e todos os parâmetros também foram avaliados. Os dados obtidos mostraram que a reexposição ao antígeno causou exacerbação da inflamação alérgica pulmonar nos animais alérgicos
OVx. Entretanto, estes animais apresentaram valores de reatividade traqueal semelhante ao observado
nos animais alérgicos Sham/OVx. O tratamento dos animais alérgicos OVx com estrógeno seguido do
re-desafio causou exacerbação adicional da inflamação pulmonar, mas, por outro lado, atenuou a
reatividade traqueal e também a mecânica pulmonar. O tratamento com progesterona não alterou o
número de células do lavado broncoalveolar e também atenuou a reatividade traqueal e a mecânica
pulmonar, apesar destes animais estarem com a produção de muco e colágeno acentuada. O tratamento
com estrógeno em associação com a progesterona atenuou a inflamação pulmonar aos valores
encontrados nos animais alérgicos Sham/OVx. Os dados obtidos até o momento permitem sugerir que
a carência dos HSF contribui para a exacerbação da inflamação pulmonar alérgica, da reatividade das
vias aéreas e da liberação de mediadores inflamatórios. De modo geral, o tratamento com estrógeno ou
progesterona modula positivamente a inflamação alérgica pulmonar e negativamente a reatividade das
vias aéreas, e o tratamento com ambos os hormônios modula negativamente a inflamação pulmonar.
Diante do exposto, nossos estudos apontam para uma resposta inflamatória mediada por diferentes
mecanismos inflamatórios, além da possível dissociação entre os efeitos moduladores dos hormônios
sexuais femininos sobre a resposta inflamatória, notadamente no recrutamento celular e as alterações
de mecânica respiratória.
Palavras-chave: Hormônios sexuais femininos. Asma. Reatividade das vias aéreas. Mecânica
pulmonar. Camundongos.
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ABSTRACT
ACCETTURI, B. G. Evaluation of the role of female sex hormones in a murine model of
experimental asthma. 2014. 111 p. Ph. D. thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
Asthma is a chronic inflammatory lung disease, and the involvement of the immune system and Th2
cytokines derived from lymphocytes is well established. Female sex hormones (HSF) alter the course
of asthma and appear to interfere with antigen presentation, with the recruitment of inflammatory cells
to the lung, with the production of mediators and pulmonary function. Since asthmatic women in

pre-menstrual period or post-menopausal may experience worsening of asthma symptoms, we
investigated the role of HSF in the modulation of experimental allergic lung inflammation
previously installed. We evaluated the recruitment and cell mobilization into the lungs, the
histological changes in the lungs, reactivity of the airways and quantify cytokines in samples
of lung explants. In a parallel series of studies, allergic OVx animals were subjected to
treatment with estrogen, progesterone, or both, and all parameters were also evaluated. The
data showed that re-exposure to antigen caused exacerbation of allergic lung inflammation in
allergic animals OVx. However, these animals showed values of pulmonary reactivity similar
to that observed in allergic animals Sham/OVx. Treatment of allergic OVx animals with
estrogen followed by re-challenge caused exacerbated pulmonary inflammation, but on the
other hand, attenuated tracheal reactivity and lung mechanics. The progesterone treatment did
not alter the number of cells in the bronchoalveolar fluid and also attenuated tracheal
reactivity and lung mechanics, though the production of mucus and collagen was increased.
Treatment with estrogen in combination with progesterone attenuated lung inflammation to
the values found in allergic Sham/OVx. The data suggests that the lack of HSF contributes to
exacerbation of allergic lung inflammation, airway reactivity and release of inflammatory
mediators. In The treatment with estrogen or progesterone positively modulates the allergic
lung inflammation and negative modulates the airways reactivity, and treatment with both
hormones negatively modulates airway inflammation. Our studies point to an inflammatory
response mediated by different inflammatory mechanisms, beyond the possible dissociation
between the modulatory effects of female sex hormones on the inflammatory response,
especially cell recruitment and alterations in respiratory mechanics.
Keywords: Female sex hormones. Asthma. Airways reactivity. Lung mechanics. Mice.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Fisiopatologia da asma
A asma é uma doença inflamatória pulmonar crônica, caracterizada por episódios
reversíveis de broncoconstrição, recrutamento de células inflamatórias para o pulmão, tais
como macrófagos, neutrófilos e eosinófilos e pelo desenvolvimento de hiperreatividade das
vias aéreas (GINA, 2014; HOLGATE, 2009; VAN DEN BERGE et al., 2009).
Recentes dados acerca da sua distribuição indicam que a asma é um problema de
saúde pública com aproximadamente 300 milhões de indivíduos afetados em todo o mundo.
De fato, a asma acomete pessoas de todas as idades, e quando não controlada pode deteriorar
a qualidade de vida do paciente (ENFUMOSA, 2012; GINA, 2014; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2007).
No Brasil, a incidência da asma é bastante significativa (cerca de 18 milhões de
pessoas), e é responsável por elevada parcela de absenteísmo ao trabalho (BIRNBAUN et al.,
2002). Conforme os últimos dados do DATASUS, de janeiro a novembro de 2013, a asma foi
a 2ª causa de internação hospitalar no “ranking” das internações relacionadas ao trato
respiratório e 4ª causa de internação hospitalar geral pelo SUS, levando a aproximadamente
122 mil internações e gerando um custo anual estimado em R$ 120 milhões à rede pública de
saúde (DATASUS, 2014).
Dentre os fatores que concorrem para o desencadeamento ou agravamento da asma
destacam-se os fatores predisponentes (p.e. síntese exacerbada de IgE), causais (p. e.
exposição ao pólen, ácaros, fungos, poluentes) e de contribuição, tais como a exposição à
fumaça de cigarro, infecções virais e a oscilação dos níveis de hormônios sexuais femininos
durante o ciclo sexual (GINA, 2014; PEREIRA-VEGA et al., 2012; WU; CHU, 2009).
Avaliando as características fisiopatológicas da asma é possível distinguir duas fases,
que são designadas imediata e tardia. A fase imediata ocorre quando indivíduos sensibilizados
são expostos ao alérgeno e desenvolvem desconforto respiratório que se inicia no período de 5
a 10 minutos (KUNG et al., 1990; SCHLEIMER et al., 1986). Neste período, observa-se
desgranulação de mastócitos e ampla liberação de mediadores inflamatórios, cujos efeitos
estão envolvidos com a broncoconstrição, o aumento da permeabilidade vascular e a secreção
de muco (GINA, 2012). Como consequência dos mediadores inflamatórios liberados, advém,
após algumas horas, a fase tardia, onde observamos aumento do recrutamento de linfócitos,
neutrófilos e eosinófilos para o pulmão. Estes eventos pulmonares, quando recorrentes,
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contribuem para o desenvolvimento do quadro inflamatório pulmonar crônico, onde se
verifica lesão epitelial brônquica com exposição das fibras sensoriais, hiperplasia das células
de Goblet, aumento da secreção de muco e hiperreatividade das vias aéreas (CARRILLO
DIAZ et al., 2006; MEHROTRA et al., 2009, SHUM et al., 2008). Em condições mais graves
observam-se distúrbios dos mecanismos fisiológicos de reparo das vias aéreas que resultam
no remodelamento, o qual pode se caracterizar pela deposição de colágeno, hipertrofia e
hiperplasia das células musculares lisas de bronquíolos e brônquios e pelo aprisionamento de
células inflamatórias (MURPHY; O’BRINE, 2010). Observam-se também alterações
estruturais do citoesqueleto e das paredes bronquiolares (MEHROTRA et al., 2009). Em
conjunto estas alterações podem comprometer a qualidade e a capacidade de contração e
relaxamento das vias aéreas e consequentemente, sua atividade funcional (MURPHY;
O'BYRNE, 2010; YING, 2006).
A agressão repetida ou intensa ao epitélio das vias aéreas causada pela contínua
exposição ao antígeno associada à inflamação parece ser evento chave para o distúrbio dos
mecanismos de reparo tecidual na asma. Nesse sentido, do ponto de vista de indução da asma,
a sensibilização das vias aéreas como aquela observada na reação de hipersensibilidade
imediata (tipo I) é passo inicial para o desenvolvimento da resposta imune associada à asma
(BOCHER; BUSSE, 2005; GEISSMAN et al., 2010; KOBAYASHI et al., 2009).
O processo de sensibilização de um indivíduo tem início a partir do reconhecimento
do antígeno pelas células apresentadoras de antígeno (APCs) tais como as células dendríticas
(DCs) e macrófagos (VILLADANGOS; YOUNG, 2008). A dinâmica do processo de
apresentação do antígeno inicialmente envolve sua fagocitose pela APC. Para tanto, as APCs
migram para o linfonodo drenante, processam a estrutura do antígeno para peptídeos e o
expõem para as células T (CHIEPPA et al., 2006; VILLADANGOS; YOUNG, 2008).
Portanto, no contexto da indução da resposta imune adquirida, as células dendríticas ocupam
lugar de destaque (AKIRA; TAKEDA, 2008; GEISSMANN, 2010; PALGAN et al., 2009;
STEINMANN; COHN, 2007).
Os progenitores das DCs têm origem na medula óssea e seus precursores circulantes
são denominados células dendríticas imaturas (BANCHEREAU et al., 2000). Estas células,
quando estão localizadas em órgãos não linfóides (por exemplo, no pulmão), capturam e
processam antígenos, todavia sem capacidade para apresentá-los às células T naive. Após a
captação do antígeno as DCs imaturas sofrem alterações no seu padrão morfológico e
funcional que resultam num estado de transição de uma célula captadora para uma célula
apresentadora de antígeno (KELLER, 2001). É interessante notar que as DCs imaturas são
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potentes em fagocitar, mas apresentam baixos níveis de expressão de MHC de classe II e de
moléculas co-estimuladoras (CD-40, CD-80, CD-86). Por outro lado, quando atingem seu
estado maduro, as DCs alteram seu estado conformacional, aumentam a expressão de
receptores para quimiocinas, superexpressam moléculas como o MHC de classe II, CD 40,
CD 80 e CD 86 e tornam-se aptas a estimular células T naive (FRICK et al., 2010; REIS E
SOUZA, 2006; WILSON et al., 2004).
A interação das células dendríticas com os linfócitos T naive é evento essencial na
montagem da resposta imunológica. Antígenos uma vez processados podem implicar na
liberação de citocinas pelas células dendríticas, as quais medeiam a diferenciação da célula T
naive para, no caso da asma, um perfil Th2 (AKIRA; UEMATSU; TAKEUCHI, 2006;
RADHAKRISHNAN et al., 2007; WILLART; HAMMAD, 2010).
O direcionamento das respostas Th1/Th2 é um importante fator durante processo
alérgico observado em pacientes asmáticos. Nesse contexto, linfócitos Th1 são capazes de
gerar citocinas (como o IFNγ) contra patógenos intracelulares, que podem suprimir a função
das células Th2. Contrariamente, citocinas derivadas de linfócitos Th2 como a IL-4 e a IL-13
são capazes de suprimir a resposta Th1 (KIM et al., 2013).
As citocinas são glicoproteínas que regulam processos como crescimento e a
diferenciação celular, o processo inflamatório, a resposta imunológica e o reparo tecidual
(NICOD, 1993; SCHUIJS et al., 2013). Na inflmação de origem alérgica, as citocinas IL-1β,
IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 ocupam lugar de destaque (SCHUIJS et al., 2013)
A IL-1β é uma citocina inflamatória implicada na ativação das células T e B, na
indução de outras citocinas regulatórias e induz a formação de moléculas de adesão
endotelial, mecanismo essencial para migração celular nos tecidos inflamados (DINARELLO,
2011; QAMAR; RADER, 2012).
O TNF-α é liberado rapidamente após o estímulo inflamatório e tem importante papel
na adesão de leucócitos a células endoteliais, no recrutamento celular e na indução de
hiperreatividade das vias aéreas. É produzido principalmente por fagócitos mononucleares,
células NK e células T (DINARELLO, 2011).
A liberação de mediadores como a IL-1β e o TNF-α durante o processo inflamatório
provoca estímulos que são transmitidos ao sistema nervoso central e causam a liberação de
Ach, a qual se liga a receptores nicotínicos presentes nas células inflamatórias e inibem a
síntese de citocinas pró-inflamatórias. É a chamada via colinérgica anti-inflamatória
(JONHSTON; WEBSTER, 2009; WANG et al., 2009).
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A IL-5 está relacionada à inflamação mediada por eosinófilos. Sabe-e que a IL-5 atua
na diferenciação, recrutamento, ativação e sobrevida destas células (KOTSIMBOS, 1997;
SCHUIJS et al., 2013).
A IL-13 também é sintetizada por diversos tipos celulares como células T, mastócitos
entre outras, e está associada a produção de IgE e hiperreatividade das vias aéreas
(HOLGATE, 2009).
Por fim, a IL-10 é produzida por monócitos, macrófagos, células NK, células
dendríticas, eosinófilos, células B, células T e apresenta potente função anti-inflamatória ao
inibir a síntese de diversas citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (HEDRICH; BREAM,
2010).
Em condições alérgicas, quando citocinas inflamatórias como a IL-4, IL-5 e IL-13 são
liberadas pelos linfócitos Th2, interagem com linfócitos B, promovem o “switching” e
desencadeiam a síntese/liberação de imunoglobulina do tipo E (IgE) (O'BYRNE, 2013; para
revisão ver GEHA, 2003). A IgE é reconhecidamente um anticorpo anafilático que se acopla a
receptores FcƐRI presentes na membrana de mastócitos, tornando-os sensibilizados (BLANK
et al., 2003; para revisão ver GEHA, 2003).
Uma vez sensibilizados, um segundo contato do organismo com o antígeno resulta na
ativação dos mastócitos e consequente liberação de amplo espectro de mediadores
inflamatórios tais como aminas vasoativas, mediadores lipídicos, citocinas, proteases,
quimases, oxido nítrico, entre outros, cujos efeitos se associam ao aumento de permeabilidade
vascular, broncoconstrição, secreção de muco, aumento da expressão de moléculas de adesão
e recrutamento celular para o pulmão e hiperreatividade das vias aéreas. Tais eventos, em
maior ou menor magnitude, são observados na fase inicial da resposta asmática e podem
participar dos mecanismos envolvidos com o fenótipo da resposta inflamatória pulmonar
crônica (LINDSTEST; KOVANEN, 2006; NIJKAMP; FOLKERTS, 1995; TAVARES DE
LIMA et al., 1989).
No contexto da hiperreatividade das vias aéreas, vale lembrar que os eventos que
contribuem para exacerbação da contração do músculo liso das vias aéreas são muitas vezes
assistidos pela liberação de mediadores pró-inflamatórios (tais como histamina, leucotrienos,
endotelina-1) ou neurotransmissores (como neuropeptídeos e, principalmente, ACh),
(MEURS et al., 2008). O processo inflamatório pode induzir alterações importantes na micro
estrutura do parênquima pulmonar, e modificar a mecânica ventilatória e o funcionamento do
sistema respiratório como um todo (MEURS et al., 2008).
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O sistema nervoso autônomo parassimpático é um importante regulador da
contratilidade das vias aéreas. No pulmão a inervação parassimpática se dá principalmente
pelo nervo vago, e seu principal neurotransmissor é a acetilcolina (Ach). A acetilcolina se
acopla a receptores muscarínicos, notadamente nos receptores do tipo M3 promovendo
broncoconstrção, por isso, antagonistas muscarínicos são amplamente utilizados como
broncodilatadores (GOSENS et al., 2008).
Em suma, o tônus colinérgico pode ser alterado pelo aumento da estimulação aferente
por meio de mediadores inflamatórios, pelo aumento da liberação de acetilcolina pelas
terminações nervosas colinérgicas e pela expressão alterada dos receptores muscarínicos e/ou
redução dos neurotransmissores inibitórios (KANAZAWA, 2006).
Além do parassimpático, a contração do músculo liso das vias aéreas também pode ser
modulada pelo sistema NANC (sistema não adrenérgico não colinérgico). As ações
excitatórias (eNANC) são efetuadas por meio de neurotransmissores como a substância p (SP)
e a Neurocinina A (NKA), e ações inibitórias (iNANC) são mediadas por neurotransmissores
como óxido nítrico e o peptídeo intestinal vasoativo (VIP) (ALMEIDA et al., 2004; PRADO
et al., 2005).
No que diz respeito à contração muscular das vias aéreas mediada pelo sistema nãoadrenérgico não-colinérgico (NANC), o papel do óxido nítrico (NO) como neurotransmissor
endógeno e potente mediador da resposta inflamatória ocupa lugar de destaque (FISCHER et
al., 2002; JOOS et al., 2000; RICHARDSON et al., 1976).
Nas vias aéreas, o óxido nítrico está relacionado a eventos ligados à manutenção do
tônus vascular, do tônus brônquico, e exsudação plasmática, dentre outras funções
fisiológicas, como neurotransmissão, regulação da pressão sanguínea, prevenção da agregação
plaquetária, inibição da adesão de leucócitos ao endotélio, efeito antioxidante e defesa do
organismo (BARNES, 1995; BISHOP; ANDERSON, 2005).
O óxido nítrico é um gás altamente difusível, sintetizado a partir do aminoácido LArginina, substrato também utilizado na via da arginase. As vias da arginase e do óxido
nítrico podem, portanto, interferir uma com a outra em competição pelo substrato. Durante a
asma, o aumento de citocinas inflamatórias resulta na amplificação da via arginasedependente e em conseqüência, a supressão de óxido nítrico endógeno. Isso conduz a
hiperreatividade brônquica, aumento da secreção de muco e, conforme o aumento da
freqüência de exposição ao antígeno, piora da função pulmonar (BARNES, 1995; NIJCAMP;
FOLKERTS, 1995; STARLING et al., 2009).
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Alguns modelos matemáticos relacionam valores de fluxo e pressão e oferecem
parâmetros para o estudo da função pulmonar; para tanto, diversos ventiladores mecânicos
foram criados e, em conjunto, fornecem os dados que nos permitem estudar a função
pulmonar.
O flexiVent (SCIREQ®, Montreal, Quebec, Canadá) é um ventilador mecânico
utilizado na prática experimental para medir parâmetros de resistência das vias aéreas e
elastância pulmonar in vivo, em pequenos animais. De modo simplificado, o flexiVent injeta
no pulmão do animal, por meio de uma cânula endotraqueal, um volume de gás (ar
atmosférico) conhecido, onde o fluxo desse gás é obtido, matematicamente, pela derivada do
volume. A pressão gerada por esse volume é adquirida na entrada das vias aéreas do animal.
Logo, com estes três parâmetros conhecidos, os valores de resistência e elastância do sistema
respiratório podem ser calculados pelo equipamento.
O estudo dos mecanismos que regulam a inflamação pulmonar, notadamente das ações
do óxido nítrico, da reatividade in vitro e da mecânica pulmonar permitem uma compreensão
adicional da engrenagem envolvida na regulação da inflamação alérgica pulmonar e pode
contribuir para novas descobertas de intervenções terapêuticas que possam melhorar a
qualidade de vida de asmáticos.

1.2 Hormônios sexuais femininos e inflamação pulmonar
Dentre os fatores que concorrem para o agravamento dos sintomas da asma, a
oscilação dos hormônios sexuais femininos durante o ciclo sexual ocupa lugar de destaque
(PEREIRA-VEGA et al., 2012; VAN DEN BERGE et al., 2009). Existem estudos
evidenciando que, em crianças, os episódios de crise asmática são mais prevalentes em
meninos quando comparados ao observado em meninas. Por outro lado, este quadro se inverte
após a puberdade, quando se observa piora da asma em mulheres quando comparada a
homens (ANTUNES et al., 2010; CHEN, 2008; HODYL et al., 2010).
Estudo realizado por Chandler et al. (1997), estimou que 33 a 52% das mulheres
asmáticas desencadeiam piora dos seus sintomas no período pré-menstrual. Ainda, 22% das
mulheres asmáticas apresentam piora dos sintomas durante a menstruação (CHANDLER et
al., 1997, MURPHY; GIBSON 2008). Mais recentemente, Pereira-Vega et al (2010),
mostraram que mulheres adultas e de qualquer raça apresentam maior morbidade e
mortalidade por asma quando comparadas a homens, e respondem por 75% das internações
hospitalares e 65% das visitas a serviços de emergência.
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Embora a relação entre a concentração dos hormônios sexuais femininos e piora da
asma no período pré-menstrual seja amplamente discutida na literatura, há poucos trabalhos
que fazem relatam a incidência ou piora dos sintomas da asma em mulheres após a
menopausa.
Uma pesquisa realizada por Real et al. (2008), analisou a função pulmonar de
aproximadamente mil mulheres, que também responderam a um questionário sobre a saúde
respiratória. Os cientistas mediram ainda a concentração dos hormônios sexuais nas mulheres
que tinham entre 45 e 56 anos. Os resultados apontaram que as mulheres na pós-menopausa
apresentaram piora da função pulmonar e outros sintomas de problemas respiratórios.
Nesse mesmo sentido, Jensen-Jarolim e Untersmayr (2008), sugeriram que mulheres
na pós-menopausa teriam aumento na incidência de episódios de asma e que estes episódios
poderiam ser amplificados na vigência de terapia de reposição hormonal.
A terapia de reposição hormonal vem sendo utilizada por milhões de mulheres em
todo o mundo com o intuito de melhorar os sintomas da menopausa e realmente têm-se
provado benefícios com relação à função sexual, à saúde do trato urinário, osteoporose, dentre
outros (SCHIMIDT, 2012); mas relativamente pouca atenção tem sido dada ao impacto da
terapia de reposição hormonal sobre doenças respiratórias, com exceção do câncer de pulmão
(OH et al., 2010; TICCONI et al., 2013).
A percepção do envolvimento dos hormônios sexuais femininos na asma também é
referida pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde Pública do México e do Instituto
Gustave Roussy, da França, em um estudo realizado com 58 mil mulheres durante 12 anos.
Neste estudo observou-se que mulheres na pós-menopausa, sob terapia de reposição
hormonal, apresentaram maior risco para o desenvolvimento de asma, sendo o risco ainda
maior (54%) entre as mulheres sob terapia com apenas estrógeno (oglobo.globo.com, 2010).
Historicamente, os primeiros relatos acerca do papel dos hormônios sexuais femininos
na asma foram apresentados por Frank, em 1931. Este autor introduziu o conceito de asma
pré-menstrual ao reconhecer que a piora dos sintomas da asma poderia decorrer da variação
dos níveis dos hormônios circulantes observada durante o ciclo sexual feminino. Frank
observou também maior incidência de dores de cabeça, irritabilidade, agressividade e
aumento na variabilidade do pico de fluxo expiratório (PFE) no período de 2 a 3 dias que
antecedem a menstruação e identificou que a piora dos sintomas se correlacionou com a
redução dos níveis circulantes de hormônios sexuais e na urina durante o período prémenstrual.
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A partir dos achados de Frank em 1931, estudos adicionais documentaram o
agravamento dos sintomas da asma e da função pulmonar durante os períodos pré e intramenstrual em mulheres asmáticas (MURPHY; GIBSON, 2008; ROSSOLINI; CHIEFFI,
1964; STANFORD et al., 2006; TAKEDA et al., 2013; TURNER et al., 1981; UKENA et al.,
1990). A despeito do mencionado, os mecanismos envolvidos com a piora da asma em
decorrência das variações dos hormônios sexuais femininos durante as fases do ciclo sexual
não estão totalmente elucidados (HODYL, et al., 2010; OKUYAMA et al., 2008; TAKEDA
et al., 2013; VAN DEN BERGE, 2009).
Resumidamente, o ciclo sexual humano dura cerca de vinte e oito dias e é dividido em
2 fases: a fase folicular, caracterizada pelo aumento crescente da concentração de estradiol e a
fase lútea, caracterizada pelo declínio da concentração de estradiol e aumento da síntese e
liberação de progesterona. No período tardio da fase lútea, em que os níveis de progesterona
também começam a diminuir, ocorre a menstruação, fechando o ciclo (HANLEY, 1981).
Em camundongos, o ciclo reprodutivo tem duração 4 a 5 dias e é bem descrito na
literatura (GOLDMAN et al., 2007). Caracteriza-se por 4 fases bem típicas: proestro, estro,
metaestro (diestro I) e diestro (diestro II) (FREEMAN, 1988; LONG; EVANS, 1992), sendo
que a ovulação inicia-se no proestro e termina no estro (GOLDMAN et al., 2007; LONG;
EVANS, 1992; SCHWARTZ, 1964; YOUNG et al., 1941).
Nosso laboratório investiga a participação dos hormônios sexuais femininos na
modulação da inflamação pulmonar de origem alérgica (ACCETTURI, 2009; GIMENESJÚNIOR, 2013; LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2004; LINO-DOS-SANTOS-FRANCO et
al., 2013; MARTINS, 2013; RIFFO-VASQUEZ et al., 2007) e não alérgica (BREITHAUPTFALOPPA; FANTOZZI.; VITORETTI, 2014). No que tange a inflamação alérgica, os
estudos começaram a ser conduzidos em ratas a partir de 2000, e mais recentemente em
camundongos (ACCETTURI, 2009; DE OLIVEIRA et al., 2010; LIGEIRO DE OLIVEIRA
et al., 2004; LIGEIRO DE OLIVEIRA, 2000; OLIVEIRA et al., 2013; RIFFO-VASQUEZ et
al., 2007; ROCHA DA LAPA et al., 2013; RODRIGUES-SOARES, 2010). Para tanto,
usamos o modelo de imunização dos animais com o antígeno (ovoalbumina) em distintos
períodos após a remoção cirúrgica dos ovários. Nossos dados mostram que existe relação
entre a concentração circulante dos hormônios sexuais femininos e o momento em que ocorre
a sensibilização dos animais ao antígeno. Assim, a sensibilização de animais 1 dia após a
remoção dos ovários, onde a concentração dos hormônios sexuais femininos circulante está
dentro dos padrões normais, acarreta no aumento da inflamação alérgica pulmonar (LIGEIRO
DE OLIVEIRA et al., 2007). Por outro lado, quando a sensibilização ao antígeno ocorre 7
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dias após a remoção dos ovários, condição onde a concentração circulante de hormônios
sexuais femininos está abaixo de valores normais, não há desenvolvimento da inflamação
pulmonar alérgica (DE OLIVEIRA et al., 2007; LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2004). Além
disso, nossos estudos também mostraram que camundongos fêmeas quando imunizados na
presença de reduzidos níveis circulantes de hormônios sexuais femininos (causados pela
ovariectomia), tiveram redução da resistência pulmonar (RIFFO-VASQUEZ et al., 2007). As
observações acerca do envolvimento dos hormônios sexuais femininos no momento da
sensibilização dos animais poderiam sugerir importante influência sobre as células dendríticas
e moléculas co-estimuladoras durante o processo de sensibilização ao antígeno. Nesse sentido,
estudos do nosso grupo (ACCETTURI, 2009) indicaram aumento de CD80, CD86, CD40 e
MHC de classe II nas células dendríticas de animais não alérgicos com 7 dias de
ovariectomia. Ainda, tais parâmetros não alteraram quando os animais ovariectomizados
foram sensibilizados e desafiados com o antígeno. Vale lembrar que nestas condições os
animais OVx alérgicos não desenvolveram inflamação alérgica pulmonar (ACCETTURI,
2009). Por outro lado, animais falsamente operados, portanto com os ovários intactos, não
apresentaram alteração na expressão de moléculas co-estimuladoras após 7 dias da falsa
manipulação cirúrgica, todavia desenvolveram significativo aumento da expressão de
moléculas co-estimuladoras após o desafio antigênico, fato que foi acompanhado pelo
desenvolvimento de inflamação alérgica pulmonar. Visto a participação das moléculas coestimuladoras para o processamento de antígenos e desencadeamento da resposta imune,
então é possível que outros parâmetros da resposta alérgica pulmonar possam ser mediados
pelas mesmas, e que estejam sob influência dos hormônios sexuais femininos.
A análise geral dos dados obtidos em relação à interação dos hormônios sexuais
femininos com as moléculas co-estimuladors presentes na superfície das células dendríticas
permitiu sugerir que a população e o processo de maturação de células dendríticas podem ser
mediados pelos hormônios sexuais femininos. Ainda, os mecanismos envolvendo o aumento
da expressão de moléculas co-estimuladoras no baço (CD80, CD86, CD40 e MHC de classe
II), linfonodo (CD80, CD86, CD40 e MHC de classe II) e no lavado broncoalveolar (CD80,
CD86, CD40 e MHC de classe II) após o desafio antigênico dos animais aparentemente não
medeiam o recrutamento de células para o pulmão durante o processo inflamatório. Vale
lembrar que estes estudos foram conduzidos em animais ovariectomizados que posteriormente
foram imunizados e desafiados. Portanto, o aumento da expressão de moléculas coestimuladoras causado pela OVx anterior ao estímulo sensibilizante não deve se associar ao
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desenvolvimento da IAP. Neste contexto, é possível que os hormônios sexuais femininos
medeiem o curso da doença inflamatória já instalada.
É importante salientar que em cultura de células dendríticas provenientes de
camundongos fêmeas naive, a progesterona exerce efeito anti-inflamatório, enquanto o
estrógeno revela ter efeito pró-inflamatório, sugerindo um controle hormonal da atividade
funcional dessas células (JENSEN-JAROLIM; UNTERSMAYR, 2008). De fato, estudos
realizados em nosso laboratório mostraram que a progesterona atenua, enquanto o estradiol
exacerba a desgranualação de mastócitos obtidos de ratas alérgicas ovariectomizadas (DE
OLIVEIRA et al., 2007).
Em modelo onde os animais foram primeiramente ovariectomizados (ou falsamente
ovariectomizados) e sensibilizados após 7 dias do ato cirúrgico, nossos dados revelaram
aumento de citocinas anti-inflamatórias (IL-10) no explante pulmonar dos animais
ovariectomizados e aumento da geração de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-4, IL-13 e
TNF-α) no explante pulmonar de camundongos fêmeas com os ovários intactos,
(ACCETTURI, 2009).
Sabe-se que estas citocinas estão implicadas com o desenvolvimento da inflamação
alérgica pulmonar, remodelamento das vias aéreas, e nas alterações funcionais observadas no
pulmão de asmáticos. Ainda, estas citocinas favorecem a produção de anticorpos,
particularmente a IgE, contribuem para a proliferação de eosinófilos e para a ativação e
migração de mastócitos (MOSMANN et al., 1996; VENKAYYA et al., 2002; WANG et al.,
2010; WALTER et al., 2001).
É bem estabelecido que o estrógeno e a progesterona exercem seus papeis regulatórios
ligando-se a receptores específicos, conhecidos como receptores de estrógeno alfa e beta (ERα e ER-β) e receptores de progesterona (PR-A e PR-B) (ELLMAN, 2009; HEWITT et al.,
2005).
Além do trato reprodutivo, os receptores de estrógeno e de progesterona são
encontrados expressos em outros tecidos como mamas, ossos, coração, cérebro, pulmão
(COUSE et al., 1997; KEOHLER et al., 2005). Esta observação torna-se relevante em virtude
do mecanismo de ação de alguns moduladores seletivos de receptores de estrógeno como o
tamoxifeno, os quais podem atuar como antagonistas nos pulmões e agonistas em outros
tecidos, como por exemplo, nos ossos (BROSENS, 2004; SMITH, 1993).
Sabe-se que os dois subtipos de receptores de estrógeno (ER-α e ER-β) são expressos
nos pulmões, embora a expressão e o papel específico de cada um deles pareça ser diferente.
O receptor de estrógeno α parece regular a formação dos alvéolos em número e tamanho
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(MASSARO; MASSARO, 2006), enquanto o receptor β, que é encontrado em maior
densidade nos brônquios, controla a composição da matriz extracelular que, por sua vez, é
responsável pela elasticidade alveolar (IVANOVA et al., 2009).
A literatura ainda é carente quando se trata dos receptores de progesterona. Sabe-se
que tanto o PR-A quanto PR-B possuem as mesmas afinidades pela progesterona, embora o
PR-A tenha revelado efeito inibidor e o PR-B efeito ativador junto ao DNA (BROSENS,
2004; NISWENDER et al., 2002).
No que diz respeito aos receptores de estrógeno, até pouco tempo apenas receptores
nucleares haviam sido descritos, entretanto, receptores de estrógeno acoplados a proteína G
também foram identificados (JALA et al., 2012; LEVIN, 2011). Acredita-se que da ligação do
estrógeno a estes receptores de membrana advém a resposta celular não genômica, modulando
um dos mecanismos mais importantes para contração do músculo liso, que é o influxo de Ca2+
(LEVIN, 2011).
Resumidamente, em condições asmáticas, a acetilcolina liberada pelas terminações
nervosas colinérgicas liga-se ao receptor de membrana da célula muscular lisa, criando um
potencial pós-sináptico excitatório na fibra muscular. A geração de potenciais de ação tem
como evento final a liberação de Ca2+ no meio intracelular. O Ca2+ se liga com a troponina e
desencadeia uma alteração na conformação do complexo troponina/tropomiosina, levando à
ativação do ATP e ao acoplamento físico-química entre actina e miosina. Ocorre então o
deslizamento dos filamentos finos (actina) sobre os filamentos grossos (miosina) culminando
na contração da célula muscular lisa (MURRAY et al., 2013). Durante processo de
relaxamento, entretanto, há o aumento de AMP cíclico (cAMP) que estimula a PKA (“quinase
da proteína A”), estimula a PKG (“quinase da proteína G”) e diminui o Ca+ intracelular,
levando ao relaxamento (KANAZAWA, 2006).
De acordo com Towsend et al. 2012, ao se ligar em seu receptor de membrana, o
estrógeno pode interferir com a via do AMPc, reduzir de forma não genômica o influxo de
Ca+ e promover broncodilatação.
Em suma, a literatura aponta que o estrógeno pode alterar, por meio de receptores
nucleares e/ou via receptores de membrana, diversas etapas do curso da inflamação alérgica
pulmonar como, a migração celular, a geração de mediadores e também a reatividade das vias
aéreas (CARDOSO et al., 2010).
Estudos da década de 1980 e 1990 revelaram que o estradiol inibe a apresentação de
antígenos por células epiteliais e macrófagos, enquanto a progesterona exerce efeito contrário.
Ainda, observou-se que o estradiol também exerce efeito pró-inflamatório em condições
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alérgicas (DE OLIVEIRA et al., 2007; KAGNOFF, 1996; MATSUBARA et al., 2008; WIRA
et al., 2000). Wira et al. (2000), mostraram em cultura celular que o estradiol diminui a
apresentação de antígenos pelas células dendríticas, enquanto a progesterona induz maturação
e diferenciação dessas células.

Nalbadian et al. (2005), indicaram que o tratamento de

camundongos fêmeas com moduladores seletivos de receptores de estrógeno (raloxifeno e
tamoxifeno) implica na maturação e ativação de células dendríticas. Em contraste, Bengtsson
et al (2004), revelaram que o estradiol estimula as células dendríticas de maneira a causar
liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-1 e IL-4. Rettew et al. (2009), demonstraram
que o bloqueio da ligação do estrógeno a seu receptor diminui a produção das citocinas próinflamatórias. Além disso, Douin-Echinard et al. (2008), mostraram que animais deficientes
de receptores de estrógeno do tipo α apresentam reduzida expressão de MHC de classe II e
da molécula co-estimuladora CD86. Estes dados reforçam o potencial papel destes esteróides
na modulação da função das células dendríticas e na produção de mediadores. Neste sentido,
fortalece-se o conceito de que os hormônios sexuais femininos influenciam a resposta
funcional da célula T e consequentemente a resposta inflamatória (HAMMAD;
LAMBRECHT, 2008; VÉLEZ-ORTEGA et al., 2013).
É interessante notar que realmente, o envolvimento dos hormônios sexuais femininos
na atividade do sistema imune é fortalecido pelos achados de Fish (2008). Esta autora mostra
que a variação dos níveis de estrógeno e progesterona durante as diferentes fases do ciclo
menstrual interfere com o padrão das populações de linfócitos T. Segundo a autora, durante a
fase folicular do ciclo sexual, quando o nível circulante de estrógeno está elevado, observa-se
aumento do número de células T reguladoras e predomínio de resposta Th2. Em contrapartida,
durante a fase lútea, quando os níveis de estrógeno estão baixos, verifica-se predomínio da
resposta Th1 (figura 1).
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Figura 1- Envolvimento dos hormônios sexuais femininos na atividade do sistema imune

Embora os dados apresentados na literatura sobre a modulação dos hormônios sexuais
femininos no desenvolvimento da inflamação pulmonar ainda sejam conflitantes, ora
mostrando indução e ora mostrando atenuação da inflamação, é perceptível a participação
modulatória do estrógeno e da progesterona no desenvolvimento da resposta inflamatória
pulmonar. À luz destas evidências e considerando que a piora da função pulmonar é
consequência da asma, no presente estudo investigamos as repercussões da re-exposição ao
antígeno após a remoção dos ovários de animais com a asma experimental já desencadeada. O
estudo poderá fornecer subsídios para a compreensão dos mecanismos que medeiam a piora
da inflamação alérgica pulmonar em mulheres na fase pré-menstrual ou na pós-menopausa,
bem como permitirão, no futuro, propor alternativas terapêuticas para esta importante doença.
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2 CONCLUSÕES
- O re-desafio com OVA em camundongos fêmeas alérgicas OVx elevou o desenvolvimento
da inflamação pulmonar alérgica da resposta contrátil das vias aéreas,
- O tratamento com estrógeno parece piorar a inflamação pulmonar alérgica com influência na
resposta geradora de citocinas no pulmão, enquanto o tratamento com progesterona piora a
produção de muco e colágeno
- O tratamento com estrógeno em associação com progesterona parece ter efeito protetor
sobre a inflamação pulmonar neste modelo,
- O desencadeamento da resposta inflamatória parece se desenvolver por diferentes
mecanismos,
- Há uma possível dissociação entre os mecanismos inflamatórios e a magnitude da mecânica
respiratória.
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