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RESUMO
Florenzano J. Papel do receptor TRPA1 na susceptibilidade diferencial a inflamação
alérgica pulmonar em camundongos de ambos os gêneros expostos à poluição na fase
neonatal [Tese (Doutorado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2017.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevalência e mortalidade associada à asma
vêm aumentando como consequência da poluição do ar ambiente (PAA), sendo que as
opções de tratamento são limitadas e há crescente preocupação com o tratamento de
crianças. Nosso grupo demonstrou que a exposição de camundongos ao poluente 1,2naftoquinona (1,2-NQ) durante o desenvolvimento pós-natal induziu maior suscetibilidade
dos machos (mas não das fêmeas) à asma durante a puberdade, sugerindo que fatores
hormonais estão envolvidos. Dados recentes sugerem que a ativação de receptores de
potencial transitório (TRPA1) em fibras aferentes sensoriais vagal representam potenciais
alvos de PAA. O objetivo deste estudo foi investigar a intensidade do dano pulmonar
(oxidantes vs. antioxidantes) ao impacto precoce da 1,2-NQ em camundongos jovens de
ambos os sexos e, ainda, averiguar as associações entre os TRPA1 e a 1,2-NQ.
Camundongos machos e fêmeas C57Bl/6 (2-5 g) foram nebulizados por 15 min com a 1,2NQ (100 nM) durante três dias alternados. Os animais foram utilizados 24 h após a
exposição ao PAA ou na puberdade 24 h após o desafio com a ovalbumina (OVA). Após
24 h da exposição pós-natal a 1,2-NQ, somente o pulmão das fêmeas exibiu aumento da
atividade da catalase e expressão (RNAm) do Nrf2. O estímulo alérgico na puberdade de
ambos os sexos expostos a 1,2-NQ na fase neonatal aumentou a atividade das glutationa
peroxidase, redutase e S-transferase somente no pulmão das fêmeas que, diferentemente
dos machos, não mostram exacerbação da inflamação alérgica, mas exibem maior nitração
e carbonilação proteica, expressão (RNAm) da eNOS e TRPA1. A terapia farmacológica
com o HC030031, antagonista TRPA1 na puberdade reduziu a eosinofilia pulmonar dos
machos e inibiu o aumento da [Ca2+]i em cultura de neurônios do gânglio da raiz dorsal
frente a 1,2-NQ. Em conclusão, a via de sinalização regulada por TRPA1 está envolvida
na maior susceptibilidade à asma em machos jovens pré-expostos a 1,2-NQ. A ausência
deste efeito em fêmeas se deve ao aumento das defesas antioxidantes e da maturidade
pulmonar/imunológica.
Palavras-chave: Poluente, asma, hormônios sexuais, antioxidantes, TRPs, quinonas
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ABSTRACT
Florenzano J. The involvement of the TRPA1 receptor in the differential gender
susceptibility to allergic lung inflammation in mice exposed to ambient pollution
during neonatal period.
According to the World Health Organization, the prevalence and mortality associated
with asthma have increased as a result of ambient air pollution (PAA), with treatment
options being limited and increasing concern related to children treatment. We
demonstrated that the mice exposure to the PAA, 1,2-naphthoquinone (1,2-NQ),
during postnatal period induced increased susceptibility of males (but not females) to
asthma during puberty, suggesting that hormonal factors might be involved. Recent
evidences suggest that the activation of transient potential receptors TRPA1 in vagal
sensory afferent fibers acts as a potential target to PAA. The aim of this study was to
investigate the intensity of lung damage (oxidants vs. antioxidants) to the early impact
of 1,2-NQ on young mice of both sexes, and to investigate the associations between
TRPA1 and 1,2-NQ. Male and female C57Bl/6 mice (2-5g) were exposed to 1,2-NQ
(100nM) during 15 minutes over 3 alternate days. Mice were used 24 h after exposure
to PAA or at puberty after 24 h ovalbumin (OVA) challenge. After 24 h postnatal
exposure to 1,2-NQ, only females lungs showed increased catalase activity and Nrf2
mRNA expression. At puberty, the allergic stimulation of mice prior exposed to 1,2NQ from both sexes led to increased glutathione peroxidase, reductase and Stransferase activities only in female lung, which, unlike male, did not exhibit
exacerbation of allergic inflammation, but showed increased pulmonary nitration and
protein carbonylation, and increased mRNA expression of eNOS and TRPA1.
Pharmacological treatment with the TRPA1 antagonist HC030031 at puberty reduced
eosinophilia in male lung and inhibited the increased [Ca2+]i in dorsal root ganglion
neurons culture to 1,2-NQ. We conclude that the signaling pathway regulated by
TRPA1 is involved in the increased asthma susceptibility in male mice exposed to
1,2-NQ at neonatal phase. The lack of susceptibility in female might be linked to
increased antioxidant defenses and the pulmonary/immunological maturity.
Keywords: Pollutant, asthma, sex hormones, antioxidants, TRPs, quinones
!
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Anatomofisiologia e Inflamação Alérgica Pulmonar e Atividade Antioxidante
O sistema respiratório é dividido em duas partes, I) trato respiratório superior:

cavidade nasal, faringe (nasofaringe, orofaringe e laringofaringe), laringe e início da
traquéia, II) trato respiratório inferior: traquéia, brônquio primário esquerdo e direito,
pulmão, bronquíolos e alvéolos (Figura 1). O trato respiratório inferior está localizado na
cavidade torácica a qual é protegida pela caixa torácica, costelas, esterno, músculos entre
as costelas e o diafragma. O pulmão é o principal órgão do sistema respiratório, sendo
este responsável por promover trocas gasosas. Assim, o seu desenvolvimento e
maturação são de extrema importância para sobrevivência dos indivíduos logo após o
nascimento. Durante o desenvolvimento intrauterino, os pulmões adquirem mecanismos
de defesa contra hiperóxia neonatal a fim de reduzir/prevenir a apoptose de células
alveolares e, consequentemente, a lesão pulmonar logo após o primeiro contato com o
oxigênio atmosférico (Ni et al., 2015; Li et al., 2016).

Trato respiratório superior

Nasofaringe
Orofaringe
Laringofaringe

Trato respiratório inferior

Sacos alveolares

Capilares

Veia pulmonar

Alvéolos pulmonares

Artéria pulmonar
Sangue venoso
Sangue Arterial

Bronquíolos

Figura
1:
Estrutura
do
sistema
respiratório.
FONTE:
Adaptado
–
www.todamateria.com.br/sistema-respiratório/;
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/esa/cn3/biohumana/nutricion/u4_contenido/4.1.2Alveolus
Diagram.png
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Desde o período gestacional, o pulmão em desenvolvimento sofre grande
influência dos hormônios esteroides sexuais tanto maternos quanto fetal (vide revisão:
Sathish et al., 2015; Figura 2). No sexo masculino, a testosterona produzida pelos
testículos do feto auxilia na diferenciação sexual, assim como no processo de
desenvolvimento pulmonar e ramificação morfogênica; contudo, esse hormônio causa
atraso na produção de surfactante no final da gestação (Seaborn et al., 2010).
Diferentemente, o desenvolvimento alveolar pulmonar nas meninas no período fetal e
pós-natal é mais eficiente por apresentaram expressão abundante do receptor ERβ (Beyer
et al., 2003; Patrone et al., 2003). De fato, os receptores de estrógeno (ER), ao contrário
dos andrógenos, induz e acelera a maturação pulmonar bem como a formação alveolar
(Massaro et al., 2006; vide revisão Sathish et al., 2015). Apesar dos fetos do sexo
feminino possuírem pulmão menor além de reduzido número de brônquios comparado
ao sexo masculino, os fetos do sexo feminino produzem surfactante pulmonar mais cedo,
o que torna esse órgão mais rapidamente maturo nesse sexo (vide revisão: Sathish et al.,
2015).
Por conta do atraso no desenvolvimento e maturação pulmonar dos meninos, estes
exibem maior susceptibilidade às doenças que acometem as vias aéreas, como a asma, da
infância até a puberdade (de Marco et al., 2000; Soto-Ramírez et al., 2013; Wang et al.,
2017; Figura 2). Ademais, os pulmões são considerados altamente susceptíveis à
plasticidade e, portanto, o crescimento e maturação deste orgão podem ser influenciados
por interferências intra e extrauterinas, levando ao comprometimento da função. Por
exemplo, o aumento da frota de veículos automotores e a consequente exposição aos
poluentes do ar atmosférico (PAA) gerado por este e outros vêm contribuindo
grandemente de forma indireta (exposição gestacional) e direta (exposição neonatal) para
a deficiência no desenvolvimento pulmonar (vide revisão: Veras et al., 2016). Além
disto, o baixo peso corporal de neonatos, a restrição de crescimento intrauterino e a
prematuridade, consistem em importantes consequências da exposição gestacional à
PAA (Parker et al., 2011; vide revisão: Shah e Balkhair, 2011). Desta feita, estas
crianças podem apresentar hiperreatividade das vias aéreas e menor fluxo expiratório,
resultado da imaturidade pulmonar (vide revisão: Pike et al., 2012).
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Testosterona

Estrógeno
(-) Desenvolvimento pulmonar (+)
(+) Asma (-)
(-) HRB (+)
(-) Defesa Antioxidante (+)

Figura 2: Efeitos conhecidos da testosterona e estrógeno no pulmão de neonatos e crianças. O
símbolo (+) indica efeito positivo e o (-) indica efeito negativo. FONTE: Adaptado - Carey et al.,
2007.

A asma é uma doença inflamatória alérgica crônica das vias aéreas inferiores, cuja
prevalência mundial afeta em torno de 334 milhões de indivíduos (Asher e Pearce, 2014).
De acordo com dados publicados por Kuschnir et al. (2016) na Revista de Saúde Pública
do Brasil, mais de 250 mil mortes anuais em todo o mundo ocorrem como consequência
da asma. Estima-se que até 2025, outros 400 milhões de indivíduos serão acometidos pela
asma (GAN, 2014; GINA, 2015).
Caracterizada pela obstrução reversível do fluxo de ar, a asma causa lesões
epiteliais,

aumento

na produção

de

muco,

hiperplasia da

musculatura lisa,

hiperresponsividade brônquica (HRB) e remodelamento tecidual (vide revisão: Szefler et
al., 2012). Tais efeitos decorrem de uma somatória de alterações celulares, vasculares e
bioquímicas, donde predomina o aumento da liberação de fatores de crescimento, do
influxo de eosinófilos, linfócitos Th2 CD4 + (Brightiling et al., 2002), neutrófilos e
mastócitos na musculatura lisa das vias aéreas, assim como de mediadores liberados
dessas células (Azzawi et al., 1990; vide revisão: Kon e Kay, 1999; vide revisões: Lacy e
Moqbel, 2001). Nesse processo, os linfócitos Th2 CD4 + são importantes na condução da
resposta alérgica e perpetuação da inflamação crônica, que engloba resposta imunológica
aberrante (exagerada) no indivíduo asmático frente a diversos alérgenos (vide revisão:
Dunican e Fahy, 2015). Mediante a ativação dos linfócitos Th2, as citocinas interleucina 4
(IL-4), IL-5 e IL-13 são produzidas e participam ativamente do mecanismo de atração e
ativação dos eosinófilos circulantes.
Importantemente, postula-se que a patogênese da asma é bastante influenciada por
desequilíbrios nas defesas antioxidantes, favorecendo assim o aumento de compostos pró-
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oxidantes, que resulta em estresse oxidativo devido a uma maior geração de espécies
reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs). As espécies reativas são terminologias
usadas para designar moléculas que, em geral, contêm de um a quatro átomos juntamente
com uma molécula de oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura. Podem ser geradas
intracelularmente, via diferentes mecanismos, que envolvem a respiração mitocondrial,
bem como o sistema xantina/xantina oxidase ou, ainda, o sistema enzimático da NADPH
oxidase, um dos sistemas primários de geração de espécies reativas (Halliwell e Cross,
1994; vide revisão: Comhair e Erzurum, 2010).
As EROs representam um termo coletivo para definir uma grande variedade de
radicais livres de oxigênio, incluindo o ânion superóxido (O2•-) e o radical hidroxila (•OH)
ou, ainda, os radicais derivados de oxigênio, que não possuem elétrons desemparelhados,
como o peróxido de hidrogênio (H2O2), o ácido hipocloroso (HOCl) e o peroxinitrito
(ONOO-). O •OH é o mais reativo de todas as EROs (vide revisão: Mak et al., 2006). Está
bem descrito que o óxido nítrico (NO) reage rapidamente com o O2•-, ONOO-, mais
reativo que os seus precursores, sendo mais tóxico para as células do que o H2O2, O2•- e o
NO (Brunelli et al., 1995). O ONOO- constitui uma das ERNs capaz de modificar várias
biomoléculas, assim como aminoácidos, proteínas, enzimas e cofatores. Ademais, o
ONOO- é capaz de promover nitração de resíduos de tirosina, permitindo assim a
formação da proteína 3-nitrotirosina (3-NT) uma espécie reativa de nitrogênio que, assim
como as EROs,, promove efeitos deletérios nas células e membranas. A produção
excessiva de ERNs promove o chamado estresse nitrosativo, o qual também induz danos
estruturais e consequente perda de função celular (vide revisão: Chirino et al., 2006).
Nesse âmbito, derivados de células inflamatórias como o dióxido de nitrogênio, ácido
nitroso e peroxidases podem mediar a nitração de tirosina, para formar a 3-NT (Brennan et
al., 2002). Por seu turno, a nitração de resíduos de tirosina pode alterar a estrutura e
função de proteínas, indicando que a nitração proteica estar fundamentalmente associada
ao dano celular oxidativo. A significância biológica da nitração de resíduos de tirosina
favorece a formação da 3-NT em patologias diversas, atuando assim como marcador
específico de dano oxidativo via ONOO- e outras ERNs (Ahsan, 2013).
A inflamação alérgica das vias aéreas (asma) per se induz a geração endógena de
EROs e ERNs via ativação de células inflamatórias (ex.: neutrófilos, eosinófilos e
macrófagos), estruturais (ex.: endoteliais) e as células apresentadoras de antígeno (APCs)
(vide revisões: Morcillo et al., 1999; Rahman et al., 2006; Louhelainen et al., 2008; Van
der Vliet, 2011). As EROs podem reagir com o nitrito e NO e formarem as ERNs. O
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nitrito (NO2-) e o nitrato (NO3-), considerados marcadores de estresse oxidativo, são
produtos finais do metabolismo do NO, conhecidos como produtos estáveis, sendo estes
mensurados no ar condensado exalado de pacientes com asma (Corradi et al., 2001; vide
revisão: Silkoff et al., 2006) e, também, em fumantes (Balint et al., 2001). Em fumantes,
niveis elevados de NO3-, mas não de NO2-, foram encontrados no ar exalado destes.
Tanto as EROs / ERNs quanto os biomarcadores para suas produções (ex.: H2O2,
isoprostanos, resíduos de nitrotirosina) foram mensurados no pulmão de indivíduos com
asma e DPOC, bem como em modelo animal de inflamação alérgica (vide revisão: Mak e
Chan-Yeung, 2006; Park et al., 2009; vide revisão: Popov, 2011; Koskela et al., 2012),
aparentemente contribuindo para o aumento ou manutenção do processo inflamatório
(Kharitonov et al., 1994; Ganas et al., 2001; vide revisão: Rahman e Biswas, 2004).
Segundo Koskela et al. (2012), a geração de estresse oxidativo em pacientes com asma
está diretamente associada ao grau de severidade (e tosse) da doença, indicando que essas
substâncias podem atuar como marcadores da gravidade da asma. Corroborando esses
achados, altas concentrações plasmáticas de agentes oxidantes / EROs e de produtos de
peroxidação lipídica (ex.: O2•-, H2O2, HOCl e OH•) foram encontradas em pacientes com
asma (vide revisões: Caramori et al., 2004; Psarras et al., 2005). Em contrapartida, um
aumento significativo de marcadores antioxidantes foram também mensurados nos
pulmões e sangue de indivíduos (Kelly et al., 1999; Mak et al., 2006; Fabian et al., 2011;
Fitzpatrick et al., 2011) e animais (Koike et al., 2007; Konga et al., 2009) com asma e
DPOC, possivelmente na tentativa de neutralizar a toxicidade dos oxidantes.
Concentrações variáveis dos agentes antioxidantes existem quanto ao nível celular e
anatômico.
As defesas endógenas antioxidantes dividem-se em enzimáticas e não enzimáticas:
I) as enzimáticos englobam as famílias da superóxido dismutase (SOD), catalase,
glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e glutationa S-transferase (GST).
Cada família possui isoenzimas que se distribuem de forma distinta no organismo; II)
categoria não enzimática das defesas antioxidantes engloba as vitaminas E e C, betacaroteno, glicose e bilirrubina (vide revisão: Mak et al., 2006). Outros antioxidantes com
peso mais elevado incluem proteínas com grupamentos tiol oxidáveis (ex.: albumina e
proteínas), que se ligam aos metais livres, como a glicoproteína transferrina,
transportadora do íon ferro do sangue.
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O sistema glutationa é formado pela glutationa reduzida (GSH), oxidada (GSSG) e
GPx, sendo esta última a principal enzima responsável pela redução do H2O2 em H2O, via
oxidação da GSH (servindo como doador de elétrons) em GSSG que, em seguida, retorna
ao estado reduzido (GSH) por ação enzimática da GR. Essa enzima utiliza o NADPH
gerado a partir do sistema de derivação da hexose monofosfato/via pentose fosfato como
doador de elétrons. A geração de NADPH intracelular ocorre pela redução do NADP+, via
ação da glicose-6-fosfatase dehidrogenase (G6PD), enzima determinante na ação de
tamponamento do GSH citosólico (GSH/GSSG) e, portanto, nomeado antioxidante
regulatório (vide revisões: Sies, 1999; Dickinson e Forman, 2002). A GST é a grande
responsável por promover desintoxicação de xenobióticos, como compostos químicos
carcinogênicos, poluentes ambientais e agentes antitumorais, além da inativar aldeídos
endógenos α, β-insaturados, quinonas e hidroperóxidos, formados como metabólitos
secundários durante o estresse oxidativo. As GSTs promovem conjugação com moléculas
de sinalização, incluindo a 15-deoxi-Δ12,14 prostaglandina J (15d-PGJ) e 4-hidroxinonenal
com a glutationa. Antagonizam a expressão de genes transativados por receptor γ ativado
por proliferador de peroxissomo (PPARγ) e do fator de transcrição nuclear eritróide
relacionado ao fator 2, o Nrf2 (vide revisão: Hayes et al., 2005).
O mecanismo de defesa antioxidante é distinto entre os sexos masculino e
feminino em diferentes fases da vida (Hackenhaar et al., 2009), onde de modo geral, as
fêmeas exibem maior atividade de defesas antioxidantes. Nos machos esse efeito é
atribuído, particularmente, ao efeito supressor da testosterona, que bloqueia a atividade
das enzimais antioxidantes SOD, catalase e GPx. Em contrapartida, o estrógeno favorece a
atividade de enzimais antioxidantes nas fêmeas (vide revisão: Viña et al., 2005; AlonsoAlvarez et al., 2007; Figura 3). Corroborando estes achados, a expressão (RNAm) da GPx
no pulmão de camundongos fêmeas na fase perinatal (e neonatal) foi maior do que dos
machos da mesma idade (Tondreau et al. 2012).
De acordo com Boucher et al. (2010), no período peri/neonatal os andrógenos
constituem os únicos hormônios sexuais que apresentam dimorfismo sexual importante no
pulmão de camundongos, visto que níveis elevados destes foram mensurados no pulmão
dos machos comparado ao das fêmeas. Segundo Hackenhaar et al. (2009), esses efeitos
supressores antioxidantes da testosterona sobrepõem o período neonatal, visto que a
atividade da GPx em ratos continua menor no pulmão dos machos em relação às fêmeas
no período pós-puberdade. Por outro lado, o papel protetor do estrógeno em camundongos
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fêmeas foi demonstrado pela maior atividade antioxidante (ex.: SOD e GPx) no cérebro
destas quando comparado aos machos ou fêmeas ovarectomizadas, via mecanismo
dependente da ação do estrógeno em seu receptor que, ativado, levou a subsequente
ativação da via MAPK (vide revisão: Pajovic e Saici, 2008).
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Figura 3: Mecanismo de ação das enzimas antioxidantes. Esquema de reações e respectivas
enzimas (quadros verdes) envolvidas na geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. O
ânion superóxido O2•- formado é catalisado por uma das três enzimas superóxido dismutase
(SOD), resultando na desmutação desse radical livre em peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual
sofre ação da catalase ou GPx, reduzindo-se à H2O. A GPx utiliza a glutationa como co-fator. A
glutationa oxidada (GSSG) é então convertida em GSH por ação da GR, enzima intracelular que
usa o NADPH gerado pela via pentose fosfato como um doador de elétrons. FONTE: Adaptada Barbosa et al (2006).

No contexto da regulação das defesas antioxidantes, o fator de transcrição nuclear
eritróide relacionado ao fator 2 (Nrf2) consiste em um dos principais mecanismos
regulatórios responsável pela transcrição de diversos genes de substâncias e enzimas
envolvidas na citoproteção (Itoh et al., 1997; vide revisão: Motohashi e Yamamoto, 2004),
tais como a glutationa, metabolismo das EROs e dos xenobióticos (Okawa et al., 2006;
Yates et al., 2009). Corroborando estas evidências, Cho et al. (2004b) observaram que em
animais nocautes do Nrf2, os sinais de fibrose pulmonar por bleomicina foram mais
intensos comparados com os de camundongos selvagens.
O Nrf2, em condição normal, é constantemente degradado pela via ubiquitinaproteossoma dependente da proteína Keap1 (ECH Kelch associado a proteína 1), uma
proteína citosólica rica em compostos tióis e múltiplos resíduos de cisteinas reativas, que
servem como sensores primários do estresse oxidativo. Nessa condição, a proteína Keap1
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é inativada (vide revisão: Taguchi et al., 2011) e uma vez ativado o Nrf2 no sistema
biológico, este é translocado para o núcleo da célula, onde sofrerá heterodimerização com
a proteína da família Maf e, a seguir, irá se ligar ao elemento de resposta antioxidante
(ARE). A partir daí, inicia-se a ativação de vários genes envolvidos na síntese de
antioxidantes, incluindo a glutationa, tioredoxina redutase 1 (Txnrd 1), peroxiredoxinas 1
(Prdx 1), desentoxicantes de xenobióticos pela NAD(P)H desidrogenase, quinona 1
(NQO1),

glutationa

S-transferase

(GST),

SOD-3,

heme-oxigenase-1

(HO-1),

glucuronosiltransferase-1a6 (UGT-1a6) e a enzima CuZnSOD, dentre outros (vide
revisões: Lee e Johnson, 2004; Taguchi et al., 2011).
Além das fontes enzimáticas endógenas, que resultam na formação de EROs/ERNs
e radicais livres, alguns agentes oxidantes são produzidos exogenamente por poluentes
atmosféricos (Chao et al., 2012). Estes atuarão direto ou indiretamente sobre as vias
respiratórias, intensificando ou desencadeando doenças inflamatórias e outras patologias
no pulmão (vide revisão: Rahman et al., 2006; Asano et al., 2012).
1.2

Poluição ambiental: conceitos básicos e efeitos adversos sobre a saúde
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar pode ser

definida como a contaminação do ar ambiente (interno e externo) por diversos agentes
químicos, físicos ou biológicos, os quais são capazes de modificar as características
naturais da atmosfera.
Os contaminantes do ar ambiente interno, tais como os dispositivos de combustão
doméstica (ex.: lareiras, aquecimento à gás), e os de contaminação externa (ex.: fontes
móveis como os veículos automotores, os processos industriais e a queima de florestas)
são fontes móveis e estacionárias comuns de PAA em grandes centros urbanos, como São
Paulo.
Os poluentes podem ser classificados como poluentes primários e secundários,
sendo que os primários representam os poluentes emitidos diretamente na atmosfera (ex.:
dióxido de enxofre, monóxido de carbono e material particulado), enquanto os secundários
resultam de reações químicas com outros poluentes ou gases atmosféricos, como o ozônio
e óxido de nitrogênio (vide revisão: Bernstein et al., 2004). Dentre os poluentes de grande
relevância para a saúde pública, destacam-se o material particulado (MP), monóxido de
carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre (OMS, 2014).
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O MP, também conhecido como partícula poluente, é uma mistura complexa de
partículas extremamente pequenas e gotículas líquidas que ficam suspensas no ar ambiente
(United States Environmental Protection Agency [EPA], 2017). Classificado de acordo
com o seu diâmetro, o MP divide-se em ultrafino (tamanho < 0.1 µm), fino (tamanho entre
0.1 à 2.5 µm; MP2.5) e grosso (tamanho > 2.5 µm; vide revisão: Brunekreef e Forsberg,
2005).
Formada pela combustão de combustíveis fóssil e, principalmente, da engenharia
de veiculo automotor e processos de industrialização, o MP2,5 eliminado na
queima/exaustão do diesel (PEDs) constitui um dos poluentes mais comuns no ar
atmosférico da cidade de São Paulo e de outros grandes centros (Riediker et al., 2007;
Andrade et al., 2012). De acordo com o relatório de qualidade do ar da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB; http://www.cetesb.sp.gov.br), em 2016, a
emissão de PAA provenientes de veículos automotores no ano de 2015 contribuiu
grandemente para a PAA na região metropolitana de São Paulo, a qual compreende,
principalmente, monóxido de carbono (CO; 97%), hidrocarbonetos (81%), NOx (NO e
NO2, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, respectivamente; 78%), SOx (SO e
SO2, monóxido de enxofre e dióxido de enxofre, respectivamente; 43%) e MP (40%).
A poluição resultante da combustão do diesel engloba uma complexa mistura que
contém mais de 100 compostos químicos orgânicos e inorgânicos, divididos entre fase
gasosa e particulada. A fase particulada é ainda capaz de adsorver substâncias químicas
(poluentes) dispersas na atmosfera, como as quinonas (Cho et al., 2004a; vide revisão:
Sumi e Kumagai, 2007). Segundo Cho e colaboradores (2004a), para cada g de PED,
existe aproximadamente 13,7 µg da quinona 1,2-naftoquinona (1,2-NQ) e, pelo menos,
duas propriedades químicas de grande interesse toxicológico. Devido ao caráter
eletrofílico das quinonas, consideradas agentes pró-oxidantes, atuam como transportadores
de elétrons a partir de um substrato biológico de oxigênio, levando a geração de EROs e
oxidação de grupos funcionais de proteínas.
A 1,2-NQ, via reações bioquímicas mediadas pelo citocromo P450 (ex.: P450
redutase) e por outras flavoenzimas, pode ser reduzido a uma semiquinona (um radical
livre) e, em seguida, em hidroquinona, via sequências de reduções de um elétron (vide
revisão: Kumagai et al., 2012). A capacidade pró-oxidante da 1,2-NQ é dependente do
potencial de redução da quinona (vide revisão: Kumagai et al., 2012). Além disto, outras
quatro reações bioquímicas podem ocorrer: 1) a 1,2-NQ pode diretamente ser reduzida à
hidroquinona, via ação da NADPH quinona redutase; 2) a 1,2-NQ pode reagir com a
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hidroquinona e, assim, formar duas semiquinonas; 3) a semiquinona formada pode reagir
com o oxigênio molecular (O2), gerando quinonas e O -2 e, por fim, 4) a hidroquinona
pode reagir com O -2 e, também, formar semiquinonas e H2O2 (vide revisão: Kumagai et
al., 2012). A 1,2-NQ também favorece ligações covalentes com proteínas nucleofílicas,
como a cisteína, histidina e lisina, que inativam algumas proteínas celulares (Kumagai et
al., 2002; Endo et al., 2007). Em termos estrutural e molecular, a 1,2-NQ possui um grupo
carbonila α,β-insaturado, que favorece ligações fortes com macromoléculas (proteínas) de
tecidos que têm grupamentos tióis na sua estrutura e, também, no DNA que,
subsequentemente, causam lesão tecidual (Bolton et al., 2000; Kumagai et al., 2002;
Iwamoto et al., 2007; Endo et al., 2007; Saeed et al., 2007).
As quinonas também interferem no equilíbrio redox e, portanto, na geração de
EROs em células do sistema imune (macrófagos, neutrófilos), do epitélio brônquico e
microssomas pulmonares (Marano et al., 2002; Li et al., 2002; Al-Humadi et al., 2002;
Sun et al., 2006). Além de promover a geração de EROs, Miura et al. (2011) observaram
que, em cultura de hepatócitos (camundongos), a 1,2-NQ levou à ativação do fator de
transcrição Nrf2, sabidamente envolvido na gênese de enzimas antioxidante, como as
glutationas.
Dados epidemiológicos do relatório da OMS, em 2014, revelaram que no ano de
2012, pelo menos, 1:8 do total de óbitos no mundo todo (equivalente a 7 milhões de
indivíduos) ocorreu como consequência dos efeitos tóxicos da PAA interno (doméstico) e
externo, destacando a PAA como uma das principais vilã da saúde humana, pois além de
elevar o número de óbitos, onera o sistema público de saúde em vários países, cujos níveis
de PAA estão acima do preconizado. Segundo esse mesmo relatório, a maioria das vítimas
(88%) reside em países de baixa e média renda, os quais representam 82% da população
mundial. Somente nos países em desenvolvimento da Europa, África e Américas, os
registros de óbitos associados à PAA totalizaram 200.000, 176.000 e 58.000,
respectivamente (OMS, 2014).
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mais de 2
bilhões de crianças de comunidades urbanas de baixa renda, particularmente das regiões
do Sul da África e Ásia, convivem em ambientes com concentrações extremas de PAA,
pelo menos 6 vezes superiores aos valores exigidos pela OMS (Friedrich, 2017). Em tais
regiões, as principais fontes poluentes são oriundas de veículos automotores, queima de
resíduos e lixos, poeiras e combustíveis fósseis (ex.: petróleo e carvão mineral).
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Inúmeras evidências epidemiológicas correlacionam o surgimento ou agravamento
de doenças pulmonares (ex.: asma, doença obstrutiva crônica) e cardiovasculares (ex.:
hipertensão) e óbitos relacionados com o aumento da PAA em indivíduos de todas as
idades; entretanto, alguns estudos apontam que indivíduos mais susceptíveis, como as
crianças, idosos e indivíduos com patologias (cardiopulmonares) pré-existentes sofrem
mais com os efeitos adversos da PAA. Em crianças, algumas diferenças fisiológicas em
relação aos adultos justificam essa maior susceptibilidade como, por exemplo, a
imaturidade pulmonar e a maior frequência respiratória (elas respiram duas vezes mais
rápido do que os adultos). Assim, elas são capazes de inspirar mais ar e,
consequentemente, maior quantidade de PAA em relação ao seu peso corporal. Ademais,
o trato respiratório das crianças é mais permeável às substâncias tóxicas do que o dos
adultos (Friedrich, 2017), pois as barreiras naturais são menos desenvolvidas (ex.: nasal,
epitélios intestinal e pulmonar) (vide revisão: Vanos et al., 2015). A imaturidade das
barreiras naturais, como a barreira hematoencefálica, em crianças expostas a altas
concentrações de PAA, predispõe estes a um risco maior dos efeitos deletérios das
substâncias/partículas tóxicas potencialmente perigosas presentes na PAA (CalderonGarciduenas et al., 2015; Brockmeyer e D’Angiulli, 2016). Dentre esses poluentes, o MP
ultrafino (MP< 2,5) e o fino (MP2,5) estão fortemente envolvidos com os efeitos adversos
observados no sistema nervoso central (Calderon-Garciduenas et al., 2015).
Por seu turno, resultados do nosso grupo mostraram que a exposição de
camundongos neonatos, mas não adultos, ao poluente 1,2-NQ induziu na fase adulta
destes, maior susceptibilidade à inflamação pulmonar alérgica, caracterizada por potente
influxo de leucócitos (linfócitos e eosinófilos) no lavado broncoalveolar, sangue periférico
e maior maturação eosinofílica na medula óssea, embora não afetou a hiperresponsividade
das vias aéreas (Penh) quando comparado com o grupo alérgico. Esta resposta foi paralela
a uma maior biossíntese de mediadores no pulmão (citocinas Th2, INF-γ, LTB4 e IgE),
ativação de mastócitos e apresentação das CD11c esplênica, independentemente de
alterações das moléculas co-estimuladoras CD86, CD80, CD40 e MHC-II (Santos et al.,
2014).
De acordo com a OMS (2014), a saúde dos homens (> 25 anos) é mais afetada do
que as mulheres da mesma idade pela ação da PAA (externa e doméstica) (Lim et al.,
2012; WHO, 2014). Corroborando tais evidências, achados prévios deste grupo
demonstraram que a exposição de camundongos neonatos de ambos os sexos ao poluente
1,2-NQ promoveu na fase juvenil dos machos exacerbação da inflamação alérgica
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pulmonar, a qual foi consistente com o aumento significativo das concentrações de
citocinas Th2 (ex.: IL-4, IL-5 e IL-13) no LBA (Florenzano et al., 2017).
Estímulos exógenos irritantes e tóxicos, como o MP eliminado na exaustão do
diesel (PED) e outros PAA ou seus produtos de formação/metabólitos relacionados (ex.:
H2O2) parecem sensibilizar as fibras C pulmonares vagais (vide revisão: Maher et al.,
2011), contribuindo assim para a inflamação e hiperreatividade das vias aéreas (Ruan et
al., 2014). Acredita-se que os canais receptores de potencial transitório do tipo anquirina 1
(TRPA1), expressos em fibras sensoriais e outras células da resposta imune, (ex.:
linfócitos) atuam como alvos de ação para os PAA, além da fumaça de cigarro e oxidantes
gerados por estes (Andersson et al., 2008; vide revisão: Bessac e Jordt, 2008; DeeringRice et al., 2011). Ademais, os TRPA1 podem ser ativados por moléculas endógenas,
como o dianisilfosfato e metabólitos do ácido araquidônico, como as prostaglandinas, ou
produtos de peroxidação lipídica, comuns em processos inflamatórios e nociceptivos
(Trevisani et al., 2007; Andersson et al., 2008).
1.3

Receptores (canais) de potencial transitório (TRPs) como alvos de PAA
Os canais receptores de potencial transiente (TRPs) compreendem uma grande

família de receptores em mamíferos, que compreende seis subfamílias (TRPC, TRPV,
TRPM, TRPA, TRPP e TRPML) e 28 membros. A estrutura molecular proteica destes é
formada por seis domínios transmembrana e um canal iônico disposto entre o 5º e 6º
domínios. As porções C- e N- terminais desses canais participam da função e organização
do canal iônico e estão localizadas intracelularmente (vide revisão: Ramsey et al., 2006).
A expressão da subfamília TRPA (anquirina), que possui somente o membro
TRPA1, foi originalmente observada em fibroblastos (Figura 4; Stokes et al., 2006) e,
posteriormente, a expressão (proteica e RNAm) do TRPA1 foi também revelada em fibras
sensoriais que inervam as vias aéreas e, também, em linfócitos T CD8+ e CD4+ e B (vide
revisões: Jia e Lee, 2007; Colsoul et al., 2009; Banner et al., 2011), bem como em células
epiteliais e alveolares das via aéreas (Mukhopadhyay et al., 2011; Nassini et al., 2012)
sugerindo um papel importante para os TRPA1 na fisiopatologia das doenças
inflamatórias das vias aéreas.
No que tange ao mecanismo de ativação do receptor TRPA1, este ocorre de
diversas maneiras, sendo o íon Ca2+ um dos reguladores mais importantes do mecanismo,
podendo tanto potencializar, quanto inativar esse receptor, a saber: 1) pela ligação de seus
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agonistas (ex.: acroleína, H2O2), que induzem correntes internas (despolarização),
principalmente de Ca2+; 2) indiretamente, via ativação de outros receptores TRP presentes
na mesma fibra nervosa e, 3) via influxo de Ca2+ resultante da ativação do próprio TRPA1
que ativado, induz per se o aumento de [Ca2+]i, levando ao fenômeno de feedback positivo
(Doerner et al., 2007; Zurborg et al., 2007; Belvisi et al., 2011).
Agonistas e mediadores endógenos que ativam receptores metabotrópicos
(acoplados a proteína G), como a prostaglandina E2 (PGE2) e bradicinina, também ativam
os TRPA1, via hidrólise da fosfatidilinositol-4,5-bifosfato ou via segundos mensageiros,
como o diacilglicerol e o inositol 1,4,5-trifosfato. O inositol 1,4,5-trifosfato também
promove a liberação de [Ca2+]i do retículo endoplasmático e, assim, estas correntes iônicas
internas de Ca2+ podem despolarizar a membrana celular e, consequentemente, favorecer a
abertura de canais de Na+ dependentes de voltagem. Isto, por seu turno, causa
despolarização da membrana celular, resultando na abertura de canais de Ca2+ voltagem
dependente e maior influxo de Ca2+ extracelular por esses canais que, associado ao que
ocorre via receptor de rianodina, eleva significativamente o estoque de [Ca2+]i. Em
excesso, essa [Ca2+]i pode inativar a atividade do receptor TRPV1 e, consequentemente,
bloquear a ativação do TRPA1 (Zurborg et al., 2007; Vyklický et al., 2008).
A regulação do ciclo do Ca2+ pelo potencial de membrana e vice-versa é modulada
pela capacidade da célula fixar concentrações intracelulares desse íon, principalmente, via
Ca2+-ATPase do retículo endoplasmático e da membrana plasmática (Belvisi et al., 2011).
TRPA1
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Figura 4: Esquema da estrutura do canal receptor de potencial transitório com domínios
tipo anquirina 1 (TRPA1). O TRPA1 é expresso em fibras sensoriais. Ions Ca2+ penetram no
interior da célula via canais iônicos em resposta aos diversos estímulos exógenos (ex.: MP, fumaça
de cigarro e irritantes) e endógenos (ex.: PIP2) nas vias aéreas. PIP2 (fosfatidilinositol-4,5bifosfato). FONTE: Adaptado – Bessac e Jordt, 2008.
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Considerando que as vias aéreas são estruturas densamente inervadas por ramos e
fibras nervosas oriundas dos nervos trigêmeo e do vago, assim como por neurônios
(aferentes) somatosensoriais (vide revisão: Lee e Pisarri, 2001), essas estruturas neurais
exibem vias de condução rápida e limiar quimiosensitivo multi-responsivos além de
limiares mecanosensitivos distintos. Ademais, as fibras medem a tensão do tecido das vias
aéreas, a qual controla a retroalimentação respiratória (inflação e/ou deflação do pulmão)
(vide revisão: Widdicombe, 2001).
A subpopulação dos aferentes neuronais, denominados nociceptores polimodais
(PMN) ou fibras nervosas não mielinizadas do tipo C, respondem a estímulos endógenos e
ambientais, incluindo extrema força mecânica, altas variações de temperatura (> 40 °C)
e/ou mediadores químicos produzidos no local da inflamação ou aplicados exogenamente
(Bautista et al., 2006; vide revisão: Belvisi et al., 2011). Devido a natureza de percepção
das fibras PMN aos estímulos potencialmente lesivos, estas se destacam como inervações
protetoras das vias aéreas. Na vigência da estimulação das fibras PMN em vias aéreas,
algumas sensações e/ou sintomas podem ser deflagrados, como a tosse, dispneia,
broncoespasmo e secreção de muco e edema associados às doenças inflamatórias do
pulmão (ex.:asma e DPOC) (Simon e Liedtke, 2008; vide revisão: Taylor-Clark e Undem,
2011). Corroborando essas evidências, resultados do nosso grupo mostraram que a injeção
intratraqueal (i.tr.) da mistura dos poluentes 1,2-NQ e PED induziu aumento da expressão
(RNAm) do receptor TRPV1 no brônquio principal de ratos (Teles et al., 2010). Além
disto, esse mesmo tratamento com os poluentes causou inflamação nas vias aéreas
superiores dos animais, a qual foi substancialmente inibida pelo tratamento destes com o
antagonista de substância P (SR140333) e, também, pelo pré-tratamento dos animais com
a capsaicina na fase neonatal, um tratamento sabidamente capaz de promover degeneração
das fibras sensoriais C e depleção dos neuropeptídeos. Em conjunto, esses resultados
mostraram que os poluentes PED e 1,2-NQ exercem seus efeitos via mecanismos
(neurogênicos) dependentes, pelo menos em parte, da ativação das fibras nervosas
sensoriais C (via TRPV1) que inervam as vias aéreas (Teles et al., 2010). Esses achados
reforçam outros estudos (vide revisão: Akopian et al., 2016), os quais mostram que a
exposição aos PAA emitidos pela combustão de veículos automotores, como as PED e
seus contaminantes ou produtos gerados por estas (ex.: eletrofílicos, os hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos, quinonas e EROs,) resulta na produção e liberação de mediadores
pró-inflamatórios nas vias aéreas via mecanismos dependentes da ativação dos canais
receptores TRPV1 e TRPA1 ou independente de Ca2+. Contudo, pouco se sabe sobre os
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efeitos direto/indireto de compostos eletrofilicos, como a 1,2-NQ, em canais receptores
TRPA1.
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2

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Um número significativo de evidências, oriundas principalmente da Europa e

América do Norte, vem demonstrando os efeitos adversos da exposição aguda e crônica
dos PAA sobre a saúde e a sua correlação com óbitos e admissões hospitalares decorrentes
de problemas cardiorrespiratórios (WHO, 2016; HSC - Health and Social Care
Information Centre, http://www.hscic.gov.uk/ncmp; Newby et al., 2015). De relevância, o
impacto da PAA, tal como o MP, sobre a saúde parece ser maior em indivíduos
susceptíveis (ex. gestantes, neonatos e jovens). Entretanto, pouco se sabe sobre os
mecanismos envolvidos.
Muito embora nos últimos anos se tenha observado a crescente necessidade e
tentativas de manobras eficientes para o controle e redução da emissão de PAA, vale
ressaltar que é também crucial identificar os PAA de maior interesse toxicológico e,
consequentemente, adquirir maior conhecimento dos mecanismos de ação envolvidos.
Com esse conhecimento, será possível contribuir com a introdução e sugestão de novas
estratégias terapêuticas (ou moléculas complementares) para as doenças inflamatórias nas
vias aéreas e cardiovasculares secundárias à exposição aos PAA e seus produtos.
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3

OBJETIVOS

1.

Elucidar a possível participação dos TRPA1 e produtos oxidantes oriundos do
processo de exacerbação da inflamação pulmonar alérgica em camundongos
jovens expostos ao poluente 1,2-NQ na fase neonatal;

2.

Quantificar a intensidade do dano pulmonar ao impacto da 1,2-NQ, via
balanço da expressão (RNAm) e/ou atividade de defesas antioxidantes (Nrf2,
SOD, catalase, GPx, GR e GST) e marcadores de estresse oxidativo (3nitrotirosina, proteínas carboniladas, TBARs, óxido nítrico sintase, arginase)
na fase pós-natal (11o dia) e juventude (43o dia de vida) dos animais;

3.

Averiguar pela adição da 1,2-NQ (in vitro) a mobilização de correntes internas
(despolarização) de Ca2+ como o potencial mecanismo molecular de ativação
do TRPA1 por este poluente em cultura de neurônios isolados do gânglio da
raíz dorsal.

!

!
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

Animais e delineamento experimental
O projeto foi realizado mediante aprovação do protocolo experimental expedido

pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA (48/2016) do Instituto de
Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP). Foram utilizados
camundongos (C57BL/6) isogênicos, de ambos os gêneros (machos e fêmeas), na fase
neonatal (2-5 g) e juvenil (15-20 g). Estes foram obtidos e mantidos no Biotério de
Criação de Camundongos do Departamento de Farmacologia/ICB da USP, donde
permaneceram em caixas plásticas apropriadas em ambiente aclimatado em estantes
ventiladas (Rack Alesco AL20 Intelligent Control – Alesco Industria e Comércio LTDA,
Monte Mor – SP), de acordo com Florenzano et al. (2011).
Os animais, machos e fêmeas, foram divididos em 4 grupos experimentais, sendo
que cada grupo incluiu no mínimo 3 animais e, no máximo 7, com base no protocolo
experimental (Figura 5). Em protocolo independente, o tratamento farmacológico com o
bloqueador dos canais TRPA1 ou seu veículo foi realizado nos animais expostos (ou não)
ao poluente e estímulo alérgico. A resposta inflamatória alérgica frente à ovalbumina
(OVA), a proteína do ovo de galinha, foi avaliada e comparada entre os gêneros na fase
juvenil (43 dias de vida), de acordo (Florenzano et al., 2011; Figura 6).
Para os ensaios in vitro de influxo de cálcio intracelular foram utilizados ratos
Wistar neonatos (2-5 g) obtidos do Biotério de Criação de Ratos do Departamento de
Fisiologia/ICB da USP Os ensaios foram realizados no Laboratório de Eletrofisiologia sob
a supervisão do Prof. Dr. Antonio Carlos Cassola, conforme o protocolo experimental
emitido pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA (048/11) do
Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP).
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PROTOCOLO NEONATAL: camundongos C57BL/6 fêmeas e machos (2 – 5 g)
1,2-NQ (100 nM/10 mL) ou veículo
(PBS: Tween 80: DMSO)
6o 8o 10o dias de vida
Após 24 h

PROTOCOLO JUVENIL: camundongos C57BL/6 fêmeas e machos (2 – 15 g)
1,2-NQ (100 nM/10 mL) ou veículo
(PBS: Tween 80: DMSO)

OVA: ovalbumina
Al(OH)3: Hidróxido de alumínio

6o 8o 10o dias de vida

26o 33o dias de vida
Sensibilização: 0,2 mL de
OVA grau V; s.c.
(10 µg + 1,6 mg Al(OH)3 ou
PBS)

40o 41o 42o dias de vida

Desafio – OVA
1 % (100 mg/10 mL)

Grupos:
• Controle (veículo)
• Poluente (1,2-NQ + PBS)
• Alérgico (Veículo + OVA)
• Poluente + alérgico (1,2-NQ + OVA)

Figura 5: Esquema ilustrativo do delineamento experimental da exposição de camundongos
ao poluente 1,2-NQ na fase neonatal e exposição ao antígeno na fase juvenil. Os camundongos
(neonatos) foram nebulizados com a solução de 1,2-NQ ou seu respectivo veículo no 6o, 8o e 10o
dias de vida. Após 24 h da última exposição a 1,2-NQ ou respectivo veículo, um grupo de animais
foi submetido à eutanásia, as amostras biológicas foram removidas e os ensaios in vitro foram
realizados. Paralelamente, outros grupos foram devolvidos às respectivas mães em suas caixas e
no 26o e 33o dias de vida foram sensibilizados com a OVA ou respectivo veículo. No 40o, 41º e 42º
dias de vida, os mesmos foram desafiados com a OVA ou veículo.
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4.2

Exposição de camundongos neonatos ao poluente 1,2-NQ
Com base no protocolo experimental padronizado anteriormente pelo grupo, com

pequenas modificações (Fig. 5; Florenzano et al., 2011), os animais neonatos (n= 4-5)
foram dispostos em cuba de polietileno hermeticamente fechada (área de 600 cm2),
conforme dimensões previamente estabelecidas (Santos et al., 2014). A seguir, estes
receberam a nebulização, via inalador ultrassônico (Mod. Respiramax; NS, São Paulo,
Brasil), de 10 mL da solução de 1,2-NQ (100 nM) ou volume correspondente do veículo
(PBS 99.008% contendo Tween 80 0.001% e DMSO 0.001%) durante 15 min por 3 dias
alternados, ou seja no 6°, 8° e 10° dias de vida dos animais. A capacidade de nebulização
corresponde ao volume de 1 mL/min e, aproximadamente, ≈ 3% de perda. Um grupo de
animais, 24 h após a última exposição ao poluente (11 dias de vida) foram submetidos à
eutanásia, e as amostras de pulmão foram obtidas e submetidas aos ensaios bioquímicos in
vitro (Figura 5 – Protocolo Neonatal). Outro grupo de animais, após 20 dias de vida, foi
separado da mãe e por gênero e mantido no biotério local até a fase juvenil.
Entre o 26º e 33º dias de vida, os animais foram sensibilizados com o estímulo
alérgico OVA e depois desafiados (item 2.3.; Figura 5 – Protocolo Juvenil).

4.3

Indução da inflamação alérgica experimental com OVA
Nos dias 26º e 33º de vida, os camundongos previamente expostos ao poluente ou

respectivo veículo na fase neonatal foram sensibilizados com OVA (Grau V; 10 μg em 0.2
mL de PBS adsorvida em 1.6 mg de Al(OH)3) ou respectivo veículo, pela via subcutânea
(s.c.), na região dorsal dos animais, conforme pequenas modificações baseadas em Santos
et al. (2014). Após o 40º dia de vida, estes foram desafiados (20 min) pela via inalatória
com a OVA (1%; 10 mL) ou respectivo veículo. O tratamento com OVA ou veículo foi
repetido no 40o , 41o e 42º dias de vida. Após 24 h do último desafio com a OVA, os
animais foram submetidas à eutanásia e amostras de lavado broncoalveolar (LBA), sangue
periférico e pulmão submetidos aos ensaios bioquímicos (in vitro), descritos a seguir
(Figura 5 – Protocolo Juvenil).
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4.4

Tratamento farmacológico com o antagonista do receptor TRPA1
Camundongos jovens (42o dias de vida) machos alérgicos e alérgicos tratados com

o poluente 1,2-NQ na fase neonatal receberam a injeção intraperitoneal (i.p.) do
antagonista de canais TRPA1, HC030031 (50 mg/kg) 2 h antes do 3o desafio com a OVA.
Após 24 h da última exposição à OVA, os animais foram submetidos à avaliação in vivo
da responsividade brônquica (Penh; item 2.4.1) e, em seguida submetidos à eutanásia.
Amostras do LBA foram coletadas para contagem de leucócitos.

4.5

Avaliação dos parâmetros funcionais e inflamatórios

!

4.5.1 Medida da função pulmonar (hiperreatividade das vias aéreas) “in vivo”
Os animais machos alérgicos expostos ao poluente 1,2-NQ (1,2-NQ + OVA) ou
seu respectivo veículo (veículo + OVA) foram submetidos ao tratamento farmacológico
com o HC030031 2 h antes do último desafio com a OVA e a função pumonar (Penh) foi
realizada 24 h após essa exposição (3o) à OVA.
A medida da resistência das vias aéreas à passagem do ar (hiperresponsividade das
vias aéreas) em animais conscientes e não imobilizados frente a uma substância
broncoconstritora, tal como o agonista colinérgico metacolina (MCh), foi determinada
pelo registro da curva pressórica da respiração, com o auxílio de um pletismógrafo
barométrico de corpo inteiro (PLY3351-Aerosol delivery system; BUXCO; NY, EUA),
conforme descrito (Elekes et al., 2008; Santos et al., 2014). Para tanto, os animais foram
colocados em câmaras transparentes de acrílico apropriadas (Mod.: PLY4211; BUXCO;
NY, EUA), nas quais concentrações crescentes da solução do agonista colinérgico
metacolina (MCh; 3.125; 6.250; 12.5; 25 e 50 mg/mL) ou do veículo PBS (50 µL/animal)
foram nebulizadas durante 2-3 min. Para cada concentração de MCh, a leitura do Penh foi
feita por um período máximo de 5 min ou, em geral, quando os valores de Penh
retornaram à linha de base.
A medida do Penh é um índice bastante complexo, cuja impedância expressa
compreende os seguintes parâmetros recomendados pelo fabricante: Penh= [(tempo
expiração / tempo relaxamento) − 1]:(fluxo expiratório max. / fluxo inspiratório max.).
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Esse índice serve como indicador de broncoconstrição e/ou aumento da resistência das
vias aéreas, a qual possui uma correlação bem próxima com as medidas tradicionais
invasivas de resistência das vias aéreas.
A medida foi feita em ambiente com pouca luz e isolado de ruídos, a fim de
minimizar o estresse dos animais e diminuir possíveis interferências na captação de sinais
pelo transdutor.
4.5.2 Obtenção do LBA, preparo e quantificação celular
Mediante anestesia com a mistura de isoflurano e oxigênio (proporção 1:3), os
camundongos dos diferentes grupos experimentais foram submetidos à eutanásia e por
exsanguinação e a coleta do lavado broncoalveolar (LBA) foi realizada via canulação da
traquéia do animal com um tubo de polietileno. A lavagem broncoalveolar foi realizada
pela injeção do volume de 0,3 mL do PBS heparinizado (5 UI/mL) e esse volume injetado
foi cuidadosamente aspirado com o fluido broncoalveolar, sendo tal procedimento
repetido por mais 3 vezes.
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%), 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, 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.
4.6

Determinações Bioquímicas

4.6.1 Determinação da atividade das enzimas antioxidantes
Amostras dos pulmões foram pesadas e homogeneizadas em tampão fosfato
50mM, pH 7,0 (1:10, p/v). Os homogenatos foram centrifugados (7.500 g, 10 min, 4 °C) e
o sobrenadante foi reservado para mensuração da atividade das enzimas antioxidantes.
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Catalase: a atividade da catalase no homogenato pulmonar dos diferentes grupos animais
removidos 24 h após a última exposição ao poluente 1,2-NQ (11o dia de vida) e 24 h após
o último desafio com OVA (43o dia de vida) foi avaliada por ensaio de espectrofotometria
baseado em metodologia modificada de Fossati et al. (1980). O método envolve duas
reações: na primeira reação (R1), a catalase contida na amostra promove a dismutação do
H2O2 (de concentração conhecida) em água e oxigênio molecular. Em seguida, na segunda
reação (R2), o H2O2 remanescente é determinado pela oxidação do reagente o-dianisidina
(O.D) em uma reação catalizada pela enzima peroxidase (HRP). Brevemente, o volume de
30 µL do sobrenadante foi incubado com 500 µL de H2O2 (10 nM) por 2 min em
temperature ambiente. A reação foi parada com NaN3 (1 mM, 500 μL). Na segunda
reação, o volume de 20 µL da R1 foi adicionado a 200 µL de tampão fosfato (5 mM)
contendo o-dionisidina (0.167 mg/mL) e HRP (horse radish peroxidase; 0.095 mg/mL),
em pH 6.0. A monitorização da velocidade de formação do produto de oxidação da odianisidina foi realizada registrando-se o aumento da absorbância da mistura a 460 nm
(Espectra max Plus 384, Molecular Devices Inc., Sunnyvale, EUA), por meio de leituras
coletadas em intervalos de 10 s durante 10 min. A fim de inativar catalase (branco da
reação), os sobrenadantes foram incubados a at 60 oC durante 2 h. O valor de atividade da
catalase foi calculado a partir da velocidade máxima por minuto de cada reação e
extrapolado na curva de H2O2. A curva padrão de H2O2 (8820 μM – 11.3 μM) foi
realizada e os resultados foram expresso em U Catalase/mg de proteína. Uma unidade de
Catalase foi definida como a degradação de 1 µmol de H2O2 min-1 a 25 °C.
Superóxido dismutase (SOD): A atividade da SOD foi determinada no homogenato

pulmonar baseado na formação do produto XTT-formazan, conforme descrito (Ukeda et
al., 1997). A reação ocorre entre xantina, xantina oxidase e SOD, gerando o ânion radical
superóxido (O2•-). Por sua vez, este reduz o reagente XTT para o produto XTT-formazan,
que absorve luz na densidade óptica (OD) de 470 nm. A SOD sequestra O2•- e reduz a
formação do produto XTT-formazan. O resultado foi expresso como USOD/mg de
proteína. A unidade de SOD é definida como a quantidade de SOD capaz de transformar 1
μmol/min de O2.
Glutationa peroxidase (GPx): A atividade da GPx foi determinada no homogenato
pulmonar baseado na medida indireta da atividade da GPx, por meio de uma reação
associada a glutationa redutase (GR). A glutationa oxidada (GSSG), produzida por
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redução via hidroperóxidos pela GPx, é reciclada para gerar seu estado reduzido pela GR e
NADPH (Flohé, 1984). O substrato utilizado foi o terc-butil hidroperóxido. A oxidação de
NADPH a NADP+ foi acompanhada pelo decaimento da absorbância a 340 nm em
temperatura de 37 oC. As amostras foram analisadas em duplicatas e os resultados foram
expressos como µmol GSH/min/mg proteína.
Glutationa redutase (GR): A atividade da GR foi determinada no homogenato pulmonar
baseado na medida direta da atividade da GR, que utiliza o NADPH como co-fator na
redução da GSSG em GSH. Assim, a reação oxidativa de NADPH para NADP+ foi
mensurada via decaimento da absorbância sob OD igual 340 nm à 37 oC (Carlberg e
Mannervik, 1985). As amostras foram analisadas em duplicata e expressas como µmol
NADPH/min/mg proteína.
Glutationa S-transferase (GST): A atividade da GST foi determinada no homogenato
pulmonar baseada na geração de um complexo entre a GSH e o 1-cloro-2,4dinitrobenzeno (CDNB), catalisado pela GST. O aumento de absorbância é diretamente
proporcional à atividade da GST na amostra (Habig et al., 1974), o qual foi mensurado sob
OD igual a 340 nm por 30 min em temperatura 25 oC. As amostras foram analisadas em
duplicata e os resultados expressos como µmol GSH conjugada/min/mg proteína.
4.6.2 Determinação do conteúdo tecidual de peroxidação lipídica via reação do ácido
tiobarbitúrico (TBARs)
A determinação dos produtos de reação do ácido tiobarbitúrico (TBA) determina a
quantidade de peroxidação lipídica via quantificação dos aldeídos formados pela
degradação de hidroperóxidos, incluindo o malondialdeído (MDA). Para isto, amostras de
pulmão dos diferentes grupos experimentais foram pesadas e homogeneizadas em 5
volumes de solução de fosfato de potássio (50 mM, pH 7.4), contendo butil
hidroxitolueno (BHT, 12.6 mM). A seguir, alíquotas do homogenato (em duplicatas)
foram adicionadas e incubadas (90 °C, 45 min) com a solução de TBA (400 µL; 0.37 %)
em meio fortemente contendo ácido tricloroacético (15%) e ácido clorídrico (0.25 N).
Após incubação e centrifugação, os sobrenadantes das amostras foram coletados e
submetidos à extração do produto de reação pela adição do n-butanol e a solução aquosa
saturada de NaCl, sob agitação (vórtex,Vortex Genie® 2) durante 30 s. Após
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centrifugação, o volume de 200 µL dos sobrenadantes (fase orgânica) foi coletado e
disperso em microplaca para leitura dos valores de absorbância numa onda de OD 535
nm, e corrigidos pelos valores de absorbância numa OD de 572 nm. Os resultados foram
expressos como nmol de aldeído formado por mg de tecido ou mg de proteína (Jentzsch et
al., 1996), utilizando-se para o cálculo dessa reação um coeficiente de extinção molar de
1.55 x 105 M-1 cm-1.
4.6.3 Determinação da atividade da arginase no pulmão
A medida da atividade de arginase foi realizada de acordo (Corraliza et. al., 1994)
com algumas modificações. O volume de 120 µL dos homogenatos de pulmão preparados
para a medida de atividade de NOS foi incubado juntamente com 120 µl de uma solução
10 mM de MnCl2 (preparada em Tris-HCl 50 mM pH 7.4) em estufa a 55 °C por 10 min.
A seguir, os tubos foram colocados em gelo e o volume contido nestes foi acrescido de
240 µl da solução de L-arginina (0.5 M em tampão Tris-HCl 50 mM pH 9.7). O volume
de 100 µl dessa mistura foi disposta em 4 tubos de plástico (Eppendorf) de 600 µl, sendo
que 2 deles foram mantidos em gelo (correspondente ao branco da amostra) e 2 deles
foram incubados em banho maria (1 h a 37 ºC). Após o período de incubação, todos os
tubos foram colocados em gelo e então receberam 500 µl da solução ácida contendo
H2SO4, H3PO4 e H2O (proporção 1:3:7). Sob proteção da luz, o volume de 25 µl do
reagente (α-isonitrosopropiofenona) ISPF 9%, dissolvido em etanol absoluto foi
adicionado aos tubos. Em paralelo, a curva padrão para ureia foi preparada em tampão
Tris-HCl 50 mM pH 7.4 com concentrações entre 0.13 e 8.32 mM. Em seguida, os tubos
foram vedados e submetidos a uma nova incubação (100 ºC, 45 min) em banho de água
fervente. Após esse período, 200 µl da mistura de reação foram dispostos em microplacas
Elisa e os valores de absorbância a 540 nm foram registrados. A atividade de arginase foi
expressa em nanomoles de uréia produzidos por minuto por miligramas de proteínas.
4.6.4 Determinação da expressão de proteínas nitradas em resíduos de tirosina (3-NT)
via Slot Blot e Western blot no pulmão e plasma
Amostras do homogenato pulmonar (200 µl) ou alíquota de 200 mL do plasma,
correspondente a 2.5 µg de proteína, foi transferida para membrana de nitrocelulose via
sistema à vácuo, de acordo (as membranas foram incubadas em solução de caseína (0.2%)
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contendo TBS-t (20 mM de Tris-HCl, 137 mM de NaCl, pH 7.4, contendo 0.1% de
Tween-20) por 1 h, sob a agitação constante para bloqueio de sítios inespecíficos de
ligação do anticorpo primário à membrana. A seguir, as membranas foram incubadas com
o anticorpo monoclonal primário de camundongo anti-nitrotirosina (500 ng/ml;
UPSTATE) durante 12 h à 18 °C. Após uma série de seis lavagens com o TBS-t, as
membranas foram incubadas com o anticorpo secundário de cabra anti-camundongo-HRP
conjugado com peroxidase (1:3000). As bandas imunorreativas foram reveladas com o
auxílio do kit de revelação específico com emissão de quimioluminescência (Super Signal
West Pico, Pierce). As imagens foram captadas via sistema ChemImager (Alpha Innotech,
EUA) e as intensidades das bandas foram analisadas por densitometria.
Mediante a diferença entre as intensidades das bandas dos grupos tratados em
relação ao grupo controle, as amostras foram submetidas à técnica de western blotting. O
volume de 130 µL de cada amostra foi diluído em 30 µL do tampão Laemmli (62.5 mM
de Tris-HCl, pH 6.8 contendo 2% de SDS, 10% de glicerol, 0.001% de azul de
bromofenol e 5% de 2-mercaptoetanol). O volume referente a 25 µg de proteínas foi
aplicado em gel de poliacrilamida (10%), contendo lauril sulfato de sódio (SDS-PAGE),
conforme descrito por Laemmli e colaboradores (1970). Para a eletroforese, utilizou-se o
tampão contendo Tris (25 mM), glicina (192 mM) e SDS (0.1%), aplicando-se uma
intensidade de corrente constante (35 mA; ≈ 100-180 V). As bandas protéicas foram
transferidas eletroforeticamente, via sistema submerso, para membrana de nitrocelulose
(150 mA, ~40 V; 2 h) e, a partir daí, os demais procedimentos seguiram conforme o
protocolo para o Slot blot. Neste caso, as intensidades das bandas foram analisadas por
densitometria e normalizadas pela densitometria obtida de bandas imunorreativas para αtubulina, usada como controle interno após tratamento da membrana com a solução
“stripping”.
4.6.5 Determinação de grupos de proteínas carboniladas
Grupos de proteínas carboniladas foram avaliados via Slot blotting, de acordo com
Robinson et al. (1999). Após quantificadas as proteínas nas amostras, equivalente a 2.5
µg, em 200 µL de amostras de plasma, via técnica de Bradford (1976), estas foram
diluídas em tampão (Tris 50 mM e PMSF - fluoreto de fenilmetilsulfonilo 1 mM; pH 7.4)
na proporção de 6.25 µg/mL. O volume de 200 µL da amostra foi então aplicado sobre a
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membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF), previamente tratada com metanol 100%
(MeOH; 1 min) e, em seguida, embebida em MeOH 20% (tampão salina Tris 80% - 20
mM tris-base, 500 mM NaCl, pH 7.4) por 5 min, utilizando o dispositivo Slot blot (Bio
Rad, USA). A membrana de PVDF foi então lavada com metanol (1 min, 2 N de HCl, 5
min) e incubada com 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH 0.1 mg/ml) em HCl (2 N, 5 min). A
membrana foi lavada (3 x) em HCl (2 N, 5 min) e em metanol (100%; 5 min). Os sítios de
ligação de proteínas não específicos foram bloqueados com caseína em TBS-t (0.2%, e
0.2% de tween-20; 1 h). A membrana foi incubada durante a noite (12 h) com o anticorpo
primário anti-DNP (1:25,000 em tampão de bloqueio, 18 oC; Abcam, UK). Após uma
serie de seis lavagens com o TBS-t (10 min cada lavagem), a membrana foi incubada com
o anticorpo secundário de cabra anti-coelho (1:10,000, 2 h; Bio Rad, USA) em
temperatura ambiente e, novamente, lavada por seis vezes. A detecção do Slot blot foi
realizada por quimiluminescência (G:BOX Chemi, Syngene, UK) e a intensidade das
bandas foi estimada via análise densitométrica (Image J software). Os resultados foram
normalizados pelos valores de intensidade das bandas obtidos após coloração com
vermelho de Ponceau.

4.6.6 RT-PCR para análise da expressão (RNAm) do Nrf2, isoformas de NOS e TRPA1
A presença de RNAm para os genes Nrf2, eNOS, iNOS e TRPA1 (e controle
interno HPRT) no pulmão dos animais foi avaliada pela reação em cadeia da polimerase
após transcrição reversa (qPCR) em tempo real. Amostras de tecidos foram removidas dos
animais e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -80 °C até o
processamento das amostras.

4.6.6.1 Extração do RNA total
O RNA total foi extraído com o auxílio do reagente Trizol (Gibco BRL, EUA),
conforme o método indicado pelo fabricante. A integridade do RNA isolado foi verificada
via eletroforese em gel de agarose contendo brometo de etídio para revelação das bandas
sob a luz ultravioleta. O RNA foi dissolvido em água tratada com DEPC (50 µl) e
alíquotas desta solução foram diluídas (1:1000), e as absorbâncias medidas no
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comprimento de 260 nm. As concentrações de RNA total foram calculadas considerando a
relação: 1 AU = 40 µg/ml.

4.6.6.2 Transcrição do cDNA
Os volumes de 1 µl de oligo dT (GIBCO BRL, EUA) 4 µl de tampão de reação (5x
first strand buffer), 1 µl de dNTP (10 mM, Amersham, Inglaterra), 2 µl de DTT (0.1 M), 1
µl de inibidor de RNAses (RNAseOUT, Amersham, Inglaterra) 1 µl de DNAse 1 e 3 µl de
RNA foram misturados e e aquecidos (37 °C, 10 min) e, depois, aquecidos a 75 °C por 5
min. A seguir, adiciona-se a enzima RT (1 µl; transcriptase reversa – MMLV, GIBCO
BRL, EUA) e novamente leva ao aquecimento (37 °C, 1 h). Posteriormente, as amostras
foram aquecidas a 75 °C, por 15 min, e a 37 °C, por 2 min. As amostras foram mantidas a
-20 °C até serem submetidas ao PC.

4.6.6.3 Reação em cadeia da polimerase (qPCR) quantitativa em tempo real
Os primers descritos abaixo foram obtidos via banco de dados da UCSC Genome
Bioinformatics (http://genome.ucsc.edu/; Tabela 1). Soluções estoque destes (100
pmoles/µl) serão preparadas em H2O Milli-Q e reservadas (4 oC) até a aplicação.
Tabela 1: Sequências de primers. Expressão gênica / sequências dos receptores propostos
Gene
HPRT

Sequência (5’- 3’)
F: TATGCCGAGGATTTGGAAAA
R: ACAGAGGGCCACAATGTGAT

Tm (oC)
60

Produto (pb)
117

eNOS

F: CCGGGACTTCATCAATCAGT
R: GGAGCTGGTAGGTGCCTGT
F: CAGCTGGGCTGTACAAACCTT
R: CATTGGAAGTGAAGCGTTTCG
F: GCATGATGGACTTGGAGTTGC
R: GCTCATAGTCCTTCTGTCGCT

60

148

60

95

60

145

F: GCAGCAGCAGAAGGTCAAGT
R: AATGCAGTGGGGTATTTCCA

60

103

iNOS
Nrf2
TRPA1
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4.6.7 Reação imuno-histoquímica para detecção do receptor GPER no pulmão
O pulmão foi removido, seccionado e as amostras fixadas por 24 h em solução de
paraformaldeído (4%, pH 7.4). Os espécimes pulmonares foram então incluídos em
parafina (paraplast; Histosec, Merck; EUA) e depois seccionados em cortes transversais (5
µm) com o auxílio de micrótomo (American Optical Corporation - modelo Spencer 820).
As seções foram desidratadas e diafinizadas em concentrações crescentes de álcool e xilol
e, depois, montadas em lâminas de vidro. Após desparafinização e rehidratação, os cortes
histológicos foram incubados em tampão citrato de sódio (citrato de sódio, 0,05% tween,
pH 6.0) por 10 min (96 ºC) para recuperação antigênica. Após resfriamento, as seções
foram tratadas com H2O2 (3% v/v) em tampão fosfato salino (PBS) por 30 min em
temperatura ambiente para o bloqueio da peroxidase endógena. Cada uma das etapas
posteriores foi seguida por lavagem em tampão PBS, exceto antes da incubação com o
anticorpo primário, realizada em câmara úmida. Os sítios inespecíficos foram bloqueados
com o soro do animal doador do anticorpo secundário diluído PBS/BSA 10% por 1 h em
temperatura ambiente. As seções foram incubadas com o anticorpo primário anti-GPER
(1:200, Imuny Anticorpos, Campinas) diluído em PBS/Tween 0,3% a 4 ºC durante a noite
(12 h). As seções foram incubadas com o anticorpo secundário biotinilado anti-coelho
(1:500, Rockland, USA) (imunoperoxidase) diluído em PBS por 1 h. A reação de
imunoperoxidase foi seguida pela incubação com o complexo estreptavidina (Vectastin
ABC Kit; Vector Laboratories, USA) por 1 h em temperatura ambiente. A reação foi
revelada via emprego da 3-3’-diaminobenzidina (Sigma) dissolvida em PBS e H2O2
0,03% (v/v). As seções foram contracoradas com hematoxilina de Harris.
As imagens foram então obtidas com o auxílio de microscópio Nikon Eclipse E600
(Nikon, Japan), acoplado à câmera digital Olympus DP-72 (Olympus, Japan) e software
Image Pro Plus Media Cybernetics, USA). Os resultados foram expressos como
porcentagem da área total comparado ao grupo controle.
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4.7

Avaliação eletrofisiológica

4.7.1 Dispersão e culturas das células do gânglio da raiz dorsal
Para os experimentos de imagem de fluorescência para detecção da concentração
de cálcio intracelular ([Ca2+]i) foram utilizados gânglios da raiz dorsal obtidos de ratos
neonatos (10 dias de vida). Os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2,
decapitados e, com o canal vertebral aberto e a medula espinhal removida, os gânglios da
raiz dorsal foram removidos cuidadosamente das lojas de todos os segmentos da espinha
dorsal com o axulío de pinças de pontas finas, sob um microscópio estereoscópico. Os
gânglios removidos foram colocados em placa de Petri contendo 1 mL de DMEM
(“Dulbecco’s Modified Eagle Medium” - Vitrocell) em baixa temperatura. Após a
retirada, os gânglios foram centrifugados (2000 rpm, 2 min) e após a centrifugação, o
sobrenatante foi desprezado e os gânglios foram submetidos à digestão enzimática em
tripsina na concentração 2.5 mg/ml em EBSS (“Earle’s Balanced Salt Solution” – NaCl
132.8 mM; KCl 5.3 mM; HEPES 10 mM; NaH2PO4, 1 mM e glicose 5.5 mM) por 16 min,
a 37 °C sob leve agitação. Após a digestão enzimática, as células foram centrifugadas a
2000 rpm por 2 min, o sobrenatante desprezado e o botão celular “pellet” ressuspenso em
EBSS contendo 10% de soro fetal bovino (SFB - Vitrocell), 5 U/ml de DNAse (SigmaAldrich – cod.AMPD1) e 1,5 mg/ml de inibidor de tripsina tipo IS (Sigma-Aldrich – cod.
T9003). Nesta última etapa, procedeu-se a dispersão mecânica dos gânglios utilizando-se
pipetas de “Pasteur” de vidro, de três diâmetros decrescentes e pontas polidas em chamas,
aspirando e ejetando várias vezes para desfazer o “pellet”. Após a dispersão, realizou-se a
centrifugação das células (2000 rpm, 2 min), o sobrenadante foi descartado e o botão
celular ressuspenso em DMEM com 5% de SFB. As células foram semeadas em
fragmentos de lamínulas tratadas com poli-L-lisina 0.01% (Sigma-Aldrich – cod. P1524).
Após 20 min, tempo suficiente para a aderência das células, foi adicionada solução
DMEM contendo 5% de SFB e antibióticos (estreptomicina e penicilina, 100 UI/ml,
Gibco) à placa de Petri, em volume suficiente para cobrir todos os fragmentos de
lamínulas. A cultura de células foi mantida em estufa a 37 oC e CO2 a 5%. Os
experimentos foram realizados 48 h após a preparação das células.
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4.7.2 Avaliação da concentração de cálcio intracelular ([Ca2+]i) por imagem de
fluorescência
As células obtidas e aderidas ao suporte de vidro foram transferidas para uma
câmara de perfusão (Warner Instruments, EUA). Uma bomba peristáltica (LKB
Instruments, Austrália) introduzia solução Tyrode na câmara e uma bomba de vácuo
aspirava o conteúdo a um fluxo de 3 mL/min. Para este ensaio foram utilizados quatro
linhas de perfusão, as quais permitiam eficientes trocas das soluções com os tratamentos.
Como o volume da câmara é na ordem de 300 µL, as trocas de solução eram rápidas. Foi
utilizada a solução Tyrode de composição (NaCl 132 mM; KCl 4 mM; MgCl2 1.2 mM;
CaCl2 1.8 mM; HEPES 10 mM; glicose 5 mM; pH 7.4).
O indicador lipossolúvel Fura-2 AM foi dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO) e
emulsificado com detergente Pluronic (Molecular Probes). A solução estoque foi diluída
em solução Tyrode na concentração final de 10 µM. O período da carga das células com o
fluoróforo foi de 15-20 min. Confirmada a carga das células, a solução contendo o
indicador foi removida da câmara, substituída pela solução Tyrode, sem o fluoróforo.
Durante o experimento, as células foram mantidas em à uma temperatura constante de 36
o

C dentro da câmara.
As imagens foram obtidas em microscópio de fluorescência invertido (Leica,

AF6000, Alemanha) equipado com lâmpada HBO. Para as imagens com o fluoróforo
Fura-2 foi empregado um sistema rotativo de troca de filtros que permitiu a excitação
sequencial em dois comprimentos de onda, 340 nm e 380 nm. A emissão foi observada
com o filtro “high-pass” para comprimento de onda acima de 510 nm (2 Hz).
Os dados obtidos foram analisados pelo programa LAS AF (Leica Application
System AF, Alemanha), o qual permitiu delimitar, na imagem digital, a região
correspondente a cada célula identificável no campo e calcular a intensidade média para os
pixels incluídos nesta área. A partir destes dados, a razão de fluorescência foi calculada
com o programa Microsoft Excel (Microsoft Corp). bem como as concentrações de cálcio
intracelular. Os dados obtidos em F340/F380 (intensidade da fluorescência para excitação a
340 nm sobre a intensidade da fluorescência para e excitação a 380 nm) foram
posteriormente convertidos em [Ca2+]i nM. Eventuais variações na razão indicam
variações na [Ca2+]i.
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5

RESULTADOS

5.1

Avaliações bioquímicas e moleculares no tecido pulmonar ou fluidos de
camundongos de ambos os gêneros neonatos e jovens expostos a 1,2-NQ

!

5.1.1 Impacto da exposição a 1,2-NQ sobre as defesas antioxidantes no pulmão
!

No pulmão dos camundongos neonatos (10 dias de vida), de ambos os gêneros,
expostos ao poluente 1,2-NQ, a atividade das enzimas antioxidantes SOD, GPx, GR e
GST, não diferiu da atividade das enzimas nos respectivos grupos controle expostos
somente ao veículo ou ao alérgeno (Figura 6; painéis A, C, D e E). Porém, a atividade da
enzima catalase aumentou significativamente no pulmão das fêmeas, mas não dos machos,
expostos a 1,2-NQ em relação aos respectivos grupos controles (Figura 6; painel B).
Na fase juvenil (43 dias de vida) dos camundongos machos ou fêmeas alérgicos
(ou não) expostos a 1,2-NQ na fase neonatal, a atividade da enzima SOD no pulmão
destes não diferiu dos respectivos animais controles, bem como não foi diferente daqueles
expostos somente a 1,2-NQ (Figura 7; painel A). A atividade da catalase no pulmão dos
machos jovens expostos a 1,2-NQ não foi diferente do respectivo controle (veículo) tanto
na ausência quanto na presença do estímulo alérgico OVA. Já no pulmão das fêmeas
jovens expostas a 1,2-NQ na fase neonatal, a atividade da catalase aumentou
marcantemente na vigência do estimulo alérgico quando comparado a atividade no pulmão
dos respectivos grupos alérgicos (veículo + OVA) e controle (veículo). A atividade da
catalase no grupo alérgico de machos ou fêmeas não diferiu do controle (Figura 7; painel
B). Da mesma forma, nos pulmões das fêmeas jovens expostas a 1,2-NQ na fase neonatal,
a atividade das enzimas glutationa peroxidase (GPx), redutase (GR) e S-Transferase
(GST) aumentou significativamente na vigência do estímulo alérgico em relação aos
respectivos grupos alérgicos ou controles (Figura 7; painéis C, D e E). A atividade dessas
enzimas não foi alterada no grupo de fêmeas alérgicas expostas ao veículo da 1,2-NQ e
tampouco a atividade da GPx, GR ou GST foi alterada no pulmão dos camundongos
jovens machos expostos a 1,2-NQ na fase neonatal e/ou OVA em relação ao respectivo
grupo controle (Figura 7, painéis C, D e E).
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Figura 6: Análise da atividade das enzimas antioxidantes em camundongos fêmeas e machos expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão dos
diferentes grupos animais na fase neonatal (10 dias após nascimento) foi obtido 24 h após a última exposição ao 1,2-NQ ou seu respectivo veículo. Painel A:
SOD; Painel B: catalase; Painel C: GPx; Painel D: GR; Painel E: GST. Os dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 4-5. *P<0.05 vs. Controle.
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Figura 7: Análise da atividade das enzimas antioxidantes em camundongos fêmeas e machos expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O
pulmão dos diferentes grupos animais na fase juvenil (43 dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio com OVA ou seu
respectivo veículo. Figura A: catalase; Figura B: SOD; Figura C: GPx; Figura D: GR; Figura E: GST. Os dados foram expressos como média ±
E.P.M. para n= 3-7. *P<0.05 vs. Controle; #P<0.05 e ##P<0.01 vs. Veículo + OVA.
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5.1.2 Perfil de expressão (RNAm) do fator de transcrição Nrf2, NOS e TRPA1 no
pulmão de camundongos macho e fêmea neonatos ou jovens expostos a 1,2NQ
!

Nos pulmões dos camundongos neonatos fêmeas (10 dias de vida), mas não
nos pulmões dos machos, a expressão (RNAm) do fator de transcrição Nrf2 aumentou
significativamente após 24 horas da última exposição a 1,2-NQ quando comparado a
expressão do Nrf2 no respectivo grupo controle (veículo; Figura 8, painéis A e B).
Em contrapartida, na idade juvenil das fêmeas alérgicas (43 dias de vida) expostos (ou
não) a 1,2-NQ na fase neonatal, a expressão (RNAm) do Nrf2 no pulmão destas
reduziu significativamente em relação ao respectivo grupo controle (veículo; Figura 8,
painéis C e D). Nenhuma alteração significativa na expressão (RNAm) do Nrf2 foi
observada nos pulmões dos diferentes grupos de camundongos jovens machos (Figura
8, painéis C e D).
Na fase juvenil de camundongos machos, mas não fêmeas, expostos a 1,2-NQ
na fase neonatal, a expressão (RNAm) da enzima iNOS no pulmão destes aumentou
significativamente na vigência do estimulo alérgico quando comparado ao respectivo
grupo alérgico (Figura 9, painel A). Ao contrário, no pulmão das fêmeas jovens (mas
não dos machos) expostas a 1,2-NQ na fase neonatal, o estímulo alérgico com OVA
promoveu aumento significativo na expressão (RNAm) da enzima eNOS (Figura 9,
painel B). As expressões das enzimas iNOS e eNOS nos pulmões dos camundongos
jovens machos ou fêmeas expostos somente ao poluente (1,2-NQ) ou OVA não foram
diferentes dos seus respectivos controles (Figura 9, painéis A e B).
A expressão (RNAm) do receptor de TRPA1 nos pulmões de camundongos
fêmeas alérgicas jovens, mas não dos machos, expostos a 1,2-NQ na fase neonatal
aumentou marcantemente quando comparado ao respectivo grupo alérgico (Figura 10,
painéis A e B). Nos demais grupos de fêmeas ou machos expostos somente a 1,2-NQ
ou OVA, a expressão (RNAm) do receptor de TRPA1 não foi diferente dos
respectivos controles (Figura 10, painéis A e B).
!
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Figura 8: Análise da expressão do RNAm do fator de transcrição Nrf2 em camundongos
fêmeas e machos (neonatos e jovens) expostos ao poluente 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão
dos diferentes grupos animais foi obtido 24 h após a última exposição ao 1,2-NQ ou seu respectivo
veículo (11o dia de vida) e 24 h após o último desafio com OVA (43o dia de vida),
respectivamente. A expressão gênica relativa do Nrf2 foi calculada usando HPRT como gene de
referência e grupo veículo como controle, usando a fórmula 2-ΔΔCT. Painel A e B: Fêmeas e
Machos neonatos, respectivamente. Painel C e D: Fêmeas e Machos jovens, respectivamente. Os
dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 4-5. *P<0.05 vs. Controle.
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Figura 9: Análise da expressão (RNAm) da iNOS e eNOS no pulmão de camundongos fêmea
e macho jovens expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão dos diferentes grupos animais na
fase juvenil (43 dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio com OVA ou seu
respectivo veículo. A expressão gênica relativa das isoformas foi calculada usando HPRT como
gene de referência e grupo veículo como controle, usando a fórmula 2-ΔΔCT. Painel A – iNOS;
Painel B –eNOS. Os dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 4-5. #P<0.05 e ##P<0.01
vs. grupo Veículo + OVA.
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Figura 10: Análise da expressão do RNAm do receptor TRPA1 em camundongos fêmea e
macho expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão dos diferentes grupos animais na fase
juvenil (43 dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio com OVA ou seu
respectivo veículo. A expressão gênica relativa de TRPA1 calculada usando HPRT como gene de
referência e grupo veículo como controle, usando a fórmula 2-ΔΔCT. Figura A – fêmeas; Figura B –
machos. Os dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 3-5. #P<0.05 vs. Veículo +
OVA.
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5.1.3 Efeito da exposição precoce a 1,2-NQ na indução da peroxidação lipídica
(TBARS), nitração de proteínas (3-NT), na expressão de proteínas carboniladas e
atividade da arginase no pulmão (ou plasma) de camundongos fêmea e macho
jovens
!

A peroxidação lipídica no tecido pulmonar dos animais jovens machos ou fêmeas,
via mensuração do ácido tiobarbitúrico (TBARS), não revelou diferenças significativas
entre os diferentes grupos expostos a 1,2-NQ na vigência ou ausência do estímulo alérgico
em relação aos respectivos grupos controles ou (Figura 11, painéis A e B).
Os pulmões e plasma dos camundongos jovens fêmeas expostas a 1,2-NQ na fase
neonatal exibiram aumento significativo da expressão da nitrotirosina (3-NT) na vigência
do estímulo alérgico quando comparado a expressão obtida no respectivo grupo controle
(Figura 12, painel A). Da mesma forma, um aumento significativo da 3-NT foi observado
no pulmão das fêmeas expostas somente ao alérgeno OVA em relação ao respectivo
controle (Figura 12, painel A). Contudo, nos pulmões dos machos expostos ao poluente na
fase neonatal, o estímulo com a OVA não modificou a expressão da 3-NT em relação ao
respectivo grupo controle (Figura 12, painel B). A exposição a 1,2-NQ ou OVA per se não
afetou a expressão da 3-NT no pulmão ou plasma dos camundongos machos (Figura 12,
painel B).
No plasma das fêmeas jovens alérgicas expostas a 1,2-NQ na fase neonatal, a
expressão de proteínas carboniladas mostrou-se significativamente maior em relação aos
respectivos grupos controle e alérgico (Figura 13, painéis A e B). Nos grupos de fêmeas
expostos somente a 1,2-NQ ou OVA, a expressão de proteínas carboniladas não foi
diferente do respectivo controle (Figura 13, painéis A e B). Da mesma forma, nenhuma
alteração significativa dessas proteínas foi observada no plasma dos diversos grupos do
gênero masculino (Figura 13, painel B).
A atividade da arginase nos pulmões dos diferentes grupos de camundongos jovens
machos ou fêmeas expostos a 1,2-NQ e/ou OVA não diferiu entre si (Figura 14, painéis A
e B).
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Figura 11: Análise da formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em
camundongos fêmea e macho expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão dos diferentes
grupos animais na fase juvenil (43 dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio
com OVA ou seu respectivo veículo. Figura A – fêmeas. Figura B – machos. Os dados foram
expressos como média ± E.P.M. para n= 3-5.
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Figura 12: Análise da expressão proteína da 3-NT no pulmão e plasma de camundongos
macho e fêmea expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão e plasma dos diferentes grupos
animais na fase juvenil (43 dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio com OVA
ou seu respectivo veículo. Os dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 3-5. *P<0.05 e
**P<0.01 vs. Controle.
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Figura 13: Quantificação de proteínas carboniladas em sangue de camundongos fêmea e
macho expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O plasma dos diferentes grupos animais na fase
juvenil (43 dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio com OVA ou seu
respectivo veículo. Os dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 5. *P<0.05 vs.
Controle; &P<0.05 vs. 1,2-NQ + PBS.
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Figura 14: Avaliação da atividade da arginase em pulmões de camundongos fêmea e macho
expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. O pulmão dos diferentes grupos animais na fase juvenil (43
dias após nascimento) foi obtido 24 h após o último desafio com OVA ou seu respectivo veículo.
Os dados foram expressos como média ± E.P.M. para n= 3-6.
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5.2

Efeito do bloqueio do receptor TRPA1 (HC030031) sobre o aumento da
hiperresponsividade pulmonar (Penh) e inflamação alérgica em camundongos
machos expostos ao poluente 1,2-NQ na fase neonatal
Conforme demonstrado anteriormente (Florenzano et al., 2017), a exposição

neonatal a 1,2-NQ não induziu na fase juvenil dos camundongos machos, aumento na
hiperresponsividade das vias aéreas após estímulo alérgico com OVA quando comparado
ao respectivo grupo alérgico exposto ao veículo da 1,2-NQ na fase neonatal. Após 24
horas do tratamento com antagonista do receptor TRPA1 (HC030031; 50 mg/kg) e do
último desafio com OVA, os camundongos machos expostos ao poluente 1,2-NQ na fase
neonatal não exibiram alteração significativa da reatividade das vias aéreas às
concentrações crescentes de MCh (3.125; 6.250; 12.5; 25 e 50 mg/mL) comparado ao
grupo tratado com o veículo do antagonista (Figura 15, painéis A, B e C).
Demonstramos também que a exposição neonatal a 1,2-NQ induziu na fase juvenil
dos camundongos machos aumento significativo na população de leucócitos totais e
diferenciais, em particular neutrófilos e eosinófilos em camundongos machos alérgicos
(Florenzano et al., 2017). Após 24 horas do pré-tratamento dos animais com o antagonista
do receptor TRPA1 e do último desafio com a OVA, o aumento na contagem de
leucócitos totais e diferenciais, em particular linfócitos e eosinófilos, diminuiu
significativamente em relação aos animais tratados com o veículo do antagonista (Figura
16, painéis A, B e D).
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Figura 15: Efeito do tratamento com antagonista TRPA1 em camundongos machos jovens
alérgicos pré-expostos a 1,2-NQ sobre a reatividade das vias aéreas frente à MCh.
Reatividade das vias aéreas (Penh) in vivo induzida pela MCh 24 h após o último desafio com
OVA ou veículo. O painel A mostra o gráfico de linha da concentração-resposta à MCh nas vias
aéreas dos diversos grupos experimentais de camundongos macho jovens. Os painéis (em barra) B
e C representam essas mesmas respostas expressas como AUC e Emax, respectivamente. Os dados
são expressos como a média ± E.P.M. para n= 3-6 animais.
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Figura 16: Efeito do tratamento farmacológico com antagonista do receptor TRPA1 em
camundongos machos e fêmeas pré-expostos ao 1,2-NQ sobre a inflamação alérgica induzida
pela OVA no pulmão (LBA). O LBA dos diferentes grupos animais na fase juvenil (43 dias após
nascimento) foi obtido 24 h após a última exposição com OVA. Os dados foram expressos como
média ± E.P.M. para n= 5-6. *P< 0.05 vs. 1,2-NQ + OVA (veículo HC030031).
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5.3

Avaliação imunohistoquimica da expressão proteica do receptor GPR30 no
pulmão de camundongos fêmeas jovens expostas a 1,2-NQ na fase neonatal
A análise imunohistoquímica do receptor GPR30 (aumento: 100 μm) no

parênquima pulmonar de camundongos fêmeas jovens demonstra que a exposição
neonatal ao poluente 1,2-NQ não foi capaz de promover alterações significativas na
expressão do receptor constitutivamente expresso na camada muscular (setas) e epitélio
bronquiolar (pontas de seta) desses animais tanto na presença quanto na ausência do
estímulo alérgico (Figura 17; painéis A e B). O painel C representa a fotomicrografia da
expressão

da

molécula

GPR30

no

tecido

pulmonar

de

camundongos.
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Figura 17: Perfil de expressão do receptor GPR30 no pulmão de camundongos fêmeas expostos ou não ao poluente 1,2-NQ na fase neonatal e
fotomicrografia representativa no tecido pulmonar. O espécime foi incluído em parafina e contra-corado com hematoxilina de Harris. A imunorreação
contra GPR30 pode ser visualizada pela coloração positiva em marrom. As setas indicam células positivas na camada muscular e pontas de seta mostram
células positivas no epitélio bronquiolar. A quantificação foi realizada utilizando-se o software Imag Pro-Plus 6.3. B = bronquíolos, V= vasos, A = alvéolos e
* = camada muscular.
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5.4

Estudos em cultura de neurônio do gânglio da raiz dorsal de ratos neonatos
Nesta etapa utilizou-se a cultura primária de neurônios do gânglio da raiz

dorsal (DRG) de ratos neonatos de forma a permitir o estudo dos efeitos da variação
da concentração do cálcio extracelular [Ca2+]o e intracelular [Ca2+]i frente a incubação
com o poluente 1,2-NQ na presença e ausência do antagonista de TRPA1.

5.4.1 Viabilidade da cultura de neurônios e registro da fluorescência de FURA-2
A incubação e período de carga do fluoróforo (Fura-2) na cultura de neurônios
do DRG foi de 15-20 min. Confirmada a carga das células, a solução contendo o
Fura-2 foi removida da câmara e substituída pela solução Tyrode sem fluoróforo.
Durante o período que antecede o início dos ensaios, a cultura foi mantida em solução
Tyrode e os registros das fluorescências individuais ao longo do tempo avaliado
indicaram pela linha basal da razão de fluorescências F340/F380 que não houve
alterações significativas durante o período.
Em todos os experimentos de registro do aumento da [Ca2+]i realizados neste
estudo, foi aplicado um pulso inicial (estimulação) de cloreto de potássio (KCl; 20
mM) para verificar da viabilidade (estado fisiológico) da cultura de células.
5.4.2 Registro de aumentos da [Ca2+]i e efeito do tratamento farmacológico com o
antagonista do receptor TRPA1 no aumento da [Ca2+]i em cultura de
neurônios do DRG submetida ao tratamento com a 1,2-NQ
A aplicação da solução de KCl na cultura dos neurônios, induziu alteração no
potencial de membrana das células resultando em aberturas de canais dependentes de
voltagem e influxo de Ca2+ (Figura 18 – painel K). A exposição da cultura de
neurônios do DRG ao poluente 1,2-NQ (10 µM) induziu aumentou significativo da
[Ca2+]i (151.1 ± 8.0 nM) quando comparado a [Ca2+]i na ausência do poluente e na
presença do veículo Tyrode (45.5 ± 2.7 nM; Figura 18 – painéis B e C). A somatória
da magnitude das fluorescências [Ca2+]i em resposta ao poluente e respectivo veículo
Tyrode é apresentada nos painéis J e K. !
!
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Com base no resultado demonstrado anteriormente, onde a adição da 1,2-NQ
induziu aumento da [Ca2+]i, avaliou-se a seguir o papel dos canais TRPA1, via emprego
do antagonista desses receptores (HC030031; 100 μM) na cultura de neurônios exposta a
1,2-NQ.
O painel E ilustra que a adição do HC030031 juntamente com a 1,2-NQ na cultura
de neurônios promoveu aumento da [Ca2+]i (121.5 ± 10.2 nM) quando comparado as
[Ca2+]i obtidas com a aplicação do Tyrode (64.9 ± 8.8 nM) e Tyrode + HC030031 (65.3 ±
8.1 nM; Figura 18; painéis B e D); contudo, o tratamento com o antagonista dos canais
TRPA1, reduziu a [Ca2+]i para valores abaixo do nível da [Ca2+]i basal registrado com a
1,2-NQ isoladamente (Figura 18 – painel J). Esta observação indica que o tratamento com
o HC030031 suprimiu parcialmente o influxo de Ca2+ induzido por 1,2-NQ. Os painéis B,
D e E ilustram a fluorescência emitida após aplicação do Tyrode, Tyrode + HC030031 e
1,2-NQ + HC030031, respectivamente, onde é possível observar que a aplicação da 1,2NQ induziu um aumento de fluorescência maior do que o Tyrode.
As [Ca2+]i em resposta ao poluente e respectivo veículo Tyrode e em resposta ao
poluente + HC030031 e respectivos veículos Tyrode e Tyrode + HC030031, estão
apresentadas no painel J. As razões de fluorescência F340/F380 estão ilustradas pela
coloração rosada nos painéis F-I, onde a intensidade da coloração rosa representa maior
[Ca2+]i.
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Figura 18: Registros dos aumentos da [Ca2+]i induzidos pela aplicação in vitro do poluente
1,2-NQ na ausência e na presença do antagonista de receptor TRPA1 (HC030031) em
cultura de neurônios do DRG de ratos. Cultura de neurônios extraídos da raiz dorsal de ratos, 48
h após a dispersão. Painel A ilustra a imagem de transmissão, onde se observa neurônios (seta) e
células da glia (ponta de seta). Painéis B, C, D e E ilustram a elevação da fluorescência
relacionada ao aumento da [Ca2+]i após aplicação de Tyrode, 1,2-NQ (10 μM), Tyrode +
HC030031 (100 μM) e 1,2-NQ + HC030031, respectivamente. Painéis F, G, H e I ilustram a razão
de fluorescência, onde a coloração rosa representa altas [Ca2+]i. Painel J, K e L representam as
[Ca2+]i calculadas a partir da razão de fluorescência. Para as imagens com o fluoróforo Fura-2, foi
empregado um sistema rotativo de troca de filtros que permitiu a excitação sequencial em dois
comprimentos de onda, 340 nm e 380 nm. A emissão foi observada com o filtro “high-pass” para
comprimento de onda acima de 510 nm (2 Hz). ***P< 0,001 vs. Tyrode, ###P< 0,001 vs. Tyrode +
HC030031 e ++P< 0,01 vs. 1,2-NQ.
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5.4.3 Avaliação de aumentos da [Ca2+]i em cultura de neurônios do DRG submetida ao
tratamento com a 1,2-NQ em ambiente livre de Ca2+
!

Este experimento teve como objetivo avaliar a hipótese de que a administração do
poluente 1,2-NQ em cultura de neurônios do DRG de ratos promoveu aumento de [Ca2+]i,
item 5.4.2, como resultado da abertura de canais de Ca2+ presentes na membrana
plasmática das células, e/ou se o aumento da [Ca2+]i ocorreu diretamente dos estoques
intracelulares do retículo endoplasmático.
Para este ensaio, o poluente 1,2-NQ (10 µM) foi preparado em solução Tyrode
contendo o quelante de Ca2+, EGTA (10 mM). Após 20 min de incubação da cultura de
neurônios com o fluoróforo (Fura-2), os achados ilustrados na figura 19 são compatíveis
com a hipótese de que os aumentos da [Ca2+]i em cultura de neurônios do DRG frente ao
poluente 1,2-NQ podem ser devidos à ambos mecanismos: resultado direto dos estoques
intracelulares da assim como da entrada imediata de Ca2+ por canais de Ca2+ na membrana
celular, uma vez que a intensidade de fluorescência [Ca2+]i à administração da 1,2-NQ +
EGTA foi significativamente maior (131.6 ± 10.2 nM) quando comparado à intensidade
de fluorescência [Ca2+]i emitida pela adição do Tyrode (91.7 ± 7.2 nM; Figura 22; painéis
F e G); entretanto, a [Ca2+]i obtida no experimento anterior (item 5.4.2) foi maior,
indicando também a participação extracelular.
As [Ca2+]i em resposta ao poluente + EGTA e respectivo veículo Tyrode + EGTA
estão apresentadas nos painéis F e G. Os painéis D e E, conforme supracitado,
representam a razão da fluorescência F340/F380, onde a coloração rosa indica altas
concentrações de Ca2+ intracelular. !
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Figura 19: Aumentos da [Ca2+]i frente à adição da 1,2-NQ em cultura de neurônios do DRG de ratos (48 h após a dispersão) em meio extracelular
isento de Ca2+ (+ EGTA). O painel A ilustra a imagem de transmissão, onde se observa neurônios (setas) e células da glia (pontas de seta). Os painéis B e D
ilustram a fluorescência [Ca2+]i e a razão desta após a adição do Tyrode + EGTA. Os painéis C e E ilustram a maior fluorescência emitida [Ca2+]i e a razão
desta após a adição da 1,2-NQ (10 M) + EGTA. Nas imagens com o Fura-2 foi empregado um sistema rotativo de troca de filtros que permitiu a excitação
sequencial em dois comprimentos de onda, 340 nm e 380 nm. A emissão foi observada com o filtro “high-pass” para o comprimento de onda acima de 510 nm
(2
Hz).
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DISCUSSÃO
Em situações de estresse oxidativo ocorre, em geral, o aumento da produção

de radicais livres que, em excesso, lesam células e tecidos via oxidação de ácidos
nucleicos (DNA), proteínas e lipídios de membrana, inibindo assim a função normal
dessas estruturas e conduzindo a várias doenças. Na maioria dos casos, os radicais
livres são produzidos sob a forma de EROs e/ou de ERNs. Devido à sua constante
interface com o ar ambiente, o pulmão representa um dos órgãos mais afetado pela
ação de agentes oxidantes exógenos, tais como os PAA, e as EROs geradas
endogenamente por células inflamatórias em diversas patologias, como a asma.
Concentrações e/ou atividades elevadas em fluidos biológicos e/ou tecidos de
marcadores (EROs / ERNs) de estresse oxidativo (ex.: H2O2, radicais hidróxido
(HO•), radicais de peroxidação lipídica, NO•, ONOO-, carbonilação proteica etc.)
assim como de defesas antioxidantes (enzimáticas e não enzimáticas), como a SOD,
catalase, as glutationas (Peroxidase, Redutase e S-Transferase), as vitaminas C e E,
dentre outros, tem sido amplamente mensuradas a fim de estimar o grau de estresse
oxidativo na patologia investigada bem como dos mecanismos envolvidos, visto que
muitos representam mediadores da transdução de sinal nas células (vide revisão: Mak
et al., 2006).
No pulmão, a atividade elevada das enzimas peroxidases constitui mecanismo
importante de proteção contra danos causados por efeitos tóxicos e lesivos (ex.:
hipóxia) em células epiteliais alveolares (Roum et al., 2001; Rahman et al., 2006).
Assim como a SOD, a GPx e as peroxirredoxinas auxiliam na eliminação do H2O2; A
enzima catalase, expressa na maioria dos tecidos, é capaz de catalisar reações
químicas, cuja função principal inclui a decomposição do 2H2O2 em 2H2O e O2
(Alfonso-Prieto et al., 2009).
Ainda no contexto da regulação das defesas antioxidantes, o fator de transcrição
nuclear Nrf2 é considerado um dos principais mecanismos regulatórios envolvido na
indução de diversos genes citoprotetores, incluindo os genes da síntese de glutationa,
do metabolismo das EROs e de xenobióticos (Okawa et al., 2006; Yates et al., 2009)
em resposta ao estresse oxidativo e eletrofílico (Itoh et al., 1997; vide revisão:
Motohashi e Yamamoto, 2004).
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Neste estudo, buscando averiguar o envolvimento do equilíbrio entre
processos oxidativos (radicais livres) e as defesas antioxidantes na susceptibilidade
diferencial à inflamação alérgica pulmonar entre camundongos jovens machos e
fêmeas precocemente expostos ao PAA (1,2-NQ), foi interessante observar que
somente no pulmão das fêmeas neonatos, ocorreu um aumento significativo da
expressão (RNAm) do fator de transcrição nuclear Nrf2.
Sabidamente, o Nrf2 consiste num importante fator de regulação positivo para
o elemento de resposta antioxidante (ARE), que regula a expressão de enzimas
antioxidantes como a SOD, catalase, NADPH quinona oxidorredutase 1 (NQO1),
heme oxigenase-1 (HO-1), glutationa peroxidase (GPx), tioredoxina (Trx), as
enzimas de fase II e as detoxificantes todas capazes de atenuar os efeitos adversos das
EROs. De relevância, vale ressaltar que este achado reforça dados anteriores do
grupo, os quais também mostraram que no pulmão das fêmeas jovens expostas a 1,2NQ na fase neonatal, ocorreu um aumento significativo da atividade da enzima
catalase, que foi paralelo à ausência da exacerbação da inflamação alérgica pulmonar.
(Florenzano, 2011). Diferentemente, foi observado no grupo correspondente de
camundongos machos, importante exacerbação da inflamação alérgica pulmonar e
nenhuma alteração na atividade da catalase (Florenzano et al., 2011). Corroborando
esses achados, Zhu et al. (2015) sugerem que, em fêmeas, o efeito estimulante do
estrógeno parece influenciar positivamente o fator Nrf2, aumentando assim a
atividade das enzimas antioxidantes. Além disto, outros demonstraram que quinonas
ativam o fator Nrf2, via estimulação de resíduos tióis reativos na proteína Keap-1
(sensor primário do estresse oxidativo), que favorecerá a translocação do fator (Nrf2)
do citoplasma para o núcleo, onde induzirá a expressão dos seus genes-alvo. De fato,
o sistema Nrf2/Keap1 vem sendo reconhecido como um dos principais mecanismos
de defesa celular contra o estresse oxidativo. (Enomoto et al., 2001; Thimmulappa et
al., 2002; Kumagai et al., 2012; Miura et al. 2011).
Curiosamente, no pulmão de camundongos fêmeas jovens, expostos a 1,2-NQ
na fase neonatal, não foi observada alteração na expressão (RNAm) do Nrf2 quando
comparado aos animais expostos ao veículo do poluente. No pulmão dos
camundongos machos jovens, expostos a 1,2-NQ na fase neonatal, a expressão
(RNAm) do Nrf2, também não apresentou-se alterada nesse período. Ainda não está
bem estabelecido experimentalmente o motivo para tal discrepância; todavia, dada a
reconhecida função do Nrf2 como principal regulador da homeostase celular, é
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provável que diante da superexpressão desse fator no pulmão durante o contato com a
1,2-NQ (fase neonatal), este foi subsequentemente suprimido (fase juvenil) pela
indução aumentada de enzimas antioxidantes, que conferiram a proteção contra a
exacerbação da inflamação alérgica pulmonar nas fêmeas.
Em continuidade ao estudo e sabendo que as SOD constituem a primeira linha
de defesa antioxidante e o maior sistema de defesa do organismo contra o ânion
superóxido por catalisar a dismutação do O2•- em O2 e H2O2, estas foram
primariamente mensuradas no pulmão dos camundongos neonatos e jovens expostos a
1,2-NQ. Os resultados revelaram que a atividade da SOD no pulmão de neonatos ou
jovens expostos a 1,2-NQ não sofreu alteração em ambos os gêneros. Isto é bastante
curioso, uma vez que estudos prévios in vivo (murino) e in vitro sugerem que o
poluente presentes nas PED podem reduzir a atividade da SOD, como consequência
da reação química entre a SOD e componentes químicos, como as quinonas, presentes
nas PED (Sagai et al., 1993; Kumagai et al., 1995); entretanto, isto não foi o caso
neste estudo.
Embora a atividade da SOD não apresente alterações, mas considerando que
essa enzima converte o O2•- em H2O2 que, subsequentemente, é transformada em
H2O, pela ação da catalase no lisossoma ou pela ação da GPx nas mitocôndrias,
avaliou-se adiante a atividade dessa enzima no pulmão dos camundongos de ambos os
gêneros expostos a 1,2-NQ. Foi interessante observar no pulmão das fêmeas neonatos,
(11o dia de vida), um aumento significativo da atividade da catalase comparado ao
respectivo veículo. Conforme supracitado, resultados prévios deste grupo já
demonstraram que na fase juvenil, o pulmão das fêmeas alérgicas, mas não dos
machos, expostos a 1,2-NQ no período neonatal exibiu aumento da catalase
(Florenzano et al., 2011). Halima et al. (2010) demonstram que ratos machos
neonatos expostos à nicotina presente no leite materno, apresentaram na fase juvenil
(45 dias de vida) níveis elevados de malondialdeído (MDA), um indicador de estresse
oxidativo e menor atividade antioxidante das enzimas SOD e catalase no pulmão e
fígado, quando comparado as fêmeas. Coletivamente, esses achados juntamente aos
nossos demonstram que os machos, mas não fêmeas, apresentam maior
susceptibilidade aos efeitos deletérios de compostos químicos tóxicos presentes nas
PAA e fumaça de cigarro, identificados como importantes fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças respiratórias na infância.
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Adiante, de posse dos resultados da atividade do grupo de enzimas (óxidoredutase) responsáveis por catalisar uma variedade de reações de oxidação na
presença de peróxidos, foi possível observar que, da mesma forma, um aumento
significativo na atividade das GPx, GR e GST foi mensurado somente no pulmão das
fêmeas jovens alérgicas previamente expostas a 1,2-NQ. Em conjunto, estes
resultados, além de reforçarem os achados deste grupo (Florenzano et al., 2017),
corroboram os dados epidemiológicos (Balzano et al., 2001; Schatz et al., 2006), que
evidenciam a grande variabilidade na incidência da asma entre gêneros nas diferentes
fases da vida, particularmente da fase infante até a puberdade (2 a 17 anos).
Nesse contexto, postula-se que a testosterona atua negativamente sobre a
regulação da via enzimática antioxidante, visto que a castração de ratos machos ou o
tratamento farmacológico de fêmeas com esse hormônio reduziu a atividade da
enzima GPx (Capel e Smallwood, 1983). Segundo Hackenhaar et al. (2009), os
efeitos supressores da testosterona sobre a atividade antioxidante sobrepõe o período
neonatal, visto que na pós-puberdade de ratos machos a atividade da GPx no pulmão
destes continua menor em relação ao das fêmeas. Reforçando essas evidências,
Tondreau et al. (2012) demonstraram que a expressão (RNAm) da GPx no pulmão de
camundongos fêmeas na fase perinatal (e neonatal) mostrou-se significativamente
maior do que no pulmão dos ratos machos da mesma idade.
A testosterona atua via ativação do receptor androgênico (AR), membro de
uma superfamília de receptores esteroides nucleares. O mecanismo molecular do AR
envolve a modulação da expressão de genes envolvidos no desenvolvimento,
manutenção e regulação da bexiga, próstata e sistema reprodutor masculino (Rahmani
et al., 2013; ver revisão: Obinata et al., 2017). Acredita-se que a imaturidade
pulmonar está associada à regulação desses receptores, independentemente da
quantidade expressa destes no pulmão. De fato, a expressão (RNAm) dos AR no
pulmão de camundongos machos (na fase fetal e 30 dias pós natal) não foi distinta
daquela quantificada no pulmão das fêmeas (Provost et al., 2004; Boucher et al.,
2009). Ademais, apesar do menor tamanho do pulmão das fêmeas, a quantidade de
surfactante pulmonar produzido é maior do que a quantidade mensurada nos machos,
tornando assim o pulmão das fêmeas maduro mais rapidamente (Seaborn et al., 2010,
vide revisão: Sathish et al., 2015).
Por seu turno, o receptor metabotrópico de estrógeno 1 (GPER1), também
conhecido como GPER30, encontra-se expresso de forma abundante nos pulmões
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(Feng et al., 1999; Isensee et al., 2009). Recentemente, Itoga et al. (2015)
demonstraram que o tratamento de camundongos alérgicos com o agonista desse
receptor aumentou a gênese da IL-10, além de reduzir a eosinofilia e as concentrações
de citocinas Th2 (IL-5 e IL-13) no LBA dos animais, sugerindo um papel modulatório
para o estrógeno e seu receptor (GPER) na resposta inflamatória pulmonar alérgica.
Neste estudo, a análise imunohistoquímica da expressão do GPER nos pulmões de
camundongos jovens, de ambos os sexos, expostos a 1,2-NQ não revelou, tanto na
camada muscular quanto nas vias aéreas dos animais alérgicos, alterações
significativas na expressão desse receptor. Isto indica que a maior proteção conferida
no pulmão das fêmeas expostas a 1,2-NQ não é resultante de alterações na expressão
do receptor GPER, muito embora resultados prévios do grupo revelaram um aumento
importante nas concentrações de IL-10 no pulmão desses animais (Florenzano e tal.,
2017). Portanto, não se pode excluir totalmente a participação do estrógeno (e seu
receptor) na resposta protetora pulmonar observada nesses animais expostos a 1,2NQ.
Adiante e partindo do pressuposto que as quinonas possuem a capacidade de
perturbar o equilíbrio redox e, assim, promover a produção de EROs e subsequentes
danos celulares (Buffinton et al., 1989; Brown et al., 1991), foi também possível
demonstrar neste estudo um aumento significativo da expressão proteica da 3-NT no
pulmão e plasma de fêmeas jovens, mas não dos machos, alérgicos pré-expostos a
1,2-NQ. Estudos anteriores vão de encontro a estes resultados e sugerem que a
nitração protéica (3-NT) em pulmões de fêmeas alérgicas parece ser regulada via
mecanismo dependente da atividade enzimática da eosinófilo peroxidase (Duguet et
al., 2001; Iijima et al., 2001). Isto é bastante curioso, considerando que
diferentemente dos camundongos machos alérgicos expostos a 1,2-NQ, as fêmeas não
exibiram exacerbação da eosinofilia importante na presença do estímulo alérgico. Por
outro lado, inúmeras evidências mostram que o estrógeno possui um papel
controverso, visto que promove estresse oxidativo além da capacidade indutora da
atividade de enzimas antioxidantes. Por exemplo, metabólitos do estrógeno, como os
hidroxiestradiois (OHE(2)) e a 4-OHE-o-quinona, promovem ações genotóxicas e
estresse oxidativo em células epiteliais brônquicas além de outros efeitos deletérios no
pulmão de mulheres, como o câncer (vide revisão: Bolton et al., 2000; Ho et al.,
2008).

!

77!

!

Em continuidade ao presente estudo, é de conhecimento que a carbonilação de
proteínas representa uma das modificações irreversíveis de proteínas oxidativas e,
portanto, pode atuar como marcador de estresse oxidativo (Fedorova et al., 2013; vide
revisão: Dalle-Donne et al, 2006; Yao e Rahman, 2011). Neste estudo, apesar da
ausência de exacerbação da inflamação alérgica pulmonar nas fêmeas jovens alérgicas
expostas a 1,2-NQ na fase neonatal, observou-se um aumento significativo de
proteínas carboniladas quando comparado aos respectivos grupos controles e aos
camundongos machos expostos a 1,2-NQ. Reforçando estes achados, Koizume et al.
(2013), demonstraram ensaios in vitro, que a quinona 9,10-fenantraquinona promove
carbonilação de proteínas em hepatócitos via reações químicas com a Cu,Zn SOD a
qual sofre modificações oxidativas com consequente perda de sua atividade.
Complementando os achados deste estudo, foi ainda mensurada nos pulmões
das fêmeas jovens alérgicas expostas a 1,2-NQ na fase neonatal uma maior expressão
(do RNAm) para eNOS. Vale acrescentar que em estudo prévio do grupo, Florenzano
et al. (2017) detectaram concentrações elevadas de citocinas Th1 (IL-1β e TNF-α) no
LBA das fêmeas alérgicas expostas a 1,2-NQ na fase neonatal. Isto, em parte, pode
explicar o aumento da eNOS nos pulmões das fêmeas neste estudo, visto que a eNOS
pode ser estimulada por citocinas Th1 pró-inflamatórias (Forstermann et al., 1998;
Brindicci et al., 2010). Ademais, sabe-se que em estados de estresse oxidativo, a
eNOS em condições de desacoplamento produzirá o radical superóxido (O2•-), e não
o NO (Kuzkaya et al., 2003; Landmesser et al., 2003). Isto ocorre quando o consumo
de NADPH ocorre independentemente da NOS, resultando na produção de ânion
superóxido e H2O2. Por exemplo, em situações onde a biodisponibilidade do cofator
tetrahidrobiopterina (BH4) ou do substrato L-arginina está reduzida ou depletada
(Fleming et al., 2010). Em conjunto, estes resultados sugerem que, apesar destes
fatores oxidativos estarem aumentados, estes foram incapazes de promover danos ao
pulmão das fêmeas alérgicas e expostas ao 1,2-NQ, possivelmente em virtude da
maior maturidade pulmonar e atividade do sistema antioxidante.
De importância, é também de conhecimento que a iNOS é um marcador
importante da inflamação, pois promove vasodilatação, influxo de leucócitos (ex.:
neutrófilos, eosinófilos), além de ser regulada por citocinas Th2, como a IL-4 em
eosinófilos (Paoliello-Paschoalato et al., 2005) e por estímulos pró-inflamatórios
(Asano et al., 1994). Importantemente, um aumento significativo na expressão do
RNAm para iNOS foi observado no pulmão de camundongos machos jovens
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alérgicos previamente expostos a 1,2-NQ. Complementando este achado, estudos
prévios do grupo mostraram aumento significativo das concentrações de IL-4 e IL-5
no LBA de camundongos machos jovens ou adultos expostos ao poluente 1,2-NQ na
fase neonatal (Santos et al., 2014; Florenzano et al., 2017).
Em continuidade, sabendo que a enzima arginase exerce controle importante
na homeostase das vias aéreas, visto que possui a capacidade de converter a Larginina em L-ornitiane e uréia e, assim, pode diminuir a biodisponibilidade da Larginina como substrato para as enzimas NOS (constitutiva e induzível) nesse local
(vide revisão: Ricciardolo et al., 2004; Maarsingh et al., 2008; Pera et al., 2014),
decidiu-se avaliar o papel dessa enzima. Ademais, em indivíduos asmáticos, as
isoenzimas arginase I e II possuem um papel funcional sobre a hiperresponsividade
das vias aéreas em modelos animais de asma (Maarsingh et al., 2008; North et al.,
2009).
Entretanto, a atividade da arginase no pulmão de ambos os gêneros de
camundongos jovens expostos a 1,2-NQ na fase neonatal não diferiu do controle,
tanto na ausência quanto na presença de estímulo alérgico. Tal resultado não é
surpreendente visto que outros autores mostraram que o aumento da atividade da
iNOS ocorre em paralelo à atividade reduzida da arginase em doenças das vias aéreas.
Portanto, quanto menor a atividade da arginase maior será a biodisponibilidade da Larginina, substrato este utilizado pelas isoformas NOS constitutiva e induzível para
geração de NO (vide revisão: Ricciardolo et al., 2004; Maarsingh et al., 2008; Pera et
al., 2014).
Por fim, de posse do conhecimento prévio que os receptores TRPs, tipo
anquirina TRPA1, representam alvos importantes de PAA, como as PED, fumaça de
cigarro, irritantes (ex.: acroleína) e agentes oxidantes formados ou liberados por PAA
(Deering-Rice et al., 2011; Trevisani et al., 2007; Andersson et al., 2008; Bessac et
al., 2008), hipotetizamos que a 1,2-NQ, contaminante das PED, poderia atuar
direta/indiretamente no receptor TRPA1, estimulando-o. De fato, a exacerbação da
inflamação alérgica pulmonar em camundongos machos expostos a 1,2-NQ na fase
neonatal foi parcialmente, mas significativamente inibida pelo tratamento
farmacológico dos animais com o antagonista seletivo de TRPA1, o composto
HC030031, indicando que esse receptor, pode atuar como potencial alvo de ação da
1,2-NQ e/ou de EROs geradas por ele. Tal efeito foi caracterizado pela redução do
número total de leucócitos assim como de linfócitos e eosinófilos no LBA dos machos
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alérgicos expostos a 1,2-NQ na fase neonatal. Vale ressaltar que, assim como
observado anteriormente (Santos et al., 2014; Florenzano et al., 2017), apesar da
exacerbação da inflamação alérgica pulmonar conferida aos animais expostos a 1,2NQ, a reatividade das vias aéreas ao agonista colinérgico metacolina nesses animais
não foi distinta dos respectivos animais controles alérgicos. O tratamento com o
composto HC030031 também não alterou essa resposta. Contudo, outros estudos
epidemiológicos também demonstram que nem a exposição pré-natal e tampouco a
pós-natal aos PAA, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, promoveram
alterações na função pulmonar de indivíduos com idade entre 5 a 15 anos (Rosa et al.,
2011; Fuertes et al., 2015).
Resultados deste estudo revelaram que somente no pulmão de camundongos
fêmeas alérgicas, mas não dos machos, expostos a 1,2-NQ na fase neonatal, ocorreu
um aumento importante na expressão (RNAm) do TRPA1. Isto sugere que o TRPA1
no pulmão das fêmeas pode ser super-regulado pelo desbalanço de fatores oxidantes e
antioxidantes, conforme demonstrado por outros autores (vide revisões: Simon e
Liedtke, 2008; Taylor-Clark e Undem, 2011). Ademais, Greaves et al. (2014)
sugerem que o estrógeno regula diretamente o aumento da expressão de TRPs, como
o TRPV1. Contudo, ainda não foi estabelecido neste estudo a real influência
hormonal do hormônio sexual feminino no aumento da expressão do TRPA1 e as
ações protetoras no pulmão das fêmeas expostas a 1,2-NQ. Curiosamente, vale
ressaltar que dados anteriores do nosso grupo revelaram que a degeneração de fibras
sensoriais (e a consequente depleção de neuropeptídeos) resultante do tratamento de
ratos com a capsaicina (atua via TRPV1), reduziu a inflamação das vias aéreas dos
animais tratados com a mistura de poluentes 1,2-NQ e PED, o MP eliminado da
exaustão do diesel (Teles et al. 2010). Ademais, o mesmo estudo demonstrou um
aumento significativo na expressão de TRPV1 no brônquio principal de ratos, o qual
foi abolido em animais onde as fibras sensoriais foram depletadas (Teles et al., 2010).
Em conjunto, esses resultados reforçam a sugestão de que os PAA quinonas, como a
1,2-NQ, atuam pelo menos em parte, via TRPA1 e TRPV1, para promover seus
efeitos nas vias aéreas de roedores.
A fim de estabelecer se o PAA 1,2-NQ ativa de forma direta (ou indireta) o
TRPA1, recorremos ao ensaio eletrofisiológico de medida de [Ca2+]i em cultura de
neurônio do gânglio da raiz dorsal de ratos. Vale lembrar que, conforme bem
estabelecido, o TRPA1 é um canal catiônico não seletivo, que atua como um sensor
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primário para irritantes ambientais, incluindo acroleína e MP, além de alguns
princípios ativos extraídos de plantas, como o cinamaldeído. O TRPA1 é encontrado,
principalmente, em subconjuntos de neurônios sensoriais nociceptivos, sendo a
ativação deste por ligantes exógenos resultante de modificações do tipo covalente em
resíduos de cisteína na porção citoplasmática N-terminal do canal. Neste estudo,
experimentos de imagem de fluorescência para detecção da concentração de cálcio
intracelular ([Ca2+]i) in vitro em cultura de neurônio, que expressa TRPA1, revelou
que o TRPA1 é ativado pela 1,2-NQ, visto que concentrações significativas da [Ca2+]i
foram mensuradas pela adição da 1,2-NQ quando comparado ao Tyrode. Este efeito
foi significativamente, embora que parcialmente, revertido pela adição do antagonista
do receptor TRPA1 (HC030031) ou adição de quelante de Ca2+, indicando a
participação direta, pelo menos em parte, desse receptor nas ações lesivas da 1,2,-NQ
em machos.
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7

RESUMO E CONCLUSÕES

1.

A exposição precoce (período neonatal) ao PAA, 1,2-NQ, promoveu maior

susceptibilidade diferencial à inflamação alérgica pulmonar entre camundongos
machos e fêmeas jovens, sendo que a proteção maior foi conferida às fêmeas, em
decorrência da manutenção do equilíbrio entre a produção de radicais livres e as
defesas antioxidantes (enzimas e moléculas não enzimáticas), resultantes da maior
maturidade pulmonar do sexo feminino;
2.

A exacerbação da inflamação alérgica pulmonar em camundongos machos

jovens previamente expostos a 1,2-NQ foi reduzido pelo antagonismo dos TRPA1,
sugerindo o envolvimento de mecanismos neurovasculares regulados por esse
receptor via ação direta da 1,2-NQ ou indireta (EROs).
3.

A capacidade do PAA, 1,2-NQ, em promover aumento significativo da [Ca2+]i

em cultura de neurônios do gânglio da raiz dorsal, foi significativamente reduzido
pela adição do antagonista de TRPA1, HC030031. Estes dados demonstram que a 1,2NQ pode ativar, diretamente, os TRPA1 expressos em neurônios sensoriais;
4.

Estes resultados, em conjunto, mostram que os TRPA1 participam das ações

deletérias de PAA, como as quinonas encontradas em MP, representando assim um
potencial alvo terapêutico para o tratamento da inflamação alérgica pulmonar
associada à exposição aos poluentes ambientais, como as PED e/ou seu contaminante
1,2-NQ.
5.

A proteção conferida às fêmeas contra as ações deletérias da 1,2-NQ parece

depender, grandemente, da influência de fatores hormonais, sabidamente capazes de
estimular a maturidade pulmonar e imunológica, via ativação de mecanismos de
defesas antioxidantes. Contudo, a confirmação do papel do hormônio sexual feminino
precisa ser confirmada num futuro estudo.
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