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RESUMO 

 

VITORETTI, L.B. Estudo de mecanismos reguladores da inflamação pulmonar tardia 

após isquemia e reperfusão intestinal em ratos. 2014. 99 f. Tese (Doutorado em 

Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014. 

 

Estudos revelam que citocinas e interleucinas geradas no intestino durante o estresse 

provocado pela I/R intestinal são disseminadas sistemicamente e promovem lesão 

pulmonar aguda (LPA), que em casos mais graves evolui para a síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA). A resposta inflamatória causada pela I/R intestinal é complexa 

e diversos estudos consideram o envolvimento da resposta imune nos mecanismos 

orquestradores da lesão tecidual. De fato, insultos iniciais graves, como na I/R intestinal, 

podem acarretar deterioração do sistema imune causando um quadro de imunossupressão. 

Estudos conduzidos durante o mestrado demonstraram que a inflamação pulmonar se altera 

ao longo dos dias de reperfusão intestinal, sendo que este fenômeno pode estar relacionado 

com uma infecção desencadeada por um quadro de imunossupressão. Por estas evidências, 

no presente estudo, investigamos se a inflamação pulmonar observada após vários dias de 

reperfusão intestinal está relacionada com alterações no sistema imune. Para tanto, ratos 

machos Wistar anestesiados foram submetidos a obstrução da artéria mesentérica superior 

por 45 min e a 2 h, 3 ,5 ou 20 dias de reperfusão. Após estes períodos, avaliamos a 

presença de bactérias nos linfonodos mesentéricos e no baço, bem como analisamos se 

haviam alterações na capacidade fagocítica de células do sistema imune, como neutrófilos 

e macrófagos. Também determinamos os níveis de mediadores inflamatórios em cultura de 

macrófagos, de pulmão (explante) e no soro. Bem como a produção de nitritos, de 

corticosterona, LDH e os chamados sinais de perigo (HMGB-1, ácido úrico, AMPc). 

Paralelamente, avaliamos a resistência e a elastância do sistema pulmonar ao longo dos 

períodos de reperfusão intestinal estudados. Tomados em conjunto nosso dados 

demonstraram que após 5 dias de reperfusão intestinal, encontramos algumas 

enterobactérias nos linfonodos mesentéricos e que os neutrófilos circulantes estão mais 

ativos no que diz respeito ao combate a patógenos, ao passo que macrófagos e neutrófilos 

da cavidade peritoneal não. Neste mesmo período de reperfusão, encontramos aumento de 

IL-1, TNF-, IL-17, IL-4 e diminuição de IL-10 no explante pulmonar e aumento de IL-

1, IFN-e LDH no soro. Por outro lado, parâmetros como os níveis de nitritos, 

corticosterona, HMGB-1, ácido úrico, AMPc, bem como a mecânica respiratória, não se 

alteraram após 5 dias de reperfusão intestinal. Com base no exposto, podemos concluir que 

os resultados apresentados apontam para a isquemia e reperfusão intestinal como 

promotora de modificação temporais no organismo. Neste contexto, observamos alterações 

nos mecanismos regulatórios da inflamação e do sistema imune após 5 dias de reperfusão 

intestinal. Estas modificações contribuem para a inflamação pulmonar e sistêmica, mas não 

alteram a função mecânica pulmonar.          

 

 

Palavras-chave: Isquemia e reperfusão intestinal. Inflamação pulmonar. Sistema imune. 

Sinais de perigo. Rato. 



 

ABSTRACT 

 

VITORETTI, L.B. Study of regulatory mechanisms of late lung inflammation after 

intestinal ischemia and reperfusion in rats. 2014. 99 p. Thesis (Pharmacology PhD 

Degree) – Institute of Biomedical Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2014. 
 

Studies show that cytokines and interleukins generated in the gut during the stress caused 

by intestinal I/ R are disseminated systemically and promote acute lung injury (ALI), 

which in severe cases can progress to acute respiratory distress syndrome (ARDS). The 

inflammatory response to intestinal I/ R is complex and many studies consider the 

involvement of the immune system in the mechanisms of tissue injury. In fact, severe 

initial injury, as in intestinal I/R, may cause deterioration of the immune system leading to 

immunosuppression. Our previous studies demonstrated that pulmonary inflammation 

changes over the days of reperfusion, and this phenomenon may be related to an infection 

due to failure in the immune system. For these evidences, in the present study we 

investigate if the pulmonary inflammation observed after several days of reperfusion  is 

related to changes in the immune system. Male Wistar rats were subjected to occlusion of 

the superior mesenteric artery for 45 min and reperfused for 2 h , 3, 5 or 20 days. After 

these periods, we evaluated the bacterial presence in mesenteric lymph nodes and spleen, 

as well as we analyzed the phagocytic capacity of immune cells such as neutrophils and 

macrophages. We also determined the levels of inflammatory mediators in cultured 

macrophages and lung (explants) and in serum. As well as the levels of  nitrite, 

costicosterone, LDH, and the production of danger signals (HMGB -1, uric acid and 

cAMP). In parallel, we evaluated the resistance and elastance of the pulmonary system 

during the periods of reperfusion studied. Taken together our data demonstrated that after 5 

days of reperfusion, we can observe some enterobacteraceae in mesenteric lymph nodes 

and that circulating neutrophils are more effective against pathogens, whereas 

macrophages and neutrophils from the peritoneal cavity are not . During this period of 

reperfusion , we observed increase of IL-1 , TNF- , IL-17, IL -4 and decrease of IL-10 

in lung explant. On the other hand, in serum we found increase of  IL-1, IFN-  and LDH 

. Furthermore, parameters such as the levels of nitrites, HMGB -1, uric acid, cAMP, as 

well as respiratory function, did not change after 5 days of reperfusion. Based on the 

foregoing, we can conclude that the results indicate the intestinal ischemia and reperfusion 

as a promoter of temporal modification. In this context, we observed alterations in 

regulatory mechanisms of inflammation and immune system after 5 days of reperfusion. 

These changes contribute to pulmonary and systemic inflammation, but not alter 

pulmonary mechanical function. 

 

Key words: Intestinal ischemia and reperfusion. Lung inflammation. Immune system. 

Dangers signals. Rat. 



4 

 

1 Introdução 

 

1.1 Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 

O termo síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) foi proposto na 

literatura médica por Ashbaugh et al. (1967). Os autores descreveram 12 pacientes com 

dispnéia grave, cianose, hipóxia refratária à oxigenoterapia, perda de complacência 

pulmonar e infiltrado alveolar difuso. Esta primeira descrição já ressaltava a natureza 

multi-causal da SDRA: 7 casos ocorreram como resultado de trauma, 4 por pneumonia 

viral, 1 por aspiração de conteúdo gástrico, 1 por pancreatite e 1 por intoxicação por 

drogas. Este estudo pioneiro também indicou a existência de alto índice de letalidade na 

SDRA: 7 mortes em 12 pacientes. Atualmente, a SDRA está associada a índices de 

mortalidade de aproximadamente 40% (BLANK; NAPOLITANO, 2011; HARMAN, 

2012). Li e colaboradores (2011) avaliaram a incidência de SDRA em pacientes internados 

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Mayo Clinic, em Olmsted Country, 

Minnesota, EUA. Os autores observaram que entre os anos de 2001-2008, a incidência de 

SDRA diminuiu, passando de 81 para 38 casos por 100.000 habitantes/ano. Os autores 

atribuíram a diminuição da incidência à melhora do suporte clínico ofertado para estes 

pacientes, que incluía ventilação mecânica adequada, com baixos volumes correntes, 

aumento do número de médicos intensivistas e melhora nos protocolos de tratamento para 

sepse e pneumonia.  No Brasil, estudos realizados no Centro de Tratamento Intensivo da 

Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto mostraram  que a 

incidência de SDRA foi de 6,3% em 524 admissões no período de maio de 2001 a abril de 

2002 (OLIVEIRA; BASILLE FILHO, 2006). Outro estudo no Hospital das Clínicas de 

Porto Alegre revelou que esta incidência foi de 2,3% em 1.301 pacientes da UTI 

(FIALKOW et al., 2002). Embora decorridos quarenta e sete anos  da descrição inicial da 
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SDRA, considerando os avanços no conhecimento de sua fisiopatologia, é notável que o 

seu tratamento ainda não está totalmente definido e reside, principalmente, na oferta de 

ventilação mecânica invasiva; todavia, é sabido que estas estratégias ventilatórias podem 

ter efeito adverso e induzir lesão pulmonar. Estudos vêm sendo desenvolvidos em busca de 

um padrão de ventilação mecânica protetora, ou seja, com baixo volume corrente associado 

à PEEP que não cause lesão pulmonar, reduzindo assim a morbidade e mortalidade nesses 

pacientes (AMATO et al., 2007; BARBAS et al., 2012). 

Em 1994, uma Conferência de Consenso Americana‐Europeia reuniu especialistas 

na área para propor novas definições para a lesão pulmonar aguda (LPA) e a SDRA. A 

SDRA foi definida como uma síndrome decorrente do agravamento da LPA e 

caracterizada por lesão alveolar difusa, infiltrado bilateral pulmonar no exame radiológico 

de tórax, ruptura na barreira do epitélio alveolar e comprometimento da troca gasosa 

pulmonar em pacientes com ausência de hipertensão do átrio esquerdo ou pressão de 

oclusão da artéria pulmonar menor que 18 mmHg (WARE; MATTHAY, 2001). Segundo 

este consenso, a LPA e a SDRA se diferenciam apenas no que se refere à gravidade da 

hipoxemia, sendo que na LPA a relação entre pressão arterial de oxigênio e fração 

inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2) é inferior ou igual a 300 mmHg, enquanto na SDRA 

esta relação é menor ou igual a 200 mmHg (TSUSHIMA et al., 2009). Estas definições 

sofreram diversas criticas ao longo dos anos, principalmente em relação aos valores de 

PaO2/FiO2 estabelecidos. Em 2012, estas definições foram revisadas e muitos dos conceitos 

anteriores foram mantidos. Todavia, foi estabelecido como agudo um período de 7 dias 

entre a exposição ao fator de risco e o desenvolvimento da doença. Em relação a 

oxigenação, a SDRA foi dividida em três categorias: leve  (PaO2/FiO2 200 mmHg ≤ 300 

mmHg), moderada (100 mmHg ≤ 200 mmHg) e grave (≤ 100mmHg). Por influencias na 

oxigenação, valores mínimos de PEEP (pressão positiva no final da expiração) de 5 cm 
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H2O foram incluídos na definição de SDRA, a fim de excluir pacientes com hipoxemia 

decorrente de atelectasia. Em relação ao critérios radiológicos, a presença de infiltrado 

bilateral pulmonar foi mantida, porém recomenda-se o uso de tomografias 

computadorizadas, ao invés de radiografias, para este tipo de diagnóstico (RANIERI et al., 

2012).  

A SDRA e a LPA são geralmente causadas por pneumonia, sepse, trauma, aspiração 

ou múltiplas transfusões  (FERGUSON et al., 2005). Quanto à origem são classificadas 

como direta ou extrapulmonar. Assim, 20% dos casos de LPA/SDRA têm origem 

pulmonar direta (pneumonia, aspiração), enquanto condições extrapulmonares, como 

sepse, trauma, choque e queimaduras correspondem a aproximadamente 50% dos casos 

(BLANK; NAPOLITANO, 2011) O trauma é a principal causa de morte nos primeiros 40 

anos de vida, sendo a hemorragia/choque hemorrágico responsável por aproximadamente 

40% dos óbitos (DUCHESNE et al, 2010;  SOREIDE,  2009). O choque hemorrágico é 

definido como uma falha circulatória aguda, com perfusão tecidual inadequada e 

consequente hipóxia celular (LOFTUS, 2010). É importante lembrar que, nos estágios 

iniciais do choque, o organismo tende a compensar a perda de sangue por meio de sua 

redistribuição. Nestas circunstâncias, o fluxo sanguíneo é desviado da pele, músculos e 

território esplâncnico para o coração, pulmão e cérebro (BAILEY et al., 1987; 

DEFRAIGNE; PINCEMAIL, 1998). Vale lembrar que a região esplâncnica representa de 

20 a 40 % do volume total de sangue, constituindo relevante reservatório sanguíneo em 

casos emergenciais, como na hemorragia (LYNCH; DAUPHINEE, 2005). Muito embora a 

redistribuição de sangue seja mecanismo de busca da homeostasia, a resultante deste 

processo de ajuste pode desencadear quadros de isquemia na região mesentérica 

(GUTIERREZ et al., 2004). A isquemia intestinal, seguida de reperfusão, pode 

desencadear LPA/SDRA (HUDSON; STEINBERG, 1999; VAN SOEREN et al., 2000), 
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bem como a inflamação sistêmica e insuficiência múltipla de órgãos e sistemas (IMOS) 

(MOORE et al., 1994). 

A SDRA, embora possa ter início agudamente (6-48 horas após o insulto lesivo), 

pode persistir por dias e até semanas (HUDSON et al, 1995). Inicialmente, apresenta uma 

fase denominada exsudativa, caracterizada pela liberação de amplo espectro de mediadores 

inflamatórios, congestão e expansão da parece alveolar, edema, presença de sangue nos 

alvéolos, lesão das células epiteliais do tipo I e do endotélio capilar alveolar. 

Posteriormente, observa‐se colapso alveolar, hemorragia e acúmulo de neutrófilos nos 

capilares alveolares. Estas células são ativadas e liberam mediadores inflamatórios e 

enzimas, como a elastase e as metaloproteinases de matriz (MMPs), importantes indutoras 

de lesão tecidual e que participam de forma significativa na fase efetora da SDRA 

(PUNEET et al., 2005). Num curso natural da resposta inflamatória, advém a fase 

regenerativa, quando ocorre a recuperação do pulmão para sua estrutura normal. Neste 

período observa‐se, por exemplo, infiltração de miofibroblastos e deposição de colágeno, 

proliferação das células epiteliais tipo II e crescimento de epitélio. Por fim, caso a lesão 

alveolar difusa não seja resolvida por meio da regeneração, instala‐se a fase reparativa, 

caracterizada por trombose local e remodelamento vascular (LUCAS, 2007). 

A elastase é capaz de causar lesão do endotélio pulmonar e degradar constituintes da 

matriz extracelular (MORAES et al., 2003). Assim, durante a ativação dos neutrófilos, 

elastina, colágeno e fibronectina podem ser alvos das ações da elastase contribuindo, 

portanto, para a lesão da membrana basal pulmonar. Desta forma, é razoável supor que 

neutrófilos do leito vascular pulmonar de indivíduos com SDRA liberem elastase, 

interferindo com a interação leucócito-endotélio. De fato, existem estudos indicando que o 

plasma e o lavado broncoalveolar de pacientes portadores de SDRA apresentam aumento 

significativo dos níveis de elastase (GROENEVELD et al., 1995). Da mesma forma, os 
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níveis de MMP-2 e MMP-9 no lavado broncoalveolar de pacientes com SDRA se 

encontram elevados na fase inicial da doença (RICOU et al., 1996). De fato, aumento na 

expressão de MMPs pode ser observado em diversas patologias onde a inflamação está 

presente, sugerindo que estas enzimas podem participar de processos de defesa, lesão, 

inflamação e reparo (PARKS et al., 2004). No caso de processos inflamatórios, as MMPs 

podem regular as barreiras físicas e modular a produção de citocinas e quimiocinas em 

tecidos inflamados, regulando o movimento de leucócitos em locais de infecção ou lesão 

(LI et al., 2002). Estudos demonstram que em casos de lesão pulmonar, os macrófagos são 

a principal fonte de produção de MMPs (PARDO et al., 1996).  

 

1.2 Isquemia e reperfusão (I/R) intestinal e a inflamação pulmonar 

A isquemia, definida como a diminuição no suprimento de sangue e de oxigênio para 

um determinado órgão ou tecido, e o restabelecimento da oxigenação com a reperfusão 

podem desencadear importantes alterações na homeostasia. Uma situação de isquemia e 

reperfusão (I/R) particularmente perigosa é a isquemia intestinal, a qual pode decorrer de 

embolia arterial (50 % dos casos), tromboembolismo arterial (25 %), trombose venosa 

(menos de 10%) ou por processos não oclusivos (20 %) decorrentes de insuficiência 

cardíaca, choque hemorrágico ou sepse, sendo considerada a forma mais letal de isquemia, 

com índices de mortalidade de 70 a 100% (DEBUS et al., 2011; YASUHARA, 2005). A 

obstrução do fluxo da artéria mesentérica superior (AMS) está entre os eventos isquêmicos 

intestinais com maior capacidade lesiva para o organismo, com índices de mortalidade de 

60-80% (DEBUS et al., 2010). Isto porque a AMS em humanos é responsável pelo 

suprimento de sangue para áreas tais como: pâncreas, intestino delgado e cólon ascendente 

e transverso. Uma vez instalado, o quadro isquêmico na região mesentérica desencadeia 

diversas alterações metabólicas, as quais resultam na redução de reservas energéticas, 
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acúmulo de metabólicos tóxicos e eventualmente necrose tecidual (CERQUEIRA et al., 

2005; SUN et al., 2002). As reservas de ATP são rapidamente exauridas, ocorrendo 

acúmulo tecidual de lactato. Durante a isquemia ocorrem alterações no metabolismo 

celular que tornam as células acidóticas. Este fato promove ativação de proteases 

intracelulares, como o NF-B e AP-1, que regulam a expressão de genes inflamatórios 

(PASUPATHY; HOMER-VANNIASINKAM, 2005). Dessa forma, mediadores 

inflamatórios, tais como o TNF-, IL-1, IL-6, IL-8, IFN-
1
, prostaglandinas, bem como 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs), gerados no intestino durante a 

isquemia são, na vigência da reperfusão, disseminados sistemicamente e capazes de 

promoverem aumento da expressão de moléculas de adesão, recrutamento e ativação de 

neutrófilos, indução de necrose e apoptose celular, aumento de permeabilidade vascular e 

edema tecidual (GRANGER; KORTHUIS, 1995; MAXWELL; LIP, 1997; CHOPRA et 

al., 2009). Tais alterações podem culminar em lesões teciduais locais e distantes do sítio 

onde foi desencadeada a isquemia (BERTHIAUME et al., 1999). Neste último caso, 

diversos relatos indicam que indivíduos sob isquemia intestinal, quando submetidos à 

reperfusão, desenvolvem lesão pulmonar aguda (KISS et al., 2008; KUZU et al., 2002; 

OLANDERS et al., 2002, VICTONI et al., 2010), podendo o quadro evoluir para a SDRA 

(VAN SOEREN et al., 2002).  

Do ponto de vista celular, neutrófilos e macrófagos exercem papel importante na 

inflamação pulmonar causada pela I/R intestinal. Além destas células, mastócitos, 

linfócitos e células estruturais das vias aéreas também favorecem o desencadeamento da 

lesão pulmonar aguda. É interessante notar que quando ocorre inflamação, os neutrófilos 

são os primeiros leucócitos a serem recrutados para o sítio de agressão celular, sendo 

mobilizados rapidamente da medula óssea para a corrente sanguínea. A migração dos 

                                                 
1
 Interferon
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neutrófilos do compartimento intravascular para o extravascular ocorre 

predominantemente nas vênulas pós-capilares. Este mecanismo é mediado por uma 

combinação de processos: mecânico, químico e molecular (SEELY et al., 2003). Quatro 

fases distintas da migração dos neutrófilos são descritas: mobilização da medula óssea, 

marginação e rolamento sobre o endotélio de microvasos, aderência e transmigração do 

vaso para o tecido inflamado ou infeccionado (KOVACH; STANDIFORD, 2012). Para 

esses processos de interação leucócito-endotélio, uma série de moléculas de adesão são 

importantes. Dentre elas destacam-se aquelas pertencentes à família das imunoglobulinas 

(ICAM-1
2
 e 2, PECAM-1

3
 e VCAM-1

4
) expressas preferencialmente na superfície de 

células endoteliais e que se ligam às integrinas (LFA-1
5
, MAC-1

6
 e VLA-4

7
), expressas na 

superfície de leucócitos. Além destas, as selectinas (E, L e P) também estão envolvidas, 

participando na adesão inicial de leucócitos ao endotélio (PANES et al., 1999). Neste 

contexto, mostramos em nosso laboratório que a I/R intestinal aumenta a expressão de 

ICAM‐1 no pulmão, o que, possivelmente, está associado aos efeitos lesivos dos 

neutrófilos sobre este órgão (CAVRIANI, 2007). Por muito tempo se considerou os 

neutrófilos sem atividade transcricional e com reduzida capacidade de síntese de proteínas. 

Eram células conhecidas apenas por participar do processo inflamatório no que se refere à 

fagocitose e destruição de microorganismos por meio da produção de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio e desgranulação. Entretanto, com a demonstração de que os 

neutrófilos produzem diversas citocinas, este conceito ficou  ultrapassado. Atualmente, 

sabe-se que durante a inflamação, esses fagócitos migram para o local inflamado, 

                                                 
2
 Intercellular Adhesion Molecule 

3
 Platelet/Endothelial Cell Adhesion Molecule 

4
 Vascular Cell Adhesion Molecule 

5
 Lymphocyte function-associated antigen 1 

6
 Macrophage-1 antigen 

7
 Very Late Antigen-4 
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produzem e secretam diversas citocinas e mediadores lipídicos, como a IL-1, o TNF-α, 

IL-8, eicosanóides e o PAF
8
, que modulam sua função e a de outras células como linfócitos 

e células endoteliais (KOIKE et al., 2000). Embora os neutrófilos produzam menor 

quantidade de citocinas e quimiocinas por célula que os macrófagos, considerando o 

processo inflamatório agudo, essas células também são importantes fontes desses 

mediadores (ISHII et al., 2000). 

Como dito anteriormente, os macrófagos também participam dos mecanismos 

indutores da lesão pulmonar causada pela I/R intestinal, uma vez que estas células 

produzem e secretam uma gama de mediadores e indutores da resposta imune e 

inflamatória, como citocinas, quimiocinas e óxido nítrico, que promovem o recrutamento 

de neutrófilos para o sitio da inflamação  (BORJESSON et al., 2000; MORAES et al., 

2008). Estas células podem ser classificadas como M1, macrófagos ativados de maneira 

clássica, ou M2, quando ativados de forma alternativa, como por exemplo, na presença de 

IL-4, IL-10, IL-13 e TGF-LASKIN et al., 2011). Os macrófagos M1 podem ser ativados 

por citocinas do tipo 1 (IFN-γ e TNF-α), por sinais de perigo como heat shock protein 

(HSP) e high mobility group box-1 (HMGB-1)  ou após reconhecimento de padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs), como LPS e lipoproteínas. São células que 

possuem potente atividade microbicida, anti-proliferativa e citotóxica, isto porque liberam 

citocinas e lipídeos pró-inflamatórias (IL-12, IL-23, IL-1, IL-6, TNF-α, leucotrienos e 

prostaglandinas), espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e proteases (elastase, MMPs, 

colagenase). As atividades dos macrófagos M1 são balanceadas pelos macrófagos M2, que 

promovem diminuição da inflamação por meio da liberação de citocinas antiinflamatórias  

fagocitose de neutrófilos em apoptose. Além disso, os macrófagos M2 iniciam o reparo 

                                                 
8
 Platelet Activating Factor 
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tecidual, sintetizando mediadores envolvidos no remodelamento e angiogênese (TGF-β
9
, 

VEGF
10

 e EGF
11

). Desta forma, um balanço entre os dois tipos de células é imprescindível 

para o controle da resposta inflamatória. No caso da lesão pulmonar aguda desencadeada 

por trauma, o que se observa é uma resposta prolongada e exagerada de macrófagos M1, 

que estão presentes em grande quantidade no tecido pulmonar, e uma deficiência na 

resposta de células M2. (LASKIN et al., 2011; MORAES et al., 2008). De fato, LaNoue et 

al. (1998) demonstraram que macrófagos obtidos do lavado broncoalveolar de ratos 

submetidos à I/R intestinal aumentam a liberação de TXA2
12

, PGE2
13

, enzimas 

lisossômicas e fator coagulante. Por outro lado, Souza e colaboradores (2000) observaram 

que não há alteração significativa do número de macrófagos no lavado broncoalveolar 

(LBA) após a I/R intestinal.  

Os mastócitos também participam da lesão tecidual decorrente da I/R intestinal. 

Estudos demonstram que a deficiência genética destas células ou sua estabilização com 

fármacos reduziu o aumento da permeabilidade vascular intestinal e os níveis plasmáticos 

de lactato desidrogenase (LDH), IL-6 e TNF- após I/R intestinal (ANDOH et al., 1999; 

HEI et al., 2008; HUANG et al., 2012). Os mastócitos estão amplamente disseminados no 

organismo. Revestem os tratos gastrintestinal e respiratório, podendo ser encontrados no 

epitélio brônquico, em submucosas e nas proximidades dos vasos sanguíneos. Os 

mastócitos são considerados sentinelas do sistema imunológico, uma vez que estão 

posicionados de tal maneira que, juntamente com as células dendríticas, rapidamente 

detectam a presença de patógenos e antígenos, liberando assim, mediadores e citocinas 
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pró-inflamatórias e imunomodulatórias (GALLI et al., 1999). Contudo, em situações de 

dano tecidual são estimulados, liberando amplo espectro de mediadores com atividade pró-

inflamatória, como histamina, serotonina, PAF, eicosanóides, óxido nítrico (NO), 

interleucinas e citocinas e proteases (METCALFE et al., 1997; PERL et al., 2007). Vale 

lembrar que estas células constituem importante fonte de armazenamento de TNF-α 

(MCLACHLAN et al., 2003). 

Diversos estudos consideram o envolvimento da resposta imune inata no 

desenvolvimento da lesão tecidual decorrente de I/R intestinal (APRAHAMIAN et al., 

2008; EDGERTON et al., 2009). A I/R intestinal pode gerar fragmentos celulares e 

produtos derivados da degradação de componentes da matriz extracelular (por exemplo: 

ácido hialurônico, fibrinogênio, fibronectina). Nestas condições, o sistema imune inato é 

acionado, os receptores do tipo “Toll” (TLR), notadamente os TLR4, são estimulados e se 

desenvolve uma resposta inflamatória estéril (MOSES et al., 2009). Portento, a inflamação 

estéril pode se associar à lesão local (intestino), sistêmica e com o desenvolvimento de 

lesão pulmonar aguda (WARD et al., 2008). Além disso, estudos revelam a participação do 

sistema imune adaptativo, notadamente linfócitos T e B, na modulação das lesões teciduais 

causadas pela I/R intestinal Nestes estudos, os linfócitos estão envolvidos com o 

recrutamento de neutrófilos para o sítio da isquemia (HURN et al., 2007; LINFERT et al., 

2009; SHIGEMATSU et al., 2002). Shigematsu et al. (2002) demonstraram que 

camundongos  SCID
14

, quando submetidos à obstrução da artéria mesentérica superior, 

desenvolvem lesão intestinal de menor magnitude. Possivelmente pela falta de linfócitos T 

e B, característica desses animais. Um aspecto de interesse é que existem poucos dados 

acerca do envolvimento de linfócitos, e de seus produtos, na inflamação pulmonar aguda 

causada pela I/R intestinal (PAMUK et al., 2010). No que concerne ao pulmão, de Perrot et 

                                                 
14

 Severe Combined ImmunoDeficiency 
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al (2003), reportaram infiltração de linfócitos T CD4+ e aumento de expressão de CD25 no 

pulmão de ratos submetidos à transplante pulmonar, situação onde ocorre potencial I/R 

pulmonar. Embora esteja bem estabelecido que eventos isquêmicos intestinais causem 

disfunção pulmonar, persistem dúvidas acerca dos fatores que medeiam a indução/controle 

da resposta inflamatória pulmonar após a I/R intestinal.  

 

1.3 Eventos isquêmicos e o sistema imune 

Estudos revelam que citocinas e interleucinas geradas no intestino durante o estresse 

provocado pela I/R intestinal são disseminadas sistemicamente e concorrem para a lesão 

inflamatória pulmonar (DEITCH et al., 2001). Existem também evidência de translocação 

bacteriana tanto pela via circulatória quanto pelo sistema linfático mesentérico após a I/R 

intestinal (BALZAN et al., 2007). Durante a isquemia, a diminuição da oxigenação 

tecidual promove acidose da mucosa, aumento da permeabilidade vascular e 

consequentemente injúria epitelial. Quando a reperfusão intestinal tem início, a lesão 

tecidual pode ser exacerbada levando à lesão microvascular, apoptose e necrose tecidual 

(BALZAN et al., 2007). Desta forma, a I/R intestinal poderia causar ruptura da barreira da 

mucosa intestinal, permitindo que bactérias e endotoxinas atravessem a barreira e entrem 

em contato com enterócitos e células do sistema imunológico intestinal ativando a resposta 

inflamatória no intestino (DEITCH et al., 2002; WIEST et al., 2003). É interessante notar 

que bactérias podem iniciar ou potencializar a lesão em órgãos distantes mesmo quando 

estão restritas ao interior do intestino ou nos gânglios intestinais e não atingem a circulação 

sistêmica por serem capazes de promover ativação da resposta intestinal inflamatória  

(DEITCH et al., 2002). Todavia, a relevância clínica da translocação bacteriana durante o 

trauma isquêmico intestinal ainda é revestida de dúvidas (FOEX, 2005) Moore e 

colaboradores (1992 e 1999) afirmam que a presença de bactérias nos linfonodos 
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mesentéricos não apresenta relevância clínica, uma vez que a translocação bacteriana não 

ocorre com frequência em humanos. Estudos demonstram que a descontaminação do trato 

digestório de animais em modelo de choque-hemorrágico acarretou pequenos benefícios na 

resposta inflamatória (KAHLKE et al., 2002)  Além disso, a análise temporal dos eventos 

desencadeados pela I/R intestinal mostra que a ativação de neutrófilos e a geração de 

mediadores  inflamatórios precedem o aumento nos níveis plasmáticos de endotoxinas 

(TURNAGE et al., 1994). Estes dados sugerem que o intestino, sob trauma, é importante 

fonte de mediadores inflamatórios, sendo este fato mais relevante que a translocação 

bacteriana (DEITCH et al, 1994).     

Por outro lado, estudos demonstram que pacientes com SDRA que sobrevivem à 

inflamação pulmonar inicial podem morrer devido a estímulos secundários como infecção 

(BHATIA; MOOCHHALA, 2004; BUTT; SHRESTHA, 2008). Admite-se que lesões 

iniciais graves, como as observadas na I/R intestinal, acarretam deterioração do sistema 

imune, podendo causar imunossupressão (FLOHÉ et al., 2008). Nestas condições, o risco 

de infecções no tecido lesado aumenta (KALICKE et al., 2003). Sendo assim, uma 

resposta imune efetiva contra a infecção requer a interação coordenada de células 

apresentadoras de antígeno (APCs) com células T (FLOHÉ et al., 2008). Em casos de 

trauma hemorrágico, observa-se que as células dendríticas se tornam menos responsivas a 

componentes bacterianos. Enquanto macrófagos peritoneais e esplâncnicos reduzem os 

níveis de moléculas MHC classe II em sua superfície (AYALA et al., 1990) e têm sua 

capacidade de liberar IL-12 deprimida. Em conjunto, estes eventos prejudicam o 

desenvolvimento de resposta Th1 (MCCARTER et al., 1998). Como este tipo de resposta é 

essencial para a eliminação bacteriana, visto que o IFN-γ ativa fagócitos que eliminarão 

microorganismos, uma inibição da resposta Th1 poderia acarretar disseminação de 

bactérias. Mack et al. (1996), mostraram que a supressão da geração e da liberação de 
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citocinas tipo Th1 em modelo hemorrágico surge a partir de 7 dias da indução da lesão 

promovida pela fratura de fêmur seguida por hemorragia. Dados recentes do nosso 

laboratório demonstram que a inflamação pulmonar observada com 2 horas de reperfusão 

intestinal é revertida após 3 dias do início da reperfusão. Porém, com 5 dias de reperfusão 

intestinal uma nova onda inflamatória atinge o pulmão (VITORETTI, 2010). 

Adicionalmente, o tratamento dos animais reperfundidos por 5 dias com antibiótico de 

amplo espectro foi capaz de prevenir esta inflamação pulmonar (VITORETTI, 2010). Estes 

dados permitem inferir que uma infecção poderia ser o segundo estímulo responsável pela 

nova onda inflamatória observada.  

Além das alterações sofridas pelo sistema imune descritas anteriormente, casos de 

trauma, como na I/R intestinal, também promovem alterações nos monócitos. Nestas 

condições, estas células apresentam falhas na capacidade de reconhecer e eliminar 

patógenos, assim como supressão na apresentação de antígenos por meio de receptores 

HLA
15

 e na liberação de citocinas (KRAKAUER; OPPENHEIM, 1993). Os receptores 

HLA são descritos como biomarcadores de infecção (FUMEAUX; PUGIN, 2006; VAN 

DEN BERK et al., 1997). De fato, estudos demonstraram que pacientes submetidos a 

neurocirurgia que apresentaram menor expressão do receptor HLA-D desenvolveram 

infecção. Um possível mecanismo proposto para essa diminuição na expressão do antígeno 

seria os altos níveis de cortisol encontrados nestes pacientes. O mesmo aconteceu com 

pacientes submetidos a tratamentos dermatológicos e que receberam altas doses de 

corticosteróides (ASADULLAH et al., 1995).  

Com base no exposto, podemos dizer que a inflamação pulmonar observada após a 

I/R intestinal pode ser fruto de inflamação estéril ou ser decorrente de infecção. Esta 

percepção recai sobre o fato de que em ambas as situações observamos similar perfil de 
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liberação de citocinas e quimiocinas (MOLLEN et al., 2006). Além disso, sinais de perigo 

interagem de maneira semelhante com o sistema imune inato quando são liberados ou 

produzidos por bactérias ou por células sob estresse (GALLUCCI; MATZINGER, 2001).  

O TNF‐α, a IL‐1β e componentes intracelulares, como o ATP, são sinais de perigos 

clássicos (SALLUSTO et al., 1995; SCHNURR et al., 2000). Além destes, é importante 

reconhecer o papel das HSP, HMGB‐1 e do acido úrico como sinais de perigo gerados 

tanto no trauma intestinal como na inflamação pulmonar (FLOHÉ et al., 2008; GASSE et 

al., 2009). O TNF- e a IL-1são citocinas da fase aguda da inflamação secretadas por 

diversos tipos celulares, principalmente por macrófagos (PASS et al., 1995). O TNF- é 

um potente ativador de neutrófilos, macrófagos e células endoteliais e indutor de 

mediadores como IL-6, IL-1β e IL-8  (FACCIOLI et al., 1990). É liberado rapidamente 

após o estímulo inflamatório e tem importante papel na adesão de leucócitos a células 

endoteliais (FAFFE et al., 2000; KSONTINI et al., 1998). Diversos estudos demonstraram 

sua relevância em doenças, como por exemplo na SDRA, artrite reumatóide e doença 

inflamatória intestinal (CANETTI et al., 2001; HAMACHER et al., 2002; SCHÜTTE et 

al., 1996), sendo descrito como importante modulador da inflamação e do edema pulmonar 

ocasionado pela I/R intestinal. Estudos experimentais demonstram o aumento dos seus 

níveis plasmáticos durante a I/R intestinal (OKUSAWA et al., 1998). Além disso, Koksoy 

et al. (2001) mostraram que o bloqueio do TNF- com anticorpos reduz o infiltrado de 

neutrófilos e o aumento da permeabilidade vascular pulmonar induzido pela I/R intestinal. 

No entanto, Soares et. al. (2010), demonstraram, em modelo de I/R intestinal, que os níveis 

de TNF- aumentaram em cultura de fragmentos de pulmão, mas não no soro, sugerindo 

que este mediador não possui papel fundamental na inflamação pulmonar observada neste 

modelo, demonstrando o complexo papel desta citocina na lesão e inflamação pulmonar 

aguda pós I/R. A capacidade da IL-1β de potencializar o efeito do TNF-α durante a 
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inflamação aguda e crônica é bem descrita na literatura (BRADDOCK;  QUINN, 2004). 

Souza et al. (2003) demonstraram que o bloqueio dos receptores de IL-1β com antagonista 

ou com soro anti IL-1β resulta em significativo aumento na lesão tecidual e letalidade 

decorrente de I/R intestinal, lançando dúvidas sobre o papel pró-inflamatório desta 

citocina. Uma possível explicação seria o papel da IL-1β na indução da IL-10, que por sua 

vez exerceria ação antiinflamatória modulando o dano pós I/R (SOUZA et al., 2003). Por 

outro lado, dados do nosso grupo mostraram que os níveis séricos de IL-1β estão elevados 

em ratos submetidos a I/R intestinal (CAVRIANI et al., 2007), e que sua neutralização 

previne a hiporreatividade brônquica induzida pela I/R intestinal (COELHO et al., 2007).  

Na vigência da I/R intestinal são observados hipóxia e estresse celular, o que resulta 

na liberação de ATP (SCHNURR et al., 2000) que isoladamente ou em sinergismo com o 

TNF‐α pode estimular o sistema imune. O ATP exerce seus efeitos em receptores 

purinérgicos, que constituem uma população heterogênea. Conforme a subclasse de 

receptor ativado pelo ATP, ocorrerá resposta imunossupressora ou pró‐inflamatória 

(SITKOVSKY; OHTA, 2005). Por exemplo, a ativação do receptor P2X2 diminui a 

secreção de citocinas inflamatórias pelos monócitos e macrófagos, enquanto a ativação do 

receptor P2X7 aumenta. (TRAUTMANN, 2009).  O ATP também exerce efeito 

quimiotáxico em eosinófilos, neutrófilos e células dendríticas imaturas (IDZKO et al., 

2007). Além de estimular os eosinófilos a liberarem IL-8, potente quimiotáxico para estas 

células e para neutrófilos (MYRTEK; IDZKO, 2007). Estudos demonstram que a I/R 

intestinal diminui a expressão de receptores P2X2 na superfície de membrana de neurônios 

dos plexos mioentérico e submucoso, alterando a motilidade intestinal e a secreção de 

citocinas  (PAULINO et al., 2011). 

Outro sinal de perigo que exerce efeito quimiotáxico em neutrófilos, monócitos, 

macrófagos e células dendríticas é a proteína nuclear high mobility group box-1 (HMGB-1)  
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(ABRAHAM et al., 2000; DUMITRIU et al., 2007). Esta proteína é secretada 

abundantemente por células em necrose, como acontece durante a I/R, enquanto células em 

apoptose a retém (SCAFFIDI et al., 2002). Além das células em necrose, células natural 

killers (NK), neurônios, enterócitos, células musculares lisas e células endoteliais, quando 

ativadas, também liberam HMGB-1 (GARDELLA et al., 2002; LOTZE; TRACEY et al., 

2005; LIU et al., 2006; PORTO et al., 2006; SEMINO et al., 2007). Estudos demonstraram 

que lesões promovidas por eventos isquêmicos ativam a cascata inflamatória por meio da 

liberação de HMGB-1 e que este último ativa o sistema imune inato por meio de receptores 

Toll-like 4 (TLR-4) (TSUNG et al., 2005). Interessante notar que o HMGB-1 é descrito 

como mediador tardio na letalidade induzida por endotoxina, isto porque seu aumento 

sistêmico é posterior ao rápido aumento de citocinas como IL-1 e TNF- Seu bloqueio 

com anticorpos diminui os índices de mortalidade observados em casos de sepse e trauma 

hemorrágico (LEVY et al., 2007; WANG et al., 1999).  Neste último caso, estudos 

demonstram que a concentração sanguínea de HMGB-1 é significantemente maior em 

pacientes com trauma que o observado em indivíduos sadios (FEI et al., 2005). Além disso, 

Abraham e colaboradores (2000) demonstraram que o HMGB-1 pode, por si só, causar 

inflamação pulmonar aguda, promovendo acúmulo de neutrófilos, edema intersticial e 

aumento de citocinas pró-inflamatórias, porém o uso de um anticorpo não foi capaz de 

prevenir a inflamação pulmonar, indicando que outros mediadores também estão 

envolvidos. Neste contexto, é razoável supor que o HMGB-1 possa estar envolvido com a 

inflamação pulmonar observada após 5 dias do início da reperfusão intestinal.

 Considerando o exposto, o estresse celular gerado pela I/R intestinal pode 

desencadear alterações na homeostasia, tornando o organismo suscetível a infecções e 

comprometer o pulmão ao longo dos dias de reperfusão intestinal.  
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2 Conclusões 

 

 

• A I/R intestinal contribui para a translocação de bactérias entéricas para os 

linfonodos mesentéricos.   

 

• A I/R intestinal altera a função de fagócitos de maneira diferente ao longo dos dias 

de reperfusão intestinal. 

 

• A lesão pulmonar observada após 5 dias de reperfusão intestinal está associada aos 

elevados níveis de mediadores proinflamatórios liberados pelo pulmão e 

encontrados na circulação. 

 

• A reação pulmonar inflamatória observada após 5 dias de reperfusão não esta 

acompanhada de alterações sistêmicas de alarminas e corticóides.    

 

• A inflamação pulmonar promovida pela I/R intestinal não afeta a mecânica 

respiratória.
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