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RESUMO
PERÉZ UMAÑA, E. R. A relação da obesidade e de hormônios sexuais femininos
em modelo de inflamação pulmonar alérgica 2019. 130 f. Dissertação (Mestrado
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.
A obesidade é fator de risco para a asma e existe correlação entre ambas tanto do
ponto de vista fisiopatológico como epidemiológico. A interação dos hormônios
sexuais femininos (HSF) com a asma é complexa e o efetivo papel da oscilação
desses hormônios sobre o risco/melhora da asma constitui debate na literatura.
Estudos revelam que parcela de pacientes com asma de difícil controle é de mulheres
obesas. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é investigar o efeito redução
dos hormônios sexuais femininos sobre a inflamação pulmonar alérgica previamente
estabelecida em camundongos fêmeas obesos.
Para tanto os grupos de fêmeas de camundongos BALB/c (21 dias) obtidos do Biotério
do Departamento de Farmacologia do ICB/USP foram mantidos por 10 semanas sob
dieta hiperlipídica (DH) ou convencional (DC). Para caracterizar a obesidade
quantificamos os níveis séricos de colesterol e triglicérides, bem como o peso dos
animais e o teor de tecido adiposo. Os animais foram sensibilizados com ovoalbumina
[OVA +Al(OH)3] por via subcutânea. O desafio com OVA foi realizado 14 dias após à
sensibilização pela via nasal a cada 7 dias (total de 3 desafios). Os estudos foram
realizados 24 h após o último desafio (Grupo: 1 ciclo de desafio, D). Como controle
animais receberam PBS pelas vias subcutânea e nasal. Para investigar o efeito da
redução dos níveis de HSF animais alérgicos (grupo D) tiveram a remoção (OVx) ou
não dos ovários (Sham-OVx). Decorridos 10 dias, esses animais (OVx ou Sham-OVx)
foram redesafiados por 3 dias consecutivos (Grupo: 2 ciclos de redesafio, RD). A
eficácia da OVx foi determinada pelo peso do útero, padrão morfológico das células
do lavado vaginal e pelos níveis circulantes de estradiol e progesterona. A inflamação
pulmonar alérgica foi avaliada pela contagem de células no lavado broncoalveolar
(LBA), pela mecânica respiratória e análise histológica dos pulmões nos grupos D e
RD. O tratamento com estradiol ou progesterona foi realizado no grupo de animais
ovariectomizados OVx 4h antes de cada redesafio (Grupo: 2 ciclos de redesafio, RD).
Para o grupo RD e os grupos tratados com estradiol ou progesterona foram realizadas
as quantificações de citocinas em amostras de soro. Os dados gerados indicaram que

após 10 semanas de exposição à DH os animais apresentaram maior ganho de massa
corporal e de tecido adiposo gonadal bem como elevação dos níveis de glicemia,
triglicérides e colesterol, IL-6, leptina e MCP-1/CCL2 em relação aos animais mantidos
sob DC. Animais obesos alérgicos do grupo D apresentaram aumento significativo do
número de eosinófilos e neutrófilos no LBA. Este grupo também mostrou aumento
significativo da atividade da enzima peroxidase eosinofílica (EPO), de muco, de
colágeno e da espessura da musculatura lisa. Animais alérgicos obesos apresentaram
aumento significante da resistência das vias aéreas (Rn) e do parênquima pulmonar
(G) em relação ao grupo de animais obeso não alérgico. Animais obesos alérgicos
OVx (grupo RD) exacerbaram o número de eosinófilos (LBA), reduziram o número de
células mononucleares e não alteraram o de neutrófilos. Este grupo também
apresentou aumento significativo da atividade da EPO, da espessura da musculatura
lisa, do epitélio, de muco, de colágeno, de Rn, de G, do TNF-α e de IL-6 dos animais
do grupo RD OVx em relação aos RD Sham-OVx.
O tratamento dos animais com estradiol ou progesterona foi efetivo, os dados obtidos
revelaram redução significante de eosinófilos no LBA, da atividade da EPO, de Rn, de
G, da IL-4, da IL-10 e do TGF-β1 dos grupos de animais tratados com estradiol ou
progesterona em relação ao grupo OVx.
Tomando em conjunto nossos dados indicaram que a obesidade e os hormônios
sexuais femininos (estradiol e progesterona) interagem positivamente na inflamação
pulmonar alérgica. Os hormônios sexuais femininos e a obesidade possuem uma
função moduladora na exacerbação da inflamação pulmonar alérgica. Nestas
circunstâncias, consideramos que os dados obtidos poderão coadjuvar na
compreensão da piora da asma em mulheres obesas asmáticas na pós-menopausa.

Palavras-chave: Asma alérgica pulmonar Th2. Obesidade. Hormônios sexuais
femininos. Reatividade das vias aéreas. Mecânica pulmonar.

ABSTRACT
PERÉZ UMAÑA, E. R. The relationship of obesity and female sex hormones in an
allergic pulmonary inflammation model 2019. 130 f. Dissertation (Masters
Pharmacology) - Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo,
2019.
Obesity is a risk factor for asthma and there is a correlation between both from a
pathophysiological and epidemiological point of view. The interaction of female sex
hormones (HSF) with asthma is complex and the effective role of oscillating these
hormones on asthma risk / improvement is a debate in the literature. Studies show that
a portion of patients with difficult-to-control asthma are obese women. In this context,
the aim of the present study is to investigate the reduction effect of female sex
hormones on previously established allergic pulmonary inflammation in obese female
mice. For this purpose, the groups of female Balb / C mice (21 days) obtained from the
ICB / USP Department of Pharmacology Vivarium were kept for 10 weeks on a high
fat (DH) or conventional (DC) diet. To characterize obesity, we quantified serum
cholesterol and triglyceride levels, as well as animal weight and adipose tissue content.
Animals were sensitized with ovalbumin [OVA +Al(OH)3] subcutaneously. The OVA
challenge was performed 14 days after nasal sensitization every 7 days (total of 3
challenges). Studies were performed 24 h after the last challenge (Group: 1 challenge
cycle, D). As control animals received subcutaneous and nasal PBS. To investigate
the effect of reducing HSF levels allergic animals (group D) had ovarian removal (OVx)
or not (Sham-OVx). After 10 days, these animals (OVx or Sham-OVx) were rechallenged for 3 consecutive days (Group: 2 re-challenge cycles, RD). The
effectiveness of OVx was determined by the weight of the uterus, morphological
pattern of the vaginal lavage cells, and circulating estradiol and progesterone levels.
Allergic pulmonary inflammation was assessed by bronchoalveolar lavage (BAL) cell
counts, respiratory mechanics and histological analysis of the lungs in groups D and
RD. Estradiol or progesterone treatment was performed in the OVx 4h ovariectomized
group of animals before each challenge (Group: 2 challenge cycles, RD). For the RD
group and estradiol or progesterone treated groups, cytokine quantifications were
performed on serum samples. The generated data indicated that after 10 weeks of
Exposure to HD the animals showed greater gain in body mass and gonadal adipose
tissue as well as elevation in blood glucose, triglycerides and cholesterol, IL-6, leptin

and MCP-1 / CCL2 levels compared to animals kept under CD. Group D allergic obese
animals showed a significant increase in the number of eosinophils and neutrophils in
the BAL. This group also showed a significant increase in eosinophilic peroxidase
(EPO), mucus, collagen and smooth muscle thickness activity. Obese allergic animals
showed a significant increase in airway resistance (Rn) and pulmonary parenchyma
(G) compared to the non-allergic obese group of animals. OVx allergic obese animals
(RD group) exacerbated the number of eosinophils (BAL), reduced the number of
mononuclear cells and did not alter the number of neutrophils. This group also showed
a significant increase in EPO activity, smooth muscle thickness, epithelium, mucus,
collagen, Rn, G, TNF-α and IL-6 activity in the RD OVx group compared to RD ShamOVx. Treatment of the animals with estradiol or progesterone was effective, the data
showed significant reduction of eosinophils in BAL, EPO, Rn, G, IL-4, IL-10 and TGFβ1 activity of the groups. animals treated with estradiol or progesterone in relation to
the OVx group. Taken together, our data indicated that obesity and female sex
hormones (estradiol and progesterone) interact positively in allergic pulmonary
inflammation. Female sex hormones and obesity play a modulating role in
exacerbating allergic pulmonary inflammation. In these circumstances, we consider
that the data obtained may help to understand the worsening of asthma in
postmenopausal asthmatic obese women.

Keywords: Th2 allergic pulmonary asthma. Obesity. Female sex hormones. Airway
reactivity. Pulmonary mechanics.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Fisiopatologia da asma
Asma é uma doença inflamatória, crônica das vias aéreas, caracterizada por

sibilância, dispneia, aperto no peito, falta de ar e tosse, cuja intensidade varia
conforme o tempo e limitação do fluxo aéreo expiratório. Fatores ambientais,
biológicos, como a nutrição, exposição a microrganismos, alérgenos, poluentes,
fatores psicossociais, entre outros, se associam ao desencadeamento ou piora da
doença (GINA, 2017). A asma se caracteriza por apresentar episódios de hiperreatividade das vias aéreas, broncoconstrição reversível, produção de muco, lesão
epitelial e remodelamento das vias aéreas. Células como linfócitos, mastócitos,
eosinófilos, neutrófilos e citocinas com perfil Th2 (IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, etc.) ocupam
lugar de destaque (LOCKSLEY, 2010).
No ano de 2005, o custo da asma para o Sistema Único de Saúde (SUS) foi em
torno de R$ 96 milhões gastos com internações, sendo responsável por um custo de
mais ou menos R$ 548,40 por internação em 2015 (SOLÉ; CAMELO-NUNES, 2009;
DATASUS, 2015). Em 2011 a asma se tornou a quarta causa de internações no pais,
com 160 mil internações segundo o SUS (DATASUS, 2012). De acordo com os
estudos, estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo são asmáticas
(YUKSELEN; KENDIRLI, 2014). E dados estimam que o número de pacientes
asmáticos possa aumentar para mais de 100 milhões de novos casos em 2025
(BATEMAN et al., 2008). A figura 1 representa a prevalência da asma na população
mundial quantificada como percentual da população. Sabe-se que os países mais
afetados pela asma são aqueles classificados como desenvolvidos ou emergentes, e
nesse sentido a asma se relaciona também com estilo de vida e costumes nessas
regiões. Neste contexto, a prevalência da asma aumentou (20%) nas últimas décadas
nesses países (NAUTA et al., 2008).
Dados mais recentes mostram que no Brasil a asma acomete de 10% a 25%
da população, o que pode resultar em 400 mil internações hospitalares. De forma geral
admite-se que 6.4 milhões de brasileiros sejam asmáticos e que tenham idade
superior a 18 anos. De interesse, as mulheres representam número significativo de
pacientes asmáticos em relação aos homens (DATASUS, 2016).
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Figura 1 - Prevalência da asma no mundo (MASOLI et al., 2004)

Há quatro décadas não existia ferramenta que possibilitasse avaliar dados
epidemiológicos referentes à prevalência da asma limitando assim, sua compreensão
e relevância. Em meados de 1990 o International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC), padronizou um método (questionário escrito autoaplicável e/ou
vídeo questionário) de avaliação da prevalência da asma e de doenças alérgicas no
mundo (ASHER et al., 1995; BEASLEY, 1998).
Segundo Pearce et al. (2007) o estudo ISAAC no Brasil, em meninas e meninos
do 9°ano escolar de idades de 13 a 15 anos, identificou que 23.2% (IC95% 21.1 –
25.3) dos estudantes entre 13 e 15 anos eram asmáticos. Ainda, estudos conduzidos
por Barreto et al. (2014) revelaram maior prevalência de asma nas meninas 24.9%
(IC95% 23.3 – 26.4) em relação aos meninos 21.4% (IC95% 18.4 – 24.4).
Admite-se que existem vários fenótipos para a asma e neste sentido destacase a asma alérgica, que se caracteriza pelo aumento da inflamação das vias aéreas
com eosinófilos, fenótipo de asma associada à resposta imune com perfil de geração
de citocinas do tipo Th2. Pacientes com asma alérgica respondem positivamente ao
tratamento com corticosteroides, a asma não alérgica o tipo de fenótipo se caracteriza
pela ausência ou número reduzido de eosinófilos e presença de neutrófilos (AGACHE
et al., 2012). Ainda estudos realizados por Uddin et al. (2010) mostraram a presença
de neutrófilos nas vias aéreas que pode se relacionar com aumento de IgG e por uma
com perfil do tipo Th1 (BOGAERT et al., 2009).
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Com respeito à fisiopatologia da asma Th2, sabe-se que uma vez que o
organismo seja exposto ao agente sensibilizante, o sistema imune desencadeia um
conjunto de ações que envolvem a apresentação do antígeno, polarização de
linfócitos para o perfil Th2. Nestas condições há a geração de citocinas tais como IL4, IL-5, IL-9 e IL-13. No geral citocinas como IL-4 e IL-5 se associam à síntese de IgE,
bem como com a migração de eosinófilos e sua manutenção no sitio inflamatório. As
imunoglobulinas se acoplam aos mastócitos de tal forma que um segundo contato do
organismo com o agente sensibilizante ocorre a desgranulação dos mastócitos. Como
consequência um amplo espectro de mediadores inflamatórios é liberado.
Essencialmente os mediadores causam aumento de permeabilidade vascular,
broncoconstrição, secreção de muco e mais tardiamente o recrutamento de células,
notadamente de eosinófilos. A liberação de protease dos grânulos dos eosinófilos se
associa à destruição do epitélio brônquico. Nestas condições advém a hiperreatividade das vias aéreas e em condições apropriadas o remodelamento das vias
aéreas (CHUNG; BARNES, 1999;.NAKAGOME; NAGATA, 2011; LAMBRECHT;
HAMMAD, 2014).
Considerando o exposto podemos indicar que a ligação do antígeno com a IgE
ativa os mastócitos, os quais contribuem no aumento da musculatura lisa, da secreção
de muco, da permeabilidade vascular e influxo de células inflamatórias. Estas
alterações provocam dificuldade respiratória apreciada no ataque asmático agudo
promovendo a infamação pulmonar (METCALFE; BARAM; MEKORI, 1997). Dados
encontrados em biópsias e/ou autópsias de pacientes asmáticos mostraram
aparecimento de células inflamatórias nas vias aéreas, estes resultados indicam a
importância da inflamação pulmonar no desencadeamento do processo asmático
tardio (BEASLEY et al., 1989; BOUSQUET et al., 1990; LAITINEN et al., 1985;
OHASHI et al., 1992; OLLERENSHAW; WOOLCOCK, 1992). Uma das principais
caraterísticas da asma é a hiper-reatividade das vias aéreas. A hiper-reatividade é
definida como a faculdade aumentada do musculo liso quando é exposto a fatores
espamogênicos facilitando o broncoespasmo (NATIONAL HEART, LUNG, 1992). Dois
são os principais fatores que favorecem o agravamento da reatividade das vias
aéreas: o aumento da sensibilidade e da reatividade, o primeiro relacionado à redução
inicial aos agentes, e o segundo à oclusão brônquica. A reatividade é definida como
pela sensibilidade das vias aéreas por meio da PC20 (concentração do agente
broncoconstritor colinérgico, metacolina) permitindo a redução do volume expiratório
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em 1 segundo (FEV1) em 20%. A hiper-reatividade das vias aéreas é especifica
quando é desenvolvida para um estimulo e inespecífica quando mais de um estimulo
causa hiper-reatividade. Neste sentido, é importante mencionar que os avanços no
conhecimento da patogênese da asma podem ser baseados na especificidade ou não
da hiper-reatividade (O’CONNOR et al., 1999).
1.2

Obesidade e sua relação com a asma
A obesidade é um dos diversos fatores que podem influenciar no desenvolvimento

da asma. Existem dados demostrando a prevalência e aumento da incidência da asma
em obesos (BOULET, 2013). Estudos mostraram que em unidade de emergência
apenas 25% dos pacientes com asma grave não apresentavam sobrepeso ou não
eram obesos (THOMSON et al., 2003). Neste sentido, um dos fatores de risco
relacionados com o agravamento da asma é a obesidade (SOOD; FORD; CAMARGO,
2006). A obesidade é definida, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
como o acúmulo excessivo ou anormal de gordura no tecido adiposo (WHO, 1998).
Em 2014, a OMS revelou que mais de 1,9 bilhões de adultos apresentavam
sobrepeso, e desta quantidade 600 milhões eram obesos. Estes números à época
representavam 13% da população mundial. Ainda, o quadro se torna mais importante
visto o aumento de 30% dos casos de sobrepeso e obesidade em países emergentes
(GÓRALSKA; MAJEWSKA-SZCZEPANIK; SZCZEPANIK, 2015).
No Brasil dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostraram que em 2013, 82 milhões (56,9% da população adulta)
apresentaram valores de IMC iguais ou superiores a 25 kg/m². Além disso, observouse prevalência de 58,2% em mulheres e 55,6% em homens. O estudo indicou que em
cada quatro mulheres com idade igual ou superior a 18 anos uma estava obesa
(24,4% da população feminina) e 16,8% da população masculina. É interessante notar
que neste estudo o aumento de peso se relacionou com a idade em mulheres (63,6%)
na faixa de 35 a 44 anos e em homens 62,3% na mesma faixa etária (IBGE., 2013).
Com respeito às mulheres, é razoável supor que o período de transição de prémenopausa, para menopausa e pós-menopausa, possa estar envolvido com o ganho
de peso (PIMENTA et al., 2014). Em outros estudos, Łokieć et al. (2016) mostraram
aumento significativo dos níveis de estradiol e redução dos níveis de IMC, do hormônio
folículo-estimulante

(FSH),

sulfato

de

deidroepiandrosterona

(DHEA-S)

androstenediona, sugerindo uma ligação entre os esteroides e ganho de peso.

e
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Estudos conduzidos pelo Ministério da Saúde em 2014 mostraram aumento no
número de indivíduos com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m 2) da ordem de 46% em
2006, para 52,5% em 2014. No caso da obesidade, registrou-se que 17,9 % dos
brasileiros estavam obesos (IMC ≥ 30 kg/m 2) sendo 17,6 % homens e 18,2%,
mulheres. Ainda, este estudo registrou uma maior prevalência de excesso de peso e
obesidade na população com idade acima dos 35 anos (VIGITEL, 2015). Pesquisas
recentes realizadas pela VIGITEL nas capitais dos estados brasileiros incluindo ao
Distrito Federal, em indivíduos com idades entre 55 a 64 anos, mostrou que existe
uma diferença percentual do 7,3% de mulheres obesas em comparação aos homens
(VIGITEL, 2018). Estudo realizado em 186 países (incluindo o Brasil), a revista
britânica The Lance publicou dados sobre o aumento dos casos de obesidade entre
os anos de 1975 e 2014. Os resultados mostraram um salto de 34 milhões de homens
obesos em 1975 para 266 milhões em 2014. Com respeito às mulheres houve
aumento de 71 milhões para 375 milhões. Este estudo permitiu prever que em 2025 a
prevalência de obesidade grave elevará 6% em homens e 9% nas mulheres (DI
CESARE et al., 2016). Além disso, o aumento da adiposidade decorrente de acúmulo
de gordura visceral é resultado da diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona
no início da inatividade ovariana. É interessante observar que estudos realizados em
1998 revelaram aumento de tecido adiposo visceral em mulheres que apresentaram
redução dos níveis de estradiol e progesterona (TCHERNOF; POEHLMAN, 1998).
Existem dados que indicam que a deficiência dos hormônios sexuais femininos,
independentemente de fatores como a idade, pode alterar a regulação do
metabolismo e armazenamento regional do tecido adiposo visceral (TCHERNOF et
al., 2004).
Evidências clínicas permitem estabelecer conexão entre asma e obesidade. De
fato, sabe-se que indivíduos obesos asmáticos desenvolvem hiper-reatividade das
vias aéreas possivelmente em decorrência da redução do volume da função pulmonar
(KING et al., 2005). Ainda, Grotta et al. (2013) mostraram aumento da incidência de
asma alérgica em crianças e adolescentes obesos. De interesse, um aumento de
incidência da asma na população obesa sugere aumento na gravidade da asma
(LEIRIA; MARTINS; SAAD, 2015). Estudo conduzido por Schachter et al. (2003)
mostrou que a obesidade aumenta o risco de sintomas relacionados à asma em
crianças. Sideleva et al. (2012) mostraram que mulheres asmáticas obesas
apresentam maior quantidade circulante e no tecido adiposo de mediadores
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inflamatórios tais como: leptina e adiponectina, em comparação às mulheres obesas
não asmáticas. Estes autores consideram que na obesidade a concentração de
mediadores inflamatórios está elevada nas vias aéreas, exceto a adiponectina. Níveis
de leptina, IL-6 e IL-8 encontrados no lavado broncoalveolar (LBA) relacionam-se com
os níveis presentes no tecido adiposo. Embora seja desconhecida a razão dessa
correlação, acredita-se que esses mediadores possam ser drenados da circulação
sistêmica até o pulmão.
Dados obtidos por Castro-Rodríguez et al (2001) sugeriram que o efeito dos
hormônios sexuais femininos, seja a causa da maior relação entre asma e obesidade
em comparação a homens. Os estudos indicam maior chance de desenvolvimento de
sintomas relacionados à asma em meninas de 11 e 13 anos que se tornaram obesas
entre 6 a 11 anos em comparação aos meninos que se tornaram obesos ou
apresentaram sobrepeso com a mesma idade, bem como em comparação às meninas
que não apresentaram sobrepeso ou obesidade nessa mesma época. Portanto, estes
resultados reforçam a importância no controle e prevenção do ganho de peso na
adolescência, especificamente nas meninas. Apesar do mencionado, existem dúvidas
sobre o papel da obesidade no desencadeamento/piora da asma de maneira que
estudos adicionais são necessários para aprofundar o conhecimento dos fatores risco
e fornecer alternativas para prevenir a asma ou permitir a melhora na qualidade de
vida dos pacientes (MUC; MOTA-PINTO; PADEZ, 2016).
No contexto da obesidade, o tecido adiposo não é mais visto somente como
um reservatório de energia, e nesse sentido é considerado um órgão complexo que
tem como função secretar um grande contingente de mediadores tais, como: leptina,
adiponectina, resistina, IL-6 e TNF-α (LEE; LEE, 2014).
A obesidade se caracteriza por desencadear “inflamação de baixo grau” O
tecido adiposo em conjunto com as células do sistema imunológico medeia o aumento
dos níveis circulantes de citocinas e de outros mediadores pró-inflamatórios
(ASGHAR; SHEIKH, 2017).
Estudos conduzidos por Abdul Wahab et al. (2013) indicaram que a
adiponectina bem como a leptina participam da asma em pacientes obesos.
A adiponectina, adipocina de 30 kDa é responsável por diversos processos
metabólicos tais como regulação da glicemia e do catabolismo de ácidos graxos. Este
hormônio é secretado pelo tecido adiposo (SCHERER et al., 1995). Na corrente
sanguínea existem diferentes isoformas de adiponectina, e de acordo com seu peso
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molecular é classificada em adiponectina de baixo, médio ou de alto peso molecular
(WAKI et al., 2003). Esta adipocina, se caracteriza também pelo seu efeito antiinflamatório, desempenhando importante função nos distúrbios metabólicos e na
inflamação (LUO; LIU, 2016). Este hormônio induz agentes anti-inflamatórios como a
IL-10 (MASAKI et al., 2004; WULSTER-RADCLIFFE et al., 2004; KUMADA et al.,
2004). Considerando o efeito anti-inflamatório da adiponectina existem estudos
indicando que os seus níveis na corrente sanguínea se opõem à quantidade de
gordura em indivíduos adultos, portanto é importante considerar que a adiponectina
melhora os níveis de glicose no sangue e a resistência aumentada à insulina quando
testada em modelos murinos experimentais, induzindo à perda ou controle de peso
nos animais (UKKOLA; SANTANIEMI, 2002).
Em estudos de asma alérgica em camundongos obesos observou-se relação
inversa entre os níveis de adiponectina e a quantidade de eosinófilo no pulmão. Nesse
sentido, um aumento na concentração de eosinófilos no LBA é acompanhado pela
redução dos níveis de adiponectina (CALIXTO et al., 2010). Estes autores mostraram
que camundongos C57BL/6J machos alérgicos, obesos aumentaram o influxo de
eosinófilos da medula óssea para o pulmão, e reduziram do tecido epitelial das vias
aéreas para seu lúmen a população de eosinófilos, aumentaram a produção de
quimiocinas e citocinas. Ainda, estudos conduzidos por Chen et al. (2015) em
camundongos BALB/c fêmeas alérgicas, mostraram que a obesidade induzida por
meio de dieta hiperlipídica aumentou a resposta inflamatória Th2, os níveis de IL-4 e
hiper-reatividade das vias aéreas.
Reforçando a interação asma/obesidade Ge et al. (2013) mostraram em
camundongos C57BL/6J machos alérgicos, que a obesidade induzida por meio de
dieta hiperlipídica apresentou diminuição de eosinófilos, baixos níveis de IL-5, IL-13,
LTC4, CCL11 e CCL2 e baixa produção de muco.
No recente estudo realizado por Singh et al. (2018) em camundongos machos
alérgicos C57BL/6, a obesidade induzida por meio de dieta hiperlipídica se
relacionaria à resistência ao tratamento com dexametasona. De forma geral os
estudos em pacientes adultos asmáticos e aqueles em modelos experimentais
mostraram baixos níveis de adiponectina (NIGRO et al., 2015). Os pesquisadores
Yamamoto et al. (2013) avaliaram o papel da adiponectina sobre a atividade funcional
de eosinófilos humanos. Sabe-se que estas células apresentam receptores AdipoR1
e AdipoR2. Os resultados obtidos no estudo indicaram que eosinófilos na presença
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de adiponectina apresentam redução da atividade funcional após estimulo com
eotaxina. No geral esses resultados sugerem que o eosinofilo, como uma das células
principais na asma tem sua atividade funcional controlada pela adiponectina. A leptina
é uma proteína de 16 kD (HAKALA; STENIUS-AARNIALA; SOVIJÄRVI, 2000).
Produto do gene da obesidade (ob) e produzida principalmente pelo tecido adiposo
(MASUZAKI et al., 1997; LARSSON; AHRÉN, 1996). Esta proteína é também
encontrada no hipotálamo e atua entre outras atividades aumentando o metabolismo
de glicose e gordura (FRIEDMAN; HALAAS, 1998). Em essência, a leptina regula o
gasto energético e a saciedade (ELMQUIST et al., 2005;SCHWARTZ; PORTE, 2005).
Por outro lado, a leptina pode estar envolvida com a inflamação, já que aumenta os
níveis de IgE e medeia a hiper-reatividade brônquica, desempenhando portanto um
importante papel também na asma além da obesidade (SHORE et al., 2005b).
Todavia, estudos clínicos não são claros em correlacionar a gravidade da asma com
a administração de leptina. Além disso, estudos associam a prevalência da asma em
meninos e meninas pré-púberes,

meninas pós-puberais e

mulheres pré-

menopáusicas à leptina (ALI ASSAD; SOOD, 2012). Ainda, pacientes obesos e
asmáticos apresentam aumento dos níveis de leptina no tecido adiposo, os quais
parecem estar relacionados com a hiper-reatividade das vias aéreas (SIDELEVA et
al., 2012).
Evidências experimentais também mostram que a leptina por ter seus níveis
séricos elevados em função da dieta, ou em decorrência das ações do estradiol,
progesterona ou na vigência da resposta inflamatória, exerce efeito modulador da
hiper-reatividade das vias aéreas em camundongos obesos (HSU et al., 2007;
MESSINIS et al., 2001; MANCUSO et al., 2002). Estudos realizados por Shore et al.
(2005) mostraram hiper-reatividade das vias aéreas em camundongos BALB/c após
administração de leptina. Ainda, dados obtidos por Coffey (2015) indicaram que
mulheres obesas asmáticas apresentam aumento nos níveis séricos de leptina
quando comparadas com mulheres obesas não asmáticas.
1.3

Relação dos hormônios sexuais femininos (HSF) com a asma
A literatura descreve complexa interação na relação dos hormônios sexuais

femininos com a inflamação pulmonar alérgica. Ainda, existem diversas divergências
a respeito do efeito produzido pela presença ou ausência dos hormônios, na melhora
ou agravamento da inflamação alérgica. Porém, é conhecido que pacientes asmáticas
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apresentam piora dos sintomas relacionados à inflamação alérgica na pósmenopausa.
Estudos realizados em modelos experimentais tem demostrado que o
estrógeno e a progesterona exercem ações importantes na função pulmonar, ambos
hormônios estão relacionados no aumento do relaxamento e na diminuição da
contração pulmonar bronquica do musculo liso (ABDUL-KARIM; DRUCKER;
JACOBS, 1970; ABDUL-KARIM; MARSHALL; NESBITT, 1970; FOSTER et al., 1983;
MOAWAD; RIVER; KILPATRICK, 1982; PERUSQUÍA et al., 1997). Diversos estudos
clínicos têm demostrado exacerbação dos sintomas relacionados à asma em
mulheres, na menarca e em casos de múltiplas gestações. Este fato vem sendo
atribuído ao papel dos hormônios sexuais femininos (ZEIN; ERZURUM, 2015a).
Estudos clínicos conduzidos por Tantisira et al. (2008) mostraram que meninas no
período pós-puberal apresentam maior responsividade das vias aéreas quando
comparada à dos meninos. Em outros estudos realizados por Kos-Kudła et al. (2000)
demostraram que na menopausa existe uma maior redução dos níveis de estrógeno
em mulheres asmáticas quando comparadas com mulheres sadias. Na menopausa,
os baixos níveis dos hormônios sexuais ocasionam a exacerbação dos sintomas
relacionados à asma permitindo por sua vez o desenvolvimento de um novo fenótipo
de asma na menopausa (FOSCHINO BARBARO et al., 2010). Os mecanismos da
relação entre a asma e a menopausa ainda não são esclarecidos já que existem
contradições em respeito à melhora ou piora da asma na menopausa, no estudo
“Nurses' Health Study,” foi revelado que o uso de terapia de reposição hormonal (TRH)
em mulheres na pós-menopausa não causou melhoras dos sintomas da asma quando
comparado com aquelas que não receberam terapia hormonal (TROISI et al., 1995).
Outro estudo demostrou aumento na incidência da asma em mulheres tratadas com
estradiol ou progesterona (ROMIEU et al., 2010).Em estudo realizado por Zemp et al.
(2012) e seus colaboradores não observaram piora na incidência e prevalência da
asma em mulheres na pós-menopausa exceto em aquelas que receberam terapia de
reposição hormonal. Clinicamente a menopausa é definida como a interrupção da
menstruação (MACSALI et al., 2012). A menopausa caracteriza-se pelos baixos níveis
de estrogênio e progesterona e altos níveis do hormônio folículo estimulante (FSH) e
do hormônio luteinizante (LH), nesta fase é relatado o aumento na incidência da asma
assim como também e o agravamento dos sintomas da asma pré-existente, este efeito
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relacionasse à redução dos níveis hormonais de estrógeno e progesterona na
menopausa (ZEMP et al., 2012; ZEIN; ERZURUM, 2015b; BALDAÇARA et al., 2017).
Este efeito foi observado por Balzano et al. (2001) e seus colaboradores,
revelando que mulheres na menopausa apresentam níveis aumentados da inflamação
eosinofílica.
Para entender melhor o papel dos hormônios sexuais femininos, na asma é
necessário conhecer algumas ações e efeitos do estradiol e da progesterona nas vias
aéreas (TAM et al., 2011; TICCONI; PIETROPOLLI; PICCIONE, 2013). O estrógeno
é composto por três diferentes hormônios o estriol, importante na gravidez, o estradiol,
prevalente na fase pré-menopáusica sem gestação, e a estrona importante na
menopausa (PAYNE; HALES, 2004; MENDELSOHN; KARAS, 2005). A progesterona
se acopla a receptores PRA ou PRB, enquanto o estrógeno aos receptores ERα ou
ERβ, para ambos dos casos os receptores são expressados no pulmão (HEWITT;
HARRELL; KORACH, 2005). Estes últimos receptores, são responsáveis por controlar
as ações do 17β-estradiol, além da sinalização no mecanismo genômico ( transcrição
do gene a 17β-estradiol) e do mecanismo não-genômico (efeitos do estrogénio
iniciados por receptores localizados na membrana ou citoplasma) (ACCONCIA;
KUMAR, 2006). Diversas são as funções relacionadas aos receptores do estrógeno,
o receptor ERα exerce um importante papel na regulação da responsividade das vias
aéreas e na regulação dos alvéolos, no caso do receptor ERβ relacionasse com a
elasticidade alveolar (MASSARO; MASSARO, 2006; CAREY et al., 2007; TAM et al.,
2011b). Embora a literatura descreva as funcionalidades do estrógeno nas vias
aéreas, os efeitos neste hormônio neste mecanismo ainda são complexos (TICCONI;
PIETROPOLLI; PICCIONE, 2013).
Por outro lado, estudos murinos experimentais têm demostrado o efeito
supressor e estimulador no sistema imunológico da progesterona e o estradiol
respectivamente (CUTOLO et al., 1995; STHOEGER; CHIORAZZI; LAHITA, 1988;
GROSSMAN, 1985). A participação do estradiol no sistema imune da resposta Th2 é
mediado pela estimulação de células B, produção de IgE e ativação de mastócitos e
basófilos (BONDS; MIDORO-HORIUTI, 2013). Através da estimulação dos receptores
ERα ou ERβ (mecanismo não-genômico), o estradiol intervém na apresentação do
antígeno deslocando o equilíbrio Th1/Th2 favorecendo a Th2 e mediando a síntese
de mediadores decorrentes de linfócitos Th2, produção de IgE e degranulação de
mastócitos (DE OLIVEIRA et al., 2007; ZAITSU et al., 2007).
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Estudos conduzidos em modelo de inflamação pulmonar alérgica revelaram
efeito

pre-inflamatório

e

anti-inflamatório

do

estrógeno

e

progesterona,

respectivamente quando os animais foram sensibilizados ao antígeno 7 dias após a
remoção cirúrgica dos ovários (LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2004). Ainda, avaliando
o papel dos hormônios sexuais femininos na modulação da produção de mediadores
inflamatórios, estes autores mostraram que animais alérgicos ovariectomizados
aumentaram os níveis de IL-10 e redução de TNF-α e IL-1β. Entretanto, é importante
destacar que neste modelo a progesterona evita que os mastócitos desgranulem,
efeito contrário ao do estradiol (DE OLIVEIRA et al., 2007). Esses dados sugerem que
os hormônios sexuais femininos podem controlar a atividade funcional dos mastócitos
e assim evitar a liberação de mediadores inflamatórios, permitindo mudanças no perfil
inflamatório alérgico. No mesmo modelo experimental, todavia, efetuando a remoção
dos ovários em 1 dia antes ou 8 dias após a imunização os autores observaram que
ratas e camundongos fêmeas apresentam piora dos efeitos inflamatórios. Nesses
estudos os animais apresentaram exacerbação da inflamação pulmonar e hiperreatividade brônquica ao estimulo colinérgico (RIFFO-VASQUEZ et al., 2007; DE
OLIVEIRA et al., 2010).
Dados na literatura indicam que a melhora ou piora da asma, está relacionada
com as mudanças das concentrações sistêmicas dos hormônios sexuais femininos
(TICCONI; PIETROPOLLI; PICCIONE, 2013). Nesse sentido, alterações hormonais
relacionadas à menopausa e à pós-menopausa são consideradas como responsáveis
pela exacerbação da asma (ZEIN; ERZURUM, 2015).
O presente trabalho tem como finalidade estabelecer o papel dos hormônios
sexuais femininos em modelo experimental composto por camundongos previamente
induzidos à obesidade, alérgicos e ovariectomizados quando reexpostos ao antígeno
e quando tratados com estradiol ou progesterona. Nosso protocolo pretende
paralelamente desenhar um perfil de asma semelhante ao que acontece em mulheres
obesas asmáticas na menopausa. Uma das limitações de nosso estudo é investigar a
pós menopausa fisiológica. Esta limitação é atenuada em casos de mulheres
submetidas à remoção dos ovários (menopausa cirúrgica). Porém, estudos
conduzidos por .Jarvis e Leynaert (2008) mostraram aumento dos sintomas
relacionados à asma em mulheres com ovários cirurgicamente suprimidos. Estudos
de biomarcadores e da sinalização da inflamação pulmonar alérgica (Th2) permitiram
estabelecer a relação dos efeitos da obesidade e dos hormônios sexuais femininos no
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perfil inflamatório Th2. Vale lembrar que asma na menopausa pode ser considerada
como um novo fenótipo, em vista disso as novas investigações permitiram novas
alternativas terapêuticas como a medicina personalizada, a qual surge como
consequência da obesidade no agravamento dos sintomas das doenças pulmonares.
É de importância o conhecimento das vias inflamatórias e sinalizações especificas da
inflamação pulmonar alérgica na obesidade e na falta de hormônios causada pela
menopausa para o controle endógeno da resposta inflamatória Th2 e na
farmacoterapia individualizada da asma em mulheres na pós-menopausa.
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2

JUSTIFICATIVA
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, cuja prevalência e

incidência tem aumentado nos últimos anos, sabe-se que diversos são os fatores que
podem exacerbar ou contribuir para o agravamento da doença, entre eles a obesidade
e os hormônios sexuais femininos. A obesidade induz uma inflamação de baixo grau
que contribui para o desencadeamento de doenças pulmonares tais como a asma.
Com o aumento da expectativa de vida nas mulheres, as repercussões da pósmenopausa podem interferir na gravidade da asma, nesse sentido mulheres na pósmenopausa podem desenvolver ou ter piora do quadro asmático, razão pela qual
estudos que investiguem a interação da obesidade e dos hormônios sexuais femininos
com a asma, se revestem de importância adicional.
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3

HIPÓTESE
A interação da obesidade com os hormônios sexuais femininos modula a

magnitude da inflamação pulmonar alérgica.
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4

OBJETIVO GERAL:
Investigar o efeito da redução dos hormônios sexuais femininos sobre a
inflamação pulmonar alérgica previamente estabelecida em camundongos
fêmeas obesos.

4.1

Objetivos específicos:

Caracterizar o modelo de:
a) Obesidade induzida por dieta hiperlipídica.
b) Inflamação pulmonar alérgica.
c) Avaliar o efeito da obesidade e da ovariectomia em animais alérgicos e
redesafiados sobre a inflamação pulmonar e a mecânica respiratória.
d) Avaliar o efeito do tratamento com estradiol e progesterona em animais obesos
alérgicos e redesafiados sobre a inflamação pulmonar e mecânica respiratória.
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5
5.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Animais
Para nossos estudos foram utilizados camundongos BALB/c fêmeas (20-25 g)

com 3 semanas de vida, provenientes do Biotério do Departamento de Farmacologia
do ICB/USP. Durante o estudo os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de
12h, em condições padrão de alimento e água filtrada “ad libitum”. Os estudos foram
iniciados após aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP). CEUA/ICB:
5288160218.
5.2

Indução da obesidade

5.2.1 Regime alimentar dos grupos de estudo
Para a realização da caracterização da obesidade os animais foram divididos
em dois grupos, um grupo mantido com dieta convencional (DC) e outro com dieta
hiperlipídica (DH).

Delineamento experimental
Regime alimentar com dieta convencional (DC) ou dieta hiperlipídica (DH)

Durante 10 semanas, um grupo de animais foi submetido à dieta convencional
(DC) (Nuvilab CR-1) contendo fontes calóricas, vitaminas, sais minerais e
aminoácidos, conforme ilustrado nas tabelas 1 e 2 a seguir:
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Na tabela 1 descreve-se a composição da concentração em quilogramas e
porcentagem das fontes de calorias por quilograma da dieta convencional (DC)
utilizada em nossos estudos.
Tabela 1 - Quilogramas de composição e porcentagem das fontes de calorias por quilograma da
dieta convencional (DC), dados fornecidos pela empresa Nuvilab® CR-1
Concentração Kg do produto
Umidade (máx)

12,50%

Proteína do produto (min)

22%

Produto etéreo (min)

4,50%

Material mineral (máx)

10%

Matéria fibrosa (máx)

8%

Cálcio (máx)

1,40%

Fósforo (min)

0,80%

Fonte de calorias

% de Kcal/Kg

Fonte de carboidratos

56%

Fonte de proteínas

19%

Fonte de lipídios

3,50%

A tabela 2 ilustra a quantidade de vitaminas, sais minerais e aminoácidos
presentes na dieta convencional (DC), valores fornecidos pela empresa Nuvilab® CR1.
Tabela 2 - Composição de vitaminas, sais minerais e aminoácidos na dieta convencional (DC),
valores fornecidos pela empresa Nuvilab® CR-1
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3

Minerais
13.000 UI/Kg
2.000 UI/Kg

Sódio

Aminoácido
2.700 mg/Kg

Lisina

Manganês

60 mg/Kg

Metionina

Vitamina E

34 UI/Kg

Zinco

60 mg/Kg

Aditivos

Vitamina K3

3 mg/Kg

Cobre

10 mg/Kg

Antioxidante

Vitamina B1

5 mg/Kg

Iodo

Vitamina B2

6 mg/Kg

Selênio

0,05 mg/Kg

Vitamina B6

7 mg/Kg

Cobalto

1,5 mg/Kg

Vitamina B12

2 mg/Kg

22 mcg/Kg

Flúor

80 mg/Kg

Niacina

60 mg/Kg

Ferro

50 mg/Kg

Pantotenato de
Cálcio

20 mg/Kg

Ácido fólico

1 mg/Kg

Biotina

0,05 mg/Kg

Colina

1.900 mg/Kg

12g/Kg
4.000 mg/Kg
100 mg/Kg
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Os animais do grupo obeso foram alimentados com dieta hiperlipídica (DH)
(Pragsoluções Biociências), com a seguinte composição (g) para cada 1 quilo de ração
conforme ilustrado na tabela 3 abaixo.
Tabela 3 - Composição da dieta hiperlipídica (DH), valores fornecidos pela empresa
(Pragsoluções Biociências)
Produto

Quantidad
e
prescrita

Fornecedor

Fator
correçã
o

Lote

Validade

Quantidad
e
Prod.
(g/ml)

Pesados
Prod.
(g/ml)
qsp

Amido de
milho

14,95000
%

Ingredion

1

1374745

28/10/19

762,450

762,450

Caseina

20,00000
%

AL

1

31034

20/07/19

1.020,000

1.020,00
0

Amido
dextrinizado

11,00000
%

Ingredion

1

139826

12/11/19

561,000

561,000

Sacarose

10,00000
%

GA

1

L180704

04/07/20

510,000

510,000

Banha

30,00000
%

Estrela

1

31/12/18

1.530,000

1.530,00
0

Óleo de soja

4,00000 %

Cargil

1

L07P

14/01/201
9

204,000

204,000

Celulose
microcristalin
a

5,00000 %

Embrafarma

1

18501020
3

01/03/21

255,000

255,000

L cistina

0,3000 %

Viafarma

1

17061401

13/06/201
9

15,300

15,300

Bitartarato de
colina

0,2500 %

Pharmanostr
a

1

170425

24/04/19

12,750

12,750

bht

0,0010 %

0,051

0,051

Mix mineral
ain 93 g

3,50000 %

Pragsoluções

1

020818

02/08/19

178,500

178,500

Mix vit

1,00000 %

Pragsoluções

1

030818

03/08/19

51,000

51,000

5.100

5.100

1

100,001 %

1

Veri
f
OK

5.2.2 Avaliação da glicemia
Para determinar a glicemia, os animais permaneceram em jejum por um
período de 12 horas. A glicemia foi mensurada e as amostras de sangue obtidas da
veia da cauda de cada animal, utilizando-se o glicosímetro Accu-Check (Roche), de
acordo com as especificações do fabricante.
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5.2.3 Avaliação da quantidade de tecido adiposo gonadal
Ao término da 10ª semana da exposição dos animais às dietas, os animais
foram submetidos à eutanasia por excesso de anestesia com cetamina (300 mg/kg) e
xilazina (60 mg/kg) por via intraperitoneal (i.p.) e abertos pela região peritoneal de
modo a permitir exposição e retirada do tecido adiposo gonadal. Depois da retirada, o
total de tecido adiposo gonadal foi quantificado em balança eletrônica, Marte (modelo
ASF11).
5.2.4 Avaliações séricas dos níveis de colesterol e triglicérides
Após jejum (12 horas), os animais foram anestesiados ou foram submetidos à
eutanásia. As amostras de sangue foram coletadas pela veia jugular. As amostras
foram processadas para obtenção do soro e posterior determinação da concentração
de colesterol total e triglicerídeos utilizando kits disponíveis comercialmente
(Liquiform, Lab test Diagnóstica S.A. Brasil).
5.2.5 Avaliações séricas das adipocinas IL-6, insulina, leptina, resistina, e MCP1/CCL2.
Para a realização dos ensaios foram utilizadas as amostras de soro obtidas
como descrito acima, para grupos de estudo mantidos sob dieta DH e DC. A
determinação foi realizada por meio de uso de kits comerciais (Milliplex® MAP mouse,
MADKMAG-71K). Por tanto, utilizou-se o equipamento Luminex xMAP. Os ensaios
foram conduzidos seguindo as especificações do fabricante para o kit e em
colaboração com o laboratório de Neurofarmacologia Molecular sob orientação Prof.
Dr. Cristoforo Scavone do Departamento de Farmacologia do ICB/USP.
5.3

Modelo de inflamação pulmonar alérgica

5.3.1 Indução da inflamação pulmonar alérgica
Na 10ª semana da dieta hiperlipídica e com 14 semanas de vida os animais
foram sensibilizados com 0,2 mL, pela via de administração subcutânea (SC), com
uma solução de ovoalbumina (OVA, Grau V, Sigma Co. St.Louis) e tampão fosfatosalino (PBS), adsorvida em hidróxido de alumínio Al(OH)3 6%,. Decorridos 7 dias da
sensibilização, os animais receberam um reforço da sensibilização (0,2 mL da solução
de OVA V absorvida com Al (OH)3 6%) e tampão fosfato-salino. Após 14 dias, os
animais foram desafiados com 30 µL de uma solução de 10 mg/mL de OVA V + PBS,
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nos dias 21 e 28, os animais foram desafiados com 30 µL com uma solução de 20
mg/mL de OVA V + PBS. O grupo controle foi constituído de animais tratados com
PBS. Decorridas 24h da instilação com OVA ou PBS os animais foram submetidos à
eutanásia e os experimentos conduzidos.

Delineamento experimental
Modelo de inflamação pulmonar alérgica

5.4

Ovariectomia

5.4.1 Procedimento cirúrgico
Com 19 semanas de vida, os animais foram mantidos anestesiados por um
período aproximado de 1 hora em sistema de anestesia inalatória Surgi Vet modelo
100 com isoflurano (2%). Durante este período, os animais foram submetidos à
tricotomia e assepsia da parede abdominal com álcool iodado (2%), para realização
de laparotomia mediana. Após a identificação dos ovários, os seus pedúnculos foram
ligados e em seguida foi feita a ressecção dos tecidos ovarianos. A parede abdominal
foi fechada em dois planos com sutura contínua. Como grupo controle, foram
utilizados camundongos fêmeas igualmente manipuladas sem, entretanto, haver a
ressecção do tecido ovariano (Sham-OVx). Antes da cirurgia (30 min) e após a cirurgia
foi administrado tramadol (Pfizer, 5 mg/kg, i.p.) para a analgesia. Para prevenir
potencial contaminação os animais receberam 1 dose de pentabiótico (Fort Dodge,
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540 mg/kg, i.m.). Ainda durante os três dias consecutivos após cirurgia, os animais
foram mantidos com paracetamol (0,15mg/ml) na água de que os animais ingeriam.
5.4.2 Determinação do peso do útero e análise morfológica das células do
lavado vaginal
O sucesso da ovariectomia foi avaliado pela comparação entre o peso do útero
dos grupos de animais ovariectomizados, em relação ao dos animais não OVx. Além
disto, pela análise do padrão morfológico das células presentes no lavado vaginal
(LV). Para tanto, com o auxílio de uma pipeta de 200 μL, 20 μL de alíquotas de solução
salina tamponada com fosfato (PBS) foram introduzidas na vagina dos animais e o LV
realizado. As alíquotas do LV foram colocadas sobre lâminas de vidro diluídas em 5
µl de uma solução corante composta cristal violeta (0,2%) dissolvidos em ácido acético
(30%).
O padrão morfológico das células presentes no LV foi observado em
microscopia óptica comum.
A ovariectomia foi considerada efetiva quando o lavado vaginal dos dias 10°,
11°, 12°, 13° após da cirurgia apresentou padrão morfológico de células compatível
com a fase de diestro. A figura 2 ilustra as 4 fases do ciclo estral com sua morfologia
celular.
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A

B

C

D

Figura 2 - Morfologia das células presentes no ciclo estral. Proestro (A)
predominância de células epiteliais nucleadas, Estro (B) predominam células
cornificadas, Metaestro (C) mistura de células epiteliais, cornificadas e
leucócitos, e Diestro (D) predominância de leucócitos.

5.5

Re-exposição ao antígeno (redesafio) dos animais obesos previamente
submetidos à inflamação pulmonar alérgica
Para a realização destes estudos

inicialmente utilizamos 4 grupos

experimentais mantidos sob dieta hiperlipídica (DH): fêmeas obesas tratadas com
PBS (grupo obeso), obesas alérgicas redesafiadas com ovários (grupo obeso Intacto),
obesas alérgicas falsamente operadas e redesafiadas (grupo obeso Sham-OVx) e
obesas alérgicas ovariectomizadas e redesafiadas (grupo obeso OVx). Porém foram
utilizados no início deste trabalho 3 grupos adicionais para comparação entre os
grupos obesos e não obesos grupos alérgicos com ou sem ovários e redesafiados ao
antígeno, estes grupos consistiam de fêmeas mantidas sob dieta convencional (DC):
animais tratadas com PBS (grupo não obeso), fêmeas alérgicas sem os ovários
removidos redesafiadas (grupo não obeso Sham-OVx) e não obesas alérgicas
ovariectomizadas e redesafiadas (grupo não obeso OVx). O último desafio ocorreu no
dia 28 (ver delineamento experimental abaixo). No dia 35 (7 dias após o último desafio)
os animais foram submetidos à OVx. Decorridos 10 dias da OVx (dia 45) iniciou-se
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um novo ciclo de desafios nos dias 45, 46 e 47. Os estudos foram realizados no dia
48 (24h após o último redesafio).

Delineamento experimental
Estudo do papel dos hormônios sexuais femininos

5.6

Tratamento com estradiol e progesterona
Para a realização destes ensaios foram utilizados animais obesos alérgicos OVx

tratados 4 horas antes da re-exposição ao antígeno com uma solução de 17β-estradiol
solúvel em óleo de milho (280 µg/kg, s.c.) ou progesterona solúvel em água (200
µg/kg, s.c.), de acordo com o delineamento experimental apresentado a seguir:
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Delineamento experimental
Tratamento farmacológico com estradiol ou progesterona

5.7

Avaliação do modelo de inflamação pulmonar alérgica

5.7.1 Quantificação das células recuperadas no lavado broncoalveolar
As células presentes no espaço broncoalveolar foram obtidas a partir do LBA
(RIFFO-VASQUEZ et al., 2000), 24 h após do último desafio ou redesafio. Os animais
foram submetidos à eutanásia por excesso de anestesia (concentração 3 vezes a
dose anestésica). A cavidade peritoneal foi exposta e os animais foram
ensanguinhados por meio da secção da artéria aorta abdominal. Logo em seguida foi
realizada a incisão longitudinal na região cérvico-ventral, a traqueia foi exposta e
canulada com um tubo de polietileno acoplado a uma seringa de plástico. O LBA foi
realizado injetando 1,6 ml de PBS fracionados em 2 vezes. A amostras foram
centrifugadas, por 15 min a 1500 rpm. O sobrenadante foi armazenado no freezer a
uma temperatura de -80° C, o botão celular foi ressuspenso em 1 ml de PBS.
A contagem do número total de células foi realizada em câmara de Neubauer
e a contagem diferencial foi feita por microscopia óptica comum. Foram realizadas
quatro contagens de 100 células para cada lâmina, diferenciando-as segundo o tipo
celular (células mononucleares, neutrófilos e eosinófilos). A contagem total foi feita em
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alíquotas da amostra (45 μl) acrescidas de 5 μl de cristal violeta (0,2%) dissolvidos em
ácido acético (30%). Para a contagem diferencial das células, alíquotas da amostra
(200 μl) foram colocadas em Citospin (Fanem) e centrifugadas a 1.000 rpm por 5
min. As lâminas obtidas foram coradas com o kit InstantProv (Neuprov®).
5.7.2 Avaliação da mecânica respiratória
Estes estudos foram realizados pela Dra. Maria Aparecida Oliveira, Especialista
de Laboratório do nosso grupo de estudo e conta com a supervisão do Prof. Dr.
Henrique Takachi Moriya, coordenador do Laboratório de Engenharia Biomédica do
Departamento de Telecomunicação e de controle de engenharia da Escola Politécnica
da USP.
Os animais foram anestesiados com cetamina (120 mg/kg, ip) e xilazina (12,0
mg/kg, ip) e permaneceram nesta condição durante todo o procedimento experimental
da

avaliação

da

mecânica

respiratória.

Em

seguida,

os

animais

foram

traqueostomizados para inserção de uma cânula metálica 18 G (BD Company, Brasil)
serrada, totalizando 3,2 cm de comprimento e com bisel paralelamente. A veia jugular
direita foi canulada com um cateter de polietileno. Os animais foram conectados ao
aparelho de ventilação mecânica para pequenos animais (FlexiVent, SCIREQ,
Canadá) e submetidos aos seguintes parâmetros de ventilação pulmonar: volume
corrente, 10 ml/kg; frequência, 150 ciclos/ minuto e PEEP (positive end-expiratory
pressure), 3 cm/H2O. A seguir os animais receberam uma dose de relaxante muscular
(Pancuron®, 1 mg/kg, ip). Decorridos 7 minutos da injeção do relaxante muscular, os
animais foram submetidos a duas manobras de recrutamento pulmonar de 6 segundos
de duração cada com rampa de pressão partindo da PEEP até 30 cm H2O e mantidos
nesta pressão até o fim da manobra. Estes procedimentos foram realizados a fim de
homogeneizar todo o tecido pulmonar e extinguir possíveis regiões com atelectasia.
Posteriormente, foram realizadas perturbações multifrequenciais (1-20,5 Hz para
cálculo da impedância respiratória, posterior aplicação do modelo de fase constante e
obtenção dos seguintes parâmetros: Resistência Newtoniana das vias aéreas (Rn),
Viscância ou resistência do parênquima pulmonar (G) e Elastância (H) do tecido
pulmonar. Esses parâmetros foram obtidos após a injeção de 20 μL/10 g de peso de
solução salina tamponada com fosfatos (PBS) e após a aplicação de Metacolina
(MCh), um agonista de receptor muscarínico, nas seguintes doses: 30, 100, 300 e
1000 μg/kg (administradas pela cânula inserida na veia jugular direita). Os dados
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utilizados corresponderam à média de resposta de cada parâmetro após a aplicação
do PBS e aos picos de resposta após as aplicações das quatro doses de MCh.

Figura 3 - Fotografias do equipamento Flexi Vent.

5.7.3 Avaliação da atividade pulmonar de peroxidase eosinofílica (EPO) e de
mieloperoxidase (MPO)
Após 24 h do último desafio ou redesafio os animais foram submetidos à
eutanásia por dose excessiva de anestésico como descrito no item 5.2.3. Os animais
foram abertos pela região peritoneal de modo a permitir exposição do pulmão e a
realização da perfusão com 15 ml de PBS por meio de uma cânula inserida na artéria
pulmonar. As amostras de pulmão foram extraídas, pesadas e homogeneizadas em
1,9 ml de PBS 5X para cada 100 mg de tecido. A seguir as amostras foram
homogeneizadas e centrifugadas por 10 minutos em 12.000 rpm a 4oC. O
sobrenadante foi descartado e o pellet resuspendido em 1,5 ml da solução de NaCl a
0,2%, deixando a reação agir por 30 segundos, logo, a reação foi interrompida
adicionando 1,5 ml da solução composta por 1,6% NaCl+5% de glicose (este processo
foi realizado para lisar as células vermelhas do sangue). Mais uma vez realizou-se a
centrifugação em 12.000 rpm por 10 minutos a 4oC. O pellet foi resuspendido na
proporção de 1,5 ml da solução de PBS/HTAB para 100 mg de tecido. Após
homogeneização foram transferidos 500 µl da solução para eppendorf de 1,5 ml, e por
três vezes foi realizado o congelamento e aquecimento com gelo seco mais álcool
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90% e água corrente, respectivamente. Novamente as amostras foram centrifugadas
em 12.000 rpm por 10 minutos a 4oC. Para o ensaio foi utilizado o sobrenadante,
utilizando amostras puras e diluídas na proporção e 1:3 em solução de PBS/HTAB.
Para o ensaio foram necessários 75µl da amostra pura ou diluída + 75µl do substrato
para EPO (15 ml da solução de Tris-HCL + 1 tablete de OPD 20mg +7,5 µl de H2O2)
ou (TMB plus liquid 1-component substrate) para MPO. Utilizou-se placas plásticas
com 96 poços, as quais foram encubadas a temperatura ambiente por 30 minutos e a
reação interrompida com 50µl de uma solução de 1M de H2SO4. Logo em seguida as
leituras em ELISA (Bio-Tek Instruments®) foram realizadas nas absorvências de 492
nm para EPO e 490 nm para MPO.
5.7.4 Quantificação sérica de citocinas, IgE e IgG
Amostras de soro dos animais dos grupos estudados foram utilizadas para a
obtenção da quantificação dos mediadores inflamatórios e concentrações de IgE e
IgG. Os ensaios foram realizados mediante kits de Multiplex® MAP mouse. O kit
MTH17MAG-47K foi utilizado para quantificar os analitos: IL-1b, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10,
IL-13 e TNF-α. O kit MGAMMAG-300K para determinar: IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 e
IgM. O kit MGAMMAG-300E determinou: IgE. O kit TGFBMAG-64K :TGF β1, TGF β2,
TGF β3, e por último o kit RSHMAG-69K foi usado para determinar a corticosterona.
As leituras foram realizadas no equipamento Luminex xMAP, e os ensaios conduzidos
seguindo as especificações do fabricante para cada kit e em colaboração com o
laboratório de Neurofarmacologia Molecular sob orientação do Prof. Dr. Cristoforo
Scavone do Departamento de Farmacologia do ICB/USP.
5.8

Análise histológica e morformétricos do pulmão
A preparação do material para as análises histológicas foi supervisionada pelo

Sr. Cruz Alberto Mendoza Rigorati e pela Prof.ª Patricia Gama do departamento de
Biologia Celular e do Desenvolvimento do ICB/USP. Nesta série de estudos as
amostras de pulmão dos animais foram fixadas em solução de formaldeído a 10% por
24 horas. Posteriormente as amostras foram transferidas para uma solução de etanol
70%. As amostras de pulmão foram submetidas às técnicas histológicas no processo
de inclusão para parafina e embrocamento. O material foi cortado em 5 µm de
espessura em micrótomo MICROM®. Para o estudo morfométrico foi utilizado um
microscópio óptico binocular comum (CH30, Olympus, Japão). As análises das
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fotomicrografias dos brônquios dos animais em estudo foram realizadas através do
programa Image-Pro plus 4.5 com a colaboração da Prof.ª Carla Máximo Prado
Universidade Federal de São Paulo-Campus Baixada Santista.
5.8.1 Quantificação de muco:
Coloração com ácido periódico de Schiff (PAS). Esta metodologia foi utilizada
para detecção de muco. O PAS cora as substâncias ácidas do muco em azul ou
púrpura inclui muco-substâncias neutras e algumas acidófilas mascaradas. Os
resultados foram expressos em densidade de muco em relação a área do epitélio, no
aumento de 40x. Foram analisadas 3-5 vias aéreas.
5.8.2 Avaliação da área da camada muscular lisa, do epitélio e do lúmen do
brônquio:
Coloração com Hematoxilina e Eosina (HE). Esta coloração foi utilizada para
avaliação da área da camada muscular lisa, área do epitélio brônquico e área do
lúmen. Manualmente foram delimitadas as áreas da parede da via aérea, do epitélio
brônquico e do lúmen. Os valores foram corrigidos e expressos pelo comprimento da
membrana basal, no aumento de 40x. Foram analisadas 3-5 vias aéreas.
5.8.3 Quantificação do colágeno:
Coloração de Picro-Sírius. Esta metodologia foi utilizada para a realização da
quantificação do colágeno depositado na parede das vias aéreas e no tecido
pulmonar. Os resultados foram expressos em densidade de colágeno em relação à
área da parede da via aérea ou do tecido pulmonar, no aumento de 40x. Foram
analisadas 3-5 vias aéreas.
5.9

Quantificação dos níveis de estradiol e progesterona
Para a determinação dos níveis de estradiol e progesterona presentes nos grupos

de animais obesos alérgicos ovariectomizados reexpostos a um segundo ciclo de
desafios (OVx) ou com ovários intactos (Sham-OVx), tratados farmacologicamente
com estradiol (OVx- Estradiol) ou progesterona (OVx-Progesterona), foram
necessárias amostras de soro obtidas da forma descrita anteriormente. Foi utilizado o
kit de Multiplex® MAP mouse, MSHMAG-21K, as leituras foram realizadas no
equipamento Luminex xMAP, e os ensaios conduzidos seguindo as especificações do
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fabricante para o kit e em colaboração com o laboratório de Neurofarmacologia
Molecular sob orientação do Prof. Dr. Cristoforo Scavone do Departamento de
Farmacologia do ICB/USP.
5.10 Análise estatística
Na primeira fase dos estudos, os dados foram analisados pelo setor de estatística
do ICB/USP com a supervisão da Estatística Rosana Duarte Prisco.
Os dados foram analisados utilizando teste “T” de Sudent, ANOVA one way e
ANOVA two way seguida de pós-teste de Bonferroni. (GraphPad Prism 7, GraphPad
Software, EUA). Os resultados estão expressos como média ± EPM (Erro Padrão da
Média). Valores de p<0,05 foram considerados significativos.
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6

RESULTADOS

6.1

Caracterização da obesidade

6.1.1 Consumo de ração
A figura 4 representa o consumo semanal de ração (painel A) e o consumo de
ração em Kcal (painel B). Nesta fase do estudo foram utilizados animais mantidos sob
dieta convencional (DC) para efeitos de comparação dos dados obtidos com a dieta
hiperlipídica (DH).
No painel A observa-se que o grupo de animais submetidos a dieta hiperlipídica
consumiram menos ração em gramas em relação aos animais mantidos com dieta
convencional. O painel B indica que animais submetidos a dieta hiperlipídica
consumiram menos ração em quilocalorias (Kcal) em relação aos animais mantidos
com dieta convencional.
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Figura 4 - Efeito da dieta hiperlipídica e dieta convencional sobre o consumo de ração.
Grupos de camundongos fêmeas foram mantidos por 10 semanas sob dieta hiperlipídica ou dieta
convencional. Durante este período o consumo de ração foi monitorado para obtenção do
consumo semanal de ração (painel A) e consumo em Kcal (painel B). Os dados são expressos
com a média ± EPM para um n=10 em cada grupo de estudo. Houve diferença significativa *P<
0,005 quando comparado aos animais mantidos sob dieta convencional.

6.1.2 Ganho de peso semanal, de massa corporal e de tecido adiposo gonadal
dos animais após as dietas
Os dados representados na figura 5 (painéis A-C) indicam a variação de peso
dos animais mantidos com a dieta convencional ou dieta hiperlipídica durante 10
semanas. No painel A, como pode ser observado houve ganho significativo de
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peso dos animais a partir da 8a semana do estudo. Por outro lado, houve variação
significativa no ganho de massa corporal (painel B) e aumento de tecido adiposo
gonadal (painel C) nos animais do grupo submetidos a dieta hiperlipídica em
relação aos do grupo de animais mantido com dieta convencional.
Estes resultados indicaram que o período de dieta proposto e o tipo de dieta
hiperlipídica oferecida são compatíveis com alterações no metabolismo que podem
desencadear um quadro de obesidade. Dando sequência à caraterização da
obesidade avaliamos o perfil de triglicérides, colesterol total e glicemia (Figura 6,
painéis A-C).
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Figura 5 - Efeito da dieta hiperlipídica ou convencional sobre o ganho de peso, massa
corporal e tecido adiposo gonadal. Ganho de peso (painel A), massa corporal (painel B) e de
tecido adiposo gonadal (painel C). Os animais foram mantidos por 10 semanas com as dietas. Os
dados representam a média ± EPM de 10 animais para cada grupo. *P ˂ 0,005 em relação aos
animais mantidos sob dieta convencional.
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6.1.3 Quantificação de triglicérides, colesterol e da glicemia dos animais
mantidos com as dietas
Os dados representados na figura 6 mostram que o grupo de animais sob dieta
hiperlipídica apresentou aumento significativo dos valores de glicemia quando
comparados com os do grupo sob dieta convencional (painel A). Os dados também
revelaram que animais mantidos sob dieta hiperlipídica apresentaram aumento
significativo na concentração sérica de colesterol e triglicerídeos em relação aos
valores obtidos no grupo de animais mantidos com a dieta convencional (painel B-C).
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Figura 6 - Efeito da dieta hiperlipídica ou convencional sobre a glicemia e concentração
de colesterol e de triglicérides. Amostras de sangue obtidas de animais mantidos sob dieta
hiperlipídica ou convencional foram processadas para determinação da glicemia (painel A)
colesterol (painel B) e triglicérides (painel C). Os dados representam a média ± EPM de 5 a 9
amostras. *P ˂0,005 em relação aos animais mantidos sob dieta convencional.

6.1.4 Quantificação de IL-6, insulina, leptina, MCP-1/CCL2 e resistina dos
animais mantidos com as dietas
Para considerar que os animais desenvolveram um quadro de obesidade
quantificamos outros marcadores sistêmicos. Os resultados apresentados na figura 7
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(painel A), mostram um aumento significativo da concentração de IL-6 no grupo de
animais mantidos com dieta hiperlipídica, quando comparada com o grupo de animais
mantidos sob dieta convencional. Os resultados também mostram incremento
significativo na concentração de leptina (painel B) e de MCP-1/CCL2 (painel C) no
grupo de animais mantidos sob dieta hiperlipídica quando comparado ao grupo de
animais mantidos sob dieta convencional. Os dados também mostram que não houve
alteração na concentração de resistina e de insulina no grupo de animais mantidos
sob dieta hiperlipídica em relação ao grupo mantido sob dieta convencional.
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Figura 7 - Efeito da dieta hiperlipídica ou convencional sobre a IL-6, concentração de insulina
leptina, MCP-1/CCL2 e resistina. Amostras de sangue obtidas de animais mantidos sob dieta
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hiperlipídica ou convencional foram processadas para determinação da IL-6 (painel A), leptina (painel
B), MCP-1/CCL2 (painel C), resistina (painel D) e insulina (painel E). Os dados representam a média ±
EPM para n=10. Paneis A, B e C *P ˂0,005 em relação aos animais mantidos sob dieta convencional.

6.2

Inflamação pulmonar alérgica

6.2.1 Células recrutadas no lavado broncoalveolar
Uma vez que a dieta hiperlipídica permitiu concluir que a obesidade foi efetiva,
passamos à sensibilização e desafio dos animais para caracterizar o modelo de
inflamação pulmonar alérgica. Nesta primeira fase do estudo avaliamos o perfil
inflamatório pulmonar e a mecânica respiratória dos animais alérgicos mantidos sob
dieta convencional (DC) e os animais alérgicos mantidos sob dieta hiperlipídica
(DH). Os resultados obtidos estão representados na figura 8 (painéis A-D). No
painel A observamos aumento significativo no número total de células recuperadas
no LBA, do grupo de animais alérgicos mantidos sob DC em relação ao grupo de
animais não alérgicos mantidos sob DC. Os resultados também mostraram que
houve diferença significativa no grupo de animais alérgicos mantidos sob DH em
relação ao grupo de animais não alérgico mantidos sob DH em relação ao número
de células totais. Além disso, os dados demostraram aumento significativo no grupo
de animais alérgico mantido sob DH no número de células totais (painel A) quando
comparado ao grupo de animais alérgicos mantidos com DC. Os painéis B e D
mostraram aumento significativo no número de eosinófilos (painel B) e de células
mononucleares (painel D), presentes no grupo de animais alérgicos mantidos com
DH em relação ao grupo de animais não alérgicos e mantidos com DH e no grupo
de animais alérgicos mantidos sob DC. Os resultados também demostraram
diferença significativa no número de eosinófilos (painel B) e de células
mononucleares (painel D), no grupo de animais alérgicos mantidos sob DC em
relação ao grupo de animais não alérgicos mantidos com DC. É importante notar
que nossos resultados não mostram diferença significativa para neutrófilos (painel
C) no grupo alérgico mantido sob DH em relação ao grupo não alérgico mantido
sob DH.
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Figura 8 - Número de células recuperadas no lavado broncoalveolar dos grupos obesos
alérgicos e não obesos alérgicos mantidas sob DC e DH. O LBA foi realizado nos animais alérgicos
e não alérgicos mantidos sob as dietas para a quantificação do número total de células (painel A),
eosinófilos (painel B), neutrófilos (painel C) e mononucleares (painel D). Os dados representam a média
± EPM para n=7 -13. Painéis A, B e D: *P˂0,005 em relação ao grupo de animais não alérgicos
mantidos sob DH, ≠P˂0,005 em relação ao grupo de animais não alérgicos mantidos sob DC e ϕP˂0,005
em relação ao grupo de animais alérgicos mantidos sob DC. Painel C: ≠P˂0,005 em relação ao grupo
não alérgico mantido sob DC.

A figura 9, imagens representativas do lavado broncoalveolar dos grupos
estudados mantidos sob dieta convencional (DC) ou dieta hiperlipídica (DH), cujos
resultados foram mostrados na figura 8 (painéis A-D). Como pode ser observado,
animais alérgicos apresentam maior presença de eosinófilos em relação ao lavado
broncoalveolar coletado nos grupos controles (DC e DH), de igual maneira o grupo
DH alérgico quando comparado ao grupo DC alérgico.
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Figura 9 - Imagens representativas de células reclutadas do lavado broncoalveolar (LBA) coletado
de animais mantidos sob DH (A), animais alérgicos mantidos sob DH (B), animais mantidos sob DC (C)
e animais alérgicos mantidos sob DC (D). Aumento de 40 x. Eos= eosinófilos; Neu=neutrófilos; Mn=
células mononucleares.

6.2.2 Mecânica respiratória
A figura 10 representa a mecânica respiratória de camundongos fêmeas dos
grupos de animais alérgicos ou não mantidos sob dieta hiperlipídica (DH) ou dieta
convencional (DC). Como podemos observar animais submetidos à inflamação
pulmonar alérgica desenvolveram aumento da resistência das vias aéreas (Rn) à
metacolina quando comparada com a quantificada em animais não alérgicos (painel
A). A resistência do parênquima pulmonar gerada pela administração de metacolina
está representada no painel B e a elastância no painel C da figura 10. Nota-se que
animais alérgicos mantidos sob DH (obesos) ou alérgicos mantidos sob DC (não
obesos) não desenvolveram aumento significativo da resistência do parênquima
pulmonar (G) e da elastância (H), decorrente do estimulo em relação aos animais não
alérgicos. Embora, nossos resultados mostrem aumento significativo na resistência
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das vias aéreas (Rn) entre os grupos de animais alérgicos de ambas as dietas quando
comparados aos seus respectivos controles (grupos não alérgicos mantidos sob DH
ou DC respetivamente), nossos dados não revelaram diferenças significativas nos
parâmetros da mecânica respiratória entre os grupos obesos alérgicos e alérgicos não
obesos.
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Figura 10 - Mecânica respiratória de animais alérgicos mantidos sob dieta hiperlipídica e animais
alérgicos mantidos sob dieta convencional. Os animais foram preparados (vide material e métodos)
para obtenção da resistência das vias aéreas (painel A), resistência do parênquima pulmonar (painel
B) e elastância (painel C) após estimulo com metacolina. Os dados representam a média ± EPM de 59. *P ˂ 0,005 em relação ao grupo de animais mantido sob DC e ϕP ˂ 0,005 em relação ao grupo de
animais mantido sob DH.
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6.2.3 Atividade das enzimas peroxidase eosinofílica (EPO) e mieloperoxidase
(MPO)
Nesta fase dos estudos utilizamos apenas grupos de animais mantidos sob
dieta hiperlipídica submetidos ou não à inflamação pulmonar alérgica (obesos\obesos
não alérgicos). Como pode ser observado na figura 11 (painel A), o grupo de animais
obeso alérgico apresentou aumento significativo dos níveis da enzima peroxidase
eosinofílica (EPO) quando comparado ao grupo de animais obeso não alérgico. Por
outro lado, é importante destacar que não foi observado aumento significativo sobre
os níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) representada no painel B da figura 11.
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Figura 11 - Atividade das enzimas peroxidase eosinofílica (EPO) e mieloperoxidase (MPO) do
grupo obeso. O ensaio para EPO e MPO foi realizado nos animais obesos alérgicos e obesos não
alérgicos para a determinação da densidade óptica em 100 mg de tecido de pulmão. EPO (painel A) e
MPO (painel B). Os dados representam a média ± EPM para n= 5 a 6 animais. *P˂0,005 em relação
ao grupo de animais obesos.

6.2.1 Análise histológica e morformétrica de pulmão de camundongos fêmeas
obesos alérgicos
6.2.1.1 Quantificação de muco
Este estudo apresenta dados referentes à análise de muco presente no pulmão
através de cortes histológicos de animais obesos alérgicos e não alérgicos. A figura
12 mostra a imagem representativa do pulmão de animais obesos não alérgicos
(painel A), e de animais obesos alérgicos (painel B). Como pode ser observado no
painel B, a imagem mostra a presença de muco nos brônquios no grupo obeso após
a indução da inflamação pulmonar alérgica, em relação ao observado nos brônquios
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do grupo obesos (painel A), no qual não foi induzida a inflamação pulmonar, apenas
tratamento com PBS.

Figura 12 - Fotomicrografia de brônquio do grupo obeso após a indução da inflamação pulmonar
alérgica. O painel A representa o brônquio distal do grupo obeso (controle). Painel B mostra o brônquio
do grupo obeso alérgico. (Ácido periódico de Schiff, 40x). Mu: Muco.

Quando avaliamos a porcentagem de brônquios marcados de forma positiva
para a presença de muco, observamos que camundongos obesos alérgicos
aumentaram de forma significativa a presença de muco em relação ao observado nos
brônquios dos animais obesos, mas não alérgicos.
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Figura 13 – Efeito da inflamação pulmonar alérgica sobre a quantidade de muco presente no
brônquio distal em animais obesos após a indução da inflamação pulmonar alérgica. O ensaio
foi realizado em animais obesos alérgicos e em animais obesos não alergicos. Os dados representam
a média ± EPM para n=5 por grupo. *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso.
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6.2.1.2 Avaliação da área da camada muscular lisa, do epitélio e do lúmen do
brônquio
A figura 14 representa a imagem de pulmão de camundongos fêmeas obesas
alérgicas (painel B), o painel A, é representado por um grupo de camundongos fêmeas
obesas tratadas com PBS. Este estudo foi realizado para analisar a espessura da
musculatura lisa e tecido epitelial, além de investigar as alterações do lúmen presentes
no brônquio distal dos grupos em estudo. Como pode ser observado a coloração com
Hematoxilina e Eosina (HE) revelou aumento da espessura da musculatura lisa e do
tecido epitelial, mas não foram encontradas alterações significativas no lúmen.

Figura 14 – Fotomicrografia de brônquio do grupo obeso após a indução da inflamação
pulmonar alérgica. O painel A representa o brônquio distal do grupo obeso (controle). Painel B mostra
o brônquio do grupo obeso alérgico. (Hematoxilina e Eosina, 40x). Mus: musculatura lisa; Epi: epitélio;
Lu: lúmen.

O painel (A) da figura 15 mostra aumento significativo da espessura da
musculatura lisa do grupo de camundongos fêmeas submetidas à inflamação alérgica
pulmonar quando comparado ao grupo de camundongos fêmeas obesas não
alérgicas. Os resultados obtidos também apresentam aumento significativo do epitélio
do grupo obeso alérgico quando comparado ao grupo obeso (painel B). Nossos dados
não apresentam diferenças significativas em relação à dimensão do lúmen dos
brônquios dos camundongos.
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Figura 15 – Efeito da inflamação pulmonar alérgica sobre a musculatura lisa, epitélio e lúmen
presentes no brônquio do grupo obeso após a indução da inflamação pulmonar alérgica. O
ensaio foi realizado em animais obesos alérgicos e em animais obesos não alérgicos.Os dados
representam a média ± EPM para n=5 a 8. *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso.

6.2.1.3 Quantificação de colágeno
Imagens representativas dos cortes histológicos de pulmão da figura 16
mostram a presença acentuada de colágeno nos brônquios de animais obesos
alérgicos (painel B), em relação ao observado nos brônquios dos animais obesos não
alérgicos painel (A).
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Figura 16 - Fotomicrografia de brônquio do grupo obeso após a indução da inflamação pulmonar
alérgica. O painel A representa o brônquio distal do grupo obeso não alérgico (controle). Painel B
mostra o brônquio do grupo obeso alérgico. (Picro-Sírius, 40x). Co: Colágeno.

A quantificação do colágeno depositado está representada na figura 17. Os
dados indicam o aumento significativo na porcentagem de colágeno presente nos
brônquios do grupo de animais obesos alérgicos quando comparado ao
quantificado nos brônquios dos animais obesos não alérgicos.
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Figura 17 – Efeito da inflamação pulmonar alérgica sobre a quantidade de colágeno presente no
brônquio do grupo obeso após a indução da inflamação pulmonar alérgica. O ensaio foi realizado
em animais obesos alérgicos e em animais obesos não alergicos.Os dados representam a média ±
EPM para n=5 por grupo. *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso.
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6.3

Caracterização da Ovariectomia (OVx)

6.3.1 Análise da morfologia citológica do lavado vaginal
Na medida em que o modelo de obesidade e de inflamação pulmonar alérgica
foram caraterizados os estudos seguintes foram realizados para identificar as fases
do ciclo estral em que se encontraram os animais ao serem manipulados. Nesse
sentido as tabelas abaixo (4-7) mostram a fase do ciclo no dia 35 do delineamento
experimental (dia da remoção dos ovários) e nos dias correspondentes aos redesafios
(45,46,47) e no dia da eutanásia dos animais (48).
A análise da morfologia das células dos animais do grupo de estudo está
individualizada nas tabelas abaixo. A tabela 4 representa o ciclo estral do grupo obeso
não alérgico tratado com PBS.
Em relação aos animais obesos alérgicos mantidos com ovários e submetidos
a um segundo ciclo de desafios (redesafiados) observamos na tabela 5 variações das
fases ao longo dos dias de estudo, todavia com incidência maior de animais no diestro
fisiológico.
A tabela 6 mostra que animais do grupo obeso, alérgicos e redesafiados se
mantiveram no estro e diestro fisiológico ao longo dos dias de estudo. Em relação aos
animais do grupo obeso alérgico com ovários removidos (OVx) o ciclo estral
predominante foi o diestro (tabela 7).

Tabela 4 - Controle das fases do ciclo estral do grupo obeso: animais tratados com PBS

Grupo Obeso
LAVADO VAGINAL DIA 35

PROESTRO

XX

ESTRO

X

METAESTRO
DIESTRO

XXXXXX

PBS DIA 45

PBS DIA 46
X

XXX

XX

XXXXXX

XXXXXX

PBS DIA 47

DIA DOS
EXPERIMENTOS

XXX

XX

XX

XXX

XXXX

XXXX

Tabela 5 - Controle das fases do ciclo estral do grupo intacto: animais obesos alérgicos com os
ovários intactos redesafiados com OVA V
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PRIMEIRO
REDESAFIO

Grupo Intacto
LAVADO VAGINAL DIA 35°

PROESTRO

ESTRO

X

XXX

XXX

X

METAESTRO
DIESTRO

XXXXX

SEGUNDO
REDESAFIO

TERCEIRO
REDESAFIO

DIA DOS
EXPERIMENTOS

X

XX

X

X

XX

X

XX

X

XXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

Tabela 6 - Controle das fases do ciclo estral do grupo Sham-OVx: animais obesos alérgicos
redesafiados com OVA V

DIA DA FALSA REMOÇÃO DOS
OVÁRIOS, DIA 35°

Grupo Sham-OVx

PROESTRO

ESTRO

XXX

METAESTRO

XX

DIESTRO

XXXX

PRIMEIRO
REDESAFIO

SEGUNDO
REDESAFIO

TERCEIRO
REDESAFIO

DIA DOS
EXPERIMENTOS

X

XX

XXX

X

XXX

XXX

XX

XXXXX

XX

X

XX

XXX

XXXXX

XXX

Tabela 7 - Controle das fases do ciclo estral do grupo OVx: animais obesos alérgicos com os
ovários removidos redesafiados com OVA V

DIA DA CIRURGIA REMOÇÃO
DOS OVÁRIOS, DIA 35°

Grupo OVx

PROESTRO

ESTRO

METAESTRO

DIESTRO

PRIMEIRO
REDESAFIO

SEGUNDO
REDESAFIO

TERCEIRO
REDESAFIO

DIA DOS
EXPERIMENTOS

X

XXXX

X

XXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

6.3.2 Efeito da OVx sobre o peso do útero
Uma vez comprovada a efetividade da OVx pelo acompanhamento das fases
do ciclo estral, outra forma de validar o êxito da ovariectomia foi determinar o peso do
útero do grupo de camundongos ovariectomizados e comparar com o peso do útero
de animais mantidos com os ovários. O estrógeno exerce importante papel na
proliferação das células uterinas e nesse sentido a remoção dos ovários determina,
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como consequência da redução dos hormônios sexuais femininos, notadamente
estradiol, a redução da massa uterina.
Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que camundongos mantidos
sob dieta hiperlipídica (obesos) ou mantidos sob dieta convencional (não obesos) OVx
apresentaram redução significativa do peso do útero quando comparado com o peso
do útero dos grupos Sham-OVx respectivamente (Figura 18). Estes resultados em
conjunto com os obtidos no lavado vaginal (LV) confirmaram o êxito da ovariectomia.
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Figura 18 - Efeito da remoção dos ovários OVx sobre o peso do útero. Grupo de animais
obesos ou não obesos foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários. Decorridos 10 dias
da ovariectomia os animais foram submetidos à eutanásia e o peso do útero determinado. Os
grupos de estudo consistiram de animais do grupo OVx e de animais falsamente submetidos à
OVx (Sham-OVx). Os dados representam a média ± EPM para n=5 a 9. Painéis A-B: *P˂0,005
em relação aos grupos Sham-OVx.

6.4

Efeito da re-exposição ao antígeno (redesafios) de animais mantidos sob
dieta hiperlipídica e dieta convencional

6.4.1 Número de células recuperadas do lavado broncoalveolar
Nesta fase dos experimentos foram realizados estudos em grupos de animais
mantidos sob dieta hiperlipídica (obesos) e dieta convencional (não obesos)
tratados com PBS, grupo de animais obesos Sham-OVx (alérgicos com ovários e
redesafiados), não obesos Sham-OVx (alérgicos com ovários e redesafiados),
obesos OVx (alérgicos ovariectomizados e redesafiados) e não obesos OVx
(alérgicos ovariectomizados e redesafiados). É importante destacar que os animais
dos grupos não obesos OVx e obesos OVx se encontravam na fase de diestro dias
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após remoção dos ovários, durante a re-exposição ao antígeno e no dia da
eutanásia (vise exemplo da tabela 7). Na figura 19 são apresentados os valores
obtidos do estudo, mostrando aumento significativo no número de células totais
(painel A) e de eosinófilos (painel B) presentes no grupo de animais não obesos
Sham-OVx quando comparado ao grupo não obeso. Os dados obtidos revelaram,
diferença significativa no número de células totais e de eosinófilos no grupo de
animais obeso OVx quando comparado ao grupo obeso, obeso Sham-OVx e ao
grupo não OVx. Os dados também mostraram aumento significativo de células
totais (painel A) e de eosinófilos (painel B) do grupo de animais não OVx e do grupo
não obeso Sham-OVx em relação ao grupo não obeso. Com respeito ao número
de células mononucleares (painel D), os dados obtidos demostraram aumento
significativo entre os grupos de animais não obeso OVx e não obeso Sham-OVx
em relação ao grupo obeso. Os resultados para as células mononucleares também
mostraram diferença significativa entre os grupos de animais obeso OVx e obeso
Sham-OVx em relação ao grupo obeso. Os dados não revelaram diferença
significativa entre o grupo obeso OVx quando comparado ao grupo obeso ShamOVx para o número de células mononucleares. Por outro lado, os dados obtidos
não mostraram diferença significativa no número de células totais (painel A),
eosinófilos (painel B) e células mononucleares (painel C) do grupo não obeso OVx
em relação ao grupo não obeso Sham-OVx. É importante observar que nossos
resultados não mostram diferença significativa a respeito ao número de neutrófilos
(painel C) entre os grupos de estudo.
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Figura 19 - Efeito do redesafio com o antígeno sobre o número de células coletas no LBA de
animais mantidos sob DC e DH com ou sem ovários redesafiados. Decorridos 14 dias da OVx o
LBA foi realizado. O número total de células bem como o de eosinófilos, neutrófilos e mononucleares
foram determinados por microscopia óptica comum. Os dados representam a média ± EPM para n= 5
a 9 animais. Painéis A-B:*P˂ 0,005 em relação ao grupo não obeso, ≠P˂ 0,005 em relação ao obeso,
∆
P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso Sham-OVx e ϕP˂ 0,005 em relação ao grupo não obeso OVx.
Painel D: *P˂ 0,005 em relação ao grupo não obeso e ≠P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso.

6.4.2 Mecânica respiratória
Além da realização da quantificação do número de células reclutadas do lavado
broncoalveolar foi realizada a mecânica respiratória figura 20 painéis (A-C) para
determinar a resistência das vias aéreas (Rn), resistência do parênquima pulmonar
(G) e elastância (H) após estimulo com metacolina. Os grupos utilizados para este
estudo foram os mesmos descritos no item 6.4.1. Nossos resultados demostraram um
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aumento significativo da resistência das vias aéreas (Rn) do grupo de animais obeso
OVx quando comparado ao grupo obeso tratado com PBS, obeso Sham-OVx e ao
grupo não obeso OVx. Ainda, nossos dados mostraram diferença significativa entre o
grupo obeso Sham-OVx em relação ao grupo obeso. Também foi observado diferença
significativa entre os grupos não obeso OVx e não obeso Sham-OVx em relação ao
grupo não obeso. Entretanto, não foi observado diferença significativa entre o grupo
não obeso OVx e grupo não obeso Sham-OVx. Com relação à resistência do
parênquima pulmonar (G) nossos resultados mostraram aumento significativo do
grupo não obeso OVx em relação aos grupos obeso e obeso Sham-OVx. Também foi
encontrado diferença significativa entre o grupo obeso Sham-OVx em relação ao
grupo obeso. Os dados obtidos revelaram também diferença significativa dos grupos
não obeso Sham-OVx e não obeso OVx em relação ao grupo obeso. Não houve
diferença significativa entre os grupos obeso OVx em relação ao grupo não obeso Ovx
e do grupo não obeso OVx em relação ao grupo não obeso Sham-OVx para à
resistência do parênquima pulmonar (G). Com relação a elastância (H) não
encontramos diferença significativa nos grupos investigados.
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Figura 20 - Mecânica respiratória de animais mantidos sob DC e DH com ou sem os
ovários redesafiados em função do estimulo com metacolina. Os animais mantidos com
as dietas, alérgicos com ou sem ovários redesafiados foram preparados (vide material e
métodos) para obtenção da resistência das vias aéreas (Rn), resistência do parênquima
pulmonar (G) e elastância (H). Os dados representam a média ± EMP para n= 5 a 9 animais.
Painel A: *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso, ao grupo obeso Sham-OVx e ao grupo não
obeso OVx, ϕP˂ 0,005 em relação ao grupo não obeso e ∆P˂ 0,005 ao grupo obeso. Painel
B:*P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso e ao grupo obeso Sham-OVx e ϕP˂ 0,005 em relação
ao grupo não obeso e ∆P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso.
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6.5

Efeito da re-exposição ao antígeno (redesafio) em animais obesos
alérgicos OVx

6.5.1 Número de células recrutadas do lavado broncoalveolar
Os dados que são apresentados a seguir foram realizados apenas com animais
mantidos sob dieta hiperlipídica (obesos). Nesta fase passamos a investigar as
repercussões da re-exposição dos animais obesos alérgicos ao antígeno
(redesafio) após a remoção dos ovários (OVx).
Os dados sobre o número de células coletadas no LBA dos animais obesos
alérgicos revelaram que a re-exposição ao antígeno dos animais alérgicos com
ovários (Intactos) ou do grupo falso operado (Sham-OVx) não modificou o
aumentado do número de células recuperadas (figura 21). Por outro lado, animais
obesos alérgicos OVx quando redesafiados tiveram um marcante aumento do
número de células totais em relação ao grupo obeso, intacto e Sham-OVx (figura
21, painel A). A análise do tipo celular quantificado nesses grupos mostrou que o
redesafio nos animais obesos alérgicos OVx aumentou prioritariamente o número
de eosinófilos em relação aos grupos obeso, Intacto e Sham-OVx (painel B), e de
células mononucleares em relação ao grupo obeso (painel D).Por outro lado, os
resultados mostraram aumento significativo no número de células totais, eosinófilos
e células mononucleares dos grupos de animais Intacto e Sham-OVx em relação
ao grupo obeso.
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Figura 21 - Efeito do redesafio com o antígeno sobre o número de células coletas no LBA de
animais alérgicos obesos com ou sem ovários. Animais obesos alérgicos foram submetidos ou não
à remoção dos ovários (OVx) e redesafiados com OVA. Decorridos 14 dias da OVx o LBA foi realizado
e o número total de células (painel A), bem como o de eosinófilos (painel B), neutrófilos (painel C) e
mononucleares (painel D) foi determinado por microscopia óptica comum. Os dados representam a
média ± EPM para n=8-9. Painéis (A-B):*P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso e ∆P˂ 0,005 em relação
ao grupo obeso, intacto e Sham-OVx. Painel D: *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso.

A figura 22 é uma imagem representativa do perfil de células recrutadas para o
pulmão e recuperadas no LBA dos grupos estudados. Como pode ser observado o
LBA do grupo Controle (A) apresentou maior número de células mononucleares. Por
outro lado, no LBA dos animais do grupo intacto (B) e Sham-OVx (C) teve aumento
de eosinófilos. Ainda, a remoção dos ovários OVx painel D potencializou o aumento
de eosinófilos no LBA em relação aos grupos Intacto e Sham-OVx.
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AA
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Figura 22 - Imagem representativa do tipo celular dominante no LBA de animais obesos
alérgicos com ou sem ovários e redesafiados com o antígeno. Aumento 40X. Os grupos continham
animais obeso (A), Intacto (B), Sham-OVx(C) e OVx (D). Eos= eosinófilos, Neu= neutrófilos, Mn=células
mononucleares.

6.5.2 Mecânica respiratória
Como pode ser observado, após o redesafio os animais obesos do grupo OVx
desenvolveram aumento exacerbado da resistência das vias aéreas (Rn), quando
comparado com o aumento nos grupos intacto e Sham-OVx. A resistência pulmonar
(G) também foi significativamente potencializada nos animais obesos do grupo OVx
pelo redesafio quando comparada com os animais do grupo intacto e Sham-OVx
(painel B). Por fim, não encontramos diferenças na elastância do pulmão (H) dos
grupos investigados (painel C) igualmente redesafiados. Por outro lado, os dados
mostraram diferença significativa na resistência das vias aéreas (Rn) e na resistência
pulmonar (G) dos grupos de animais Intacto e Sham-OVx em relação ao grupo obeso.
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Figura 23 - Mecânica respiratória de animais do grupo obeso, intacto, Sham-OVx e OVx em
função do estimulo com metacolina. Animais obesos, intactos, Sham-OVx e OVx foram preparados
(vide material e métodos) para obtenção da resistência das vias aéreas (painel A), resistência do
parênquima pulmonar (painel B) ou elastância (painel C) após estimulo com metacolina. Os dados
representam a média ± EMP para n= 5 a 9. *P ˂ 0,005 em relação ao grupo obeso. ▲P ˂ 0,005 em
relação aos grupos intacto e Sham-OVx.
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6.5.3 Atividade das enzimas peroxidase eosinofílica (EPO) e mieloperoxidase
(MPO) em amostras de pulmão
O painel A da figura 24, indica aumento significativo da atividade da enzima
peroxidase eosinofílica (EPO) no pulmão dos animais do grupo intacto e Sham-Ovx
em relação ao grupo obeso. Os resultados mostraram diferença significativa da
enzima

peroxidase

eosinofílica

do

grupo

de

animais

obesos

alérgicos

ovariectomizados (OVx) quando comparado aos dos grupos obeso, Sham-OVx e
intacto. Os dados obtidos não mostraram aumento significativo da atividade da enzima
mieloperoxidase (MPO) nos grupos investigados.
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Figura 24 - Efeito do redesafio com o antígeno sobre a atividade das enzimas peroxidase
eosinofílica (EPO) e mieloperoxidase (MPO) de animais alérgicos obesos com ou sem ovários.
Animais obesos, intactos, Sham-OVx e OVx foram preparados (vide material e métodos) para
realização do ensaio do EPO (painel A) e MPO (painel B), através da avaliação pela densidade óptica
para 100 mg de tecido. Os dados representam a média ± EPM para n=5 a 6. *P˂ 0,005 em relação ao
grupo obeso. ∆P˂ 0,005 em relação aos grupos obeso, Sham-OVx e intacto.

6.5.4 Análise histológica e morformétrica do pulmão
6.5.4.1 Quantificação de muco
Foi analisado a seguir, o efeito da remoção dos ovários sobre a geração de
muco nos animais alérgicos e obesos expostos a 2 ciclos de desafios. Os resultados
obtidos estão apresentados na fotomicrografia dos brônquios (figura 25) e a
quantificação do muco marcado positivamente está representada na figura 26. Como
pode ser observado os animais obesos alérgicos submetidos a 2 ciclos de desafios e
que mantiveram seus ovários intactos apresentaram aumento na porcentagem de
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brônquios marcados positivamente para a presença de muco quando comparada com
a quantificada nos animais não alérgicos, obesos e com ovários intactos. Por outro
lado, a remoção dos ovários de animais obesos e previamente alérgicos se relacionou
com exacerbação da proporção de muco quando este grupo de animais foram
submetidos a 2 ciclos de desafios (redesafiados) comparados com os valores de muco
obtidos nos grupos intacto e Sham-OVx.

Figura 25 - Fotomicrografia de brônquio de animais obesos com ou sem ovários
redesafiados. O painel A representa o brônquio distal do grupo obeso. Painel B mostra o
brônquio distal do grupo intacto. Painel C representa o brônquio distal do grupo Sham-OVx e
o Painel D mostra o brônquio distal do grupo OVx. (Ácido periódico de Schiff, 40x). Mu: muco.
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Figura 26 - Efeito do redesafio com o antígeno sobre a porcentagem de muco presente no
brônquio distal dos grupos obesos com ou sem ovários. Os animais obesos alérgicos foram
submetidos ou não à remoção dos ovários (OVx) e redesafiados com OVA. Os dados representam a
média ± EPM para n=5. *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso. ∆P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso,
Sham-OVx e intacto.

6.5.5 Avaliação da área da camada muscular lisa, do epitélio e do lúmen do
brônquio
Além de analisar a geração de muco pelo efeito da remoção dos ovários, foi
realizada a quantificação da espessura da musculatura lisa, epitélio e lúmen no
brônquio distal de animais obesos, animais obesos alérgicos com e sem os ovários
removidos, e submetidos a 2 ciclos de desafios, Sham-OVx, intacto e OVx. Como
pode ser observado na fotomicrografia dos brônquios (figura 27) existe um aumento
na espessura da musculatura lisa e do epitélio no grupo de animais que apresentaram
os ovários removidos. Por outo lado, observa-se redução do lúmen no grupo de
animais obesos alérgicos OVx.
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Figura 27 - Fotomicrografia de brônquio de animais obesos com ou sem ovários redesafiados.
O painel A representa o brônquio distal do grupo obeso, brônquio distal do grupo intacto (Painel B),
brônquio distal do grupo Sham-OVx (Painel C) e brônquio distal do grupo OVx (Painel D). (Hematoxilina
e Eosina, 40x). Mus: musculatura lisa; Epi: Epitélio; Lu: lúmen.

Nos painéis (A-B) da figura 28 observa-se aumento significativo na
quantificação da espessura da musculatura lisa e do epitélio nos grupos de animais
obesos alérgicos com os ovários removidos e redesafiados (OVx) quando comparado
aos grupos de animais obesos, obesos alérgicos com ovários e redesafiados (ShamOVx e Intacto). Além disto, os dados revelaram diferença significativa na espessura
do epitélio do grupo Sham-OVx em relação ao grupo obeso. Por outro lado, embora
observado redução do lúmen na fotomicrografia dos brônquios do grupo OVx, nossos
dados não mostraram redução significativa do lúmen nos grupos de animais
investigados.
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Figura 28 - Efeito do redesafio com o antígeno sobre a musculatura lisa, epitélio e lúmen
presente no brônquio distal de animais obesos alérgicos com ou sem ovários redesafiados. Os
animais obesos alérgicos foram submetidos ou não à remoção dos ovários (OVx) e redesafiados com
OVA. Os dados representam a média ± EPM para n= 5-7amostras de pulmão. ∆P˂ 0,005 em relação
ao grupo obeso. *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso, Sham-OVx e intacto.

6.5.5.1 Quantificação de Colágeno
A figura 29 representa uma fotomicrografia de brônquio distal de animais
obesos, Sham-OVx, intactos e Ovx. Como pode ser observado, existe uma maior
presença de colágeno no grupo de animais obesos alérgicos com os ovários
removidos (OVx) quando comparado aos grupos obesos, intacto e Sham-OVx. Por
outo lado, as fotomicrografias mostraram aumento de colágeno dos grupos intacto e
Sham-OVx em relação ao grupo obeso.
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Figura 29 - Fotomicrografia de brônquio de animais obesos alérgicos com ou sem ovários
redesafiados. O painel A representa o brônquio distal do grupo obeso (controle), brônquio distal
do grupo intacto (Painel B), brônquio distal do grupo Sham-OVx (Painel C) e brônquio distal do
grupo OVx (Painel D). (Picro-Sírius, 40x). Co=colágeno

A figura 30 indica a quantificação do colágeno presente nos grupos de estudo.
Como pode ser observado existe um aumento significativo na porcentagem de
colágeno presente nos grupos intacto e Sham-OVx em relação ao grupo obeso. Os
dados mostraram diferença significativa do grupo Ovx quando comparado aos grupos
obeso, Sham-OVx e intacto.
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Figura 30. Efeito do redesafio com o antígeno sobre a quantidade de colágeno presente no
brônquio distal do grupo obeso com ou sem ovários redesafiados. Os animais obesos alérgicos
foram submetidos ou não à remoção dos ovários (OVx) e redesafiados com OVA. Os dados
representam a média ± EPM para n=5. ϕP˂ 0,005 *P˂ 0,005 em relação ao grupo obeso, Sham-OVx e
Intacto.

6.5.6 Concentração sérica de IgE, IgG e IgM
De maneira a investigar o papel da obesidade, remoção dos ovários e do
redesafio sobre a indução da resposta imune, analisamos a concentração de IgE, IgG
e de IgM no soro dos animais. No caso da IgG investigamos os subtipos de IgG (1,
2a, 2b e 3). Os painéis A, B e F da figura 31 indicam aumento significativo na produção
das imunoglobulinas: IgE, IgG1 e IgM no grupo de animais Sham-OVx em relação ao
grupo obeso e do grupo OVx em relação ao grupo obeso. Nossos resultados não
revelaram diferença significativa entre os grupos OVx e Sham-OVx. Os dados
mostraram ainda que não houve diferença significativa nas concentrações da
imunoglobulina G dos subtipos 2a, 2b e 3 entre os grupos de animais investigados.
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Figura 31 - Efeito do redesafio com o antígeno na concentração de imunoglobulinas.
Os animais obesos alérgicos foram submetidos ou não à remoção dos ovários (OVx) e redesafiados.
Decorridos 24h do último redesafio os animais foram submetidos à eutanásia e a coleta de sangue
realizada. Painel A (IgE), Painel B (IGg1), Painel C (IGg2a), Painel D (IGg2b), Painel E (IGg3) e Painel
F (IgM). Os dados representam a média ± EPM para n=5 a 9. *P˂ 0,005 para IgE, IgG1 e IgM em
relação ao grupo obeso.
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6.6

Efeito do tratamento dos animais com estradiol ou progesterona

6.6.1 Avaliação da Ovariectomia
De maneira a confirmar a eficácia da remoção cirúrgica dos ovários, os estudos
a seguir foram realizados.
6.6.1.1 Determinação da massa uterina dos camundongos OVx tratados com
estradiol ou progesterona

Os animais foram submetidos ao tratamento com estradiol (OVx-Estradiol) ou
progesterona (OVx-Progesterona) 4 horas antes dos redesafios com o antígeno. A
figura 32 indica que animais submetidos à OVx tiveram redução do peso do útero
como já observado na figura 18. O tratamento dos animais com estradiol foi efetivo
em mediar o aumento da massa uterina de forma significativa. Todavia o tratamento
com progesterona não altera o peso do útero nos animais OVx.
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Figura 32 - Efeito do tratamento com estradiol e progesterona em ovários removidos OVx sobre
a massa uterina. Decorridos 14 dias após a ovariectomia os animais foram submetidos à eutanásia e
o peso do útero determinado. Os grupos de estudo consistiram de animais do grupo OVx e de animais
tratados com estradiol OVx-Estradiol) ou progesterona (OVx-Progesterona). Os dados representam a
média ± EPM para n=5 a 9. *P˂0,005 em relação aos grupos OVx e OVx-Progesterona. Valor de
referência de peso do útero: 74,5±9,19.

6.6.1.2 Determinação da concentração sérica de estradiol e progesterona

Como pode ser observado no painel A da figura 33, a remoção dos ovários
(OVx) reduziu de forma significativa a concentração de estradiol no soro dos animais
quando comparada com a quantificada no soro dos animais dos grupos OVx e ShamOVx. O tratamento dos animais OVx com estradiol, elevou os níveis de estradiol,
atingindo níveis significativos. Resultados similares foram observados quando os
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animais foram tratados com progesterona (figura 33, painel B). Nossos resultados não
mostraram diferença significativa entre os grupos Sham-OVx em relação aos grupos
OVx-Estradiol e OVx-Progesterona.
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Figura 33 - Efeito da remoção dos ovários OVx sobre os níveis de estradiol ou progesterona
Animais obesos alérgicos foram submetidos à remoção cirúrgica dos ovários e tratados com
estradiol ou progesterona (vide material e métodos) para determinar os níveis plasmáticos de
estradiol ou progesterona. Estradiol (Painel A) e progesterona (Painel B). Os dados representam a
média ± EPM para n= 6 a 11 animais. Painéis A-B: *P˂0,005 em relação ao grupo Sham-OVx. e
∆
P˂0,005 em relação ao grupo OVx.

6.6.2 Células recrutadas no lavado broncoalveolar (LBA)
Nessa fase dos nossos estudos investigamos o papel do tratamento com
estradiol ou progesterona em animais obesos alérgicos sem ovários e redesafiados
ao antígeno (grupo OVx) no recrutamento de células presentes no lavado
broncoalveolar (LBA). Na figura 34 (painel A), observamos redução significativa do
número de células totais presentes no LBA nos grupos OVx-Estradiol e OVxProgesterona quando comparados ao grupo OVx. O painel B, mostra a redução
significativa de eosinófilos presentes no LBA nos grupos de animais OVx-estradiol e
OVx- progesterona quando comparados aos resultados do grupo OVx. Os painéis C
e D da figura 34 indicam que o tratamento dos animais com estradiol ou progesterona
não modificam o número de neutrófilos e de células mononucleares respetivamente.
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Figura 34 - Efeito do tratamento com estradiol ou progesterona sobre o número de células
coletadas no LBA de animais obesos alérgicos sem ovários e redesafiados. Grupo de animais
obesos alérgicos foram preparados (vide material e métodos) para obtenção do número total de células
(painel A), bem como o de eosinófilos (painel B), neutrófilos (painel C) e mononucleares (painel D). Os
dados representam a média ± EPM para n= 8 a 10. Painéis A-B: *P˂ 0,005 em relação ao grupo OVx.

6.6.3 Mecânica respiratória
A figura 35 (A-C) representa as alterações na mecânica respiratória de animais
OVx alérgicos tratados com estradiol ou progesterona. Como pode ser observado, a
elevada Rn das vias aéreas à metacolina (painel A) foi significativamente prevenida
pelos tratamentos com estradiol ou progesterona. Além de mostrar significância da Rn
entre os grupos tratados com estradiol e progesterona. O tratamento com os dois
hormônios também foi efetivo em prevenir o aumento da resistência do parênquima
(G) quando comparada ao grupo OVx (painel B). A elastância (H) não foi afetada pelos
tratamentos (painel C).

86

A
5

R n ( c m H 2 O .s / m L )

4

*

3

O V x (n = 1 0 )
O V x -E stra d io l (n = 1 3 )

* #
2

O V x - P ro g e s te ro n a ( n = 7 )

1

0
PBS

0 ,0 3

0 ,1

0 ,3

M C h ( m g /k g )

B

G (c m H 2 O /m L )

20

15

*
*

10

O V x (n = 1 0 )
O V x -E stra d io l (n = 1 3 )
O V x - P r o g e s te r o n a ( n = 7 )

5

0
PBS

0 ,0 3

0 ,1

0 ,3

M C h ( m g /k g )

C

H (c m H 2 O /m L )

30

20

O V x (n = 1 0 )
O V x -E s tra d io l (1 3 )
O V x - P r o g e s te r o n a (n = 7 )

10

0
PBS

0 ,0 3

0 ,1

0 ,3

M C h ( m g /k g )

Figura 35 - Mecânica respiratória de animais tratados com estradiol ou progesterona em função
do estimulo com metacolina. Animais OVx-Estradiol, OVx-Progesterona e OVx foram preparados
(vide material e métodos) para obtenção da resistência das vias aéreas (Rn) (painel A), resistência do
parênquima pulmonar (G) (painel B) e elastância (H) (painel C) após estimulo com metacolina. Os dados
representam a média ± EMP para n= 7 a 13 animais. Painéis A-B: *P ˂ 0,005 em relação ao grupo OVx
e #P ˂ 0,005 em relação ao grupo OVx-Estradiol.
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6.6.4 Atividade das enzimas peroxidase eosinofílica (EPO) e mieloperoxidase
(MPO)
O painel A da figura 36 mostrou que a atividade da enzima peroxidase
eosinofílica (EPO) no pulmão dos animais obesos alérgicos Ovx foi prevenida pelos
tratamentos dos animais com estradiol ou progesterona. Os resultados obtidos não
mostraram significância para MPO.
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Figura 36 - Efeito do tratamento com estradiol ou progesterona sobre a atividade das enzimas
peroxidase eosinofílica (EPO) e mieloperoxidase (MPO). Animais obesos alérgicos foram
submetidos à remoção cirúrgica dos ovários (vide material e métodos) para o ensaio do EPO (painel A)
e MPO (painel B). Os dados representam a média ± EPM para n= 5 a 10 amostras de pulmão. Painel
A:*P˂ 0,005 em relação ao grupo OVx.

6.6.5 Análise histológica e morfométrica do pulmão de camundongos fêmeas
obesos alérgicos
Nesta fase dos estudos foram realizados ensaios para análise histológica e
morformétrica do pulmão a fim de verificar a porcentagem de muco e colágeno, área
da camada da musculatura lisa, do epitélio e do lúmen dos grupos de animais obesos
alérgicos OVx submetidos ao tratamento com estradiol e progesterona.
6.6.5.1 Quantificação de muco

A figura 37 representa a fotomicrografia de corte histológico de brônquio distal
do grupo Sham-OVx (painel A), OVx (painel B), grupo de animais tratados com
estradiol (painel C) e grupo de animais tratados com progesterona (painel D). Como
pode ser observado o grupo OVx apresenta maior presença de muco quando
comparado ao grupo Sham-OVx. Nos grupos tratados com estradiol (OVx-Estradiol)
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ou progesterona (OVx-Progesterona) observar-se menor presença de muco em
comparação ao grupo OVx.

Figura 37 - Fotomicrografia de brônquio do grupo obeso OVx tratados com estradiol ou
progesterona. O painel A representa o brônquio distal do grupo Sham-OVx. Painel B mostra o brônquio
distal de do grupo OVx. Painel C representa o brônquio distal do grupo OVx-Estradiol e o painel D do
grupo OVx-Progesterona. (Ácido periódico de Schiff, 40x). Mu: muco.

Os dados da figura 38 mostram que os animais do grupo OVx apresentam
aumento significativo do muco em relação ao grupo Sham-OVx. Nossos resultados
também mostraram que os grupos OVx tratados com estradiol (OVx-Estradiol) ou
progesterona

(OVx-Progesterona)

apresentam

porcentagem de muco em relação ao grupo OVx.

diminuição

significativa

na
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Figura 38 - Efeito do tratamento dos animais com estradiol ou progesterona sobre a quantidade
de muco presente nos brônquios. Grupo de animais obesos alérgicos foram submetidos à remoção
cirúrgica dos ovários (vide material e métodos) para a realização da análise histológica e morfológica
do pulmão na coloração com Ácido periódico de Schiff. Os dados representam a média ± EPM para
n=5. ▲P˂ 0,005 em relação ao grupo OVx-Sham. *P˂ 0,005 em relação ao grupo OVx.

6.6.5.2 Avaliação da área da camada muscular lisa, do epitélio e do lúmen do
brônquio

A figura 39 mostra a fotomicrografia de cortes histológicos de brônquios distais
para a determinação da musculatura lisa, do epitélio e do lúmen dos grupos ShamOVx (painel A), grupo OVx (painel B), grupos tratados com estradiol (painel C) e
grupos de animais tratados com progesterona (painel D). As fotomicrografias mostram
aumento da espessura da musculatura lisa e do epitélio do grupo de animais OVx
quando comparado ao grupo Sham-OVx. Pode ser observado também redução da
camada muscular lisa e do epitélio dos grupos OVx-Estradiol e OVx-Progesterona
quando comparado ao grupo OVx.
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Figura 39- Fotomicrografia de brônquio de fêmeas de camundongos obesos redesafiados com
o antígeno tratados com estradiol ou progesterona. O painel A representa brônquio distal do grupo
Sham-OVx. Painel B brônquio distal do grupo OVx. Painel C brônquio distal do grupo OVx--Estradiol
e painel D brônquio distal do grupo OVx-Progesterona (Hematoxilina e Eosina, 40x). Mus:
musculatura lisa; Epi: epitélio; Lu: lúmen

Os resultados da figura 40 mostraram aumento significativo da espessura
muscular lisa e do epitélio do grupo OVx quando comparado ao grupo Sham-OVx. Os
dados obtidos revelaram diminuição significativa da camada muscular lisa e do epitélio
dos grupos OVx-Estradiol e OVx-progesterona em relação ao grupo OVx. Os dados
também revelaram aumento significativo do lúmen do grupo OVx-Estradiol em relação
ao grupo OVx.
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Figura 40 - Efeito do tratamento dos animais com estradiol ou progesterona sobre a musculatura
lisa, epitélio e lúmen. Grupo de animais obesos alérgicos foram submetidos à remoção cirúrgica dos
ovários (vide material e métodos) para a realização da análise histológica e morfológica do pulmão na
coloração com Hematoxilina e Eosina. Os dados representam a média ± EPM de n=5. Painéis A-B:*P˂
0,005 em relação ao grupo OVx e ▲P˂ 0,005 em relação ao grupo Sham-OVx. Painel C: ≠P˂ 0,005 em
relação ao grupo OVx.

6.6.5.3 Quantificação de colágeno
A figura 41 mostra a deposição de colágeno no brônquio dos animais ShamOVx (painel A), bem como dos animais OVx (painel B) e dos grupos OVx-Estradiol
(painel C) e OVx-Progesterona (painel D). A análise quantitativa de colágeno está
representada na figura 42. Como pode ser observado, os resultados mostraram
aumento significativo de colágeno dos animais OVx em relação ao grupo Sham-OVx.
Os dados obtidos também mostraram diminuição significativa da porcentagem de
colágeno dos grupos de animais OVx-Estradiol e OVx-Progesterona quando
comparados aos grupos OVx.
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Figura 41 - Fotomicrografia de brônquio dos grupos tratados com estradiol ou progesterona. O
painel A representa brônquio distal do grupo Sham-OVX. Painel B brônquio distal do grupo OVx. Painel
C brônquio distal do grupo OVx-Estradiol e painel D brônquio distal do grupo OVx-Progesterona (PicroSírius, 40x). Co=colágeno.
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Figura 42 - Efeito do tratamento com estradiol ou progesterona sobre a porcentagem de
colágeno presente no brônquio distal. Animais obesos alérgicos foram submetidos à remoção
cirúrgica dos ovários (vide material e métodos) para a análise histológica e morfológica do pulmão na
coloração com Picro-Sírius. Os dados representam a média ± EPM de n=5. ▲P˂ 0,005 em relação ao
grupo Sham-OVx. *P˂ 0,005 em relação ao grupo OVx.
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6.6.6 Avaliação da concentração sérica de citocinas e corticosterona
Para esses ensaios foram utilizadas amostras de soro de animais obesos,
animais obeso alérgicos com os ovários intactos (Sham-OVx), animais obesos com
os ovários removidos (OVx), e grupo de animais OVx tratados com estradiol (OVxEstradiol) ou progesterona (OVx-Progesterona).
6.6.6.1 Interleucinas IL-4, IL-5, IL-13 e IL-10
Com a finalidade de avaliar as concentrações séricas de citocinas para o perfil
inflamatório pulmonar Th2, a figura 41 (painéis A-D) mostram os resultados da
quantificação de diferentes interleucinas presentes em amostras de soro nos grupos
de animais estudados. Os painéis A e C da figura 43 mostram as concentrações
séricas de IL-4 e IL-10 respetivamente, nossos resultados revelaram que não houve
diferença significativa entre os grupos Sham-OVx em relação ao grupo obeso para IL4 e IL-10. Por outro lado, os dados obtidos mostraram aumento significativo na
quantificação das citocinas IL-4 e de IL-10 do grupo OVx em relação ao grupo ShamOVx. Os dados obtidos também mostraram redução significativa dos níveis de IL-4 e
IL-10 dos grupos OVx-Estradiol e OVx-Progesterona quando comparados ao grupo
OVx. Em relação à IL-5 (painel B) os dados não mostraram diferença significativa entre
o grupo Sham-OVx e o grupo obeso. Os resultados também revelaram que não houve
diferença significativa do grupo OVx em relação aos grupos Sham-OVx, OVx-Estradiol
e OVx-Progesterona. Porém, os dados mostraram diferença significativa do grupo
OVx quando comparado ao grupo obeso para IL-5. Com relação à IL-13 (painel D),
nossos resultados não mostraram diferença significativa nos grupos investigados.
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Figura 43 - Avaliação dos níveis das citocinas IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13. Os grupos consistiam em
animais obesos, animais obesos alérgicos submetidos ou não à remoção dos ovários e redesafiados
(OVx ou Sham-OVx), e animais OVx tratados com estradiol ou progesterona (OVx-Estradiol ou OVxProgesterona). Os níveis de IL-4 são mostrados no painel (A), níveis de lL-5 (painel B), níveis de IL-10
(painel C) e níveis de IL-13 no painel (D). Os dados representam a média ± EPM para n= 5 a 9. Painéis
A-B: *P˂0,005 em relação ao grupo OVx e ▲P˂0,005 em relação ao grupo Sham-OVx. Painel B:
#
P˂0,005 em relação ao grupo de obeso.

6.6.6.2 TNF-α, IL-1β e IL-6
A figura 44 (painéis A-C) mostra a quantificação de IL-1β, TNF-α e IL-6. Os
resultados mostraram diferença significativa do grupo OVx em relação aos grupos
obeso e Sham-OVx para TNF-α (painel B) e IL-6 (painel C). Os dados obtidos não
revelaram diferença significativa para TNF-α e IL-6 entre grupos Sham-Ovx e o grupo
obeso. Os resultados também não revelaram diferença significativa entre o grupo OVx
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e os grupos OVx-Estradiol e OVx-Progesterona. Com relação à IL-1β os dados obtidos
não mostraram diferença significativa nos grupos investigados.
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Figura 44 - Avaliação dos níveis de TNF-α, IL-1β e IL-6. Os grupos consistiam em animais obesos,
animais obesos alérgicos submetidos ou não à remoção dos ovários redesafiados (OVx e Sham-OVx),
e animais OVx tratados com estradiol ou progesterona (OVx-Estradiol ou OVx-Progesterona). Painel
(A) níveis de IL-1β, níveis de TNF-α (painel B) e painel (C) níveis de IL-6. Os dados representam a
média ± EPM para n= 6 a 9 amostras de soro. Painéis: B -C: *P˂0,005 em relação ao grupo obeso e
Sham-OVx.
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6.6.6.3 Avaliação do fator transformador do crescimento TGF-β1, TGF-β2 e TGFβ3
Verificamos a concentração do fator transformador do crescimento (TGF) dos
subtipos β1, β2 e β3. A figura 45 (painéis A-C) mostra os subtipos de TGF. Nossos
resultados revelaram que o TGFβ1 (painel A) aumentou significativamente no grupo
de animais OVx em relação ao grupo Sham-OVx. Os resultados também mostraram
redução significativa dos níveis séricos de TGFβ1 nos grupos OVx-Estradiol e OVxProgesterona com relação ao grupo OVx. Os dados obtidos não revelaram diferença
significativa entre o grupo Sham-OVx em relação ao grupo obeso para TGFβ1. Com
respeito a TGF-β2 e TGF-β3 (painéis B-C) os resultados mostraram que houve
diminuição significativa dos níveis séricos nos animais do grupo Sham-OVx em
relação ao grupo de animais obeso. Para TGF-β2 (painel B) os dados revelaram
redução das concentrações de TGF-β2 do grupo OVx quando comparado aos grupos
obeso,

Sham-OVx,

OVx-Estradiol

e

OVx-Progesterona.Com

relação

ás

concentrações de TGF-β3 (painel C) os dados obtidos mostraram diminuição das
concentrações séricas do grupo Sham-Ovx em relação ao grupo obeso, e do grupo
OVx quando comparado aos grupos obeso, Sham-OVx, OVx-Progesterona. Em
relação ao grupo OVx-Estradiol não houve diferença significativa quando comparado
ao grupo OVx.
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Figura 45 - Avaliação dos níveis de TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3. Os grupos consistiam em animais
obesos, animais obesos alérgicos submetidos ou não à remoção dos ovários redesafiados (OVx e
Sham-OVx), e animais tratados com estradiol ou progesterona (OVx-Estradiol ou OVx-Progesterona).
Níveis de TGF-β1 (painel A), níveis de TGF-β2 (painel B) e níveis de TGF-β3 (painel C). Os dados
representam a média ± EPM para n=6 -9. Painel A: *P˂0,005 em relação ao grupo OVx e ϕ P˂0,005 em
relação ao grupo Sham-OVx. Painel B: ϕP˂0,005 em relação ao grupo obeso, Sham-OVx, OVx-Estradiol
e OVx-Progesterona e ▲P˂0,005 em relação ao grupo obeso. Painel C: ϕP˂0,005 em relação ao grupo
obeso, Sham-OVx e OVx-Progesterona e ▲P˂0,005 em relação ao grupo obeso.

6.6.6.4 Concentração plasmática de corticosterona
Podemos observar na 46 que embora exista aumento nos níveis plasmáticos
da concentração de corticosterona, os resultados obtidos não revelaram diferença
significativa nos grupos de estudo.
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Figura 46 - Avaliação dos níveis plasmáticos de corticosterona. Os grupos consistiam em animais
obesos, animais obesos alérgicos submetidos ou não à remoção dos ovários redesafiados (OVx e
Sham-OVx), e animais tratados com estradiol ou progesterona (OVx-Estradiol ou (OVx-Progesterona).
Os dados representam a média ± EPM para n=6-9. Não houve*P˂0,005 em relação aos grupos
investigados.
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7

DISCUSSÃO
Neste estudo apresentam-se dados sobre a relação da obesidade e dos

hormônios sexuais femininos na inflamação pulmonar alérgica experimental.
Baseados em achados clínicos indicando que a asma e a obesidade isoladamente
apresentam elevada incidência (LEIRIA; MARTINS; SAAD, 2015). E que mulheres na
pós-menopausa têm maior propensão para ganhar peso e desenvolver/piorar os
sintomas da asma (BØNNELYKKE et al., 2015; SPRINGER et al., 2013).
Consideramos investigar se a redução dos níveis circulantes dos hormônios sexuais
femininos interfere com o curso da inflamação pulmonar alérgica previamente
estabelecida numa condição onde coexista um quadro de obesidade. Estes estudos
podem ganhar relevância adicional considerando dados clínicos que mostraram a
interação da asma com a obesidade (SIVAPALAN; DIAMANT; ULRIK, 2015). Para
realizar este estudo foram utilizadas fêmeas de camundongos submetidas a uma dieta
hiperlipídica para induzir a obesidade. Uma vez obesos estes animais foram tornados
alérgicos. Sequencialmente, a redução dos níveis circulantes de hormônios sexuais
femininos foi obtida pela remoção cirúrgica dos ovários (ovariectomia, OVx). Por fim,
animais obesos, alérgicos e OVx foram resubmetidos à exposição do antígeno
(redesafiados). Em uma primeira etapa investigamos o efeito do redesafio sobre o
componente inflamatório pulmonar, por meio da quantificação das células presentes
no liquido do lavado broncoalveolar bem como avaliamos a resistência das vias
aéreas, do parênquima pulmonar e elastância. Estes estudos foram conduzidos
utilizando um método invasivo de análise da mecânica respiratória.
Embora nossos estudos de inflamação pulmonar alérgica nos animais OVx sejam
conduzidos em animais obesos, para caracterizar a obesidade utilizamos grupos de
animais mantidos com dieta hiperlipídica (DH) e com dieta convencional (DC).
A obesidade foi caracterizada pela análise do consumo de ração, ganho de peso,
ganho de massa corporal, ganho de tecido adiposo gonadal, glicemia, quantificação
das taxas de colesterol e triglicérides e avaliações séricas de IL-6, insulina, leptina,
resistina e MCP-1/CCL2 de animais desses dois grupos de dietas (dieta hiperlipídica
versus dieta convencional). O modelo de inflamação pulmonar alérgica foi avaliado
pela quantificação do número de eosinófilos no pulmão e do aumento da resistência
das vias aéreas ou pulmonar frente a estímulos colinérgicos como a metacolina. O
quadro inflamatório pulmonar decorrente da inflamação pulmonar alérgica é do tipo
Th2, e nesse sentido a presença de eosinófilos é parâmetro importante para a sua
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definição. O modelo de inflamação pulmonar alérgica utilizado neste estudo é baseado
na sensibilização dos animais com uma solução de ovoalbumina e tampão fosfato
associada ao adjuvante hidróxido de alumínio. Neste sistema de sensibilização o perfil
Th2 se sobrepõe permitindo que citocinas do tipo Th2 sejam mobilizadas e eosinófilos
recrutados de forma mais seletiva. Uma vez estabelecido o modelo de inflamação
pulmonar alérgica, validamos a caracterização da ovariectomia mediante o
acompanhamento da morfologia das células presentes no lavado vaginal (LV), peso
do útero dos animais e da quantificação da concentração no soro de estradiol e
progesterona.
Os dados gerados neste estudo permitiram uma avaliação dois efeitos da reexposição ao agente alérgico em um quadro de inflamação pulmonar alérgica em
condições de redução dos hormônios sexuais femininos (HSF) coexistindo com a
obesidade. Existem dados mostrando que a obesidade é um dos fatores relacionados
ao agravamento de doenças pulmonares (OMS, 2000). A obesidade é definida como
excesso de energia acumulada em forma de gordura nos tecidos adiposos tendo como
resultado um desequilíbrio entre o consumo e gasto energético (SPEAKMAN et al.,
2007). Admite-se que a primeira caracterização na literatura a respeito da indução de
obesidade em ratos foi realizada em meados do século XX (INGLE, 1949). Quatro
anos mais tarde Fenton e Dowling (1953) induziram obesidade em camundongos
alimentados com dieta hiperlipídica. Desde então, diversos são os protocolos
descritos na literatura que demonstram a indução da obesidade por meio da ingestão
de dietas em modelo murino (KLEINERT et al., 2018). Estes autores descreveram
diversos métodos experimentais para indução da obesidade, permitindo que dados
gerados possam colaborar com estudos que visem a estabelecer alternativas clínicas
para combater a doença.
Com respeito aos nossos estudos, mostramos que embora o grupo de animais
alimentados com dieta hiperlipídica (obeso) por 10 semanas tenham consumido
menos ração, esses animais apresentaram maior estoque energético como pode ser
verificado pelo aumento de massa corporal encontrada nesses animais quando
comparados com os animais mantidos com dieta convencional igualmente por 10
semanas. Estes resultados são semelhantes aos observados por White et al. (2013)
nos quais os autores mostraram que camundongos Swiss machos alimentados com
dieta hiperlipídica durante 10 semanas, tiveram maior ganho de massa corporal
quando comparados ao grupo alimentado com dieta convencional. De forma
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semelhante a estes autores, nossos dados também revelaram aumento significativo
do tecido adiposo e aumento dos valores glicêmicos no grupo de animais alimentados
com dieta hiperlipídica quando comparados ao grupo de animais alimentados com
dieta convencional. Além disto, revelaram aumento significativo dos níveis de
colesterol nas amostras de soro do grupo de animais alimentados com dieta
hiperlipídica. Dados similares foram obtidos por Del pozo et al. (2017) quando por um
período de 8 semanas, camundongos machos BALB/c foram alimentados com uma
dieta rica em lipídios. Observamos também elevação significativa dos níveis de
triglicérides no grupo de animais alimentados com dieta hiperlipídica. Um aspecto
interessante do nosso estudo foi que observamos diferenças no peso dos animais
entre os grupos alimentados com dieta hiperlipídica em relação ao grupo de animais
alimentados com dieta convencional. Todavia, dados semelhantes foram observados
por Buettner et al, (2007) durante as primeiras 11 semanas usando ratos wistar
alimentados com dieta hiperlipídica. Com base em nossos resultados, consideramos
que as fêmeas de camundongos BALB/c mantidos por 10 semanas sob dieta
hiperlipídica desenvolveram um quadro de obesidade. Estudos do nosso laboratório
também caracterizaram a obesidade experimental utilizando a dieta hiperlipídica,
todavia em modelo de inflamação pulmonar causada pela isquemia e reperfusão
intestinal em fêmeas de camundongos C57Bl/6 (FANTOZZI et al., 2018). É
interessante notar que a obesidade pode favorecer o desencadeamento de respostas
inflamatórias (MANCUSO, 2009). A obesidade desencadeia um quadro de inflamação
crônica de baixo grau. Na obesidade se observa aumento de adipocinas próinflamatórias como a leptina e a IL-6 (PRADO et al., 2009). Diversos estudos
encontrados na literatura mostram a relação dos mediadores inflamatórios IL-6 e
MCP-1 com o metabolismo de lipídeos. (GUEDES et al., 2015). Vale lembrar que a
leptina é um hormônio polipeptídio que atua na sinalização entre o tecido adiposo e o
sistema nervoso central (ZHANG et al., 1994; CAMPFIELD et al., 1995). A IL-6 é
produzida pelo tecido adiposo, regula a ativação de células T, monócitos e macrófagos
(CÓRDOVA MARTÍNEZ; ALVAREZ-MON, 1999). E no caso do MCP-1, é classificado
como um mediador pró-inflamatório relacionado diretamente com a gordura corporal
e obesidade (CHIZZOLINI; DAYER; MIOSSEC, 2009). Em conjunto estes mediadores
exercem efeitos biológicos que se alinham à percepção de ser a obesidade uma
condição que se associa à inflamação e modulação de várias patologias. Os
resultados obtidos no presente estudo em relação a estes mediadores inflamatórios

102

mostram aumento significativo na quantificação das adipocinas IL-6, MCP-1 e de
leptina no grupo de animais obesos. Estes resultados reforçam a eficácia de nosso
modelo experimental para caraterização da obesidade. De fato, são diversos os
estudos experimentais e clínicos descritos na literatura que demostram o aumento da
concentração no soro destes mediadores inflamatórios na obesidade, como os
estudos clínicos conduzidos por Guedes et al. (2015) no qual foi demostrado a relação
direta do aumento dos níveis sistêmicos de IL-6 e MCP-1 com a obesidade. Por outro
lado, estudos conduzido por Considine et al. (1996) revelaram que indivíduos obesos
apresentam aumento de massa corporal e altos níveis séricos de leptina em relação
aos indivíduos não obesos. Existem diversos modelos experimentais que são
utilizados para investigar a inflamação pulmonar alérgica como base de compreensão
dos mecanismos reguladores da asma. Estes modelos assemelham-se à sua
fisiopatologia. Neste sentido, uma vez caracterizada a obesidade e tendo como
finalidade avaliar a relação da obesidade com a inflamação pulmonar alérgica,
utilizamos um modelo experimental no qual os animais são sensibilizados e
desafiados com ovoalbumina. Nossos resultados sobre o perfil inflamatório pulmonar
em animais alérgicos ou não alérgicos mantidos com dieta hiperlipídica (DH) e animais
alérgicos ou não alérgicos mantidos com dieta convencional (DC), revelaram
diferenças significativas no número de células totais, eosinófilos e mononucleares
recuperadas no LBA entre os grupos estudados. Os dados obtidos mostraram
aumento significativo no número de células recrutadas no LBA do grupo de animais
alérgicos obesos (mantidos com DH) em relação ao grupo de animais alérgicos não
obesos (mantidos com DC). É importante destacar que observamos predomínio
significativo de eosinófilos e células mononucleares. Por outro lado, nossos dados não
revelaram aumento do número de neutrófilos recuperados do LBA no grupo de
animais mantidos sob DH. Desta forma nossos estudos indicaram que fêmeas de
camundongos obesas desenvolveram resposta alérgica com perfil inflamatório Th2,
sem presença de neutrófilos. A presença de quantidades exuberantes de eosinófilos
é importante de se destacar visto que estas células liberam produtos tóxicos que se
associam à lesão epitelial e ao desenvolvimento da hiper-reatividade brônquica
(CHOOI; DING; MAGKOS, 2019).
Dentre as alterações funcionais que podem ser observadas no individuo
asmáticos é a hiper-reatividade brônquica. De forma geral a hiper-reatividade é
avaliada por meio da administração de metacolina, um agente colinérgico. Os ensaios
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laboratoriais são realizados de maneira a se obter a concentração de metacolina que
modifique em 20% o volume expiratório forçado em 1 segundo (FEV1).
Experimentalmente estudos ex vivo e in vivo permitem avaliar a qualidade da resposta
contrátil das vias aéreas frente ao estimulo colinérgico. Enquanto os estudos ex vivo
visam a analisar a resposta contrátil de segmentos das vias aéreas isolados por
exemplo de animais de experimentação, os estudos in vivo avaliam as alterações na
mecânica respiratória dos animais, essencialmente quantificando a resistência das
vias aéreas, do parênquima pulmonar e a elastância do pulmão. É importante lembrar
que na literatura é bem estabelecido a relação da presença dos eosinófilos nos
parâmetros da fisiopatologia da asma, entre eles a hiper-reatividade das vias aéreas
(ACHARYA; ACKERMAN, 2014). Nesta fase de nossos estudos os resultados obtidos
mostraram diferença significativa na resistência das vias aéreas (Rn) entre os grupos
de animais obesos alérgicos (mantidos com DH) em relação ao grupo de animais
obesos não alérgicos (mantido com DH). Os resultados também revelaram diferenças
significativas na Rn do grupo de animais não obesos alérgicos (mantidos com DC)
quando comparados ao grupo de animais não obesos e não alérgicos (mantidos com
DC). Os dados mostraram que apesar de elevada Rn não houve diferença significativa
entre o grupo de animais obesos alérgicos mantidos com DH em relação ao grupo de
animais não obesos alérgicos mantidos com DC. Em conjunto estes resultados
indicam que a resposta alérgica foi observada nos grupos de estudo submetidos à
inflamação pulmonar alérgica em relação aos grupos sem exposição ao antígeno,
todavia, não foi observado o efeito da obesidade no aumento significativo da
resistência das vias aéreas (Rn). Por outro lado, os resultados não mostraram
diferenças significativas na resistência do parênquima pulmonar (G) e na elastância
(H) nos grupos investigados. Estes dados sugerem que a resistência das vias aéreas
(Rn), que está elevada na alergia pulmonar não é alterada pela obesidade. Embora
nossos resultados não tenham mostrado diferenças significativas na mecânica
respiratória, demostraram efeito da obesidade no recrutamento celular no LBA. Dados
similares foram encontrados por Shore et al. (2005c) os quais revelaram aumento do
número de eosinófilos recrutados no LBA, da resistência das vias aéreas (Rn) em
animais alérgicos em relação a animais não alérgicos. Além disso, os nossos
resultados são semelhantes aos obtidos por Johnston et al. (2007) no qual foi
observado aumento no número de células totais recrutadas no LBA particularmente
eosinófilos e hiper-responsividade nas vias aéreas em animais alérgicos em relação
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a animais não alérgicos. São diversos os estudos que permitem associar a obesidade
a um pior prognostico na asma. De fato a elevação de mediadores pró-inflamatórios e
a inflamação sistêmica de baixo grau observada na obesidade concorrem para um
quadro inflamatório pulmonar mais acentuado na asma (LEIRIA; MARTINS; SAAD,
2015; PETERS; FAHY, 2016; GOMEZ-LLORENTE et al., 2017).
Os dados apresentados até aqui representaram a análise comparativa entre as
repercussões inflamatórias pulmonares e da mecânica pulmonar entre animais
alérgicos obesos e não obesos. Os estudos a seguir foram delineados essencialmente
em animais obesos a forma de melhor caracterizar a inflamação pulmonar. Para tanto,
foram realizados os ensaios da atividade das enzimas peroxidase eosinofílica (EPO),
mieloperoxidase (MPO), e as análises histológicas e morfométricas do pulmão apenas
em animais não alérgicos mantidos com DH (grupo obeso) e com animais alérgicos
mantidos com DH (grupo obeso alérgico).
Nossos resultados mostraram aumento da atividade da peroxidase eosinofílica
(EPO) no pulmão de animais obesos alérgicos em relação aos obesos não alérgicos.
Por outro lado, não foi encontrada diferença significativa da atividade pulmonar da
mieloperoxidase (MPO) nos grupos investigados. Estes resultados demostraram a
inflamação acentuada no grupo de animais obesos alérgicos. Os eosinófilos podem
contribuir para a cessão epitelial e para aumentar a inflamação pulmonar. Estas
células liberam várias citocinas entre elas IL-4, IL-6, IL-10, IL-13 e TNF e proteínas
toxicas catiônicas que estão armazenadas nos grânulos citoplasmáticos, no conjunto
essas substancias podem exacerbar a asma (SPENCER et al., 2009; WELLER;
SPENCER, 2017).
O aumento significativo da EPO no grupo de animais obesos alérgicos em relação
ao grupo apenas obeso se relaciona aos eosinófilos recrutados no LBA. Por tanto, os
nossos dados se alinham ao fato de que após o desafio com o antígeno, mecanismos
endógenos são achados. Estes mecanismos envolvem, no contexto do recrutamento
de eosinófilos, a liberação de citocinas, aumento da expressão de moléculas de
adesão que, por fim, modulam o acumulo de eosinófilos no compartimento pulmonar.
Dando sequência a nossos estudos, consideramos investigar alterações no pulmão
dos animais no contexto de sua arquitetura. Para tanto, analises histológicas e de
morfometria foram conduzidas.
A coloração de ácido periódico de Schiff (PAS) permitiu avaliar a presença de
muco nos brônquios pulmonares. Nossos dados demonstram presença de muco no
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grupo de animais obesos alérgicos e ausência do muco no grupo de animais obesos
não alérgicos. Por outro lado, a coloração de hematoxilina e eosina (HE) permitiu
avaliar a espessura da musculatura lisa, tecido epitelial e o diâmetro do lúmen. Nestas
análises foram encontrados aumento significativo da musculatura lisa e do epitélio dos
animas obesos alérgicos em relação aos não alérgicos. Apesar desses resultados não
observamos diminuição significativa no tamanho do lúmen dos animais alérgicos. Para
quantificar a presença do colágeno foi utilizada a coloração de Picro-Sírius (PS), e
neste sentido nossos estudos revelaram presença de colágeno com diferença
significativa do grupo obeso alérgico em relação ao grupo obeso não alérgico. Estes
resultados reforçam que o modelo de indução de inflamação pulmonar alérgica,
nesses animais é adequado. De fato, as alterações nas vias aéreas como a produção
de muco, aumento de colágeno e da musculatura lisa e remodelamento do tecido
epitelial, estão presentes na asma (FAHY, 2015).
É descrito na literatura que a prevalência da asma acomete mais em mulheres
obesas em comparação aos homens obesos e que a expectativa de vida nas mulheres
tem aumentado nos últimos anos o que tem permitido a exacerbação dos sintomas de
doenças como a asma na menopausa. Estudos clínicos relatam que mulheres
asmáticas apresentam piora do quadro no período pré-menstrual caracterizando o que
se chama de asma pré-menstrual (DERIMANOV; OPPENHEIMER, 1998). Além disso,
a literatura revela que mulheres na pós-menopausa podem desencadear sintoma de
asma ou mesmo naquelas previamente asmáticas a pós menopausa pode piorar seus
sintomas (PRUDHOMME, 1999). A literatura também revela que a obesidade se
relaciona com a indução da asma muito embora os seus mecanismos reguladores não
estejam totalmente esclarecidos (APPLETON et al., 2008). Por essa razão avaliamos
o significado da redução dos níveis circulantes dos hormônios sexuais femininos em
modelo de inflamação pulmonar alérgica, previamente estabelecido em animais
obesos. Neste contexto, animais alérgicos e obesos tiveram seus ovários removidos
e posteriormente redesafiados reexpostos a um novo ciclo de desafio com o antígeno.
Na medida em que nossos estudos utilizando animais obesos alérgicos evidenciaram
alterações nas repercussões inflamatórias no pulmão dos animais, nesta etapa
avaliamos os mesmos parâmetros. Adicionalmente investigamos o efeito do
tratamento dos animais OVx com estradiol e progesterona.
Estudos prévios em nosso laboratório revelaram por meio da remoção dos
ovários o papel dos hormônios sexuais femininos na inflamação pulmonar alérgica
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(RIFFO-VASQUEZ et al., 2007). No presente estudo validamos a efetividade da
ovariectomia mediante a análise morfológica das células presentes no lavado vaginal,
pelo peso do útero dos animais e pela quantificação da concentração de estradiol e
progesterona no soro. Observamos que a análise da morfologia das células do lavado
vaginal mostrou que submetido à remoção dos ovários bem como durante os 3 dias
consecutivos de redesafios com ovoalbumina mantiveram-se na fase diestro. Esta
fase do ciclo perdurou por todo o período experimental. Estes dados foram
acompanhados pela significativa redução do peso do útero dos animais alérgicos
obesos ovariectomizados. Relatos de estudos na literatura indicam que a remoção
cirúrgica dos ovários acarreta redução do peso do útero e manutenção do ciclo estral
nas fases de metaestro ou diestro (PARK et al., 2014). Dados previamente obtidos em
nosso laboratório mostraram que a remoção do ovários em ratas ou em fêmeas de
camundongos se associa à presença de células no esfregaço vaginal compatível com
a fase de diestro bem como com a redução do peso do útero (RIFFO-VASQUEZ et
al., 2007b; DE OLIVEIRA et al., 2007a; FANTOZZI et al., 2018). Níveis de estradiol e
progesterona foram determinados através do Milliplex® MAP kit (Luminex) nos grupos
Sham-OVx e OVx. Os resultados revelaram diminuição das concentrações de
estradiol e progesterona nos animais do grupo OVx em relação ao grupo Sham-OVx.
Tomados em conjunto estes nossos dados permitem sugerir que a remoção cirúrgica
dos ovários foi eficaz em reduzir a concentração dos hormônios sexuais femininos,
tais como estradiol e progesterona (ver adiante), os quais no contexto experimental
da inflamação pulmonar alérgica e clinicamente na asma em mulheres são
considerados relevantes (DE OLIVEIRA et al., 2010b; TAM et al., 2011a; JAIN et al.,
2012; DEBOER et al., 2018). Desta forma confirmamos que a remoção dos ovários
causou redução dos níveis circulantes de estradiol e progesterona. Nossos resultados
são semelhantes aos obtidos por Jensen et al. (2010) onde foi observado que em
animais ovariectomizados os níveis de estradiol e progesterona são reduzidos quando
comparado aos grupos de animais com os ovários intactos.
A análise do perfil inflamatório pulmonar dos animais OVx que foram submetidos
à re-exposição ao antígeno, mostrou exacerbação do número total de células
recuperadas no lavado broncoalveolar particularmente de eosinófilos. Interessante é
que animais obesos e alérgicos porém com ovários preservados apresentaram
aumento marcante do número de células recuperadas no lavado broncoalveolar após
os redesafios, notadamente de células mononucleares e eosinófilos e sem interferir
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com o número de neutrófilos. Esses achados podem sugerir uma interação da
obesidade com a remoção dos ovários no controle seletivo de recrutamento de células
mononucleares e eosinófilos. Em relação à mecânica respiratória, nossos resultados
mostraram aumento na resistência das vias aéreas e na resistência pulmonar de
animais obesos ovariectomizados expostos aos redesafios. Todavia, os dados não
revelaram mudanças na elastância pulmonar. Estes resultados sugeriram que os
hormônios sexuais femininos poderiam exercer um papel modulador após a reexposição ao antígeno. É importante destacar que os dados gerados indicaram que o
perfil de células do LBA dos animais obesos alérgicos OVx (RD: animais
redesafiados), em comparação aos animais obesos alérgicos (D: desafiados) revelou
piora dos parâmetros inflamatórios alérgicos pulmonares (RD>D), onde eosinófilos
foram mais recrutados para o pulmão, vale lembrar que este resultado pode depender
do número de ciclos de desafios, porém, o fator hormonal teve um importante papel
na exacerbação da inflamação pulmonar alérgica. Todavia a interação com a
obesidade foi investigada em uma serie paralela de estudos nos quais os
experimentos foram realizados em animais mantidos sob dieta convencional (não
obesos) alérgicos com ou sem os ovários removidos. Neste contexto foram
necessários a realização de estudos na redução dos níveis sistêmicos dos hormônios
sexuais femininos em modelo de inflamação pulmonar alérgica, em animais não
obesos, reexpondo a um novo ciclo de exposição ao antígeno (3 redesafios). Nesta
fase avaliamos o perfil celular inflamatório encontrado no lavado broncoalveolar (LBA)
bem como a mecânica respiratória quando comparados aos animais obesos (animais
mantidos sob dieta hiperlipídica). Embora nossos resultados não demostrem aumento
no número de células totais reclutadas no LBA nos animais do grupo obeso em relação
ao grupo não obeso, nossos dados mostraram que animais obesos alérgicos
ovariectomizados (grupo obeso OVx) apresentam aumento significativo no número de
células totais recrutadas do LBA, sendo em sua maioria eosinófilos quando
comparado ao grupo não obeso OVx sem diferença significativa para neutrófilos.
Desta forma, nossos resultados demostraram o desenvolvimento da resposta alérgica
com perfil inflamatório Th2. Na avaliação da mecânica respiratória observamos
diferença significativa da resistência das vias aéreas (Rn) do grupo obeso OVx em
relação ao grupo não obeso OVx. Os dados obtidos demostraram que animais não
obesos alérgicos com os ovários removidos (OVx) e redesafiados não apresentaram
aumento significativo do número total de células e de eosinófilos, quando comparado
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ao grupo de animais não obeso alérgico Sham-OVx. No estudo de Mendes et al.
(2017) os pesquisadores mostraram que camundongos femêas não obesas alérgicas
ovariectomizadas e redesafiadas tem piora no aumento do número de células totais e
de eosinófilos em relação ao grupo de animais femêas não obesas alérgicas com os
ovários intactos e redesafiadas. É interessante destacar que os estudos feitos por
Mendes et al. (2017) o desafio realizado apresenta um ambiente inflamatório pulmonar
diferente ao nosso devido ao tipo de exposição aguda no desafio, em nosso caso o
desafio utilizado é caraterístico de exposição crônica. Nossos dados revelaram uma
clara influência da obesidade e dos hormônios sexuais femininos na exacerbação do
perfil inflamatório pulmonar alérgico na re-exposição ao antígeno em animais obesos
alérgicos ovariectomizados sobre os animais não obesos alérgicos ovariectomizados.
Estas alterações são demostradas no recrutamento das células para o pulmão e pelas
alterações na mecânica respiratória especificamente na resistência das vias aéreas
(Rn).
Em estudos anteriores conduzidos em nosso laboratório por Accetturi (2014) onde
não consideramos o efeito da dieta (animais mantidos com ração convencional)
mostramos

que

fêmeas

de

camundongos

alérgicas

OVx

e

redesafiadas

desenvolveram inflamação pulmonar de maior magnitude do que as fêmeas alérgicas
com ovários. No presente estudo nós também mostramos que fêmeas obesas
alérgicas OVx e redesafiadas apresentaram inflamação pulmonar de maior magnitude
em relação às com ovários mantidos. O interessante é que no caso dos animais
obesos, a magnitude do aumento da resposta alérgica após a remoção dos ovários
foi mais intensa. Accetturi (2014) também investigou a mecânica respiratória dos
animais alérgicos redesafiados frente à metacolina. Os dados indicaram que esses
animais OVx redesafiados apresentaram maior resistência pulmonar em relação aos
valores encontrados nos animais com os ovários mantidos. Assim, de forma geral a
análise dos dados gerados sugere interação da obesidade com os hormônios sexuais
femininos no controle da magnitude da inflamação pulmonar alérgica.
Uma vez estabelecida a interação da obesidade com os hormônios sexuais
femininos no curso da inflamação pulmonar alérgica, fomos avaliar os parâmetros
relacionados à inflamação e arquitetura pulmonar nos animais obesos alérgicos OVx.
Partindo desta premissa, nossos resultados mostram aumento da atividade da
EPO do grupo alérgico OVx em relação aos grupos alérgicos redesafiados com os
ovários preservados grupo intacto e Sham-OVx, confirmando a maior quantidade de
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eosinófilos presentes no LBA recrutado do pulmão do grupo OVx. Os resultados
também não revelaram alteração significativa nos grupos estudados na atividade
pulmonar da enzima MPO.
As análises histológicas e morformétricas de pulmão, mostraram aumento
significativo de muco presente nos brônquios distais do grupo OVx em relação aos
grupos com os ovários mantidos intacto e Sham-OVx. Observamos também aumento
significativo da musculatura lisa e do tecido epitelial do grupo OVx. Nossos dados não
mostram alterações significativas no lúmen. Mas indicaram aumento de colágeno no
grupo OVx. No geral nossos resultados mostraram a influência dos hormônios sexuais
femininos e da obesidade no modelo de inflamação pulmonar alérgica. Podemos
sugerir que a diminuição das concentrações de estradiol e progesterona através da
remoção dos ovários, animais obesos alérgicos quando reexpostos ao antígeno,
agravam os sintomas respiratórios relacionados à asma. Estes resultados nos
permitem estabelecer uma relação entre estudos realizados em modelos
experimentais e os obtidos na clínica. Estudos conduzidos por Gómez real et al. (2006)
e colaboradores relataram exacerbação e gravidade dos sintomas da asma em
mulheres pós-menopáusicas. Considerando que mulheres na faixa etária onde se
estabelece a menopausa são mais propensas à obesidade (PROIETTO, 2017). Os
dados apresentados podem contribuir para aos estudos da asma na pós-menopausa
em mulheres asmáticas obesas.
A próxima etapa dos nossos estudos foi investigar o papel da obesidade em
interferir na geração de imunoglobulinas, bem como investigar o perfil de citocinas nos
animais ovariectomizados. Nossos resultados revelaram aumento significativo de IgE
nos grupos alérgicos Sham-OVx e OVx quando comparados ao grupo obeso não
alérgico. Os dados também mostram aumento significativo de IgG1 e IgM dos grupos
Sham-OVx e OVx em relação ao grupo Obeso. Vale lembrar que estes anticorpos são
sintetizados pelo organismo na presença de um agente invasor, iniciando uma
resposta imune. Particularmente as imunoglobulinas dos tipos IgG e IgM estão
relacionas nas fases agudas da inflamação. Como pode ser observado o quadro de
obesidade não interferiu com a geração das imunoglobulinas; de fato animais quando
sensibilizados foram imunocompetentes para gerar níveis detectáveis de IgE e IgG,
imunoglobulinas envolvidas com o processo alérgico. Estudos em modelos
experimentais revelaram uma importante participação da imunoglobulina G na
indução da resposta inflamatoria alérgica, foi mostrado que a IgG e receptores Fc-

110

gama (FcγR) são responsáveis de estimular processos inflamatórios das vias aéreas
uma vez que participam da sinalização nas células apresentadoras de antígeno (APC)
(WILLIAMS; TJOTA; SPERLING, 2012). Com respeito à IgM, este anticorpo
associasse à resposta estudos clínicos têm demostrado que pacientes asmáticos
apresentam elevados níveis de IgM no soro e no lavado broncoalveolar (LBA) em
relação a indivíduos sadios (HOL et al., 1991). Em geral, as imunoglobulinas E, G ou
M, possuem uma estreita relação com mastócitos, basófilos ou com o sistema
complemento na sínteses de mediadores inflamatórios (HE et al., 2013).
Por outro lado, na avaliação dos níveis de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, nossos dados
revelaram que os valores séricos de IL-4 foram aumentados em animais do grupo OVx
em relação aos dos grupos obeso e Sham-OVx. É bem estabelecido que a IL-4 e IL5 são interleucinas responsáveis pela produção de anticorpos do tipo IgE e eosinófilos
(HOLGATE, 2012). Com respeito à interleucina IL-5 os dados demostraram aumento
significativo no grupo OVx em relação ao grupo obeso. Os valores obtidos na análise
da IL-13 não revelaram diferença significativa entre os grupos investigados. É
importante lembrar que embora nossos resultados não revelaram diferença
significativa para IL-13, mas mostraram presença de muco nos grupos após à
inflamação pulmonar alérgica. Estes dados são importantes visto que a IL-13 além de
estar relacionada com a produção de muco, apresenta uma estreita relação com a
hiper-reatividade das vias aéreas, recrutamento de eosinófilos e produção de IgE.
Ainda se relaciona com a indução da hiperplasia em Goblet cell (células calciformres)
(PUNNONEN et al., 1993; LUTTMANN et al., 1996; HORIE et al., 1997; RICHTER et
al., 2001; KONDO et al., 2006; BOSSÉ et al., 2008; CHIBA et al., 2009;.KISTEMAKER
et al., 2015).
Com respeito à citocina IL-10, nossos resultados mostraram aumento significativo
nos níveis séricos de IL-10 no grupo de animais OVx em relação aos dos grupos obeso
e Sham-OVx. Embora esta interleucina seja classificada como citocina antiinflamatória, já que ativa as respostas imunossupressoras sintetizando as células T
reguladoras secretoras de IL-10 do tipo CD4+ quando existir o contato com o agente
sensibilizante para respostas do perfil inflamatório Th2 (HAWRYLOWICZ; O’GARRA,
2005). Esta interleucina está também relacionada na ativação funcional das células
para o perfil Th2, como os mastócitos, e eosinófilos, além de modular a relação de
IgG4 para IgE (TAKANASKI et al., 1994; AROCK et al., 1996; JEANNIN et al., 1998;
ROYER et al., 2001; NOURI-ARIA et al., 2004). Neste contexto, e em base aos nossos
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resultados, podemos afirmar que animais obesos alérgicos com os ovários intactos
(grupo Sham-OVx) e animais tratados com estradiol ou progesterona (grupos OVxEstradiol e OVx-Progesterona) evitaram a exacerbação da liberação de IL-10,
reduzindo o perfil inflamatório para Th2.
Em relação às análises para IL-6, nossos dados mostraram aumento significativo
nos níveis séricos de IL-6 no grupo OVx quando comparado ao grupo obeso e ao
grupo Sham-Ovx. Nossos dados não revelaram diferença significativa nos grupos de
animais investigados para IL-1β. Para IL-6, é importante mencionar que esta citocina
pode se ligar aos receptores sl-6R e mL-6R. Nossos resultados para IL-6, apresentam
semelhança aos encontrados por Doganci et al. (2005). Estes autores observaram
elevados níveis de IL-6 em animais asmáticos quando comparado ao grupo não
asmático e que no bloqueio do receptor sl-6R com anticorpo anti-IL6R as respostas
TH2 são suprimidas, além disso, foi observado que o bloqueio de mL-6R, aumenta a
síntese das células T reguladoras CD4+ e CD25+. Nossos resultados para TNF-α,
revelaram aumento significativo nos níveis séricos de TNF-α no grupo de animais OVx
em relação ao grupo obeso e ao grupo Sham-OVx, nossos dados se alinharam aos
achados clínicos encontrados por Jiang et al. (2018) que obsevaram aumento nos
níveis séricos de TNF-α em individuos asmáticos em relação aos não asmáticos.
Embora o TNF-α venha sendo relacionado com a resposta do tipo Th1, estudos na
literatura relatam a relação do TNF-α no perfil como modulador da asma em modelos
experimentais fazendo que no tratamento com um anti-TNF-α, se fragilizasse o
desenvolvimento da eosinofilia, se sossegasse a hiperreatividade das vias aéreas e
se rezuzisse os níveis de IgE (LEE et al., 2016). Com respeito à IL-1 na literatura é
bem estabelecido que esta citocina possue um papel importante na patogênese da
asma, contribuindo na produção de eosinófilos e na hiper-responsibidade das vias
aéreas (QI et al., 2017).
O fator de transformação do crescimento TGF-β é subdividido em isoformas TGFβ1, TGF-β2 e TGF-β3, os três subtipos são expressados nas vias aéreas e seus níveis
aumentados na asma, estas isoformas relacionam-se ao remodelamento das vias
aéreas e à inflamação pulmonar (MASSAGUE, 1990; BOTTOMS et al., 2010). No
estudo conduzido por

BOTTOMS et al. (2010), foi observado que anticorpos

neutralizantes de TGF-β (Anti-TGF-β1e Anti-TGF-β2), regularam a inflamação
pulmonar e o remodelamento das vias aéreas induzidas por TGF-β1 e β2
respetivamente.

112

Nossos dados para TGF-β1, revelaram aumento significativo das concentrações
séricas do grupo OVx em relação aos grupos Sham-OVx. Nossos resultados para
TGF-β1, revelaram que o grupo de animais tratados com estradiol ou progesterona
evitaram a liberação sérica dos níveis de TGF-β1, resultados semelhantes aos obtidos
por Dimitropoulou et al. (2009) em animais asmáticos ovariectomizados OVx quando
receberam tratamento com 17beta-estradiol (E2).
Para TGF-β2 e TGF-β3 os resultados revelaram diminuição das concentrações
séricas do grupo OVx em relação ao grupo Obeso e Sham-OVx. Os dados também
mostraram diferença significativa do grupo Obeso em relação ao grupo Sham-OVx.
Em relação aos níveis séricos de corticosterona, não foram encontradas
diferenças significativas nos grupos investigados.
Uma vez estabelecido o efeito inflamatório pulmonar alérgico causado pelos
redesafios com OVA nos grupos de animais obesos alérgicos sem os ovários
passamos a investigar o efeito do tratamento dos animais com estradiol ou
progesterona. Inicialmente foi avaliada a massa uterina dos animais obesos alérgicos
OVx. Os resultados obtidos revelaram aumento significativo da massa uterina do
grupo de animais obesos OVx tratados com estradiol em relação ao grupo OVx. Por
outro lado, foram determinados os níveis de estradiol e progesterona através do
Milliplex® MAP kit (Luminex) nos grupos alérgicos OVx tratados com estradiol ou
progesterona. O tratamento dos animais OVx com estradiol ou progesterona elevou
os níveis circulantes desses hormônios. Os resultados não revelaram diferença
significativa entre os grupos de animais OVx tratados com estradiol ou progesterona
em relação ao grupo não OVx (Sham-OVx).
Nossos dados indicaram que o tratamento dos animais com estradiol ou progesterona,
como feito no presente estudo, foi efetivo em elevar as taxas circulantes dos
hormônios. É importante destacar que foi avaliado o ciclo estral nos animais após o
tratamento, foi observado que os animais se encontravam na fase de Proestro. Por
tanto seguimos com as análises do efeito do tratamento dos animais sobre os demais
parâmetros. Neste contexto, o primeiro parâmetro analisado foi o recrutamento de
células para o pulmão dos animais. Os dados obtidos revelaram diminuição similar do
número de células totais e de eosinófilos coletados no LBA dos animais alérgicos OVx
tratados com estradiol ou progesterona respectivamente em relação ao grupo OVx.
Investigamos à atividade da enzima eosiperoxidase (EPO), os dados obtidos
revelaram diminuição nos níveis da EPO dos grupos de animais OVx-Estradiol e OVx-
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Progesterona em relação ao grupo OVx, desta forma correlacionamos estes
resultados com os obtidos no LBA (vide figura 34, painel B) já que vale lembrar que
são os eosinófilos que ativam a atividade da EPO. Os dados não mostraram alteração
significativa de neutrófilos ou de células mononucleares em relação ao grupo OVx.
Uma vez investigado o efeito do tratamento farmacológico sobre células presentes no
LBA, passamos a investigar como segundo parâmetro e de forma funcional os padrões
da mecânica respiratória. Os resultados revelaram redução significativa da resistência
das vias aéreas à MCh dos grupos de animais OVx tratados com estradiol ou
progesterona (grupos: OVx-Estradiol ou OVx-Progesterona) em relação ao grupo
OVx. É interessante observar que o grupo de animais OVx tratado com progesterona
reduziu a resistência das vias aéreas (Rn) mais do que o grupo de animais tratados
com estradiol. Nossos resultados revelaram diminuição significativa na Rn dos
animais tratados com progesterona em relação ao grupo de animais tratados com
estradiol e ao grupo OVx. Foi observada também diminuição da resistência do
parênquima pulmonar(G) dos grupos OVx-Estradiol e OVx-Progesterona em relação
ao grupo OVx. Como descrito anteriormente uma das características da asma é a
hiper-reatividade das vias aéreas. Em nosso modelo, este evento pode agravar
quando existe diminuição dos níveis circulantes de estradiol e progesterona. Vale
lembrar que estudos experimentais revelam que a ativação dos receptores de
estrôgeno do tipo β modula de forma positiva a reatividade, prevenindo a hiperreatividade das vias aéreas em animais ovariectomizados. Apesar do mencionado, os
dados obtidos por Ambhore et al. (2019) não foram obtidos em animais obesos. Neste
sentido, apesar de ser interessante a percepção da função dos ER-β, estudos
utilizando animais obesos poderiam ser de interesse. No geral nossos estudos
sugerem que a redução dos hormônios sexuais femininos (HSF) pode comprometer a
mecânica respiratória e agravar a inflamação pulmonar previamente induzida na
vigência da obesidade. Embora distante da clínica, nossos achados podem ter alguma
relação com a asma na pós-menopausa em mulheres obesas. Em estudo publicado
em 2010, observou-se que o estradiol se relaciona diretamente com o relaxamento da
musculatura lisa das vias aéreas (TOWNSEND et al., 2010).
Uma vez identificado o controle do estradiol e da progesterona na inflamação
pulmonar e na mecânica respiratória, um aspecto adicional a avaliar foram as
alterações estruturais na arquitetura pulmonar desses animais. Nossos resultados
mostraram redução da quantidade de muco e colágeno dos grupos OVx-Estradiol e
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OVx-Progesterona em relação ao grupo OVx. Os dados revelaram também diminuição
significativa de muco no grupo de animais tratados com progesterona em relação ao
grupo Sham-OVx. Isto pode sugerir um efeito mais potente da progesterona no
controle da secreção de muco nas vias aéreas. Os resultados mostraram também
redução da musculatura lisa e do epitélio nestes grupos quando comparados aos
dados obtidos no grupo OVx. Com respeito ao lúmen dos brônquios, os dados obtidos
mostraram aumento do seu diâmetro no grupo OVx-Estradiol em relação ao grupo
OVx. Não foi observado aumento do tamanho do lúmen no grupo de animais OVx
tratados com progesterona. Estudos conduzidos por Nwaru e Sheikh (2015) indicaram
a efetividade da terapia de reposição hormonal em mulheres asmáticas na pósmenopausa. De fato, mulheres asmáticas quando tratadas com estrogênio e\ou
progesterona apresentaram melhora dos sintomas da asma. Wei et al. (2015)
observaram estreita relação dos fatores hormonais com a incidência da asma. Estes
autores revelaram que os hormônios endógenos e os contraceptivos hormonais
exercem um papel protetor em mulheres jovens asmáticas. Como mencionado por
Ambhore et al. (2019) o papel dos ERβ em reverter o remodelamento das vias aéreas
a produzido pela inflamação pulmonar alérgica em animais ovariectomizados. Em
relação à progesterona, já são bem descritos seus efeitos anti-inflamatórios
(HERBERT et al., 2019). Este hormônio medeia respostas imunossupressoras, além
de induzir o relaxamento da musculatura lisa (FOSTER; GOLDIE; PATERSON, 1983).
Devido a esta característica, a progesterona foi considerada um potencial
broncodilador das vias aéreas em mulheres asmáticas pelas exacerbações dos
sintomas da asma nas fases pré-menstruais (BEYNON; GARBETT; BARNES, 1988).
Estudos conduzidos por Hartwig et al. (2014) indicaram que camundongos fêmeas
tratadas com progesterona durante a prenhez apresentaram redução da hiperreatividade desencadeada em modelo de asma. Paralelamente o estudo revelou
atenuação nos sintomas relacionados à asma em mulheres durante a gestação.
Os dados apresentados neste estudo indicaram, de forma geral, que a obesidade
interage com os hormônios sexuais femininos, notadamente estradiol e progesterona
em condições de alergia pulmonar. A percepção que se tem é a de que os hormônios
modulam negativamente as repercussões pulmonares decorrentes da inflamação
alérgica na vigência da obesidade. Concluindo, os nossos resultados podem contribuir
para o entendimento da piora da asma em mulheres obesas asmáticas na pósmenopausa.

115

8

CONCLUSÕES
Considerando que a prevenção da piora dos parâmetros inflamatórios, da

mecânica respiratória e de alguns efeitos sistêmicos observados após o tratamento
dos animais com estradiol ou progesterona, os dados do presente estudo sugerem a
existência de interação da obesidade com os hormônios sexuais femininos no controle
da doença alérgica pulmonar. Tal sugestão se baseia em:
1. O esquema de manutenção dos animais com dieta hiperlipídica (10 semanas) foi
efetivo em induzir um quadro de obesidade.
2. A obesidade agravou o curso da inflamação pulmonar alérgica visto o elevado
número de células recrutadas para o compartimento pulmonar em relação ao
observado em animais alérgicos não obesos.
3. A obesidade não interferiu com o quadro de hiper-reatividade das vias aéreas e do
parênquima deflagrado pela inflamação pulmonar alérgica.
4. A redução da concentração circulante de estradiol e progesterona decorrente da
remoção dos ovários permitiu avaliar a função desses esteroides no controle da
magnitude da alergia na vigência da obesidade.
5. A exacerbação da inflamação pulmonar alérgica, da hiper-reatividade das vias
aéreas e do parênquima pulmonar decorreu da interação da obesidade com as
baixas concentrações de estradiol e de progesterona.
6. A coexistência de obesidade e reduzida concentração de estradiol e progesterona
resultou em piora do remodelamento das vias aéreas decorrente do quadro
alérgico pulmonar.
7. As vias indutoras da resposta alérgica (IL-4, IL-10) e do remodelamento das vias
aéreas (TGF-β1) são reguladas por uma ação conjunta dos efeitos da obesidade,
do estradiol e progesterona.
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