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RESUMO
Os efeitos irritantes da interação entre o material particulado (MP) liberado da
exaustão do diesel (PED) e o composto reativo 1,2-naftoquinona (1,2-NQ) sobre
as vias aéreas não são bem conhecidos. Os objetivos deste estudo foram: 1)
efetuar uma análise comparativa dos efeitos produzidos pela administração
intratraqueal (i.tr.) das PED, isoladas ou em associação com a 1,2-NQ, sobre as
vias aéreas (traquéia, brônquio principal e pulmão) de ratos; 2) avaliar a
participação de mecanismos neurogênicos nas respostas evocadas por estes
poluentes; 3) investigar o efeito dos poluentes sobre as características funcionais
de macrófagos alveolares. Medidas in vivo (aumento de permeabilidade vascular
e influxo de leucócitos na traquéia, brônquio principal e pulmão) e in vitro
(quantificação dos níveis de citocinas e genes RNAm para receptores vanilóides
(TRPV1), de taquicininas e citocinas, sinalizadores e mediadores inflamatórios)
foram realizadas conforme técnicas bioquímicas e moleculares específicas.
Aplicando diferentes doses i.tr. das PED (1 e 5 mg/kg) ou 1,2-NQ (35 e 100
nmol/kg) observou-se extravasamento plasmático (edema), de maneira dosedependente, mas sem aumento da atividade da MPO (influxo de neutrófilos) na
traquéia e brônquio principal de ratos. A menor dose das PED não causou edema
significativo, mas quando associada a menor dose do composto 1,2-NQ, causou
efeito aditivo sobre o edema e aumento de MPO, indicando que o edema e influxo
de células frente ao MP do diesel é altamente influenciado pela presença de
compostos reativos no ambiente. A fagocitose por macrófagos bem como o
aumento na produção de IL-1β por tais células foi mais evidente nos animais
expostos à mistura de poluentes em comparação ao grupo tratado com o veículo.
A inflamação induzida pela mistura dos poluentes não envolveu, no período
avaliado, a participação do NF-κB ou de espécies reativas de oxigênio e
nitrogênio, mas foi modulada pela biossíntese de neuropeptídeos, maior
expressão de receptores NK1, NK2 e TRPV1 e aumento de citocinas próinflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) no brônquio principal. A redução do edema
induzido pelos poluentes nas vias aéreas de animais pré-tratados com capsaicina
ou com antagonistas de receptores NK1 e NK2 sugere que tais poluentes
estimularam diretamente as fibras C presentes nas vias aéreas, levando à
liberação de taquicininas responsáveis pelo edema. Ao contrário, a fagocitose por
macrófagos bem como a atividade da MPO no brônquio frente aos poluentes foi
exacerbada em ratos pré-tratados com capsaicina ou antagonistas de receptores
de taquicininas. Em conclusão, os resultados deste estudo sugerem que na
ausência da sinalização aferente taquicininérgica, embora tenha ocorrido redução
do edema induzido pela mistura dos poluentes nas vias aéreas de ratos, houve
uma piora do quadro inflamatório caracterizado pelo maior aumento da atividade
da MPO nas vias aéreas e fagocitose por macrófagos alveolares. Tais efeitos
podem ser atribuídos à regulação aumentada da gênese de citocinas próinflamatórias nesses animais, favorecendo maior influxo de neutrófilos nas vias
aéreas bem como exacerbação da atividade funcional dos macrófagos alveolares.
Palavras-chave: inflamação neurogênica, 1,2-naftoquinona, partículas
exaustão do diesel, receptor TRPV1, vias aéreas de rato, capsaicina.
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ABSTRACT
Teles AM. Pharmacological contribution to the genese of neurogenic inflammation
in the rat airways evoked by two ambient pollutants: diesel exhaust particles and
1,2-naphthoquinone.
Pharmacological approaches on the healthy side effects evoked by the interaction
between environmental pollutants are poorly studied. We tested the hypothesis
that the environmental chemical 1,2-naphthoquinone (1,2-NQ) is implicated in the
exacerbation of airways diseases induced by exposure to particulate matter (PM)
released by diesel (DEP), and that involves a neurogenic-mediated mechanism.
Plasma extravasation in trachea, main bronchus and lung was measured as the
local 125I-bovine serum albumin accumulation. The concentration of proinflammatory cytokines via Elisa, RT-PCR quantification of TNF-α (and its
receptors), transcription factor NF-κB, iNOS and both TRPV1 and tachykinin
receptors gene expression, and Western blot for 3-nitrotyrosine (3-NT)-containing
proteins have also been carried out in the rat bronchi. Intra-tracheal (i.tr.) injection
of DEP (1 and 5 mg/kg) or 1,2-NQ (35 and 100 nmol/kg) caused oedema in
trachea and bronchus. DEP (at a dose unable to produce significant oedema)
markedly increased the 1,2-NQ-induced responses in the rat airways in an additive
rather than synergistic manner. Likewise, the mixture of pollutants accounted to
evoke a marked increase in the activity of myeloperoxidase (MPO), an effect
exacerbated in rats treated with capsaicin as neonates. The oedema, but not the
MPO activity, was significantly reduced by the NK1 receptor antagonist (L-732,138)
and in a lesser extent by the NK2 antagonist SR48968. Capsaicin treatment also
markedly reduced DEP and 1,2-NQ-induced oedema but accounted to increase
the MPO activity. By RT-PCR analysis we demonstrate that authentic increase of
TRPV1, NK1 and NK2 receptors are present in bronchus of rats exposed to PED
and 1,2-NQ, since the capsaicin treatment reduced these receptors expression
and markedly changed the pollutants-induced airways inflammation. No evidence
of 3-NT, NF-κB and iNOS in main bronchus of rats exposed to PED e 1,2-NQ was
found. The alveolar macrophages from rats exposed to PED and 1,2-NQ exhibited
an increased phagocytic activity of zymosan particles, an effect significantly
increased in macrophages from capsaicin pretreated rats. The pollutants also
induced a marked increase in the production of pro-inflammatory cytokines in the
main bronchi and macrophage suspension. Opposite to healthy rats, the cytokines
production in response to pollutants in rats deprived of neuropeptides was higher.
Our data are consistent with the hypothesis that DEP-induced airways oedema is
highly influenced by increased ambient levels of 1,2-NQ, and takes place by
neurogenic-mediated mechanisms involving up-regulation of cytokines and TRPV1
and tachykinin receptors.
Key words: neurogenic inflammation; 1,2-naphthoquinone; diesel exhaust
particles; TRPV1 receptor; rat airways; capsaicin
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Considerações gerais: Inflamação
A inflamação pode ser definida como a resposta do tecido conjuntivo

vascularizado a uma agressão, seja ela química, física ou biológica que, apesar
da complexidade dos processos que a desencadeiam, se manifesta de maneira
estereotipada.

Essa

tem

como

objetivo

principal

remover

o

agente

etiológico/lesivo e reparar o tecido lesado (COTRAN et al., 1999). Caracteriza-se
pela resposta imediata (aguda) e generalizada (inata), a qual frequentemente
segue um padrão de resposta mais específica (adaptativa).
A resposta inata compreende a estimulação de células residentes tais
como as células vasculares (células do músculo liso e endotélio), mastócitos e
macrófagos, levando à geração e/ou liberação subseqüente de mediadores
inflamatórios (ex.: aminas como a histamina, eicosanóides como a prostaglandina
E2 [PGE2] ou leucotrienos [LTB4], citocinas, quimiocinas e óxido nítrico [NO]).
Ainda inclui a estimulação de proteínas plasmáticas, culminando na formação de
mediadores inflamatórios solúveis tais como a bradicinina e fatores do sistema
complemento.
Independentemente da natureza do estímulo lesivo, esses eventos
celulares e plasmáticos iniciais causam fenômenos vasculares característicos:
breve vasoconstrição arteriolar seguida de vasodilatação arteriolar e venular,
abertura da rede capilar e aumento do fluxo sangüíneo local acompanhado de
aumento da permeabilidade vascular em vênulas pós-capilares e conseqüente
extravasamento do fluido e material protéico do plasma para o interstício
(GARCIA-LEME et al., 1973; GALLIN et al., 1992) bem como a quimiotaxia de
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células fagocíticas (neutrófilos e monócitos) dos vasos sangüíneos para o local da
lesão (GARCIA-LEME, 1989). O componente celular da reação inflamatória aguda
é

representado,

primordialmente,

pelo

influxo

inicial

de

leucócitos

polimorfonucleares (PMN): neutrófilos, eosinófilos e basófilos e, posteriormente,
das células mononucleares (MN): monócitos e linfócitos em direção ao foco da
lesão (tecido adjacente).
A mobilização dos leucócitos da corrente sangüínea para a área que
circunda a lesão obedece a um padrão específico que compreende: marginação
para superfície dos vasos, rolamento (deslizam sobre o endotélio), adesão forte à
parede do vaso, e transmigração (diapedese) desses para o meio extravascular,
através de junções interendoteliais. Este fenômeno ocorre de modo orientado
para o tecido extravascular frente a um estímulo quimiotático (gradiente de
concentração de mediadores inflamatórios) e, finalmente, observa-se o acúmulo
dos neutrófilos no foco da lesão (GARCIA-LEME, 1989). Contudo, evidências
recentes sugerem que em determinadas condições inflamatórias, as células MN
chegam juntamente com os PMN no local da lesão (HENDERSON et al., 2003).
A ocorrência de fenômenos estruturais e funcionais na microcirculação e
no tecido intersticial adjacente à lesão compreende, em vários casos, a
participação da inervação sensitiva local e de seus respectivos neuropeptídeos,
incluindo a substância P (SP), a neurocinina A (NKA) e o peptídeo vasodilatador
CGRP (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina), resultando no fenômeno
conhecido como inflamação neurogênica (COTRAN et al., 1999; veja revisão:
BRAIN,

1997;

RAWLINGSON et al.,

2005).

A

natureza

sensivelmente

padronizada dessas reações culmina na geração dos sinais e sintomas clássicos

21
da inflamação (rubor, edema, calor e dor) descritos por Cornelius Celsus na
Antiga Roma (30 aC).
Por outro lado, a resposta adaptativa (imune) fornece um padrão de
resposta mais eficiente e específica ao agente infeccioso (antígeno), onde a
participação de linfócitos B, que produzem anticorpos ou linfócitos T, que regulam
a resposta imune específica, é primordial. Os linfócitos T - auxiliares, mediante o
contato com um antígeno previamente fagocitado pelas células da resposta imune
inata (monócitos e macrófagos), induzem a produção de citocinas por vários tipos
celulares.

As

citocinas,

por

sua

vez,

estimulam

os

linfócitos

B.

Subsequentemente, estes se encarregam de produzir anticorpos específicos para
tal antígeno e, ao longo do processo, formam-se as células de memória, que irão
responder de forma mais rápida e eficiente a um novo contato com o antígeno ou
processo infeccioso (SAGARA et al., 1993; veja revisão, ABBAS et al., 2000;
ROMAGNANI, 2004; AKDIS et al., 2005).

1.2

Componentes da resposta inflamatória e mediadores químicos

Sistema imunológico
O sistema imunológico engloba processos complexos de interações célulacélula e célula-mediadora, que envolve mecanismos diferenciados que resultam
na eliminação dos agentes invasores: imunidade inata ou adaptativa. Os
principais componentes da imunidade inata são: 1) barreiras físicas e químicas,
como o epitélio e substâncias antimicrobianas produzidas em superfícies
epiteliais; 2) células fagocíticas (mononucleares: macrófagos, monócitos e
polimorfonucleares: neutrófilos, basófilos, eosinófilos) e células “natural killer”
(NK); 3) proteínas sangüíneas, incluindo membros do sistema do complemento e
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outros mediadores inflamatórios (ex.: citocinas) (veja revisão, ABBAS et al.,
2000). Na imunidade adaptativa, ocorre a identificação de patógenos (ou
substâncias estranhas) como substâncias não-comuns ao organismo. Essa
resposta pode ser ainda dividida em dois tipos: adaptativa celular e humoral.
Essas são reguladas por diferentes componentes e funções do sistema imune
para eliminação de patógenos. A imunidade celular é mediada por células
chamadas linfócitos T, essas têm a capacidade para conhecer antígenos que se
ligam a marcadores da superfície de células imunitárias, como os macrófagos. A
imunidade humoral é mediada por anticorpos, produzidas por linfócitos B, que
depois se diferenciam em plasmócitos ou em células de memória (responderão
mais rapidamente a um próximo contato com o antígeno). Os anticorpos
secretados são específicos para cada antígeno e diferentes tipos de anticorpos
ativam mecanismos efetores distintos. Suas funções são: reconhecimento de
antígenos de patógenos, neutralização e marcação dos antígenos para
eliminação por mecanismos efetores como a opsonização. A imunidade humoral é
o principal mecanismo de defesa contra microorganismos extracelulares e suas
toxinas (veja revisão, ABBAS et al., 2000).

Fagócitos
Todas as células do sistema imunológico originam-se na medula óssea a
partir de uma célula primordial com capacidade de auto-renovação. Nesse
ambiente, essa célula se diferencia subseqüentemente em precursores para as
diferentes linhagens. Assim, por exemplo, pela diferenciação da célula precursora
para granulócito e macrófago (UFC-GM) tem-se a primeira célula da linhagem
macrofágica: o monoblasto. Esse dá origem ao pró-monócito que, por sua vez, se
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diferencia em monócito, o qual segue da medula óssea para a circulação
sangüínea, onde permanece por um período compreendido entre um a três dias.
Através de um estímulo adequado, o monócito submete-se ao processo de
rolagem sobre o endotélio e adesão à parede do vaso por meio de selectinas,
integrinas e outros receptores da superfamília das imunoglobulinas, e finalmente
migra para os diferentes tecidos e cavidades do organismo, onde então é
denominado

macrófago

residente

(VAN

FURTH,

1998).

Essas

células

caracterizam-se pelo seu tamanho relativamente grande (25-50 µm de diâmetro)
com um núcleo irregular e cromatina frouxa. Apresentam um grande número de
mitocôndrias, complexo de Golgi bem desenvolvido e um número variável de
vesículas endocíticas. A superfície da membrana do macrófago apresenta-se
irregular com microvilos e citoesqueleto bem desenvolvido (ZHANG et al., 1989).
Várias células são capazes de fagocitar nos mamíferos, embora com
eficiência variável. “Por isto, criou-se a terminologia para fagócitos´nãoprofissionais” e “profissionais”, os quais caracterizam as células com baixa e alta
competência fagocítica, respectivamente (RABINOVITH, 1995). Os fagócitos
profissionais abrangem principalmente os neutrófilos e macrófagos, que irão atuar
como sentinelas do sistema imune na captura e destruição de células
senescentes, apoptóticas, defeituosas, partículas poluentes e, principalmente,
sobre os organismos potencialmente patogênicos e inflamatórios (GORDON,
1998). Mediante um estímulo adequado, essas células, que podem se encontrar
em diferentes estados, desencadeiam alterações morfológicas, metabólicas e
funcionais (COSTA ROSA et al., 1994). Segundo a literatura, existem três tipos de
macrófagos: 1) macrófagos residentes (células teciduais que apresentam baixa
atividade metabólica, ou seja, secretam baixos conteúdos de hidrolases neutras
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ou de espécies reativas do oxigênio (EROs) e/ou do nitrogênio (ERNs); 2)
macrófagos estimulados ou inflamatórios (alta capacidade secretora de proteases
neutras, muito embora apresentam baixa atividade citotóxica e microbicida); 3)
macrófago ativados (apresentam, em geral, baixa capacidade secretória e alta
produção de EROs e/ou ERNs; portanto, atividade microbicida e tumoricida).
As principais funções dos macrófagos ativados no foco inflamatório incluem
a fagocitose e destruição de restos celulares de eventuais parasitas presentes na
lesão, liberação de mediadores que agem sobre o próprio macrófago ou outras
células proporcionando ativação dessas e, servindo como célula apresentadora
de antígeno para linfócitos T, dando início à resposta específica do processo
inflamatório (RAPPOLEE & WERB, 1989). Nos macrófagos existem receptores de
membrana para a porção Fc dos anticorpos da classe IgG (UNKELESS et al.,
1988) e para o componente C3 do sistema complemento. Ainda, outros dois
receptores presentes na membrana dos macrófagos, o CR1 (CD35) e CR3
(CD11b/CD18) reconhecem o terceiro componente do sistema complemento
(C3b) e fragmentos C5a. O receptor para C3b age na adesão de partículas
recobertas por ele à superfície do macrófago, dando início ao processo de
fagocitose. Faz-se necessário à ocorrência de um segundo sinal que é fornecido
pela ativação do receptor para Fc de IgG ligado ao antígeno, que induz a
internalização da partícula. O receptor para C3b amplifica a resposta quando a
quantidade de anticorpo ainda é pequena e, em casos de bloqueio do receptor de
Fc de IgG, o receptor para C3b pode ativar a fagocitose com a ajuda de linfocinas
que agem sobre o macrófago (veja revisão GRINFFIN, 1984).
A fagocitose mediada via receptores para C3b, a qual regula a fagocitose
de partículas de membrana de Saccharomyces (Zimosan - substância bastante
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utilizada como ferramenta científica para investigar a ação de um determinado
agente sobre a atividade fagocítica), não depende da enzima tirosina quinase,
mas sim de microtúbulos intactos (ALLEN & ADEREM, 1996). Tais características
destingem este mecanismo de fagocitose daquele mediado pelos receptores para
Fc, comumente bloqueado por inibidores da proteína tirosina quinase, e não
afetado por agentes desestabilizadores de microtúbulos (GREENBERG et al.,
1993; ALLEN & ADEREM, 1996).
Mediante o contato com vidro ou substrato plástico, os macrófagos
ativados podem emitir rapidamente prolongamentos citoplasmáticos, que chegam
a abranger uma área de até 8 vezes seu tamanho original. A esse fenômeno deuse o nome de espraiamento (aumento do corpo celular para facilitar a fagocitose).
Nesse processo é possível detectar a geração de fatores do sistema
complemento e coagulação por essas células (veja revisão COHN, 1978).
Durante o processo de fagocitose, os macrófagos movimentam-se em direção ao
gradiente de concentração de moléculas quimiotáticas, ou seja, na direção da
própria

partícula

ou

de

sistemas

bioquímicos

ativados

localmente.

O

engolfamento das partículas ocorre devido à emissão de prologamentos
citoplasmáticos do macrófago, denominados pseudópodos, que se estendem ao
longo das partículas, formando os fagossomos (GREENBERG, 1995). Ao mesmo
tempo, os macrófagos, quando estimulados, liberam no foco da lesão substâncias
como eicosanóides, citocinas, NO, EROs, bem como o fator estimulante de
colônia de macrófago/granulócito (GM-CSF) e o fator de ativação plaquetária
(PAF) (ADAMS, 1989; KOBAYASHI et al., 2006). Em vista da ampla atividade
secretora dos macrófagos, outras substâncias biologicamente ativas podem ser
liberadas, tais como enzimas, proteínas plasmáticas, hormônios, substâncias que
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regulam a função e crescimento de outras células como: colagenases, ativador do
plasminogênio,

PGE1

e

PGE2,

fibronectina,

componentes

do

sistema

complemento, eritropoetina, interferons, entre outras (veja revisão, RAPPOLEE &
WERB, 1988). A secreção destas substâncias determina a multifuncionalidade
dos macrófagos e sua participação em processos fisiológicos e fisiopatológicos,
como a inflamação (TAPPER, 1996).
No pulmão, os macrófagos alveolares ativados liberam grande quantidade
de citocina IL-8 e a proteína inflamatória do macrófago-1α (MIP-1α), envolvidas
no recrutamento de neutrófilos e eosinófilos nas vias aéreas (veja revisão KELLY,
1990). No lavado broncoalveolar de indivíduos normais, os macrófagos
representam a maioria das células recuperadas. Evidências mostram que os
macrófagos de pacientes alérgicos respondem rapidamente aos estímulos
modulados por IgE, levando à liberação de radicais oxidantes livres (ânion
superóxido - O2-), enzimas lisossomais e vários mediadores inflamatórios, que
conjuntamente ativam endotélio e promovem o recrutamento de células
inflamatórias (veja revisão, HAMID et al., 2003).

Citocinas e quimiocinas
Todas as etapas envolvidas na resposta de fase aguda e resposta imune
inespecífica são resultados de um complexo processo envolvendo vários
mediadores químicos, dentre eles as citocinas. A maioria das citocinas é
composta por polipeptídeos simples ou glicoproteínas com peso molecular (PM)
igual ou inferior a 30 kDa. A produção constitutiva das citocinas é normalmente
baixa ou ausente. Assim, a produção dessas é regulada por vários estímulos
indutores em nível de transcrição ou tradução. As ações reguladas pelas citocinas
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são de curta duração via receptores específicos localizados na superfície celular.
Em geral, estas ações levam ao aumento (ou redução) na taxa da proliferação
celular ou mudança no estado de diferenciação celular.
As citocinas e quimiocinas IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-11, GM-CSF e o fator
estimulante de colônia de granulócito (G-CSF) desempenham um papel
importante na inflamação aguda.
As principais fontes celulares da IL-1 (α ou β) são as células
mononucleares, fibroblastos, queratinócitos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos T
(ambos Th1 e Th2) e B (FEGHALI & WRIGHT, 1997). A IL-1β aumenta a
expressão de moléculas de adesão e também pode aumentar a afinidade dessas
moléculas com eosinófilos e células endoteliais (LAMPINEM et al., 2004). Tanto a
IL-1α quanto a IL-1β podem causar febre em decorrência do aumento na síntese
da PGE2 no hipotálamo (WARREN, 1990).
O TNF-α (PM 17 kDa), primeiramente caracterizado no plasma de
camundongos pela sua capacidade de induzir necrose celular, daí o nome: tumor
necrosis factor (CARSWELL et al., 1975), é uma citocina produzida por
mastócitos, neutrófilos, monócitos e células epiteliais em resposta a uma grande
variedade de estímulos imunológicos e fisiológicos (FIERS, 1991). Contudo,
macrófagos é sua principal fonte e também seu principal alvo (veja revisão,
RUSSO & POLOSA, 2005). Considerada uma citocina pró-inflamatória, o TNF-α
está associado a uma variedade de sinais e sintomas observados em condições
patológicas, como a febre e a dor (FIERS, 1991). Os efeitos biológicos do TNF
são mediados pela interação com seus receptores de superfície celular TNFR-I
(PM 55 kDa) e TNFR-II (PM 75 kDa), os quais estão amplamente distribuídos em
várias células do corpo (WALLACH et al., 1999). O TNFR-I é responsável
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principalmente pela sinalização de morte celular, enquanto o TNFR-II pelos efeitos
pró-inflamatórios do TNF.
A IL-6 é uma glicoproteína com peso molecular variando entre 21 a 28 kDa
(veja revisão VAN SNICK, 1990), produzida por uma variedade de células,
incluindo as MN, células T e fibroblastos. Como as demais citocinas citadas
anteriormente, a IL-6 induz a produção de proteínas da fase aguda no fígado, as
quais são responsáveis pelo aumento na proteção contra microorganismos, além
de modificarem a resposta inflamatória, pois interferem no tráfego celular e na
liberação de mediadores inflamatórios (GADIENT & PATTERSON, 1999).
Interferons, divididos em tipos I e II, são citocinas que apresentam papel
central na defesa do organismo contra patógenos. O interferon do tipo I (INF-α e
IFN-β) é secretado por células infectadas por vírus, enquanto o tipo II ou
interferon-γ (IFN-γ) é produzido por linfócitos T e células NK. Embora o IFN-γ
tenha sido originalmente definido como um agente com atividade direta sobre
vírus, sabe-se atualmente que suas propriedades biológicas incluem a regulação
de vários aspectos da resposta imune, estimulação das atividades de fagócitos,
participação na proliferação e apoptose celular, bem como regulação da
expressão da NO sintase (BOEHM et al., 1997). O IFN-γ age de modo sinérgico
com as citocinas TNF-α e/ou IL-1, promovendo a formação local de exsudato
inflamatório (ISSEKUTZ & ISSEKUTZ, 1993).
As citocinas antiinflamatórias são moléculas imunoreguladoras que
controlam as respostas das citocinas inflamatórias. A IL-10 é a mais importante
citocina antiinflamatória na resposta imune. Essa citocina inibe a produção do
TNF-α, IL-1, IL-6 por monócitos e macrófagos (CLARKE et al., 1998). Estudos
têm mostrado que a função da IL-10 in vivo é a de regular a resposta inflamatória
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pulmonar (GUDMUNDSSON et al., 1998; SHANLEY et al., 2000). Tais estudos
mostraram que esta citocina está aumentada durante a inflamação e que o
bloqueio da mesma, aumenta a produção de TNF-α e recrutamento de neutrófilos,
exacerbando os danos pulmonares (SHANLEY et al., 1996).
As quimiocinas, citocinas com baixo peso molecular, compreendem uma
família de citocinas com propriedades quimiotáticas, que coordenam e regulam a
infiltração de células para locais específicos. Em especial, destaca-se a subfamília
das quimiocinas que incluem as RANTES (regulated on activation, normal Texpressed and secreted): proteína inflamatória de macrófago 1α (MIP-1α),
proteínas quimioatraentes de monócitos (MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4) e
eotaxina (GALE & MCCOLL, 1999). São produzidas transitoriamente em sítios
inflamados (RANDOLPH & FURIE, 1995; ROTH et al., 1995; TESSIER et al.,
1997) e, além de promoverem a migração celular, as quimiocinas também
funcionam como potentes ativadores celulares, podendo induzir desgranulação de
neutrófilos, eosinófilos e basófilos, liberação de O2-, NO e outros (veja revisão,
OLIVEIRA et al., 2003). Em particular, a MCP-1 está envolvida no início de
processos inflamatórios no pulmão (CHENSUE et al., 1996). Esta quimiocina está
envolvida em infecções pulmonares, doenças fibróticas, doenças pulmonares
obstrutivas crônicas (DPOC), inflamações alérgicas pulmonares, infiltração
leucocitária, hiperreatividade brônquica e inflamação por LPS (KUNKEL et al.,
1991; CAR et al., 1994; FREVERT et al., 1995; KOPYDLOWSKI et al., 1999;
CONTI & DIGIOACCHINO, 2001; BARNES et al., 2003; WANG et al., 2004). Nas
vias aéreas, as maiores fontes de MCP-1 são os macrófagos e células tipo II
(KUNKEL et al., 1995).
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Radicais livres e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio na inflamação
Espécies reativas são terminologias usadas para designar moléculas que
geralmente contêm de um a quatro átomos juntamente com uma molécula de
oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura. Algumas são (ou formam) radicais livres,
átomos individuais ou grupos de átomos com um ou mais pares de elétrons não
pareados. Esses radicais possuem cargas (negativa ou positiva), embora alguns
sejam isentos de cargas e apresentam reatividade variada. Por exemplo, o óxido
nítrico (NO•) é bem menos reativo do que o radical hidroxila (OH•; veja revisão,
GUTTERIDGE & HALLIWELL, 2000).
O envolvimento dessas espécies na resposta inflamatória tem sido
amplamente demonstrado na literatura. Tanto as espécies reativas quanto os
radicais livres são gerados continuamente no organismo vivo. Algumas espécies
possuem um papel fisiológico importante, enquanto outras são geradas por
células ou produtos de metabolismo e estão mais envolvidas em processos
patológicos (veja revisão, GUTTERIDGE & HALLIWELL, 2000). Além da
importância dessas substâncias no mecanismo de defesa do organismo e lesão
tissular durante o processo inflamatório, evidências mais recentes sugerem que
as espécies reativas podem estar também envolvidas em eventos mais refinados
no início da resposta inflamatória, incluindo a regulação da resposta vascular (ex.:
vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular) e influxo de leucócitos (veja
revisão, RAMIREZ-PRIETO et al., 2006).
É interessante ressaltar que além da fonte enzimática que origina o NO•,
esse produto é também encontrado na poluição atmosférica (RIPPERTON et al.,
1970) e na fumaça do cigarro (BORLAND & HIGENBOTTAM, 1987). Assim, essa
espécie pode apresentar um impacto considerável, em particular, sobre a
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fisiologia cardiopulmonar. Dentre o EROs e ERNs relevantes na inflamação, a
tabela 1 abaixo demonstra alguns exemplos de como essas espécies podem ser
sintetizadas e quais as principais enzimas envolvidas.
Dentre as mais estudadas, destaca-se o NO•, o qual é sintetizado a partir
do aminoácido L-arginina, convertido em L-citrulina, pela ação da enzima óxido
nítrico sintase (NOS), a qual existe em três isoformas: NOS endotelial (NOSe),
NOS neuronal (NOSn) e NOS induzível (NOSi) (veja revisão MONCADA, 1992).
As isoformas NOSe e NOSn são importantes fisiologicamente por manterem a
resposta homeostática, enquanto a NOSi é inativa, mas pode ser induzível frente
à geração de citocinas durante uma patologia (WOOD et al., 1993).
Por se tratar de um gás, o NO• se difunde rapidamente através de
membranas celulares (IGNARRO et al., 1987), onde pode exercer vários papéis
fisiológicos, incluindo a manutenção do tônus muscular, seqüestro de radicais
superóxidos (O2-, RUBANY & VANHOUTTE, 1986), inibição da aderência e
agregação plaquetária (RADOMSKI et al., 1990), citoproteção e outras funções.
Por outro lado, em concentrações elevadas, o NO• é citotóxico, podendo contribuir
para a lesão celular em ocorrências como o choque hipovolêmico e endotóxico
(NAVA et al., 1991). Esses efeitos são atribuídos, principalmente, à expressão da
da NOSi. O NO• também reage rapidamente com o O2-, formando um potente
agente oxidante: o ânion peroxinitrito (ONOO-), que é mais reativo que os seus
precursores, sendo mais tóxico para as células que o H2O2, O2- e o NO•
(BRUNELLI et al., 1995).
A ação citotóxica do ONOO- estar relacionada à sua habilidade de iniciar
peroxidação lipídica, oxidar grupamentos de sulfidrila e nitrar resíduos de tirosina
em várias proteínas (MONDORO et al., 1997). No interior da célula, o ONOO-
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reage com tióis livres, preferencialmente a glutationa (AUGUSTO et al., 1994).
Outras evidências mostram que a nitração da tirosina pode levar à inativação de
enzimas e/ou de receptores (veja revisão, BECKMAN & KOPPENOL, 1996). Em
células inflamatórias demonstrou-se a formação de ONOO-, reforçando assim o
envolvimento desse oxidante na defesa do organismo contra agentes invasores
bem como na patogênese da inflamação (KAPLAN et al., 1996). Corroborando
tais sugestões, ROHN e colaboradores (1999) demonstraram que o ONOOsensibiliza neutrófilos humanos, causando maior atividade da NADPH oxidase
envolvida na formação de EROs.
1. Espécies Reativas de Nitrogênio e Oxigênio relevantes para a inflamação
ERN/EROs
Nome
Gerado (a partir de)
Enzimas envolvidas
NO•
ONOO-

Radical óxido nítrico
Ânion peroxinitrito

Oxidação da L-arginina
Reação com NO• e O2•-

ONOOH

Ácido peroxinitroso

ONOOCO2-

NO2NO3-

Ânion
nitroperoxicarbonato
Radical dióxido de
nitrogênio
Ânion nitrito
Ânion nitrato

Protonação do ONOO- em pH
fisiológico
Reação do ONOO- com CO2

NO2Cl
O2•-

Cloreto de nitrila
Radical ânion superóxido

OH•

Radical hidroxila

H2O2
HOCl

Peróxido de hidrogênio
Ácido hipocloroso

NO2•

Decomposição homolítica do
ONOOH
Oxidação do NO• ou ONOOOxidação do NO2- ou autoisomerização do ONOOOxidação do NO2- pelo HOCl
Reação do H2O2 e Fe3+
Reação com OH• e H2O2
Oxidação de xantina
Redução parcial de O2
Reação do H2O2 e Fe2+
Reação do O2•- e H2O2
Decomposição homolítica do
ONOOH
Dismutação de O2•Oxidação do Cl- pelo H2O2

Óxido nítrico sintase (NOS)
NOS, Xantina oxidase (XO), NADPH
oxidase

Mieloperoxidase (MPO)
XO e NADPH oxidase

SOD
MPO

Fator nuclear κB (NF-κB)
A sinalização celular constitui um evento importante, onde o agonista
(ligante) é capaz de promover uma resposta na célula via transdução de sinais. O
mecanismo é complexo e inclui segundos mensageiros, enzimas e proteínas
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específicas. O NF-κB é conhecido como fator de transcrição, descoberta em 1986
no laboratório do prêmio Nobel David Baltimore. Sabe-se atualmente que esse
fator pode ser encontrado em vários tipos celulares, onde regula inúmeras
respostas celulares tais como estresse, produção de citocinas, radicais livres e
anticorpos contra agentes infecciosos (bactérias e vírus). A importância do
mesmo na modulação da resposta inflamatória bem como no choque séptico e
em doenças auto-imune vem sendo descrita (ALBENSI & MATTSON, 2000).
O fator NF-κB, mediante ativação por agentes como lipopolissacarídeos
(LPS) e citocinas, liga-se a uma seqüência de 10 pares de bases na região
promotora do gene que codifica a cadeia leve κ das moléculas de anticorpo
produzidas pelos linfócitos B (SEM & BALTIMORE, 1986). Esse fator é um
dímero, geralmente constituído pelas subunidades p65 e p50 bem como por
outras subunidades descritas posteriormente, tais como a c-Rel, RelB, p52
(BEUERLE & BALTIMORE, 1996; SIEBENLIST, 1997; GHOSH et al., 1998). Na
ausência de estímulo, o NF-κB encontra-se no citoplasma ligado a uma proteína
inibitória, o IκB, cuja fosforilação e degradação pelo proteossoma 26S são
necessárias para que ocorra a translocação do NF-κB do citoplasma para o
núcleo, onde ocorrerá a transcrição gênica (BAEUERLE & BALTOMORE, 1996;
GHOSH & KARIN, 2002).
A fosforilação do NF-κB é feita principalmente pelo complexo IκB quinase
(IKK), que possui duas subunidades com propriedades de quinase: IKKα e IKKβ,
bem como, uma subunidade essencial para compor o complexo IKK funcional,
denominada IKKγ (GHOSH & KARIN, 2002). O desmembramento do complexo
IκB/NF-κB permite o transporte do NF-κB para o núcleo, com conseqüente
ligação deste nos genes junto à região promotora, levando ao aumento na
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expressão dos genes alvo (GHOSH et al., 1998). Dentre eles, genes que
codificam proteínas relacionadas à resposta inflamatória (citocinas, quimiocinas,
proteínas do sistema complemento, enzimas como a cicloxigenase 2 (COX-2),
NOSi, moléculas de adesão, receptores da resposta imune). Adicionalmente,
evidências mostram que alguns poluentes atmosféricos (ex.: material particulado
[MP], partícula de exaustão do diesel [PED], dióxido de titânio [TiO2], partículas de
ferro) são capazes de ativar o fator de transcrição NF-κB em células epiteliais da
traquéia de ratos e do pulmão de camundongos e humanos (SHUKLA et al., 2000;
CHURG & WRIGHT, 2002; JIMÉNEZ et al., 2002; PEDEN, 2002; DAGHER et al.,
2007).

Fibras Sensoriais e Neuropeptídeos
As terminações nervosas sensoriais compreendem, principalmente, dois
grandes grupos de fibras: tipo A (Aα, Aδ), formadas por corpos celulares grandemédios e axônios mielinizados, e fibras tipo C, que contêm corpos celulares
pequenos e axônios não-mielinizadas (HOLZER, 1997). Na vigência de estímulos
químicos, físicos ou térmicos adequados, estas fibras são estimuladas e uma
variedade de neuropeptídeos pode ser liberada das terminações nervosas das
fibras sensoriais, desencadeando o fenômeno conhecido como inflamação
neurogênica (BRAIN, 1997).
A inflamação neurogênica nas vias aéreas é caracterizada pelo aumento
de permeabilidade vascular (edema) e sintomas como broncoconstrição, aumento
da secreção das glândulas seromucosas, adesão de leucócitos ao endotélio
vascular e ativação de macrófagos alveolares (BARNES et al., 1991; BERTRAND
& GEPPETTI, 1996, TIBÉRIO et al., 1997). Dentre os principais neuropeptídeos
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envolvidos na inflamação neurogênica, destacam-se as taquicininas: substância P
(SP) e a neurocinina A (NKA) e o peptídeo vasodilatador CGRP. As taquicininas
são peptídeos formados por 10 a 11 resíduos de aminoácidos, cujas ações
farmacológicas são mediadas via receptores específicos de taquicininas (NK),
acoplados à proteína G. O subtipo NK1 é principal ligante para SP, NK2,
reconhecido preferencialmente pela NKA, e NK3, ligante específico para a
neurocinina B (NKB) (veja revisão, BARNES et al., 1991).
Os receptores NK1 estão distribuídos nas células endoteliais em vênulas
pós-capilares, músculo liso, epitélio e em células inflamatórias (neutrófilos,
linfócitos e macrófagos). Nas vias aéreas esses receptores regulam a secreção
de muco e permeabilidade vascular (veja revisão MAGGI, 1993; RAWLINGSON
et al., 2001). Os receptores NK2 encontram-se em células nervosas, músculo liso
e células epiteliais, enquanto os receptores NK3 estão presentes, principalmente,
no SNC (KNIGHT et al., 1996). Tanto a SP como a NKA foram identificadas em
fibras C em vias aéreas de animais experimentais (HUA et al., 1985, BARNES et
al., 1991) e do homem (MARTLING et al., 1987). De fato, Bertrand e
colaboradores (1993) demonstraram que o extravasamento plasmático e a
broncoconstrição induzidos por antígeno em vias aéreas de cobaias foram
inibidos pelo antagonista de receptores de taquicininas.
Os neurônios aferentes possuem elementos de ordem excitatória ou
inibitória como a adenosina trifosfato (ATP; BURNSTOCK et al., 1970; 1972), NO
(veja revisão, SANDER & WARD, 1992), peptídeo intestinal vasoativo (VIP;
MAKHLOUF & GRIDEN, 1993) e peptídeo ativador da adenilato ciclase pituitária
(JIN et al., 1994). Em geral, ao contrário, as taquicininas (SP, NKA e NKB) e o
CGRP exercem respostas excitatórias (ITOH et al., 1995).
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Desde a descoberta dos neuropeptídeos, muitos dos avanços no
entendimento da importância fisiopatológica das taquicininas provêm do uso de
antagonistas altamente seletivos de seus receptores bem como da síntese de
substâncias agonistas não-peptídicas desses receptores. Alguns antagonistas não
peptídicos (ex.: CP96345, CP99994 e SR 48968) apresentam alta afinidade para
NK1 ou NK2 (REGOLI et al., 1994). Assim, a especificidade dessas substâncias
tem sido demonstrada em vários estudos experimentais onde, por exemplo, o
extravasamento plasmático na traquéia de cobaias induzido por taquicinas é
mediado via receptores NK1, enquanto a broncoconstrição é mediada por ambos
receptores NK1 e NK2 (BERTRAND & GEPPETTI, 1996). Um experimento
mapeou, por técnica imunohistoquímica, a expressão desses receptores em
fragmentos de pulmões obtidos em biópsias de pacientes com câncer, fumantes e
não fumantes. A coloração imunohistoquímica foi positiva para os receptores NK1
e NK2 nas camadas musculares das vias aéreas, nas células mioepiteliais das
glândulas, no endotélio e camada muscular dos vasos pulmonares. O receptor
NK2 foi expresso também em macrófagos, mastócitos e linfócitos T, sem
diferenças entre os grupos estudados (MAPP et al., 2000).
A estimulação das fibras sensoriais por mediadores químicos é modulada
por receptores e canais iônicos específicos distribuídos ao longo do axônio e no
corpo celular (veja revisão, BENHAM at al., 2003). Dentre esses, destacam-se o
receptor vanilóide-1 (TRPV1; CATERINA et al., 1997; veja revisão, LEE et al.,
2003), receptores para bradicinina (BERGREN, 2006), histamina (LEE &
WIDDICOMBE, 2001), serotonina (5-HT4; COSTA et al., 2003), receptor ativado
por protease-2 (PAR-2; DING-PFENNIGDORFF et al., 2004).
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Pelo menos quatro membros da família de receptores TRPV já foram
identificados e clonados (TRPV1/2, TRPV3, TRPV4 e TRPV5/6; GUNTHORPE et
al., 2002; CLAPHAM et al., 2003).
Os receptores TRPV1 são sabidamente ativados pela capsaicina (8-metilN-vanilil-6 nonamida), ingrediente pungente extraído de pimentas vermelhas do
gênero Capsicum (CATERINA et al., 1997). Com relação à estrutura e função,
pertence à família dos receptores com potencial transitório (transient receptor
potential vanilloid). Por se tratar de canais catiônicos não seletivos e
termosensíveis, os receptores TRPV1 podem ser também estimulados por
prótons extracelulares, pH, temperatura (ex.: pH 5,4 a 37°C), mediadores
endógenos (anandamida, eicosanóides, hydroxy-eicosatetraenoic acid S, 5-S [SHETE, 5-S-HETE] e LTB4; veja revisão, BENHAM et al., 2003).
De longa data, é sabido que a administração da capsaicina a ratos recémnascidos (2 a 10 dias de idade), na dose de 50 mg/kg, promove a máxima
degeneração de fibras aferentes sensoriais não mielinizadas (JANCSÓ et al.,
1967; COSTA et al., 1997), com conseqüente comprometimento neuroquímico,
histoquímico e funcional, causando a diminuição permanente da resposta
nociceptiva (JANCSÓ et al., 1977,1980; GAMSÉ et al., 1980; NAGY et al., 1980).
1.3

Anátomofisiologia das vias aéreas e processo inflamatório local
O sistema respiratório compreende as vias respiratórias (cavidades nasal,

nasofaringe), traquéia, árvore bronquial e pulmões (bronquíolos, alvéolos e tecido
elástico; Fig. 1). De uma forma bem simplista, pode se dizer que o sistema
respiratório é formado por vários ductos, os quais são responsáveis pela
passagem de ar do ambiente externo para os pulmões (respiração) e vice-versa.
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A respiração é uma das funções vitais do organismo, mediante a qual as
células vivas do corpo captam o oxigênio e eliminam o dióxido de carbono. É um
intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. Contudo, antes da
chegada do ar aos pulmões, as vias aéreas conduzem, aquecem, umedecem e
filtram esse ar inalado que, em geral, contém partículas de pó e gases irritantes.

Figura 1. Aparelho respiratório. Fonte: http://www.corpohumano.hpg.ig.com.br/respiracao
O epitélio, que se estende das narinas até os bronquíolos terminais, é
responsável pela produção do muco, cuja função principal é manter a umidade
nesses tecidos, além de impedir a entrada de MP e substâncias estranhas. Há
também as células ciliadas, cuja função é fazer com que o muco escoe
lentamente até a laringe, onde as partículas presas ao mesmo são deglutidas ou
expelidas pelo mecanismo da tosse (Fig.2).
Considerado uma barreira física e metabolicamente ativa, o epitélio
contribui para a manutenção da homeostase das vias aéreas. Segundo DAVIES &
HOLGATE (2002), a inflamação e o remodelamento característicos das vias
aéreas como, por exemplo, na asma, seriam conseqüências de lesões anormais e
de constantes reparos. Estas alterações parecem relacionar-se à susceptibilidade
do epitélio brônquico do paciente a agentes inalados do meio ambiente. Abaixo do
epitélio encontra-se a membrana basal, a qual compreende uma fina camada de
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matriz extracelular, colágeno tipo IV, complexos de lâminina, fibronectina e
proteoglicanos (SODERBERG et al., 1990; veja revisão, BOUSQUET et al., 1992;
veja revisão, LAITINEN & LAITINEN, 1994).
Paralelamente, sabe-se que a função sintética das células musculares lisas
das vias aéreas está muitas vezes relacionada à perpetuação e intensidade da
inflamação local. Estudos têm demonstrado que o músculo liso constitui fonte
importante de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, os quais
regulam/modulam a inflamação (veja revisão, MCKAY & SHARMA, 2002). Além
dos diversos tecidos (Fig. 2), as vias aéreas contêm inervação abundante de
fibras do sistema nervoso autônomo (colinérgicas) bem como fibras aferentes
primárias (sensoriais) (veja revisão BARNES, 1987; JOOS et al., 2000).

Epitélio

Glândula submosa

Célula
inflamátoria

Nervo sensorial

Nervo parassimpático
Vaso sanguíneo
Músculo liso

Figura 2. Inervação sensorial das vias aéreas pelas taquicininas (JOOS et al., 2000).
1.4

Características dos poluentes atmosféricos e o impacto sobre a saúde e

economia
De acordo com estudos epidemiológicos, estima-se que nos próximos vinte
anos, a ausência de uma política séria no controle da poluição ambiental em
cidades da América Latina tais como Santiago, São Paulo e México, poderá
ocasionar conseqüências desastrosas para tais países. Acredita-se que em torno
de 156.000 mortes estarão associadas à poluição, por volta de 4 milhões de
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ataques de asma, 300.000 consultas médicas de crianças e, aproximadamente,
48.000 casos de bronquite. Se isto for evitado, calcula-se que cifras em torno de
21 a 165 bilhões de dólares serão economizadas desses países (BELL et al.,
2004). Segundo um outro estudo mais direcionado à cidade de São Paulo, o custo
indireto com problemas de saúde de crianças e idosos, decorrente da exposição à
poluição ambiental, resulta na quantia de U$ 3.222.676 (MIRAGLIA et al., 2005).
No conjunto, estas informações reforçam a necessidade do controle da poluição e
o conhecimento de mecanismos envolvidos em doenças oriundas da exposição à
mesma.
O termo poluição atmosférica pode ser definido como a contaminação do
ar com uma ou mais substâncias produzidas naturalmente ou pelo homem, que
leva o ar a tornar-se prejudicial à saúde (TATTERSFIELD, 1996). Por ser um país
em desenvolvimento, o Brasil já enfrenta graves problemas com a poluição
ambiental. São Paulo, o maior pólo industrial do país, é um dos estados onde a
população mais sofre com as conseqüências dessa poluição (Ano 2005;
www.fapesp.br.agencia). De acordo com as evidências recentes, a poluição
ambiental constitui um dos maiores problemas de saúde pública mundial, não
apenas pela sua influência na mudança climática do mundo, mas também pela
sua ação nociva sobre a saúde humana. Mesmo em baixas concentrações, a
associação entre os diferentes tipos de poluentes pode ser ainda mais prejudicial
à saúde (BECKER et al., 1996). Contudo, poucos estudos experimentais têm
demonstrado isto e os mecanismos envolvidos. Os efeitos mais descritos são:
aumento da mortalidade (TOULOUMI et al., 1997; ZMIROU et al., 1998), de
hospitalizações (KONTOS et al., 1999; ATKINSON et al., 2001), de atendimentos
emergenciais (PANTAZOPOULOU et al., 1995; LIPSETT et al., 1997),
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agravamento de doenças respiratórias e cardíacas (MEDINA et al., 1997;
PETERS et al., 1999), alterações da função pulmonar em indivíduos sadios ou
com doença estabelecida (HOEK et al., 1998; JALALUDIN et al., 2000).
Os efeitos da poluição do ar dependem dos poluentes dispersos, das
condições atmosféricas e do clima da região. Diferentes gases (ex.: ozônio e
sulfatos), bem como as partículas dispersas como o MP apresentam diferentes
efeitos biológicos. A extensão dos efeitos dessas partículas depende da natureza
das substâncias que a formaram, como os compostos orgânicos, inorgânicos,
metais e tamanho destas partículas (TATTERSFIELD, 1996). Os poluentes
aéreos são derivados de uma variedade de fontes, sendo a queima de
combustível a principal delas. Eles podem ser classificados como primários e
secundários. Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente na
atmosfera, tais como o dióxido de enxofre, alguns tipos de óxido de nitrogênio
(NOx), monóxido de carbono e MP. Os poluentes resultantes de reações químicas
com outros poluentes ou gases atmosféricos são chamados de secundários, tais
como ozônio e o óxido de nitrogênio (veja revisão, BERNSTEIN et al., 2004).
Os poluentes no ar atmosférico podem ser também classificados conforme
a ocorrência natural (provenientes de vulcões, incêndios em florestas,
tempestades de areia, e outros) ou antropogênica (provenientes principalmente
da queima de combustível fóssil por indústrias, veículos automotores e usinas de
geração de energia). As substâncias antropogênicas atingem a atmosfera a partir
de fontes estacionárias (chaminés de fábricas e indústrias, caldeiras, queima de
lixo, fornos) e móveis (veículos automotores). A concentração dessas substâncias
depende da quantidade emitida para a atmosfera, de suas interações físicoquímicas, de sua absorção e das condições meteorológicas para a sua dispersão.
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Eles também sofrem influência cíclica, a qual pode ser diurna, diária, semanal ou
sazonal. A dispersão delas depende de fatores como vento, precipitações,
umidade relativa do ar, inversões térmicas e localização geográfica (BOUBEL et
al., 1994).
O MP é primariamente formado durante a combustão de produtos de
combustível fóssil, mas principalmente pelas fábricas e veículos de motor a diesel.
Compreende não somente uma única substância, mas sim, um complexo de
elementos que se agregam ao mesmo. Ao penetrar no sistema respiratório, leva
junto às substâncias aderidas a ele, tais como material irritante, substâncias
químicas tóxicas e cancerígenas (PEREIRA et al., 1995). Estima-se que 80% do
MP originam-se da fuligem (fumaça negra) dos escapamentos dos veículos
automotores. De acordo com o diâmetro aerodinâmico do MP, este pode ser
classificado em PM10 grosso ou bruto (<10 µm), PM2,5 fino (<2,5 µm) e nano
partículas ou ultrafinos (<1 µm).
A poluição emitida pela exaustão do diesel (PED) compreende uma mistura
de gases, vapores, compostos orgânicos e partículas finas liberadas da
engenharia
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conseqüentemente pulmões, podendo causar complicações pulmonares e
vasculares (SEATON et al., 1995; CLARKE al., 2000; DONALDSON, 2003).
Evidências bioquímicas demonstram ainda que moléculas químicas tóxicas tais
como quinonas incorporam-se à superfície da PED, tornando-as mais tóxicas
(CHO et al., 2004; DONALDSON et al., 2003; ICHINOSE et al., 2003).
Recentemente, CHO e colaboradores isolaram e purificaram a 1,2-naftoquinona
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(1,2-NQ - C10H6O2, PM=158,16; veja Fig. 3) da PED, cuja concentração por grama
de PED varia entre 14 a 16 µg (CHO et al., 2004).

1,2-naftoquinona
Figura 3. Estrutura química do composto químico orgânico 1,2-naftoquinona. Fonte: Catálogo
Sigma-Aldrich (2003-2004). Pág. 1320.
A poluição atmosférica parece causar danos à saúde menos evidentes em
indivíduos saudáveis, os quais passam despercebidos ou causam sintomas leves.
Contudo, a exposição prolongada parece levar à diminuição da função pulmonar,
que tem resultado em ausências no trabalho ou escola (NASCIMENTO et al.,
2006). A susceptibilidade aumentada aos danos da poluição atmosférica é mais
comum em indivíduos com histórico de doenças vasculares e respiratórias (ex.:
diabetes, isquemia, doença pulmonar obstrutiva) (RUMEL et al.,1993; SEATON et
al.,1995; BURNETT et al.,1999). Até mesmo a exposição aguda aos poluentes,
parece promover alterações inflamatórias sistêmicas, culminando na alteração
dos batimentos cardíacos, aumentando o risco de doenças cardiovasculares ou
agravamento de doenças vasculares pré-existentes (GOLDBERG et al., 2001;
HOEK et al., 2001; SULLIVAN et al., 2005). Em indivíduos idosos expostos
cronicamente ao MP observou-se um risco aumentado de mortalidade
(NASCIMENTO et al., 2006).
Nos Estados Unidos, segundo uma análise comparativa de curva de
sobrevida, a expectativa de vida em pessoas idosas expostas aos poluentes
passou de 76,4 anos para 73,5 anos de vida. Para os fumantes, a partir de 20
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anos de idade, essa expectativa foi menor ainda, em torno de 67,9 anos. Apesar
do menor risco associado à poluição atmosférica do que ao tabagismo, a
importância da poluição em saúde pública está no fato de que esta é onipresente,
ou seja, é involuntária tanto em ambientes externos como domésticos (POPE,
2000).
Devido às suas características anátomo-funcionais, o sistema respiratório é
freqüentemente o maior alvo dos contaminantes presentes no ar atmosférico. A
importância desse sistema vai além das trocas gasosas entre o ar e sangue, pois
também tem funções não respiratórias, como a manutenção de um sistema
imunológico ativo, o metabolismo de substâncias endógenas: PG, angiotensina e
de barreira biológica entre o sangue e o meio ambiente. Todas as porções do
trato respiratório, desde a região nasal até a superfície de trocas gasosas, têm
papel no reconhecimento, no metabolismo, e na eliminação de substâncias
contaminantes (RICHARDS & BROOKS, 1995). Os pulmões são protegidos por
um conjunto de mecanismos de defesa interativos, onde estão incluídas as
defesas mecânicas, químicas e imunológicas. O maior grau de proteção pulmonar
é atingido quando a ação de todos os mecanismos disponíveis é coordenada.
Entretanto, embora o risco de infecção aumente por ocasião de falha em qualquer
um dos mecanismos isoladamente, os outros possuem a capacidade de, até certo
grau, prover uma proteção redundante, evitando que o indivíduo fique doente.
Vale ressaltar que a função de proteção exercida por esse conjunto dos
mecanismos de defesa é tão eficiente que em condições normais existe um
estado de esterilidade no trato respiratório inferior (RENNARD & ROMBERGER,
2000).
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O primeiro mecanismo de defesa se baseia na filtração aerodinâmica das
partículas inaladas. As partículas possuem capacidades diferentes para adentrar
o trato respiratório dependente de diversos fatores como, tamanho, densidade e
forma. Assim, as partículas (>10 a 15 µm) ficam retidas ao longo das cavidades
nasais à medida que o ar inspirado entra em contato com a mucosa que reveste o
septo e as conchas nasais. O ar sofre então uma curva ao nível da nasofaringe
em direção aos pulmões e algumas das partículas maiores restantes ficam retidas
na parede posterior da faringe, pois são incapazes de acompanhar o ar durante
esse trajeto. Dessa forma, poucas partículas com o tamanho em questão chegam
ao nível da traquéia e brônquios principais. Esses fenômenos descritos acima são
dependentes de um mecanismo de filtração aerodinâmico particular conhecido por
impactação, sendo primordialmente dependente da inércia das partículas. Com a
ação desse mecanismo, pouquíssimas partículas ainda (>10 µm) chegam então
aos alvéolos (SCHLESINGER, 1995). Porém, por não haver mecanismo de
transporte mucociliar nos alvéolos, as partículas aí depositadas são eliminadas de
maneira muito mais lenta do que nas vias aéreas. Esse fluxo mais lento é
decorrente do tempo de transporte dos macrófagos até porções mais proximais
do sistema respiratório que contenha epitélio ciliado. Muitas das partículas
insolúveis, que são depositadas nas regiões alveolares, podem ser fagocitadas
por macrófagos, que migram para as junções broncoalveolares a fim de entrar no
sistema mucociliar (SCHLESINGER, 1995).
As partículas cujos diâmetros são <10 e, principalmente, entre 5 e 0,2 µm
são retidas por um outro mecanismo de filtração aerodinâmica conhecido por
sedimentação. Entende-se por sedimentação a deposição de partículas nas vias
aéreas de menor calibre devido à ação exercida pela força da gravidade sobre as
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mesmas. Finalmente, as partículas (<0,1 µm) são depositadas pelo mecanismo
Browniano. Esse primeiro mecanismo de defesa (filtração aerodinâmica) é
acrescido de dois reflexos importantes para a proteção pulmonar: o reflexo da
tosse e a broncoconstrição (veja revisão, NEWHOUSE et al., 1976 a, b).
O segundo mecanismo de defesa é o transporte mucociliar (cílios, líquido
periciliar e muco), onde as partículas depositadas entre os dois terços posteriores
da cavidade nasal e a nasofaringe e também aquelas depositadas desde a laringe
até os bronquíolos terminais são constantemente transportadas em direção à
orofaringe. Nesse local, elas podem ser eliminadas mediante deglutição ou
expectoração. O muco é formado de duas camadas, a saber: uma superficial,
mais viscosa e elástica, conhecida como gel, e outra mais profunda em contato
direto com os cílios das células epiteliais que revestem a mucosa respiratória,
mais fluída e conhecida como sol. O acoplamento do muco ao batimento
sincrônico dos cílios representa o mecanismo de eliminação (clearance)
mucociliar. Associado a isto, existe ainda um constante desprendimento das
células ciliadas que se soltam do epitélio e levam consigo eventuais patógenos a
elas aderidos (NEWHOUSE et al., 1976a).
Muitos são os mecanismos imunológicos de defesa (humoral e celular)
atuantes na proteção do sistema respiratório contra as substâncias inaladas. O
primeiro deles é representado pelos macrófagos alveolares, que são responsáveis
pela remoção física de partículas inaladas. Porém, o principal sistema de
eliminação dessas substâncias é o transporte mucociliar (NEWHOUSE et al.,
1976b; MATUTE-BELLO et al., 1997).
Nas vias aéreas, a inflamação, per se, manifestada pelo espessamento da
mucosa e pelo infiltrado celular, altera as propriedades mecânicas do pulmão,
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independente da função do músculo liso. Dessa forma, a resposta das vias
aéreas a um determinado estímulo fica aumentada. O influxo de neutrófilos e
eosinófilos para o pulmão depende, em grande parte, do aumento na produção de
TNF-α, citocina que age como um disparador do processo inflamatório das vias
aéreas (LUKACS et al., 1995; THOMAS et al., 1995). A liberação de mediadores
inflamatórios (proteases, por exemplo) pelos neutrófilos contribui para lesar o
tecido pulmonar (veja revisão, KAY & CORRIGAN, 1992). Os linfócitos produzem
grande quantidade de citocinas, as quais estão envolvidas no recrutamento de
neutrófilos e eosinófilos para as vias aéreas (veja revisão KELLY, 1990;
POULTER et al., 1994).
Curiosamente,

estudos

toxicológicos

recentes

apontam

as

fibras

sensoriais, via ativação dos receptores TRPV1, como um dos principais alvos no
desencadeamento de patologias inflamatórias relacionadas à poluição ambiental
incluindo o MP (OORTGIESEN et al., 2000; VERONESI et al., 2000; KIKUNO et
al., 2006). Embora conexões existam entre o MP e as disfunções vasculares (ex.:
.

inflamação) via mecanismos modulados por estresse oxidativo e NO (BECKER et
al., 1996; KUMAGAI et al., 1997; DONALDSON et al., 2003; HIRANO et al.,
2003), pouco se sabe sobre a associação de poluentes ambientais e a
participação

de

componentes

neuro-inflamatórios

(ex.:

neuropeptídeos).

Reforçando tais sugestões, evidências adquiridas de experimentos conduzidos in
vivo e in vitro mostram que as taquicininas, particularmente a SP, contribuem para
a formação da resposta inflamatória via interação com linfócitos, mastócitos e
eosinófilos (WIEDERMANN et al., 1989). Segundo outros achados experimentais,
a substância P age como quimiotático para linfócitos além de estimular a
produção de citocinas (IL-2, IL-6, TNF-α e IFN-γ) por linfócitos (FOSTER et al.,
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1991; NIO et al., 1993; RAMESHWAR et al., 1993). Corroborando com esses
achados, evidências indicam que as neurocininas induzem aumento na
quimiotaxia de leucócitos bem como ativação do sistema imunológico em virtude
do aumento na liberação de histamina e produção de citocinas dos linfócitos T,
macrófagos e mastócitos (MOORE et al., 1990; SAGARA et al., 1993).

1.5

Objetivos e hipótese inicial
Trabalhou-se neste projeto com a hipótese de que a possível resposta

inflamatória em vias aéreas de ratos expostos, de forma aguda, ao MP da
emissão do diesel pode ser exacerbada pela co-administração do composto
químico reativo 1,2-NQ, via mecanismo modulado por fibras sensoriais e seus
neuropeptídeos, em particular, as taquicininas. Considerado o exposto acima, os
objetivos principais deste estudo foram:
1) Efetuar

uma

análise

comparativa

sobre

o

possível

aumento

na

permeabilidade vascular, influxo de leucócitos e estresse oxidativo
produzido pela administração intratraqueal (i.tr.) das PED, isoladas, ou em
associação com a 1,2-NQ em estruturas (traquéia, brônquio principal e
pulmão) das vias aéreas de ratos;
2) Avaliar

farmacologicamente

e

bioquimicamente

a

participação

de

mecanismos neurogênicos nas possíveis respostas inflamatórias causadas
pela mistura de PED e 1,2-NQ no brônquio e células residentes
(macrófagos);
3) Investigar o impacto direto da mistura de poluentes sobre as características
funcionais, morfológicas e metabólicas dos macrófagos broncoalveolares
de animais normais e depletados de neuropeptídeos.
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2

MATERIAL E MÉTODOS

2.1

Animais
O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas regidas pelo Comitê

de Ética Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo (protocolo n°127, folha 21 do livro 2).
Ratos Wistar, de ambos os sexos (250 - 350g), foram obtidos do Biotério
Central do ICB (USP). Em determinados protocolos, ratos Wistar tratados com
capsaicina, quando neonatos, foram gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Edson
Antunes (Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas,
Universidade de Campinas).
Antes dos procedimentos experimentais, os animais foram mantidos no
biotério do Departamento de Farmacologia do ICB-I sob condições climáticas
adequadas (ciclo 12/12, claro/escuro; 22°C) com ração e água filtrada ad libitum.
Os animais utilizados foram anestesiados, pela via intraperitonial (i.p.), com
a mistura de cetamina (80 mg/kg) e xilazina (16 mg/kg).

2.2

Exposição dos animais aos poluentes e grupos experimentais
Animais, após indução da anestesia, receberam a injeção intratraqueal

(i.tr.) dos agentes testes e, em seguida, sacrificados após 15 minutos ou 3 horas,
conforme o protocolo experimental estabelecido (Tabela 2).

Tabela 2. Tratamentos e Grupos Experimentais
Grupos experimentais
Veículo dos poluentes

Sugestões de Dose
DMSO: 0,01% Tween 80: 0,05%

Referências
Cho et al., 2004
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PED

1 e 5 mg/kg;(i.tr.)

Yang et al., 2003

1,2-NQ

35 e 100 nmol/kg;(i.tr.)

Cho et al., 2004

Mistura Poluentes (PED + 1,2-NQ)

1mg/kg + 35 nmol/kg;(i.tr.)

Teles et al., 2005

Mistura Poluentes +
(tratamento neonatal)

50 mg/kg (s.c.)

Jancsó et al., 1967

Mistura
Poluentes
+
Veículo
Capsaicina (tratamento neonatal)

1mg/kg + 35 nmol/kg;(i.tr.)

Teles et al., 2005

Mistura Poluentes + Antagonista
NK1 (L-732,138)

5 mg/kg;(i.p.)

Bang et al., 2004

Mistura Poluentes + Antagonista
NK2 (SR48968)

1,6 µmol/kg;(i.v.)

Trevisani et al., 2005

2.3

Capsaicina

Avaliação da permeabilidade vascular nas vias aéreas
Os animais foram anestesiados, conforme descrito no item 2.1, e depois

receberam a injeção, pela veia caudal, de albumina bovina marcada com
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I

(BSA-125I; 0,037 MBq/µg). A determinação do aumento de permeabilidade
vascular foi avaliada nas vias aéreas de ratos (traquéia, brônquio principal e
pulmão esquerdo) frente à injeção i.tr. de PED (1 e 5 mg/kg), 1,2-NQ (35 e 100
nmol/kg), mistura de poluentes (PED + 1,2-NQ, menores doses) e respectivos
veículos. Quando necessário, os antagonistas foram administrados, pela via
intraperitoneal (i.p.) ou endovenosa (e.v.), de acordo com a literatura (Tabela 2).
Após 15 minutos da administração dos poluentes, foi realizada a
laparotomia mediana no animal e uma amostra de 1 ml de sangue foi coletada,
via transecção da aorta abdominal, e depois submetida à centrifugação
(RICCIARDOLO et al., 1994). O animal foi sacrificado seccionando-se a artéria
abdominal e o leito vascular do pulmão foi então exposto e imediatamente
perfundido, via inserção de uma cânula de polietileno no ventrículo direito, com 40
ml do tampão fosfato (PBS) heparinizado (10 UI/ml). A seguir, a traquéia, o
brônquio principal e pulmão foram cuidadosamente removidos, limpos de seus
tecidos conjuntivos, pesados e levados com o plasma para o contador γ (Packard
Bioscience, EUA). O extravasamento plasmático obtido em cada tecido foi
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avaliado em função do acúmulo local da BSA-125I na amostra de 1 ml de plasma
(ITO et al., 1996; TELES et al., 2005). A resposta obtida foi expressa como
volume de plasma extravasado por grama de tecido úmido em relação à
contagem (100%) obtida em 1 ml plasma.

2.4

Avaliação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO)
Os animais anestesiados foram tratados com os poluentes, conforme

descrito no item 2.2. Três horas após o tratamento com os agentes testes, os
mesmos foram sacrificados mediante superdosagem anestésica. Após a
exsangüinação dos animais, o leito pulmonar foi perfundido conforme descrito
acima e, em seguida, os mesmos tecidos foram removidos, pesados e mantidos
em freezer (-80oC). Quando necessário, as amostras congeladas foram imersas
(1 ml/50 mg de tecido) em tampão de homogeneização contendo brometo de
hexadeciltrimetilamônia (HTAB, 0,5%), em tampão fosfato de potássio (KH2PO4,
50 mM, pH 6,0). Com o auxílio do homogenizador (Politron, Brinckman), cada
amostra foi processada durante 45 s e os homogenatos obtidos foram
subseqüentemente incubados em estufa (60°C, durante 2 h) para inativação da
catalase. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (12,000 rpm, 15 min) e os
sobrenadantes (20 µl de cada amostra) foram coletados e incubados em
microplaca juntamente com 200 µl da solução de tampão KH2PO4 contendo
dihidrocloreto de ο−dianisidina (0,164 mg/ml) em H2O2 (0,0005 %, pH 6).
A análise da densidade ótica (460 nm) foi realizada em leitor de ELISA a
cada intervalo de 10 s, durante 5 min. A atividade da enzima MPO foi expressa
em unidades e corrigida pela quantidade de tecido (g) utilizado no ensaio,
segundo a fórmula: MPO (U/g) = Vmax/s x 60/0, 0113/0, 5. Considerou-se que
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uma unidade de atividade de MPO corresponde àquela capaz de degradar um
micromol de H2O2 por minuto (BRADLEY et al., 1982).

2.5

Análise de expressão gênica pela reação de polimerização em cadeia após

transcrição reversa (RT-PCR)
Os animais foram submetidos ao tratamento com os poluentes, conforme o
item 2.2, pelo período de três horas. Após o período estipulado, os ratos foram
sacrificados, o brônquio principal foi removido e imediatamente congelado em
nitrogênio líquido e depois armazenado em freezer (-80°C) até o processamento
das amostras. A expressão de RNAm para os receptores TRPV1, NK1 e NK2 em
brônquio principal foi avaliada por RT-PCR.

a) Extração do RNA total
O RNA total foi extraído usando-se o reagente Brazol (fenol e tiocianato de
guanidina; LGC Biotecnologia Ltda.). Os brônquios foram homogeneizados em
Brazol (1 ml/100 mg de tecido), e após 5 min, adicionou-se 1 ml de solução de
clorofórmico/álcool isoamílico (24:1). Após agitação vigorosa para extração dos
lipídios, os tubos foram deixados em repouso (10 min) e levados à centrifugação
(12,000 g; 15 min.; 4°C). A fase aquosa (sobrenadante) foi separada (600 µl) e o
RNA precipitado pela adição de 500 µl de isopropanol. Após 10 min à temperatura
ambiente, os tubos foram centrifugados (12,000 g, 10 min, 4°C) e os
sobrenadantes foram descartados. O precipitado (pellet) de RNA formado foi
lavado com 500 µl de etanol 95% e após nova centrifugação (7,000 g, 6 min, 4°C),
os sobrenadantes foram desprezados e lavados novamente com etanol 75%. Os
tubos foram invertidos e apoiados sobre o papel de filtro para eliminar qualquer
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resíduo de etanol. Os precipitados de RNA total foram então dissolvidos em 50 µl
de água tratada com DEPC 0,1% (dietilpirocarbonato).
Para a quantificação de RNA total, as amostras foram diluídas 1:1000 em
água Milli-Q autoclavada e suas absorbâncias medidas a 260 nm. As
concentrações de RNA total foram calculadas considerando-se a relação: 1 AU =
40 µg/ml. A integridade do RNA total isolado foi confirmada através de
eletroforese em gel de agarose (1% em TAE [tris acetato EDTA] contendo 0,5
µg/ml de brometo de etídio, Gibco BRL, EUA) em uma voltagem de 70 v
durante30 min. As bandas foram reveladas sob luz ultravioleta.

b) Transcrição do cDNA
Para isto, amostras de 2 µg de RNA total dos diferentes grupos foram
misturadas a 5 µl de oligo dT (Gibco BRL, EUA) e H2O tratada com DEPC (q.s.p.
23 µl). Esta mistura foi aquecida (70°C, 10 min) e, em seguida, deixada à
temperatura ambiente durante 10 min. Foram adicionados à reação: 10 µl de
tampão de reação (stand buffer), 2,5 µl de dNTP 10 mM (2’-deoxinucleotídeo 5trifosfato, Amersham, Inglaterra), 5 µl de DTT (ditiltreitol, 0,1 M) e 1 µl de inibidor
de RNAses (RNA guard, Amersham, Inglaterra). A mistura foi aquecida (37°C, 2
min) e posteriormente adicionou-se 1 µl de M-MLV Reverse Transcriptase (200U,
Moloney

Murine

Leukemia

Virus

Reverse

Transcriptase,

Invitrogen

Life

Technologies-EUA). As amostras foram novamente aquecidas (70°C, 15 min e a
37°C por 2 min) e reservadas em freezer (-20°C) até processamento do RT-PCR.

c) Reação em cadeia da polimerase (PCR)

54
Os primers utilizados (Invitrogen Life Technologies, Brasil) foram diluídos a
uma concentração de 500 pmoles/µl em H2O Milli-Q autoclavada (Tabela 3). A
reação de PCR foi realizada em um volume final de 25 µl contendo 2,5 µl de
cDNA (amostra), 2,5 µl de tampão para PCR (10X), 0,75 µl de MgCl2 (1,5 mM),
0,5 µl de dNTP (0,2 mM), 1,5 µl do primer 3’, 1,5 µl do primer 5’, 0,5 µl de Taq
DNA polimerase (2 U, Thermus aquaticus DNA polymerase, Fermentas Life
Science, EUA) e q.s.p. 25 µl de H2O para PCR. Gliceraldeído 3-fosfato

desidrogenase (GAPDH) foi utilizado como controle interno.
Os ciclos de amplificação foram realizados por desnaturação inicial (94·C,
10 min), seguida de 40 ciclos que consistiram de desnaturação (94·C, 45 s),
anelamento (56·C, 45 s) e extensão (72·C, 1 min). Uma extensão final foi feita a
72°C durante 10 min e 4°C por 15 min.
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Tabela 3. Seqüências de primers utilizados e respectivos pares de base no ensaio de RT-PCR
Primers

Seqüência (5’→ 3’)

Pares de

Refs.

Base
TRPVR1
NK1
NK2
GAPDH

Sense- TCA TGG GTG AGA CCG TCA ACA AG
Antisense- TGG CTT AAG GGA TCC CGT ATA AT
Sense- CAT CAA CCC AGA TCT CTA CC
Antisense- GCT GGA GCT TTC TGT CTA GGA
Sense- CAT CAC TGT GGA CGA GGG GG
Antisense- TGT CTT CCT CAG TTG GTG TC
Sense- GGT GCT GAG TAT GTC GTG GA
Antisense- TTC AGC TCT GGG ATG ACC TT

428

Xin et al
2005

380

King et al.
2001

491

King et al.
2001

400

Ferraz et
al., 1997

d) Separação dos produtos de PCR
Alíquotas dos produtos da reação de PCR (aproximadamente 10 µl
preparadas com 2 µl de tampão de amostra), previamente normalizadas para
darem quantidades equivalentes do controle de GAPDH em todas as amostras,
foram submetidas ao gel de agarose 1,5% contendo 0,5 µg/ml de brometo de
etídio. Os géis foram visualizados sob luz UV e as imagens foram capturadas com
o auxílio do software Chemilmager (Alpha Innotech, San Leandro-CA).
A intensidade das bandas, usada como medida do grau de expressão de
RNAm foi determinada por análise densitométrica, e os valores obtidos foram
expressos em unidades arbitrárias.

2.6

Quantificação da expressão gênica (TNF-α, TNFR1, TNFR2, NF-κB, NOSi)

por PCR em tempo real (real-time RT-PCR)
Os animais foram tratados com a mistura de poluentes e os brônquios
principais armazenados conforme descrito nos itens 2.2 e 2.5. A seguir, esse
material foi submetido à análise da expressão gênica da citocina TNF-α e seus
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receptores: R1 e R2, bem como do NF-κB e NOSi pelo ensaio de PCR em tempo
real (Tabela 4). Esta técnica foi utilizada alternativamente neste protocolo após a
padronização da mesma em nosso laboratório.

a) Extração e quantificação de RNA total
A extração do RNA total foi realizada pelo método do Brazol, conforme
descrito no item 2.5 a.

b) Purificação e transcrição reversa (RT) do cDNA
As amostras de RNA total obtidas foram tratadas com RNAse e DNAse,
conforme descrito a seguir: uma quantidade de 3 µg de RNA total foi diluída em
q.s.p. 9 µl de água DEPC e depois aquecidas (37°C, 10 min). Após novo
aquecimento (75°C, 5 min) com a seguinte mistura: 1 µl de inibidor de RNAses
(RNA guard, Amersham, Inglaterra), 1 µl de DNAse I (RQ1 DNase, Promega
Madisom, EUA), 4 µl de 5X First-Strand Buffer, 1 µl de oligo dT, 2 µl de DTT
(0,1M) e 1 µl de dNTP (10mM), as amostras foram reservadas (37°C, 10 min).
A transcrição reversa foi realizada incubando-se o RNA tratado com DNAse
a 1 µl da enzima transcriptase reversa (SuperCriptTM II Reverse Transcriptase,
Invitrogen) a 42°C, por 2 h, e 95°C, por 5 min. As amostras de cDNA foram
mantidss a -20°C.

c) PCR quantitativo em tempo real (real-time RT-PCR)
O teste de PCR em tempo real foi realizado pelo sistema Sybr®Green com
o auxílio do termociclador (Applied Biosystems-Gene Amp 5700, Foster City, CA,
USA), no qual o fluoróforo se encontra no tampão do PCR: em cada fase de
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anelamento, o fluoróforo se intercala na dupla fita, liberando a fluorescência que é
proporcional ao número de cópias. Os primers utilizados para cada um dos genes
escolhidos estão listados na tabela 4, sendo os mesmos programados para todos
os experimentos da seguinte maneira: 1 ciclo de desnaturação inicial de 2 min a
50°C e 10 min a 95°C, e 40 ciclos de amplificação (10 s de desnaturação a 95°C e
10 s de anelamento e extensão a 60°C por 1 min). A validação do resultado
passou por um processo chamado de curva de dissociação, na qual o produto do
PCR foi aquecido de 60 até 95°C, levando à separação da dupla fita com
conseqüente diminuição da fluorescência. Assim, foi possível determinar a
especificidade da amplificação.
A reação foi realizada utilizando-se 3 ml de amostra, 3 ml dos pares de
primers (200 nM) e 6 ml do reagente Sybr®Green. A expressão gênica relativa foi
calculada utilizando-se um coeficiente de variação para o ∆Ct ("cycle threshold")
através da fórmula 2–∆∆Ct (SCHMITTGEN et al., 2000). A enzima Hypoxanthineguanine phosphoribosyltransferase (HPRT) foi utilizada como controle interno.
Tabela 4. Seqüências de primers utilizados e respectivos pares de bases no ensaio de PCR em
tempo real
Primers
HPRT
TNF-α
TNFR1
TNFR2
NF-κB
NOSi

Seqüência (5’→ 3’)
Sense- GAAGGTCTTGCTCGAGATGTG
Antisense- TCCAGCAGGTCAGCAAAGAAT
Sense- CACCACGCTCTTCTGTCTAC
Antisense- TVAAAACTCGAGTGACAAGCC
Sense- ACCAAGTGCCAAAGGAAC
Antisense- TGGTTCTGCGAAGCTGTAAA
Sense- AAAGAAGCCCTCCTGCCTAC
Antisense-GGGTGCTGTGGTAATAGGT
Sense- GCTTTGCAAACCTGGGAATA
Antisense- AGCCCCTTATACACGCCTCT
Sense- AAAATGGTTTCCCCCAGTTC
Antisense - GTCGATGGAGTCACATGCAG

Conc
(nM)

Refs.

300

Peinnequin et al.,
2004
Lung et al., 2001

150

Lung et al., 2001

150

Lung et al., 2001

150

Bozinovski et al.,
2002
Peinnequin et al.,
2004

300

150
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2.7

Determinação

da

capacidade

de

espraiamento

e

fagocitose

dos

macrófagos
a) Obtenção de células através de lavado broncoalveolar (LBA)
Os animais foram anestesiados e tratados com a mistura dos poluentes
conforme os itens 2.1 e 2.2. Após 3 horas, sob anestesia, os animais foram
exsangüinados via artéria abdominal. Seguida a canulação da traquéia, o LBA foi
realizado injetando-se lentamente 20 ml do tampão PBS. Após cuidadosa
massagem na região torácica, o volume de PBS injetado no pulmão foi
cuidadosamente aspirado e armazenado sob refrigeração (4°C).
b) Determinação da capacidade de espraiamento
A determinação da capacidade de espraiamento foi estimada pelo método
descrito por RABINOVITCH & DE STEFANO (1973). Para isto, amostras de 18 ml
do LBA foram centrifugadas (1000 rpm, 10 min; 4°C) e o botão celular (pellet)
obtido foi corado com a solução de Turk para contagem total de células. Após a
contagem, uma quantidade de 2x105 células foi colocada em 100 µl de meio RPMI
1640 contendo soro bovino (10%) e, em seguida, essa mistura foi disposta sobre
lamínulas de vidro em temperatura ambiente por 20 min. Em seguida, as
lamínulas contendo as células aderidas foram lavadas com 1 ml de PBS e
incubadas com 1 ml de meio de cultura (RPMI 1640; 37°C) por 2 h para
visualização do espraiamento.
c) Avaliação da atividade fagocítica de macrófagos broncoalveolares
As células do LBA aderidas às lamínulas de vidro e espraiadas foram
incubadas, por 40 min a 37°C, em 1 ml de meio RPMI 1640 contendo as
partículas a serem fagocitadas numa atmosfera contendo CO2 (5%). Após o
período de incubação, as lamínulas foram lavadas com 1 ml de PBS e coradas
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com a solução de ROSENFELD (1947). A porcentagem de fagocitose foi
determinada em cada amostra, pela contagem de 100 células em microscópio de
contraste de fase (Standard 25, Carl Zeiss - Alemanha), pelo número de
macrófagos que fagocitaram mais de três partículas.
d) Fagocitose mediada por receptor C3b do complemento
A suspensão de zimosan (50-57 mg/ml), obtido de Saccharomyces
cerecisie, foi diluída em tampão PBS (1:10, pH 7,4) e aspirada (de três a quatro
vezes) em seringa estéril contendo agulha fina. A seguir, essa suspensão foi
incubada, sob agitação constante, com o soro obtido de ratos normais, na
proporção de 1:1, em temperatura a 37°C (COSTA ROSA et al., 1992). Após 30
minutos, esse material foi centrifugado (168 g, 10 min) e o precipitado foi
suspenso em tampão PBS (pH 7,4). Esse procedimento foi repetido por três
vezes e após a última centrifugação, o material obtido foi suspenso em meio
RPMI 1640 (1 ml/amostra) para o ensaio de fagocitose. O número de partículas
de zimosan/lamínula foi de 2X106.

2.8

Determinação da concentração de citocinas e quimiocina por enzima-

imunoensaio (ELISA)
As concentrações das citocinas interleucina 1β (IL-1β), Interleucina 6 (IL-6),
Interleucina 10 (IL-10), Fator de necrose tumoral α (TNF-α), Interferon γ (IFN-γ) e
quimiocina: proteína quimioatraente de monócito-1 (MCP-1) foram quantificadas
em homogenatos de brônquio principal e na suspensão de macrófagos recolhidos
de LBA de ratos controle e submetidos aos poluentes, tratados ou não com
capsaicina, quando neonatos, por enzima-imunoensaio (ELISA).
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Seguido o tratamento i.tr. dos animais com a mistura de poluentes ou
veículo correspondente após 3 h, esses foram sacrificados por superdosagem
anestésica, conforme descrito no item 2.2. Os brônquios dos animais foram
homogeneizados em PBS contendo EDTA (10 mM). O homogenato obtido dos
brônquios foi coletado, congelado em nitrogênio líquido e imediatamente
armazenado em freezer -80°C. Para a análise em suspensão de macrófagos
provenientes do LBA foram utilizadas 2x105 células em 1ml de meio RPMI 1640
antes e após o desafio com 50-57 mg de zimosan diluído em 1ml de meio RPMI
1640. Essas suspensões foram congeladas em freezer -80°C.
Quando necessário, placas de ELISA (Costar) foram sensibilizadas com
100 µl do anticorpo de captura diluído em tampão carbonato (pH 9,5) para IL-1β,
IL-6, IFN-γ ou tampão fosfato (pH 6,5) para TNF-α, MCP-1, IL-10. As placas foram
submetidas à incubação por 18 h (4°C) e em seguida foram bloqueadas com PBS
+ gelatina 3% (200 µl/poço), por 3 h. Após este processo, as placas foram lavadas
quatro vezes com PBST (PBS + Tween 80 [0,05%]) e, em cada poço, das duas
primeiras fileiras, foram adicionadas 100 µl de PBST + BSA (0,1%). Nestes poços
foram dispostos, na razão de 1:2, os padrões das citocinas e quimiocina
recombinantes. Nos demais poços, as amostras foram incubadas com o anticorpo
secundário biotinilado diluído em PBST + BSA (0,1%). Após 1 h de incubação, a
reação foi bloqueada com ácido cítrico (0,2 M) e então a leitura foi feita em leitor
de ELISA (DO 450 nm).
A quantidade das citocinas e quimiocina nas amostras foi calculada a partir
das

curvas-padrão

utilizando

IL-1β,

IL-6,

IFN-γ,

TNF-α,

MCP-1,

IL-10

recombinantes, nas concentrações de 15,625; 31,25; 62,50; 125; 250; 500; 1000
e 2000 pg/ml.
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2.9

Análise da expressão de resíduos protéicos de nitrotirosina (3-NT) via

Western blot em homogenatos de brônquio principal de ratos
Amostras de brônquio principal de ratos após 3 h da instilação dos
poluentes, conforme descrito no item 2.2 foram pesadas e homogeneizadas em
tampão TRIS-HCl 50 mM, pH 7,4; contendo 1 mM de PMSF numa proporção de 5
ml de tampão/grama de tecido. Em seguida, as amostras foram centrifugadas, em
centrífuga Eppendorf modelo 5412 (Eppendorf, Califórnia, EUA) a 10,000 g por 2
min e os sobrenadantes foram submetidos às análises de NT por Western blot.
A concentração de proteínas totais nos homogenatos de tecidos foi
determinada através do método de Bradford (1976). A curva padrão foi realizada
utilizando-se uma solução de albumina de soro bovino nas concentrações de 2, 5,
10, 20, 30, 40 e 50 µg/ml em duplicata. As amostras foram devidamente diluídas
em água destilada, adicionando-se posteriormente 50 µl do reagente Comassie
Blue. Após 5 min, a leitura de absorbância a 595 nm foi realizada em leitor de
placas de ELISA (Molecular Devices, EUA).
a) Eletroforese
As amostras foram diluídas em tampão TRIS-HCl 50 mM, pH 7,4 na
concentração final de 50 µg de proteína para cada 20 µl de amostra (volume total:
130 µl). A esta solução, foram acrescentados 30 µl de tampão de amostra
composto de TRIS 2M pH 6,8 (2,3 ml); SDS 10% (15 ml); azul de bromofenol (7,5
mg), glicerol (q.s.p. 25 ml); β-mercapto etanol (5 ml). As amostras foram
centrifugadas (10,000 g, 15 s) e aplicadas no gel de SDS-PAGE a 10%. O
controle positivo utilizado foi albumina de soro bovino nitrada com peroxinitrito in
vitro. Para todas as corridas eletroforéticas, foram aplicadas 5 µl da solução de
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marcadores de peso molecular, 10 µl de cada amostra (concentração final: 2,5
µg/µl) e 6 µl do controle positivo (na concentração de 0,38 µg/µl). As proteínas
foram separadas por eletroforese aplicando uma corrente constante de 35 mA
durante aproximadamente 2 h.
b) Transferência
A transferência das proteínas do gel foi feita para uma membrana de
nitrocelulose utilizando tampão de transferência contendo: glicina 9,4 g; TRIS 1,97
g; SDS 0,65 g; etanol 120 ml e água dest. 530 ml. Para tanto, foi feito um
“sanduíche” na seguinte ordem: uma placa com orifícios, duas esponjas, três
papéis de filtro, o gel, a membrana, três papéis de filtro, três esponjas e outra
placa com orifícios. Esse sistema foi ligado à fonte, fixando-se o valor da corrente
em 150 mA (voltagem50V), durante 2 h. Após este período, as membranas foram
coradas com solução de vermelho de Ponceau (solução a 0,2% de corante

Ponceau em solução aquosa contendo 3% de ácido tricloro acético e 3% de
ácido sulfosalicílico), para verificar a eficiência da transferência. Posteriormente,
as membranas foram lavadas com solução TBS-T (20 mM de TRIS-HCl, 8% de

NaCl contendo 0,1% de Tween-20).
c) Bloqueio de sítios inespecíficos e incubação com anticorpo
O bloqueio de sítios inespecíficos presentes nas membranas de
nitrocelulose foi realizado através da incubação das membranas com uma solução
de caseína (0,2% em TBS-T) por 1 h, sob agitação contínua. Após este período,
as membranas foram incubadas com o anticorpo primário anti-nitrotirosina
(camundongo), na diluição de 500 ng/ml em TBS-T, durante 16 h sob agitação
contínua a 18°C.
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A seguir, as membranas foram lavadas com TBS-T (6 vezes) durante 10
min, sob agitação a temperatura ambiente. Após as lavagens, as membranas
foram incubadas com o anticorpo secundário conjugado com fosfatase alcalina na
diluição de 1:3000 em TBS-T por 2 h. As membranas foram posteriormente
lavadas novamente com TBS-T (6 vezes durante 10 min) e finalmente submetidas
à revelação das bandas imunorreativas.
d) Revelação
A revelação foi feita através da captação dos sinais de quimiluminescência
pelo sistema Chemilmager 5500 (Alpha Innotech Corporation, CA, EUA) e a
intensidade das bandas foi analisada mediante densitometria.

2.10

Quantificação da concentração de nitrito (NO2-) em suspensão de

macrófagos broncoalveolares
A concentração de NO2- em suspensão de macrófagos obtidos do LBA de
ratos tratados, conforme item 2.2, antes e após o segundo desafio com zimosan
foi determinado utilizando o método de GRIESS (1982).
Rapidamente, 100 µl da suspensão de macrófagos foi incubado com igual
volume de reagente de Griess (sulfanilamida 1% e N-[1-naphthyl] ethylenediamine
0,1%) em temperatura ambiente por 10 min. A absorbância foi medida em leitor
de Elisa (540 nm) e a concentração de NO2- foi determinada utilizando a curva
padrão de NaNO2, na concentração de 1 a 200 µM.

2.11

Tratamentos farmacológicos
a) Degeneração das fibras sensoriais
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A capsaicina, princípio ativo extraído de pimentas vermelhas do gênero
capsicum, possui a propriedade de degenerar as fibras sensoriais quando
administrada em ratos neonatos na dose de 50 mg/kg. Brevemente, o anestésico
cloridrato de lidocaína em gel (50 mg/2%) foi distribuído numa porção do dorso
dos animais com dois dias de vida. A seguir, foi realizado à injeção subcutânea
(s.c.) da solução de capsaicina (50 mg/kg) na região dorsal, no volume de 0,1 ml
conforme (JANCSÓ et al., 1967; COSTA et al., 1997). Animais controle
receberam o mesmo volume do veículo correspondente (etanol: tween 80: H20
destilada; 1:1: 8). Os animais foram usados após 8-9 semanas.
b) Antagonismo farmacológico
A participação das taquicininas foi investigada com o auxílio do bloqueio
dos receptores de taquicininas, utilizando antagonistas seletivos de receptores
NK1 (L-732, 138; 5 mg/kg, i.p.; BANG et al., 2004) e NK2 (SR48968, 1,6 µmol/kg,
i.v.; TREVISANI et al., 2005) administrados 30 e 5 minutos, respectivamente,
antes da instilação i.tr. dos agentes testes.

2.12

Obtenção e preparação dos poluentes
Os poluentes foram cedidos pelo Prof. Dr. Yoshito Kumagai (Departamento

de Medicina do Meio Ambiente, Universidade de Tsukuba, Japão).
As PED foram obtidas da engenharia do motor Mod 4JBl (4 cilindros 2,74 l,
10 HP, 1.500 rpm; Isuzu Automobile Co, Japão) via sistema de filtragem (PM<2,5),
conforme descrito previamente (SAGAI et al., 1996; CHO et al., 2004). A obtenção
e purificação do composto 1,2-NQ foi realizada via cromatografia de camada
delgada eluída em diclorometano (CHO et al., 2004).
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A suspensão de PED (ex.: estoque 1 mg/ml, m/v; pH 7,4) foi preparada em
tampão PBS e Tween 80 (0,05%). A solução estoque da 1,2-NQ (3 µmol/ml, m/v)
foi preparada em DMSO (0,01%), Tween 80 (0,05%) e PBS (99,94%). Quando a
mistura de poluentes foi utilizada, optou-se por usar o veículo do 1,2-NQ. Após o
preparo da solução, ambos os compostos foram levados ao sonicador por 5 min e
imediatamente antes da administração dos mesmos, estes foram colocados sob
agitação (vortex) durante 3 min.
Os demais reagentes e substâncias químicas com suas respectivas
procedências estão listados nas páginas 12 e 13.

2.13

Análise estatística
Os dados foram expressos como médias ± EPM de valores absolutos ou

porcentagem. Os mesmos foram submetidos à análise de variância de uma única
via (ANOVA), seguida pelo teste modificado de Bonferroni ou, quando apropriado,
realizou-se teste t Student não-pareado. As diferenças entre as médias foram
avaliadas com o auxílio do programa estatístico (software Prism 4.0). Valores de
p<0,05 foram considerados significantes.
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3

RESULTADOS

3.1

Avaliação da permeabilidade vascular nas vias aéreas de ratos após

administração dos poluentes
A figura 4A ilustra o extravasamento plasmático induzido pela instilação i.tr.
da suspensão das PED (1 e 5 mg/kg) após 15 min sobre a traquéia, brônquio
principal e pulmão esquerdo de ratos. A figura 4B mostra o efeito causado pelo
tratamento i.tr. com o composto 1,2-NQ (35 e 100 nmol/kg), no mesmo intervalo
de tempo.
Doses crescentes de PED ou 1,2-NQ causaram extravasamento
plasmático, de maneira dependente da dose, na traquéia e brônquio principal,
mas não no pulmão dos animais (Figuras 4A e 4B). Na traquéia, a dose maior
das PED (5 mg/kg) causou extravasamento plasmático estatisticamente diferente
(P<0,01) quando comparado ao grupo que recebeu o veículo dos poluentes ou a
menor dose das PED (1 mg/kg; Figura 4A). Em contraste, ambas as doses de 1,2NQ produziram extravasamento plasmático significativo na traquéia (P<0,05 e
P<0,001,

respectivamente)

e

brônquio

principal

(P<0,01

e

P<0,001,

respectivamente), mas não no pulmão de ratos, quando comparado ao grupo
veículo. Quando comparado com a menor dose (35 nmol/kg), observamos um
aumento significativo do extravasamento plasmático após a administração da
maior dose (P<0,01; 100 nmol/kg; Figura 4B) na traquéia dos animais.
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A

Extravasamento Plasmático
(µl/g tecido úmido)

800
Veículo (Tween + PBS)
PED (1 mg/kg)
PED (5 mg/kg)

600
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**
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*

0
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Brônquio principal

Pulmão esquerdo

B.

Veículo (Tween 80 + DMSO + PBS)
1,2-NQ (35 nmol/kg)
1,2-NQ (100 nmol/kg)
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(µl/g tecido úmido)
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##

***
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**

400

*
200
0
Traquéia

Brônquio principal

Pulmão esquerdo

Figura 4. Extravasamento plasmático evocado pela administração i.tr. de doses
crescentes de PED ou 1,2-NQ nas vias aéreas de ratos. Painel A mostra o efeito, após
15 min, da injeção i.tr. das PED na traquéia, brônquio principal ou pulmão esquerdo de
ratos. O Painel B ilustra o efeito induzido pelas diferentes doses da 1,2-NQ nas mesmas
estruturas. Dados são expressos como média ± E.P.M. para n=7-9 animais. *P<0,05,
**P<0,01 e ***P<0,001 em comparação aos respectivos grupos controles (veículo). ##P<0,01
versus a menor dose.
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3.2

Efeito da injeção simultânea dos poluentes na permeabilidade vascular nas

vias aéreas de ratos.
O extravasamento plasmático causado pela administração i.tr. da baixa
dose da suspensão das PED (1 mg/kg) foi significativamente aumentado
(resposta aditiva) pela co-administração com a menor dose da 1,2-NQ (35
nmol/kg),

quando

comparado

ao

efeito

produzido

por

cada

composto

isoladamente ou pelo veículo, tanto na traquéia (P<0,01; Figura 5A) como no
brônquio principal (P<0,001; Figura 5B).

3.3

Determinação da eficácia do tratamento com capsaicina em ratos neonatos
A eficácia do método utilizado na degeneração das fibras C foi avaliada

pela injeção i.tr. de capsaicina (160 nmol/kg, n=4) em ratos anestesiados, a qual
produziu aumento significativo do extravasamento plasmático na traquéia
(P<0,01), brônquio principal (P<0,001) e pulmão esquerdo (P<0,05) de ratos
quando comparado aos valores obtidos nas mesmas estruturas de animais que
receberam injeção i.tr. do veículo da capsaicina (Etanol: Tween 80: H2O 1:1:8; s.c;
Figura 6A).
Porém, nos animais tratados com capsaicina (50 mg/kg, s.c.; n=4), quando
neonatos, o extravasamento plasmático foi marcantemente reduzido na traquéia
(P<0,001), brônquio principal (P<0,01) e pulmão esquerdo (P<0,05) desses
animais em resposta à injeção i.tr. de capsaicina (160 nmol/kg) em comparação
ao grupo controle, ou seja, os animais que não foram depletados de fibras C,
quando neonatos (Figura 6B). Tais resultados indicam que o tratamento de
animais neonatos com capsaicina foi efetivo.
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Figura 5. Efeito aditivo da injeção i.tr. da mistura de PED + 1,2-NQ na traquéia (Painel A) e
brônquio principal (Painel B) de ratos. Dados são expressos como média ± E.P.M. para n= 5-8
animais. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 em relação ao grupo controle (veículo). #P<0,05, ##P<0,01 e
###P<0,001 quando comparado ao grupo que recebeu cada poluente isoladamente.
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A.
Extravasamento Plasmático
(µl/g tecido úmido)
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300
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Etanol:Tween 80:H2O dest. (1:1:8; s.c)
Capsaicina (160 nmol/kg)
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Pulmão esquerdo
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200
100
0

***
Traquéia
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Brônquio principal

Pulmão esquerdo

Capsaicina (160 nmol/kg)

Figura 6. Efeito da injeção i.tr. de capsaicina nas vias aéreas de ratos tratados ou não com
capsaicina, quando neonatos. Painel A indica a resposta da capsaicina e do seu veículo
administrados i.tr. na traquéia, brônquio principal e pulmão esquerdo de ratos normais. Painel B
mostra a resposta da capsaicina administrada i.tr. em animais depletados de fibra C ou ratos
normais. Dados são expressos como média ± E.P.M. para n= 4 animais. *P<0,05, **P<0,01 e
***P<0,001 comparado ao grupo de animais que receberam o veículo da capsaicina (etanol:tween
80:H20 dest.1:1:8).
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3.4

feito do tratamento neonatal com capsaicina sobre o extravasamento

plasmático induzido pelos poluentes em vias aéreas de rato
A figura 7 ilustra que em animais submetidos ao tratamento com
capsaicina, quando neonatos, o extravasamento plasmático induzido pela mistura
dos poluentes (PED 1 mg/kg + 1,2 NQ 35 nmol/kg) foi significativamente reduzido
na traquéia (P<0,05), brônquio principal (P<0,01) e pulmão esquerdo (P<0,05)
quando comparado ao extravasamento plasmático observado no grupo de

Extravasamento Plasmático
(µl/g tecido úmido)

animais que receberam apenas o veículo da capsaicina.

***

800
600
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#

##
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T raquéia Brônquio Pulmão
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Figura 7. Avaliação do tratamento neonatal com capsaicina sobre o extravasamento
plasmático induzido pela mistura de poluentes nas vias aéreas de ratos. As barras vazias
representam os animais que receberam o veículo da capsaicina, enquanto as barras cheias
representam o efeito obtido nos animais tratados com capsaicina, quando neonatos. Ambos os
grupos foram expostos aos poluentes ou veículo dos poluentes. Os dados são expressos como
média ± E.P.M. para n= 4-10 animais. **P<0,01 e ***P<0,001 comparado ao grupo que recebeu
veículo dos poluentes. #P<0,05 e ##P<0,01 versus grupo de ratos normais que receberam os
poluentes.
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3.5

Papel dos antagonistas de receptores NK1 e NK2 na permeabilidade

vascular induzida pelos poluentes em vias aéreas de rato
A figura 8 ilustra as médias e EPM do extravasamento plasmático induzido
pela injeção i.tr. da mistura dos poluentes nas vias aéreas de ratos controles e
pré-tratados com antagonistas de receptores NK1 (L-732,138; 5 mg/kg; i.p. -30
min) e NK2 (SR48968; 1,6 µmol/kg; i.v. -5 min), respectivamente. Nota-se que o
composto L-732, 138 promoveu inibição significativa do extravasamento
plasmático induzido por esses poluentes na traquéia (P<0,05) e brônquio principal
(P<0,01). Da mesma forma, o antagonista de receptores NK2 promoveu inibição
parcial, mas significativa, da resposta produzida pelos poluentes nas mesmas

Extravasamento Plasmático
(µl/g tecido úmido)

estruturas (P<0,05).
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Figura 8. Efeito de antagonistas de receptores de taquicininas sobre o extravasamento
plasmático evocado pela mistura de poluentes nas vias aéreas de rato. As barras vazias
mostram o efeito dos poluentes em animais controles que receberam o veículo dos antagonistas. As
barras cheias ilustram o efeito dos poluentes em ratos tratados com o antagonista de receptores
NK1 (5 mg/kg; -30 min, i.p.). As barras listradas o efeito dos poluentes em ratos tratados com o
antagonista de receptores NK2 (1,6 µmol/kg; -5 min, e.v.). Os dados são expressos como a média ±
E.P.M. para n= 3-4 animais. *P<0,05 e **P<0,01 comparado ao grupo controle, que recebeu o
veículo dos antagonistas.
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3.6

Avaliação da atividade da enzima MPO nas vias aéreas de animais

tratados com os poluentes
A tabela 5 demonstra que a injeção i.tr. de PED (1 mg/kg) ou 1,2-NQ (35
nmol/kg) após 3 horas, não promoveu aumento significativo na atividade da MPO
comparado com o grupo que recebeu o veículo dos poluentes. Porém, a injeção
simultânea desses compostos promoveu aumento significativo da atividade da
MPO na traquéia (P<0,05) e brônquio principal (P<0,01), mas não no pulmão, em
relação ao grupo que recebeu o veículo.

Tabela 5. Efeito da administração i.tr. dos poluentes (após 3 h) sobre a atividade da MPO no
trato respiratório de ratos. Os valores representam os efeitos dos compostos administrados
isoladamente ou associados em traquéia, brônquio principal e pulmão esquerdo de ratos. Dados
são expressos como a média ± E.P.M. para n=4 animais. *P<0,05, **P<0,01 comparado com o grupo
veículo.
TRATAMENTOS

Atividade da MPO (U/g tecido)
TRAQUÉIA

BRÔNQUIO

PULMÃO

n

Veículo

0,15 ± 0,02

0,06 ± 0,02

0,18 ± 0,01

4

PED (1 mg/kg)

0,16 ± 0,02

0,10 ± 0,05

0,19 ± 0,01

4

1,2-NQ (35 nmol/kg)

0,20 ± 0,04

0,12 ± 0,05

0,19 ± 0,02

4

PED + 1,2 NQ (1 mg/kg + 35 nmol/kg)

0,23 ± 0,01*

0,23 ± 0,03**

0,20 ± 0,01

4
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3.7

Efeito do tratamento neonatal com capsaicina sobre a atividade da MPO

em vias aéreas de ratos após exposição aos poluentes
A injeção i.tr. da mistura de poluentes produziu aumento significativo na
atividade da MPO em relação ao grupo que recebeu o veículo da capsaicina
(Figuras 9A e 9B). Nos animais tratados com capsaicina, quando neonatos, a
administração i.tr. da mistura de poluentes na traquéia (P<0,05; Fig 9A) e no
brônquio principal (P<0,05; Fig 9B) causou potencialização da atividade da MPO
quando comparado aos animais não tratados com capsaicina que receberam igual
mistura de poluentes. Não foram observadas alterações estatisticamente
significativas na atividade da MPO nos pulmões dos animais (dados não
mostrados; n= 4-8).

75

A. Traquéia
1.2

Etanol:Tween 80:H2O dest. (1:1:8; s.c)
Capsaicina (50 mg/kg; s.c)

Atividade MPO
(U/g tecido)

1.0
0.8

*

0.6
0.4
0.2
0.0
DEP + 1,2-NQ

veículo

(1 mg/kg) + (35 nmol/kg)

B. Brônquio principal
1.2

Atividade MPO
(U/g tecido)

1.0

Etanol:Tween 80:H2O dest. (1:1:8; s.c)
Capsaicina (50 mg/kg; s.c)

*

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
DEP + 1,2-NQ

veículo

(1 mg/kg) + (35 nmo/kg)

Figura 9. Atividade da MPO frente aos poluentes na traquéia e brônquio principal de ratos
tratados ou não com capsaicina. O painel A mostra o efeito da mistura dos poluentes na traquéia,
enquanto o painel B ilustra o efeito da mistura de poluentes no brônquio principal de animais prétratados com capsaicina (barras listradas), ou veículo da capsaicina (barras vazias). Os dados são
expressos como a média ± E.P.M. para n= 4-8 animais. *P<0,05 comparado com o grupo veículo.
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3.8

Envolvimento dos receptores de taquicininas na atividade da MPO induzida

pelos poluentes em vias aéreas de rato
A figura 10 demonstra que a atividade da MPO nas vias aéreas (traquéia e
brônquio principal) de ratos expostos aos poluentes, após 3 horas, foi
incrementada (P<0,05) mediante pré-tratamento dos ratos com os antagonistas
de receptores NK1 (L-732,138; 5 mg/kg, i.p.,-30 min) e NK2 (SR48968, 1,6
µmol/kg; i.v.-5 min). Nota-se que o aumento dessa atividade está discretamente
maior no grupo tratado com o antagonista NK1 quando comparado com
antagonista NK2. Não foram observadas alterações estatisticamente significativas
na atividade da MPO nos pulmões dos animais (dados não demostrados; n= 4-8).

1.2

Atividade MPO
(U/g tecido)

1.0

*
*

0.8

NaCl 0,9% (100 µl)
L-732,138 (5 mg/kg)
SR48968 (1,6 µmol/kg)

*

0.6

*

0.4
0.2
0.0
Traquéia

Brônquio principal

DEP (1 mg/kg) +1,2-NQ (35 nmo/kg)

Figura 10. Efeito dos antagonistas NK1 (L-732,138) e NK2 (SR48968) na atividade da MPO em
vias aéreas de ratos. Os animais foram pré-tratados com os antagonistas NK1 (5 mg/kg, i.p. -30
min) e NK2 (1,6 µmol/kg; i.v. -5 min) e posteriormente expostos à mistura de poluentes por 3 h. As
barras vazias representam os grupos tratados com salina e poluentes, enquanto as barras listradas
representam grupos tratados com os poluentes e antagonistas NK1 e NK2, respectivamente. Os
dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n= 5-8 animais. *P<0,05 comparado aos
respectivos grupos veículos.
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3.9

Efeito dos poluentes sobre a expressão gênica dos receptores TRPV1 e de

taquicininas NK1 e NK2 em brônquio principal de rato
Com o auxílio da metodologia de RT-PCR, verificou-se que após três horas
do tratamento i.tr. com as PED (1 mg/kg) ou 1,2-NQ (35 nmol/kg), administrados
isoladamente, não houve alterações significativas na expressão (RNAm) dos
receptores TRPV1 (Figura 11) ou do receptor de taquicinina NK2 (Figura 12B) no
brônquio desses animais em comparação aos animais tratados com o veículo dos
poluentes.
Em contraste, níveis significativos da expressão (RNAm) dos receptores
NK1 foram detectados no brônquio principal de ratos tratados com 1,2-NQ (35
nmol/kg) (P<0,05; Figura 12A), mas não foi capaz de alterar a expressão do
RNAm dos receptores TRPV1 (Figura 11) e NK2 (Figura 12B).
A injeção i.tr. da mistura de poluentes causou aumento significativo
(RNAm) dos receptores TRPV1 (P<0,05; Figura 11) e de taquicininas NK1
(P<0,05; Figura 12A) e NK2 (P<0,01; Figura 12B). Em animais tratados com
capsaicina, nota-se que o tratamento com a mistura dos poluentes reduziu
significativamente a expressão (RNAm) dos receptores TRPV1 (P<0,05; Figura
11) e de taquicininas NK1 (P<0,05; Figura 12A) e NK2 (P<0,01; Figura 12B) em
relação ao grupo que recebeu somente a mistura dos poluentes.
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TRPV1
GAPDH

Densidade das bandas
(TRPV1/GAPDH RNAm)

#

*

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Veículo

PED
1,2-NQ
1,2-NQ
(1m g/kg) (35 nm ol/kg) +PED

1,2-NQ
+PED

Figura 11. Efeito do tratamento i.tr. com os poluentes (após 3 h) sobre a expressão gênica
(RNAm) de receptores TRPV1. A barra vazia representa os animais tratados com o veículo dos
poluentes enquanto as barras listradas representam as expressões do receptor TRPV1 nos animais
tratados com poluentes. A barra cheia representa os animais tratados com capsaicina, quando
neonatos, expostos a mistura dos poluentes. As fotos são representativas dos produtos de RT-PCR
obtidos a partir de 2 µg do RNA total. GAPDH atua como controle interno das células. Os dados
estão expressos como a média ± E.P.M. para n=3-5 animais. *P<0,05 versus veículo. #P<0,05
versus grupo tratado com a mistura dos poluentes que receberam capsacina, quando neonatos.
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NK1
GAPDH
#

Densidade das bandas
(NK1/GAPDH RNAm)

4

*

*

3
2
1
0
Veículo

PED
1,2-NQ
1,2-NQ
(1m g/kg) (35 nm ol/kg) +PED

1,2-NQ
+PED

B.
NK2
GAPDH
##

Densidade das bandas
(NK2/GAPDH RNAm)

2.0

**

1.5
1.0
0.5
0.0
Veículo

PED
1,2-NQ
1,2-NQ
(1m g/kg) (35 nm ol/kg) +PED

1,2-NQ
+PED

Figura 12. Efeito do tratamento i.tr. com os poluentes (após 3 h) sobre a expressão gênica
(RNAm) de receptores de taquicininas NK1 (painel 12A) e NK2 (painel 12B) em brônquio
principal de ratos. A barra vazia representa os animais tratados com o veículo dos poluentes
enquanto as barras listradas representam as expressões dos receptores NK1 e NK2 nos animais
tratados com poluentes. A barra cheia representa os animais tratados com capsaicina, quando
neonatos, expostos a mistura dos poluentes. As fotos são representativas dos produtos de RT-PCR
obtidos a partir de 2 µg do RNA total. O GAPDH atua como controle interno das células. Os dados
estão expressos como a média ± E.P.M. para n=3-5 animais. *P<0,05, **P<0,05 versus veículo.
#P<0,05 e ##P<0,01 versus grupo tratado com a mistura dos poluentes que receberam capsacina,
quando neonatos.

80
3.10

Quantificação da expressão gênica do TNF-α, TNFR1, TNFR2, NF-κB e

NOSi por real-time RT-PCR em brônquio principal de rato exposto aos poluentes
A expressão gênica da citocina TNF-α e dos seus receptores TNFR1 e
TNFR2 foi aumentada no brônquio de ratos tratados isoladamente com 1,2-NQ
comparado com o respectivo veículo (Figura 13A-C). No brônquio de ratos
tratados com as PED, a expressão do receptor TNFR1, mas não do TNF-α e
receptor TNFR2, foi alterada (P<0,05) quando comparada com animais que
receberam o veículo (Figura 13A-C). No grupo de animais que recebeu a mistura
dos poluentes (DEP+1,2-NQ), observou-se um aumento significativo apenas na
expressão do receptor TNFR1 (P<0,001) comparado com o grupo veículo.
No grupo de animais pré-tratado com capsaicina que recebeu a mistura
dos poluentes foi observado um aumento significativo das expressões gênicas do
TNF-α (P<0,01) e seus receptores TNFR1 (P<0,05) e TNFR2 (P<0,001)
comparado com o grupo de animais que receberam apenas a mistura dos
poluentes (Figura 13A-C).
A expressão gênica do NF-κB não foi diferente entre os diferentes grupos
controle e injetados com os poluentes (Figura 14).
A mistura de poluentes não causou alteração significativa na expressão da
NOSi, exceto as PEDs isoladas (P<0,05), em relação ao grupo veículo. Já nos
animais tratados com capsaicina, a administração da mistura de poluentes causou
um aumento marcante na expressão de NOSi comparado aos animais expostos
aos mesmos poluentes, não tratados com capsaicina (P<0,01; Figura15).
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Figura 13. Análise da expressão do gene da citocina TNF-α (painel 13A) e seus receptores
TNFR1 (painel 13B), TNFR2 (painel 13C) em brônquio principal de ratos tratados i.tr. com os
poluentes e seus veículos (após 3 h), pelo ensaio de RT-PCR com quantificação em tempo
real. A barra vazia representa os animais tratados com o veículo dos poluentes enquanto as barras
listradas representam as expressões da citocina TNF-α e dos seus receptores TNFR1 e TNFR2 nos
animais tratados com poluentes. A barra cheia representa os animais tratados com capsaicina,
quando neonatos, expostos a mistura dos poluentes. Os resultados são apresentados como
diferença entre os valores de cycle threshold ( Ct). Os dados estão expressos como a média ±
E.P.M. para n=3-5 animais. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 versus veículo. #P<0,05, ##P<0,01 e
###P<0,001 versus grupo tratado com a mistura dos poluentes que receberam capsacina, quando
neonatos.

82

∆Ct (NF-kB - HPRT)
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Veículo

PED
(1mg/kg)

1,2-NQ

PED+1,2-NQ PED+1,2-NQ

(35 nmol/kg)
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Figura 14. Análise da expressão do gene do fator de transcrição NF-κB em brônquio principal
de ratos tratados i.tr. com os poluentes e seus veículos (após 3 h), pelo ensaio de RT-PCR
com quantificação em tempo real. A barra vazia representa os animais tratados com o veículo dos
poluentes enquanto as barras listradas representam a expressão do NF-κB nos animais tratados
com poluentes. A barra cheia representa os animais tratados com capsaicina, quando neonatos,
expostos a mistura dos poluentes. Os resultados são apresentados como diferença entre os valores
de cycle threshold (∆Ct). Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=3-5 animais.
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∆Ct (NOSi- HPRT)
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PED+1,2-NQ PED+1,2-NQ
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Figura 15. Análise da expressão do gene da NOSi em brônquio principal de ratos tratados i.tr.
com os poluentes e seus veículos (após 3 h), pelo ensaio de RT-PCR com quantificação em
tempo real. A barra vazia representa os animais tratados com o veículo dos poluentes enquanto as
barras listradas representam a expressão de NOSi nos animais tratados com poluentes. A barra
cheia representa os animais tratados com capsaicina, quando neonatos, expostos a mistura dos
poluentes. Os resultados são apresentados como diferença entre os valores de cycle threshold
(∆Ct). Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=3-5 animais. *P<0,05 versus
veículo. ##P<0,01 versus grupo tratado com a mistura dos poluentes que receberam capsacina,
quando neonatos.
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3.11

Determinação das concentrações de citocinas e quimiocina em brônquio

principal de ratos expostos aos poluentes.
As concentrações de citocinas IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ e da
quimiocina MCP-1 foram quantificadas em homogenatos de brônquio principal de
ratos 3 h após a injeção i.tr. dos poluentes em animais tratados, ou não, com
capsaicina, quando neonatos. Os dados revelaram aumento significativo nos
níveis das citocinas IL-1β (P<0,05; Figura 16A), IL-6 (P<0,05; Figura 16B), TNF-α
(P<0,05; Figura 16C) no homogenato de brônquio de animais tratados com a
mistura dos poluentes, quando comparado com o grupo veículo dos poluentes. De
modo semelhante, nos animais tratados com a mistura dos poluentes que
receberam capsaicina, quando neonatos, foi observado um aumento significativo
nas concentrações destas citocinas quando comparado com animais tratados
capsaicina que receberam apenas o veículo dos poluentes: IL-1β (P<0,05; Figura
16A), IL-6 (P<0,05; Figura 16B), TNF-α (P<0,05; Figura 16C).
Os níveis de IL-10 não foram alterados nos animais saudáveis expostos à
mistura de poluentes em relação ao grupo veículo (Figura 16E). Nos animais
previamente tratados com capsaicina e a mistura dos poluentes, níveis
significativos de IL-10 foram encontrados quando comparado com animais
saudáveis expostos aos poluentes ou animais tratados com capsaicina que
receberam apenas o veículo dos poluentes (P<0,01; Figura 16E). Houve ainda um
aumento significativo da IL-1β (P<0,05; Figura 16A), IFN-γ (P<0,05; Figura 16 d),
nos animais pré-tratados com capsaicina que receberam os poluentes em relação
ao grupo tratado apenas com os poluentes e veículo da capsaicina. Os níveis de
MCP-1 não foram diferentes entre os grupos (Figura 16F).
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Figura 16. Concentração das citocinas IL-1β (Painel A), IL-6 (Painel B), TNF-α (Painel C), IFNγ (Painel D), IL-10 (Painel E) e da quimiocina MCP-1 (Painel F) em homogenatos de brônquio
principal de ratos tratados (3 h) com injeção i.tr. dos poluentes (PED + 1,2-NQ), que
receberam capsaicina ou não, quando neonatos. As barras vazias representam os animais
tratados com o veículo da capsaicina. As barras cheias os animais tratados com capsaicina, quanto
neonatos. *P<0,05 comparado ao grupo veículo dos poluentes que receberam ou não capsaicina,
quando neonatos. #P<0,05 e ##P<0,01 comparado ao grupo tratado com os poluentes que não
receberam capsaicina, quando neonatos ou com o grupo que recebeu o veículo dos poluentes,
tratados apenas com o veículo da capsaicna, quando neonatos.
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3.12

Efeito da mistura dos poluentes sobre a fagocitose mediada pelo receptor

C3b do complemento em animais tratados com capsaicina ou veículo
A figura 16 ilustra que, após 3 horas, mistura dos poluentes em animais
saudáveis aumentou a taxa de fagocitose de partículas de zimosan opsonizado
(37,76%,de aumento; P<0,05) quando comparado com animais saudáveis
tratados com o veículo dos poluentes (Tween 80 + DMSO).
De modo semelhante, porém em maior intensidade, quando a mistura dos
poluentes foi administrada nos animais tratados com capsaicina, quando
neonatos, a atividade fagocítica foi estatisticamente diferente em comparação
com os animais sadios tratados com os poluentes (55,3% de aumento P<0,05) ou
em comparação com animais tratados com capsaicina, quando neonatos, que
receberam somente o veículo dos poluentes (Figura 16). Este experimento
mostrou ainda que em animais pré-tratados com capsaicina e veículo dos
poluentes, houve um aumento significativo da atividade fagocítica quando
comparado com animais não tratados com capsaicina (P<0,05; Figura 16).
Fotomiografias das lâminas de macrófagos alveolares de animais
saudáveis ou depletados de neuropeptídeos (com ou sem poluentes) estão
representados na Figura 17. Após o estímulo in vivo (poluentes), os macrófagos
alveolares obtidos destes animais in vitro foram incubados com o zimosan
opsonizado. Nos animais depletados de neuropeptídeos e exposto aos poluentes,
a formação de fagossomos devido ao engolfamento de partículas de zimosan,
bem como o aumento dos corpos celulares dos macrófagos pela emissão de
prolongamentos citoplasmáticos (alterações morfológicas citoplasmáticas) foi mais
acentuada em comparação ao grupo que recebeu o veículo ou mesmo os animais
saudáveis que receberam os poluentes.
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Figura 16. Efeito da mistura dos poluentes PED (1 mg/kg) + 1,2-NQ (35 nmol/kg) em animais
tratados ou não com capsaicina (50 mg/kg), quando neonatos, sobre a taxa de fagocitose por
macrófagos broncos alveolares: ensaio in vivo. A barra vazia representa a taxa de fagocitose do
zimosan apenas no meio de cultura RPMI 140. As barras listradas representam a taxa de fagocitose
em animais saudáveis que receberam o veículo e mistura dos poluentes, respectivamente. As
barras cheias ilustram os animais tratados com capsaicina, quando neonatos, que receberam o
veículo e a mistura dos poluentes. A porcentagem de fagocitose foi determinada em microscópio de
contraste de fase. Os macrófagos foram coletados do LBA, 3 h após o tratamento, por via i.tr, da
mistura dos poluentes ou veículo dos poluentes, no volume de 100 µl. Os dados são expressos
como a média ± E.P.M. para n= 3-6 animais. *P<0,05 comparado com o respectivo grupo veículo,
tratados ou não com capsaicina, quando neonatos. #P<0,05 versus grupo de ratos não tratados com
capsaicina, quando neonatos, que recebeu os poluentes. ΨP<0,05 versus grupo de ratos não
tratado com capsaicina que recebeu o veículo dos poluentes.
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Veículo
poluentes

Capsaicina

Veículo
capsaicina

Capsaicina
(PED+1,2NQ)

Figura 18. Macrófagos obtidos do LBA de ratos, tratados com o veículo ou com poluentes, de
animais submetidos ou não ao tratamento com capsaicina, quando neonatos, espraiados e
submetidos ao ensaio de fagocitose com partículas de zimosan opsonizado. As Figuras A e B
representam a fagocitose de partículas de zimosan dos grupos veículos. As Figuras C e D
representam à fagocitose de partículas de zimosan dos grupos que receberam à mistura dos
poluentes tratados ou não com capsaicina, quando neonatos. As fotos foram realizadas em câmara
fotográfica Kodak acoplada ao microscópio de contraste de fase com um aumento 60x. (→
Partícula de zimosan).
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3.13

Efeito dos poluentes sobre a produção de citocinas e quimiocina na

suspensão de macrófagos do LBA
As concentrações de citocinas IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ ou da
quimiocina MCP-1, na ausência e presença de zimosan, foram quantificadas na
suspensão de macrófagos do LBA de ratos saudáveis ou tratados com
capsaicina, 3 h após a injeção i.tr. da mistura dos poluentes.
A injeção i.tr. da mistura de poluentes em ratos saudáveis não causou
aumento significativo nos níveis das citocinas pró-inflamatórias IL-1β (Figura 19A)
e IL-6 (Figura 19C) ou antiinflamatória (IL-10) (Figura 19E) em comparação com
animais que receberam o veículo dos poluentes, tratados apenas com o veículo
da capsaicina, quando neonatos.
Contudo, em animais privados de fibras C pelo tratamento neonatal com a
capsaicina, a injeção i.tr. com a mistura dos poluentes causou um aumento
significativo nas concentrações de IL-1β ( Figuras 19A; P<0,05), sem interferir nas
concentrações de IL-6 (Figuras 19C) e IL-10 (Figuras 19E) quando comparado
com valores presentes na suspensão de macrófagos do grupo saudável ou
tratado com capsaicina, que recebeu o veículo dos poluentes.
A figura 19B ilustra que após o segundo desafio dos fagócitos com o
zimosan, ocorreu um aumento significativo na concentração de IL-1β na
suspensão dos macrófagos dos animais pré-tratados com capsaicina que
receberam a mistura dos poluentes quando comparado aos respectivos grupos
controles, que receberam o veículo dos poluentes (P<0,05).
Já a concentração da IL-6 não foi alterada na suspensão das células dos
animais saudáveis expostos aos dois desafios, poluentes e zimosan, em relação
ao grupo controle que recebeu o veículo dos poluentes. Contudo, observou-se
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aumento significativo dessa citocina nos animais pré-tratados com capsaicina,
quando neonatos, e que receberam os poluentes em relação ao grupo de animais
saudáveis expostos aos poluentes ou em comparação aos animais tratados com
capsaicina que receberam o veículo dos poluentes, após o desafio com zimosan
(P<0,05; Figura 19D).
Assim como antes do desafio com zimosan, após o segundo desafio in
vitro, não foram observadas alterações significativas nas concentrações da IL-10
na suspensão de células dos animais (saudáveis ou pré-tratados com capsaicina)
tratados com os poluentes em comparação com animais controle, que receberam
o veículo dos poluentes (Figura 19F).
Durante este ensaio, não foram detectadas concentrações mensuráveis,
dentro da sensibilidade da técnica utilizada, da citocina TNF-α e IFN-γ ou da
quimiocina MCP-1 nas suspensões de macrófagos dos diferentes grupos
experimentais.
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Figura 19. Concentração das citocinas IL-1β na ausência e presença de zimosan (Painel A e
B, respectivamente), IL-6 na ausência e presença de zimosan (Painel C e D, respectivamente),
IL-10 na ausência e presença de zimosan (Painel E e F, respectivamente), na suspensão de
macrófagos do LBA de ratos, tratados (3 h) com injeção i.tr. dos poluentes (PED + 1,2-NQ),
que receberam capsaicina ou não, quando neonatos. Os dados estão expressos como a média
± E.P.M. para n=3-6 animais. *P<0,05 comparado ao grupo veículo dos poluentes, tratados ou não
com capsaicina. #P<0,05 e ##P<0,01 comparado com grupo que recebeu à mistura dos poluentes
não tratados com capsaicina, quando neonato para n=3-6 animais.
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3.14

Análise da expressão de proteínas nitradas em resíduos de tirosina (3-NT)

por Western blot em brônquio principal de ratos após exposição aos poluentes
A análise de Western blot não revelou alterações significativas na
expressão basal da 3-NT em homogenato de células bronquiais dos diferentes
grupos experimentais (Figura 20).

Figura 20. Western blot representativo da expressão de proteínas nitradas em resíduos de
tirosina (3-NT) em homogenatos de brônquio principal de ratos (sadios ou pré-tratados com
capsaicina) que receberam injeção i.tr. dos poluentes ou veículo. Banda 1. Veículo, banda 2.
PED, banda 3. 1,2-NQ, banda 4. DEP+1,2-NQ, banda 5. DEP+1,2-NQ+capsaicina, (+) Albumina
nitrada (NTBSA). As bandas são representativas da expressão de n=3-6 animais. NTBSA foi usado
como controle positivo. kDa=Peso molecular.
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3.15

Concentração de nitrito (NO2-) em suspensão de macrófagos de ratos

expostos aos poluentes, antes e após o desafio com zimosan (in vitro)
A figura 21A ilustra que o tratamento i.tr. dos animais saudáveis com a
mistura de poluentes, após 3 horas, não foi capaz de alterar significativamente a
concentração basal de NO2- na suspensão de células desses animais quando
comparado com o grupo controle, que recebeu o veículo dos poluentes.
Da mesma forma, concentrações estatisticamente não significativas de
NO2- foram obtidas na suspensão de células de animais previamente tratados
com capsaicina, e que receberam a mistura de poluentes, bem como o segundo
estímulo com zimosan (Figura 21B).
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Figura 21. Concentração de nitrito (NO2-) em suspensão de macrófagos broncoalveolares de
animais que receberam a mistura dos poluentes, tratados ou não com capsaicina, quando
neonatos. O painel A ilustra a produção de NO2- na suspensão de células de animais saudáveis ou
pré-tratados com capsaicina que receberam a mistura dos poluentes ou seu veículo. O painel B
mostra os mesmos tratamentos e grupos mediante um segundo estímulo, zimosan. Barras vazias
representam animais tratados com o veículo da capsaicina, expostos ao veículo ou poluentes,
enquanto as barras cheias representam os grupos tratados com capsaicina, quando neonato,
expostos ao veículo ou poluentes. Os dados estão expressos como a média ± E.P.M. para n=3-6
animais.
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4

DISCUSSÃO
Devido à posição anatômica e ao papel funcional do trato respiratório, a

qualidade do ar inspirado pode, muitas vezes, comprometer a função deste
sistema e desencadear reações inflamatórias capazes de promover efeitos em
outros compartimentos (NEMMAR et al., 2004; KIM et al., 2005; FRANCO et al.,
2006; veja revisão, WIDDICOMBE & LEE, 2001). Existem várias evidências
epidemiológicas e poucas farmacológicas de que diferentes níveis de poluentes
atmosféricos causam desconforto ou podem afetar, de forma severa, a saúde de
adultos e neonatos (JALALUDIN et al., 2004; PEREIRA et al., 2004; NAESS et al.,
2007). Os efeitos adversos do fumo sobre o trato respiratório e aparelho
cardiovascular de fumantes são bem conhecidos, mas os indícios do efeito
irritante da poluição atmosférica sobre tais sistemas são ainda pouco explorados.
Apesar do conhecimento da toxicidade de alguns contaminantes ambientais (ex.:
compostos reativos), pouco se sabe sobre os efeitos nocivos da interação entre o
composto químico reativo 1,2-naftoquinona e o MP liberado da exaustão do diesel
(PED) e mecanismos envolvidos na inflamação das vias aéreas.
Considerada um dos principais constituintes do MP ambiental nas aéreas
urbanas, as PED têm sido implicadas no desencadeamento de doenças
inflamatórias e cardiovasculares (HARROD et al., 2003; NEMMAR et al., 2007).
Além disso, compostos químicos reativos tais como quinonas e seus produtos de
redução (ex. hidroquinona, semiquinonas), encontrados na natureza ou em MP
suspenso no ar (CHO et al., 2004; XIA et al., 2004), são de particular interesse
farmacológico e toxicológico, pois produzem, via mecanismos bem complexos,
uma variedade de efeitos nocivos sobre a saúde da população. Dentre estes
efeitos, destacam-se: a capacidade de gerar espécies reativas de oxigênio,
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promover ligações covalentes com macromoléculas dos tecidos (CADENAS et al.,
1992) que levam à citotoxicidade e morte celular (CHO et al., 2004) e, ainda,
interferem com reações enzimáticas, causando imunotoxicidade e carcinogêse
(veja revisão, MONKS & JONES, 2002).
Um dos primeiros aspectos deste trabalho consistiu em caracterizar se a
1,2-NQ, quando administrada simultaneamente com as PED, intensificava a
resposta induzida pela aplicação i.tr. deste MP em vias aéreas de ratos. Em
segunda instância, averiguou-se o mecanismo da possível resposta inflamatória
induzida por tais poluentes, com ênfase no mecanismo neurogênico. Isto foi
realizado mediante ensaios in vitro (testes bioquímicos e moleculares) e in vivo,
utilizando o bloqueio farmacológico de receptores de taquicininas (NK1 e NK2) e
animais depletados de neuropeptídeos pelo tratamento de ratos neonatos com a
capsaicina (JANCSÓ et al., 1977; COSTA et al., 1997).
Ao investigar o efeito da administração i.tr. de baixas doses de 1,2-NQ (35
nmol/kg) ou PED (1 mg/kg) em vias aéreas de ratos Wistar, ficou claro que a 1,2NQ, mas não o MP, aumentou significativamente a permeabilidade vascular e o
extravasamento plasmático (edema) na traquéia e brônquio principal, mas não no
pulmão dos animais, após um período de 15 minutos. Estas evidências indicam
que a 1,2-NQ, em baixa dose, apresentou relevância deletéria maior do que as
PED sobre as vias aéreas de ratos em um curto período de tempo. Já na maior
dose, a injeção i.tr. das PED (5 mg/kg) produziu extravasamento plasmático
(edema) significativo na traquéia e brônquio, mas não no pulmão dos animais. Na
dose mais elevada da 1,2-NQ (100 nmol/kg), o edema nestas mesmas estruturas
foi maior do que aquele obtido com a menor dose, demonstrando assim um perfil
inflamatório para os poluentes dependente da dose. Sabido que a menor dose
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das PED não causou edema significativo nas vias aéreas de ratos, evidenciou-se
a seguir que a injeção simultânea da 1,2-NQ, na menor dose, com as PED
promoveu efeito aditivo (P<0,01) no edema induzido por este MP (1 mg/kg) na
traquéia e brônquio principal dos animais. Isto demonstrou que a 1,2-NQ, quando
associada ao MP, intensifica o efeito deletério deste sobre as vias aéreas de
ratos. Com base na literatura disponível, esta é a primeira vez que se demonstrou
experimentalmente o efeito sinérgico da 1,2-NQ sobre as ações das PED em vias
aéreas de ratos in vivo.
O extravasamento plasmático representa um dos sinais clássicos da
inflamação (ex.: asma) nas vias aéreas (BURNETT et al., 1999). Estabelecido que
este efeito é altamente influenciado pela exposição simultânea dos poluentes PED
e 1,2-NQ, avaliou-se a seguir o efeito destes poluentes (isolados ou mistura)
sobre a celularidade (e fagocitose). O neutrófilo, considerado fagócito profissional,
realiza o processo de fagocitose similar ao macrófago, porém não apresenta
antígenos. Devido à sua participação ativa na inflamação aguda, seu principal
mecanismo de morte celular é o sistema mieloperoxidase-hialida, que forma
radicais HOCl

- responsáveis

pela oxidação das moléculas ou microorganismos

fagocitados. A avaliação da atividade enzimática da MPO (presente em grânulos
de neutrófilos e também monócitos) nas células da traquéia e brônquio principal
de ratos que receberam a instilação i.tr. das PED ou 1,2-NQ não mostrou
diferença estatística na atividade desta enzima em comparação com a atividade
da MPO no grupo controle, excluindo, portanto, a capacidade destes compostos
promoverem isoladamente o influxo de neutrófilos. Entretanto, a injeção i.tr. da
mistura destes poluentes resultou em aumento significativo do influxo de
leucócitos (atividade da MPO) nas células da traquéia e brônquio principal, sem,
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contudo, afetar a atividade basal desta enzima no parênquima pulmonar dos
animais. Assim como os dados de permeabilidade vascular obtidos com a mistura
de poluentes, estes resultados apontam que a 1,2-NQ, quando associada ao MP
do diesel, potencializou a atividade da MPO na traquéia e brônquio principal dos
animais.
A ausência de efeitos destes poluentes isolados sobre a permeabilidade
vascular e o influxo de neutrófilos no parênquima pulmonar ainda não estar bem
estabelecida. Porém, é provável que a dose administrada dos mesmos não fosse
suficiente para causar extravasamento plasmático dos vasos sanguíneos da
circulação pulmonar, visto que em outro estudo em andamento em nosso
laboratório, doses maiores destes compostos foram capazes de causar efeitos
significativos no pulmão e em outros compartimentos (OLIVEIRA et al., 2007). As
PED utilizadas neste estudo possuem diâmetro em torno de <2,5 µm. Todavia, a
inflamação evocada pelo MP não depende somente do tamanho das partículas,
mas também da concentração das mesmas e cargas positivas associadas a elas
(HAMOIR et al., 2003), pois VERONESI e colaboradores (2000) mostraram que o
MP da queima de óleo industrial (ROFA - residual oil fly ash) causou neutrofilia no
lavado

broncoalveolar

de

camundongos.

Neste

sentido,

NEMMAR

e

colaboradores (2003) demonstraram que a injeção i.tr. das PED, numa dose
inferior a deste estudo, causou influxo de neutrófilos no pulmão de cobaias. A
discrepância entre estes e o presente estudo está, provavelmente, relacionada
aos diversos fatores, incluindo características físico-químicas dos compostos,
volume e dose administrada, tempo de exposição, tamanho das partículas e
espécie animal, visto que o efeito deste e de outros MP sobre a migração celular
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foi demonstrado por outros MP em outros estudos (VERONESI et al., 2000;
NEMMAR et al., 2003; YANAGISAWA et al., 2004).
Os aspectos celular, bioquímico e molecular responsáveis pelo acúmulo de
leucócitos no foco inflamatório é um fenômeno complexo, que depende da
interação leucócito-endotélio, moléculas de adesão (caderinas, selectinas,
imunoglobulinas e integrinas) e geração local de mediadores químicos como as
citocinas. O processo inflamatório de vias aéreas está associado à maior
produção de citocinas pró-inflamatórias por células epiteliais (ACKERMAN et al.,
1994), macrófagos (GOSSET et al., 1992), mastócitos (GORDON et al., 1990) e
eosinófilos (FINOTTO et al., 1994; SHAH et al., 1995). As citocinas também
apresentam papel relevante na ativação celular, proliferação, diferenciação
celular, adesão, migração e síntese de proteínas da fase aguda. Além disso,
estudos clínicos e experimentais apontam as citocinas como alvo em doenças
pulmonares obstrutivas crônicas (veja revisão, BARNES, 2005; CHUNG, 2006).
Dentre as citocinas envolvidas nas reações inflamatórias das vias aéreas, o TNFα possui um papel de destaque, pois, além de recrutar leucócitos nas vias aéreas,
aumenta a aderência de neutrófilos e monócitos à matriz celular, estimula a
proliferação de fibroblastos e a produção de outras citocinas inflamatórias
(THOMMESEN et al., 1998). Ainda, causa hiperreatividade brônquica (KIPS et al.,
1992; YATES et al., 1993), edema pulmonar, redução da complacência pulmonar
e hipóxia arterial (veja revisão, BRIGHAM & MEYRICK, 1986). Juntamente com o
TNF-α, outras citocinas (IL-1, IL-6 e IL-8) foram mensuradas no escarro de
pacientes com doença inflamatória pulmonar (veja revisão, CHUNG, 2005; XU et
al., 2007). A quantificação de citocinas e quimiocinas em células do brônquio
principal de ratos saudáveis expostos à mistura dos poluentes PED e 1,2-NQ
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revelou aumento da geração de IL-1β, IL-6 e TNF-α, sem, entretanto, interferir na
concentração basal da citocina antiinflamatória IL-10, da quimiocina MCP-1 e da
citocina INF-γ que, dentre várias funções, possui a capacidade de estimular a
fagocitose.
É interessante ressaltar que as citocinas pró-inflamatórias tais como, a IL-1
e TNF-α possuem ações estimulantes sobre fatores nucleares, incluindo o fator
NF-κB (SOLT et al., 2007). Apesar dos níveis elevados destas citocinas nos
homogenatos de brônquios de ratos expostos aos poluentes, a análise de PCR
em tempo real não detectou aumento significativo na concentração desta proteína
no brônquio dos animais, indicando que no tempo investigado, as concentrações
formadas das citocinas não interferiram na geração do fator NF-κB.
Além das citocinas, o envolvimento de espécies reativas (de oxigênio e
nitrogênio) na resposta inflamatória tem sido amplamente demonstrado na
literatura. Tanto as espécies reativas quanto os radicais livres são gerados
continuamente no organismo vivo. Algumas espécies possuem um papel
fisiológico importante, enquanto outras são geradas por células ou produtos de
metabolismo e estão mais envolvidas em processos patológicos (veja revisão,
GUTTERIDGE & HALLIWELL, 2000). A importância destas substâncias no
mecanismo de defesa do organismo e lesão tissular durante o processo
inflamatório vem sendo bem discutida em vários estudos, os quais sugerem que
as espécies reativas participam precocemente de eventos mais refinados da
resposta inflamatória, como por exemplo, nas alterações vasculares (ex.
vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular) e no influxo de leucócitos
(veja revisão, RAMIREZ-PRIETO et al., 2006). Curiosamente, além da fonte
enzimática que origina o NO•, este produto foi também encontrado na poluição
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atmosférica (RIPPERTON et al., 1970) e na fumaça do cigarro (BORLAND &
HIGENBOTTAM, 1987). Portanto, essas moléculas apresentam um impacto
considerável sobre a fisiologia cardiopulmonar. O NO• resultante da ativação da
NOSi possui ação citotóxica. Assim, promove também a destruição de
microrganismos e células tumorais. Em geral, a citotoxidade do NO• estar
relacionada à ação desta molécula com outros compostos liberados durante a
inflamação. Interessante, os ensaios de PCR deste estudo mostraram aumento
significativo na expressão do gene da NOSi em brônquio principal de ratos
tratados i.tr. com as PED, mas não nos animais tratados com a 1,2-NQ ou a
mistura destes. Isto é curioso, visto que somente a mistura da 1,2-NQ e PED foi
capaz de promover uma resposta inflamatória (edema e influxo celular)
significativa.
Uma outra determinação indireta do NO• no processo inflamatório consiste
na detecção de resíduos de 3-NT, os quais são formados pela ação do ONOOsobre os resíduos tirosina das proteínas. Segundo KAPLAN et al. (1996), a
formação de ONOO- foi evidente em células inflamatórias, reforçando assim o
envolvimento desse oxidante na defesa do organismo contra agentes invasores
bem como na patogênese da inflamação. Corroborando tais achados, ROHN e
colaboradores (1999) demonstraram que o ONOO- sensibiliza neutrófilos
humanos, causando maior atividade da NADPH oxidase envolvida na formação
de EROs. Em nosso estudo, entretanto, a análise da expressão de resíduos
protéicos de 3-NT via Western blot no brônquio principal de ratos expostos aos
poluentes, por 3 horas, não foi estatisticamente diferente do grupo controle, que
recebeu o veículo. Além disso, a determinação da concentração de NO2-, medida
pelo método de Griess e utilizada como uma medida indireta da atividade da
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NOS, não revelou alteração significativa na concentração basal desta molécula na
suspensão de macrófagos de ratos expostos aos poluentes quando comparado
ao grupo controle. Tais resultados reforçam que o NO• não apresenta um papel
relevante na inflamação das vias aéreas de ratos induzida pela mistura dos
poluentes PED e 1,2-NQ durante o período investigado. No conjunto, estes
resultados demonstram a ausência da geração de espécies reativas na ação
inflamatória das vias aéreas de ratos frente à mistura da 1,2-NQ e PED.
As vias aéreas são densamente inervadas por fibras nervosas sensoriais
(veja revisão, RICHARDSON & WEBBER, 1987; SPINA & PAGE, 2002) que,
mediante estímulos endógenos (ex.: mediadores químicos inflamatórios) ou
exógenos (ex.: capsaicina, microorganismos) adequados, culminam na liberação
de neuropeptídeos, capazes de iniciar respostas/mecanismos de defesa tais
como, tosse, vasodilatação local, broncoconstrição e secreção de muco. Estes
podem

ser

definidos

classicamente

como

inflamação

neurogênica.

Subpopulações de fibras nervosas sensoriais expressam diferentes receptores,
incluindo os receptores TRPV1, conhecidos como receptores vanilóides (JANCSÓ
et al., 1967), os receptores TRPV1 são também considerados canais catiônicos
não-seletivos, sendo primordialmente ativados por vanilóides (ex. capsaicina) e,
mais recentemente, sabe-se que por outros estímulos, incluindo o calor e
substâncias com baixo pH (SZOLCSANYI et al., 2004). Segundo algumas
evidências experimentais, a estimulação dos receptores TRPV1 modula
mecanismos de tosse e broncoconstrição (GRONEBERG et al., 2004; TREVISANI
et al., 2005; JIA & LEE, 2007). É interessante ressaltar que tais receptores, além
de expressos em fibras nervosas sensoriais (CATERINA et al., 1997;
WIDDCOMBE et al., 2003), foram identificados em mastócitos, células epiteliais e
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macrófagos (GRONEBERG et al., 2004; STANDER et al., 2004). Assim, podem
ser ativados e/ou sensibilizados por mediadores químicos endógenos liberados
durante uma lesão tissular (ex. isquemia) ou infecção.
A ativação dos receptores TRPV1 pela capsaicina é um mecanismo
clássico e tem sido bem demonstrada (COSTA et al., 1997; 2000; CATERINA et
al., 1997; veja revisão, NAGY et al., 2004). O emprego da capsaicina (uma
neurotoxina extraída de pimentas do gênero capsicum) na culinária é bem antigo.
Da mesma forma, a capsaicina tem exibido um papel de destaque na pesquisa de
neurociência e, mais recentemente, vem sendo empregada como fármaco na
terapia da dor inflamatória. Quando administrada em ratos neonatos, a capsaicina
promove degeneração de neurônios aferentes não-mielinizados (fibras C) com
conseqüente comprometimento neuroquímico, histoquímico e funcional destes
(JANCSÓ et al., 1967). As ações farmacológicas da capsaicina são atualmente
divididas em três fenômenos consecutivos: primeiro, a capsaicina excita os
neurônios sensoriais, via ativação de receptores TRPV1. Em seguida, os
neurônios tornam-se dessensibilizados e impossibilitados de conduzirem novos
estímulos nervosos. Dependendo da concentração e duração da ação da
capsaicina, ocorrem as ações neurotóxicas, as quais estão relacionadas com a
via de administração, espécie e idade dos animais (SZOLCSÁNYI et al., 1975;
veja revisão, HOLZER, 1991).
Utilizando ratos depletados de fibras C, pelo tratamento neonatal com
capsaicina, este estudo revelou que o extravasamento plasmático evocado pela
mistura dos poluentes (PED e 1,2-NQ) nas vias aéreas destes animais foi
substancialmente reduzido, quando comparado com animais saudáveis que
receberam os poluentes. Este achado sugere que a mistura de poluentes foi
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capaz de ativar, direta ou indiretamente, terminais nervosos sensoriais, causando
subseqüente liberação de neuropeptídeos. A inflamação neurogênica nas vias
aéreas está fortemente associada à liberação das taquicininas substância P e
NKA (BRAIN, 1997). A participação destas no extravasamento plasmático
evocado por PED e 1,2-NQ foi confirmada pelo emprego dos antagonistas nãopeptídicos de receptores NK1 (L-732, 138) e NK2 (SR48968), que demonstraram
redução substancial do edema evocado pelos poluentes nas vias aéreas dos
animais, sustentando assim o envolvimento da substância P e NKA no
extravasamento evocado pelas PED e 1,2-NQ. Corroborando estes achados, a
sugestão de mecanismos neurogênicos em reações tóxicas induzidas por outros
MP foi previamente demonstrada por outros autores (VERONESI et al., 2000;
AGOPYAN et al., 2003). Todavia, esta é a primeira vez que a caracterização do
mecanismo neurogênico foi descrita para o edema induzido por uma mistura de
poluentes em vias aéreas de ratos in vivo.
As fibras C, encontradas no parênquima pulmonar e ao redor dos
brônquios, contêm, especialmente, taquicininas e CGRP (HUNTER, 1999). A
inflamação neurogênica pode estar associada (ou não) com o aumento da
secreção de muco, estimulação de terminais nervosos colinérgicos, degranulação
de mastócitos, estimulação de macrófagos e linfócitos, geração de fatores
quimiotáticos para células polimorfonucleares, aumento na adesão leucocitária e
ativação de células sanguíneas para o foco da inflamação (JOOS, 1994; 2003;
veja revisão, MAGGI, 1997). Surpreendentemente, ao contrário dos resultados
obtidos com o edema, o influxo de leucócitos induzido pela mistura de poluentes
nas vias aéreas de ratos tratados com capsaicina foi potencializado quando
comparado com animais saudáveis. De forma semelhante, o bloqueio dos
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receptores NK1 e NK2 contribuiu para o aumento significativo da atividade da MPO
frente aos poluentes. Embora intrigante, o presente achado vem ao encontro de
outros dados de literatura, os quais sugerem que a degeneração das fibras
sensoriais (tipo C), pela capsaicina, exacerbou a resposta inflamatória em vários
modelos experimentais.
Dentre os estudos, MEDEIROS e colaboradores (2001) demonstraram que
o tratamento neonatal de ratos com capsaicina aumentou a neutrofilia evocada
por OVA no lavado broncoalveolar e na cavidade pleural destes. Este mesmo
tratamento promoveu hiperreatividade nas vias aéreas de ratos (LONG et al.,
1996; STERNER-KOCK et al., 1996; MEDEIROS et al., 2003). Em cobaias, o
tratamento com capsaicina contribuiu para um maior aumento na reatividade
brônquica em resposta à fumaça do cigarro (DUSSER et al., 1989; MUTOH et al.,
2000). O influxo de neutrófilos e hiperretividade nas vias aéreas dos animais
frente à exposição ao ozônio foi potencializado pela depleção dos neuropeptídeos
(JIMBA et al., 1995; STERNERKOCK et al., 1996; TAKEBAYASHI et al., 1998).
Em parte, tais efeitos podem ser explicados pelas sugestões de outros autores, os
quais revelaram que a estimulação de receptores NK1 e NK2, presentes no epitélio
da traquéia e brônquio de ratos, leva à produção de prostaglandinas. Estas, por
conseguinte, causam relaxamento no tônus da musculatura lisa da traquéia e
brônquio principal de ratos (MHANNA et al., 1999; AMANN et al., 2001). Assim,
na ausência destas o balanço relaxamento/contração nestas estruturas fica
comprometida. Por outro lado, poucas evidências mostram efeitos opostos aos
demonstrados

acima.

Segundo

SCHUILING

e

colaboradores

(1999),

o

antagonista de receptores NK1 (SR140333) causou redução significativa de
eosinófilos, neutrófilos e linfócitos no lavado broncoalveolar no modelo de asma
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alérgica em cobaias. Independentemente da presença da substância P nas fibras
sensoriais, é importante ressaltar que esta substância pode ser produzida em
outros locais, incluindo células inflamatórias como macrófagos alveolares
(KILLINGSWORTH et al., 1997; HO et al., 1997), monócitos (HO et al., 1997) e
células dendríticas (LAMBRECHT et al., 1999). Além disso, receptores para
taquicininas foram descritos para linfócitos T, macrófagos e mastócitos (MAPP et
al., 2000).
No conjunto, os dados obtidos neste estudo juntamente com os descritos
na literatura, indicam que o comprometimento na biossíntese de neuropeptídeos,
principalmente as taquicininas, constitui um aspecto bastante relevante para a
regulação positiva da neutropoiese ou, ao contrário, regulação negativa do
aumento de permeabilidade vascular (extravasamento plasmático) evocado por
poluentes (PED e 1,2-NQ) em vias aéreas de ratos. É provável que a maior
neutrofilia induzida pelas PED e 1,2-NQ no brônquio de animais tratados com
capsaicina seja, em parte, decorrente do aumento na gênese de citocinas próinflamatórias e quimiocinas, visto que nestes animais os níveis basais destas
substâncias estavam aumentados e, em alguns casos (IL-1β, IFN-γ e IL-10) de
forma bastante significativa quando comparado com os animais saudáveis. O
aumento significativo das expressões gênicas do TNF-α e de seus receptores
(TNFR1 e TNFR2) frente aos poluentes no brônquio de ratos pré-tratados com
capsaicina em relação aos animais saudáveis reforça esta hipótese.
Adicionalmente, duas outras hipóteses podem ser discutidas para explicar
melhor o maior influxo de neutrófilos frente aos poluentes em animais depletados
de neuropeptídeos: a primeira, baseada em recente evidência de FRANCOPENTEADO e colaboradores (2005), os quais sugerem que a perda permanente
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das fibras C e a conseqüente supressão da produção de neuropeptídeos pelo
tratamento de ratos neonatos com a capsaicina, leva ao aumento da
expressão/regulação de mastócitos pulmonares residentes. Desta forma,
podemos postular que, se os mastócitos estão em maior quantidade no
parênquima pulmonar de ratos tratados com capsaicina; estes, quando
estimulados pela mistura de poluentes, resultarão numa maior produção de
citocinas e conseqüentemente em maior influxo de leucócitos local. Diante disto, é
plausível sugerir que o aumento exacerbado da atividade da MPO e, portanto, do
influxo de neutrófilos induzido pelos poluentes em brônquios de ratos depletados
de neuropeptídeos se deu em conseqüência do aumento da regulação gênica de
algumas quimiocinas e citocinas por mastócitos. Em segunda instância, é
conhecido que a ausência de neuropeptídeos inibitórios (ex.: somatostatina)
compromete um mecanismo regulatório (feedback negativo) importante sobre a
função dos mastócitos. Assim, sem este controle inibitório sobre os mastócitos,
estas células, já em grande quantidade, tornam-se alvos da ação de agentes
endógenos e exógenos, como os poluentes. Por outro lado, estudos in vitro e in
vivo demonstraram que a exposição de animais e humanos ao MP do diesel
aumentou per se a produção de quimiocinas (IL-8 e MIP) e citocinas (IL-1, IL-4,
IL-5, GM-CSF e MIP-1α) em células inflamatórias e epiteliais (YANG et al., 1997;
BOUTHLLIER et al., 1998; BAYRAM et al., 1998; STEERENBERG et al., 1998;
SHI et al., 1996; TAKANO et al., 1997, 1998; ICHINOSE et al., 1998; OHTOSHI et
al., 1998).
Conforme observado anteriormente, a utilização da capsaicina como
ferramenta farmacológica para avaliar o papel dos neuropeptídeos gera dados
conflitantes, visto que tanto a redução quanto amplificação da inflamação foi
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demonstrada em diferentes modelos experimentais. Em continuidade ao presente
estudo, a elucidação do mecanismo da resposta inflamatória neurogênica
induzida pelos poluentes via receptores de taquicininas (NK1 e NK2) e/ou ainda
vanilóides (TRPV1) foi posteriormente avaliada pela análise da expressão (via
RNA) destes receptores nas células do brônquio principal de ratos expostos aos
poluentes. Os animais saudáveis expostos aos poluentes exibiram um aumento
significativo da expressão (RNAm) dos receptores TRPV1 e de taquicininas (NK1
e NK2), quando comparado com o grupo controle. É possível que tal aumento seja
resultante da maior produção e/ou liberação das taquicininas (substância P e
NKA) de fibras sensoriais estimuladas pelos poluentes via ativação (direta ou
indireta)

dos

receptores

TRPV1.

Reforçando

esta

sugestão,

JOOS

e

colaboradores (2001) observaram que nas vias aéreas de pacientes com asma,
os níveis de taquicininas estavam elevados e, estes, estavam sempre associados
ao aumento na expressão dos receptores NK1 e NK2 de taquicininas.
Neste estudo, a redução da expressão gênica dos receptores TRPV1 e NK1
e NK2 de taquicininas foi evidente no brônquio dos animais tratados com os
poluentes e destituídos de fibras C pelo tratamento neonatal com capsaicina.
Segundo Watanabe et al. (2006), uma grande heterogeneidade de fibras nervosas
(axônios) reativas aos receptores TRPV1 foi encontrada em regiões das vias
aéreas de cobaias, incluindo a traquéia e o brônquio principal. O fato de que nos
animais previamente tratados com capsaicina, a reatividade positiva aos
receptores TRPV1 e atividade constritora em reposta à capsaicina foram abolidas
na traquéia e brônquio principal destes animais, reforça nossos achados,
indicando, portanto, que os poluentes em estudo estimulam diretamente os
receptores TRPV1 in vivo. De fato, recente estudo in vitro revelou que a 1,2-NQ
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causou per se contração da traquéia de cobaia, sendo este efeito inibido por
bloqueadores de canais de Ca2+ ou capsazepine, um bloqueador inespecífico do
receptor TRPV1 (KIKUNO et al., 2006). Segundo estes autores, o mecanismo de
contração traqueal induzido pela 1,2-NQ é primariamente dependente da
fosforilação da proteína tirosina quinase, a qual estimula o receptor TRPV1,
resultando em maior influxo do Ca2+ na célula muscular e, por fim, a contração.
Partindo do pressuposto que a substância P é uma forte candidata na
regulação de algumas doenças pulmonares (ex.: asma) (CHANCELLORFREELAND et al., 1995; DE SWERT et al., 2004), decidiu-se por fim investigar a
atividade fagocítica dos macrófagos obtidos de animais saudáveis e depletados
de neuropeptídeos expostos aos poluentes. O macrófago é uma célula abundante
do tecido broncoalveolar e também a principal célula diferenciada do sistema
fagocítico mononuclear envolvida na defesa do organismo contra partículas
inaladas e microorganismos.
O presente resultado mostrou que a mistura de poluentes estimulou, de
maneira significativa, a fagocitose do polissacarídeo zimosan opsonizado com
soro de ratos (via receptores C3b do sistema complemento). Estes dados
sugerem que em pulmões de ratos saudáveis, os efeitos destes poluentes foram
evidentes e se instalaram rapidamente. Curiosamente, em macrófagos de ratos
depletados de neuropeptídeos, a produção de citocinas bem como a formação de
fagossomos devido ao engolfamento de partículas de zimosan e o aumento de
corpos celulares destas células pela emissão de prolongamentos citoplasmáticos
(alterações morfológicas) foram mais acentuados, quando comparado aos efeitos
nos ratos saudáveis tratados com os poluentes. Independentemente da exposição
aos poluentes, foi possível observar que em ratos depletados de neuropeptídeos
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a

atividade

fagocítica

dos

macrófagos

alveolares

destes

animais

foi

estatisticamente diferente (maior) do que nos animais saudáveis que receberam o
veículo dos poluentes.
Concomitantemente, a análise das concentrações de várias citocinas na
suspensão de macrófagos pelo teste de Elisa revelou que em ratos saudáveis, os
poluentes (na ausência do zimosan) não causaram aumento significativo nos
níveis de citocinas pró-inflamatórias. Ao contrário, em animais deprivados de
fibras C, a mistura dos poluentes causou um aumento significativo nas
concentrações de IL-1β. Por outro lado, após o segundo desafio dos fagócitos
com o zimosan, um aumento significativo na concentração de IL-1β foi observado
na suspensão dos macrófagos dos animais saudáveis ou pré-tratados com
capsaicina que receberam a mistura dos poluentes. Estes dados são indicativos
de que a degeneração de fibras sensoriais e a conseqüente depleção de
neuropeptídeos endógenos, principalmente as taquicininas, nas vias aéreas de
ratos influenciaram a responsividade dos macrófagos alveolares e produção de
citocinas per se bem como frente aos poluentes em estudo.
Por outro lado, apesar de indícios experimentais sugerirem que outros
agentes químicos, tais como espécies reativas de oxigênio, etanol e sulfeto de
hidrogênio ativam receptores TRPV1 (veja revisão, GEPPETTI et al., 2006), a
geração de radicais livres e espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, não parece
exercer um papel importante na resposta inflamatória aguda induzida pelas PED e
1,2-NQ em vias aéreas de ratos, uma vez que níveis significantes destas
moléculas não foram encontrados na suspensão de macrófagos ou nos
homogenatos dos brônquios dos animais.
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Em suma, os resultados apresentados neste estudo nos permitem concluir
que o aumento na produção e/ou liberação endógena de mediadores inflamatórios
como as citocinas e taquicininas, modula grandemente a resposta inflamatória
induzida

pelos

poluentes

ambientais

PED

e

1,2-NQ,

cujo

processo

autofarmacológico é intensificado nos animais destituídos de fibras nervosas
sensoriais. Isto se deve, em parte, ao fato de que nestes animais, a ausência de
neuropeptídeos (possivelmente as taquicininas) resultou em aumento da atividade
funcional dos macrófagos juntamente com a produção de citocinas próinflamatórias por estas células e, possivelmente, por mastócitos pulmonares
residentes. Estas evidências contribuem com um crescente argumento de que a
perda da sinalização aferente taquicininérgica e, provavelmente, da somatostina
leva à piora do quadro inflamatório induzido por substâncias irritantes, incluindo os
poluentes PED e 1,2-NQ.
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1

CONCLUSÕES
A injeção i.tr. de diferentes doses das PED ou 1,2-NQ evocou
extravasamento plasmático (edema), de maneira dose-dependente, mas não
promoveu influxo de leucócitos (atividade da MPO) na traquéia e brônquio
principal de ratos;

2

Na menor dose, as PED não causaram edema significativo nas vias aéreas,
mas associadas ao composto 1,2-NQ, causou efeito aditivo, sugerindo que a
inflamação (edema e influxo de neutrófilos) induzida pelo MP do diesel é
altamente influenciada pela presença da 1,2-NQ;

3

A exposição aguda de ratos à mistura de poluentes estimulou a fagocitose
por macrófagos via receptor de complemento (C3b) bem como aumentou a
produção de IL-1β por tais células.

4

A inflamação induzida pelos poluentes nas vias aéreas de ratos não
envolveu, no período avaliado, a participação do NF-κB ou espécies reativas
de oxigênio e nitrogênio, mas foi modulada por neuropeptídeos, maior
produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e expressão de
receptores TRPV1 e taquicininas (NK1 e NK2);

5

O edema induzido pelos poluentes foi reduzido nas vias aéreas de animais
pré-tratados com capsaicina ou por bloquadores de receptores NK1 e NK2,
sugerindo que estes poluentes estimularam diretamente as fibras C
presentes nas vias aéreas, levando à liberação de substância P e NKA,
responsáveis pelo edema. Já a fagocitose por macrófagos e a atividade da
MPO no brônquio frente aos poluentes foi exacerbada em ratos pré-tratados
com capsaicina;

6

No conjunto, os resultados deste estudo levam à conclusão de que na
ausência da sinalização aferente taquicininérgica, embora tenha ocorrido
redução do edema, houve uma piora do quadro inflamatório (fagocitose e
influxo de neutrófilos) nas vias aéreas dos animais frente aos poluentes PED
e 1,2-NQ. Esta piora pode ser atribuída à maior na gênese de citocinas próinflamatórias, levando ao influxo de neutrófilos nas vias aéreas bem como
exacerbação da atividade funcional dos macrófagos alveolares.
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