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RESUMO

SILVA LEF. O papel das proteínas SOCS e STAT na diferenciação das células
T CD4+ naive no desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) em modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo; 2019.

O tabagismo é considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento da
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), entretanto outros fatores
intrínsecos ao indivíduo, bem como o papel da imunidade inata e adaptativa
estão envolvidos na sua patogênese. Em estudo prévio, foi demonstrado que a
diminuição da densidade de células T regulatórias (Treg) associada à
diminuição da densidade de células positivas para interleucina (IL) -10 e TGF-β
em indivíduos fumantes com obstrução comparados aos fumantes sem
obstrução poderia ser um dos mecanismos envolvidos na progressão da DPOC.
Considerando o papel das proteínas intracelulares STAT (do inglês “Signal
Transducers and Activators of Transcription”) e SOCS (do inglês “Supressor of
Cytokine Signaling”) na diferenciação das células TCD4+ naive, pretende-se
com este estudo avaliar o papel das proteínas SOCS e STAT no
desenvolvimento da DPOC em modelo experimental de exposição à fumaça de
cigarro. Camundongos C57BL/6 foram expostos à fumaça de cigarro (duas
vezes ao dia, 30 minutos/ 5 dias por semana/ durante 3 e 6 meses), e os
animais controle foram mantidos em ar ambiente nos mesmos períodos. Foi
avaliado pela técnica de ELISA os níveis de IL-6, IL-10, IL-17 e TGF-β. Foi
feita a quantificação da densidade de células positivas para Treg, IL-17, STAT3
e STAT5 totais e fosforiladas, SOCS1 e SOCS3 no parênquima e nas áreas
peribroncovasculares por imuno-histoquímica, assim como, foi realizada a
dupla marcação por esta técnica para a visualização de SOC1 e 3 nas células
STAT3 e 5 fosforiladas. Por immunoblotting, foi feita a expressão relativa de
STAT3 e STAT5 totais e fosforiladas; SOCS1 e SOCS3. Foi observado um
alargamento dos espaços alveolares associado a um perfil de resposta Th17
caracterizado pelo aumento de SOCS1 com concomitante redução de SOCS3
desde o terceiro mês de exposição à fumaça de cigarro. O aumento, tanto na
densidade de células positivas para IL-17 como da expressão desta
interleucina foi observado somente no sexto mês. As células positivas para
Treg, STAT5 e sua forma fosforilada, assim como a expressão de IL-10 e de
TGF-β apresentaram redução no terceiro mês, das quais apenas STAT5, IL-10
e TGF-β se mantiveram reduzidas até o final do protocolo. Nossos resultados
corroboram com os achados clínicos e experimentais prévios, reforçando a
importância do equilíbrio da resposta Th17/Treg. Além disso, este é o primeiro
estudo que fez uma análise temporal e comparativa entre diferentes
compartimentos das proteínas SOCS e STAT, demonstrando que desde o
início do desenvolvimento da doença a sinalização intracelular para a resposta
Treg e liberação de IL-10 foram comprometidas, propiciando uma resposta
inflamatória e progressão da DPOC.

Descritores: Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tabagismo; Fatores de
transcrição STAT; Proteínas supressoras da sinalização de citocina; Célula T-
auxiliar; Imunidade adaptativa.
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ABSTRACT

Silva LEF. The role of the SOCS and STAT proteins on differentiation cells T
CD4+ naive in the development of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) in a cigarette smoke-induced model [dissertation]. Sao Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019.

Smoking is considered the main risk factor for the development of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD); however, other individual intrinsic
factors, as well as the role of innate and adaptive immunity are involved in their
pathogenesis. In a previous study, it was demonstrated that decreasing
regulatory T (Treg) cell density associated with decreasing in IL-10 and TGF-β
positive cells density in obstructed smokers compared to smokers without
obstruction could be involved in the COPD progression. Considering the role of
the Signal Transducers and Activators of Transcription (STAT) and SOCS
(Suppressor of Cytokine Signaling) proteins in the differentiation of naive CD4+
T cells, this study aims to evaluate the mechanisms involved in this
differentiation, especially for Th17 cells and Treg cells, considering the role of
SOCS and STAT in these events. Methods: For induction of pulmonary
emphysema, C57BL/6 mice were exposed to cigarette smoke (twice daily/ 30
minutes / 5 days per week/ for 3 and and 6 months), and control groups were
remained exposed to filtered air at the same times. By ELISA technique were
evaluated the IL-6, IL-10, IL-17 and TGF-β. Positive cells for Treg, IL-17,
STAT3 and STAT5 total and phosphorylated, SOCS1 and SOCS3 were
quantified in the parenchyma and peribroncovascular areas by
immunohistochemistry, and in addition, double labeling was performed by this
technique for visualization of SOC1 and 3 in phosphorylated STAT3 and 5 cells.
By immunoblotting, the relative expression of total and phosphorylated STAT3
and STAT5; SOCS1 and SOCS3 was made. We observed an increase in
alveolar enlargement associated with a Th17 profile response characterized by
the increase of SOCS1 with a concomitant reduction of SOCS3 from the third
month of exposure to cigarette smoke. The increase of both the density of IL-17
positive cells and expression of this interleukin was observed only in the sixth
month. The positive cells for Treg, STAT5 and their phosphorylated form, as
well as IL-10 and TGF-β expression decreased in the third month, of which only
STAT5 positive cells, IL-10 and TGF-β remained reduced until the end of the
protocol. Our results corroborate with previous clinical and experimental
findings, reinforcing the importance of the Th17/Treg balance in the
development of COPD. In addition, this is the first study to perform a temporal
and comparative analysis between different compartments of the SOCS and
STAT proteins, demonstrating that since the beginning of disease development
the intracellular signaling for Treg response and IL-10 release has been
compromised, provinding and inflammatory response and progression of COPD.

Descriptors: Pulmonary disease, chronic obstructive; Cigarette smoking; STAT
transcription factors; Supressor of citokyne signaling proteins; T-lymphocytes;
Adaptative immunity.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença evitável e

tratável, caracterizada pela persistente limitação do fluxo aéreo geralmente

progressiva, associada a uma resposta inflamatória crônica nas vias aéreas e

nos pulmões, a partículas ou gases nocivos (1).

As principais manifestações clínicas da DPOC são a bronquite crônica

e o enfisema pulmonar. A bronquite crônica é caracterizada pela obstrução das

pequenas vias aéreas e presença de tosse com duração superior a três meses

por mais de dois anos consecutivos. No enfisema pulmonar, se observa o

alargamento dos espaços aéreos distais com destruição do parênquima

pulmonar, perda da elasticidade pulmonar e obstrução de pequenas vias

aéreas sem evidência de fibrose (2, 3).

A DPOC é considerada uma importante causa de morbidade e

mortalidade mundial e estima-se que em 2030 seja considerada a terceira

principal causa de morte. Em torno de 11,7% dos portadores dessa doença em

2010 tinham idade superior a 30 anos em todo o mundo (4). No Brasil, as

maiores taxas de mortalidade por DPOC encontram-se nas regiões Sul e

Sudeste (5).

1.2. Fatores de risco para o desenvolvimento da DPOC

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo ainda

é o principal fator de risco para o desenvolvimento da DPOC (1, 6). Em vários

países, a DPOC também está relacionada à inalação de poluentes decorrentes

da queima de combustíveis fósseis e a exposições inalatórias ocupacionais a

poeiras e gases tóxicos. Entretanto, nem todos os tabagistas desenvolvem

DPOC clinicamente significativa, o que sugere que há outros fatores intrínsecos

ao indivíduo envolvidos na sua patogênese (1).

Um dos fatores de risco genético para o desenvolvimento da DPOC e

consequente destruição progressiva e irreversível do pulmão é a deficiência

hereditária de alfa-1 antitripsina (α1–AT), uma antiprotease de elastase

neutrofílica produzida naturalmente pelo corpo (7).
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Segundo o GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) (1)

atualizado em 2019, a DPOC pode ser classificada em quatro estágios

baseados tanto nos sintomas apresentados pelos pacientes (tosse crônica e

produção de escarro), quanto nos parâmetros espirométricos escolhidos para a

avaliação da limitação ao fluxo aéreo. Entre estes parâmetros, o mais utilizado

é o VEF1: volume expirado forçado no primeiro segundo, bem como a razão

entre esta variável e a CVF (capacidade vital forçada): VEF1/CVF. Valores

desta razão, em espirometria pós broncodilatador, menores que 0,70

caracterizam a presença de limitação ao fluxo aéreo.

1.3. Fisiopatologia da DPOC

A principal característica da DPOC é o desenvolvimento de uma

resposta inflamatória crônica à inalação de fumaça de cigarro ou outras

partículas nocivas (1). Diversos mediadores inflamatórios atraem células

inflamatórias específicas para diferentes partes do pulmão, onde mudanças

estruturais ocorrem à medida que se repete o processo de lesão e reparo (8).

Essa resposta favorece a destruição do parênquima pulmonar, uma

vez que os mecanismos normais de reparo e defesa são prejudicados (1). Além

disso, estes eventos promovem a perda das vias aéreas pequenas e podem

contribuir com a limitação do fluxo aéreo. Importante ressaltar que as

alterações das vias aéreas aumentam com a gravidade da doença e após a

cessação do tabagismo, esse quadro ainda persiste (9). Para Barnes (2016) (8)

a inflamação sistêmica pode ter um papel relevante nas múltiplas

comorbidades encontradas em pacientes com DPOC.

1.4. Mecanismos para o desenvolvimento da DPOC: papel da imunidade
inata e adaptativa para a progressão da doença

Embora a maior parte dos fumantes apresente evidências de algum

processo inflamatório pulmonar, somente parte destes apresentará uma

resposta inflamatória amplificada, sendo que os mecanismos envolvidos neste

processo ainda estão pouco descritos (10). Acredita-se que a progressão da

DPOC esteja relacionada à mudança da imunidade inata (inespecífica) para a

imunidade adaptativa (adquirida) (11, 12).
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A resposta imune inata compreende a primeira linha de defesa

pulmonar que atua de maneira rápida e não específica, em resposta aos

componentes irritantes da fumaça do cigarro, ao estresse celular e à lesão

tecidual. Esta resposta é fornecida pela barreira epitelial, pelo transporte

mucociliar, pelos fatores humorais e por células como macrófagos, células

dendríticas, monócitos, neutrófilos, e mastócitos (13).

A exposição à fumaça de cigarro promove lesão de células epiteliais e

consequente liberação de produtos derivados desta destruição, os quais irão se

ligar aos receptores de membrana Toll (Toll Like Receptors - TLR) no epitélio,

induzindo as células epiteliais remanescentes a produzirem mediadores

inflamatórios (14).

Esta sequência de eventos acarreta na maturação das células

dendríticas (apresentadoras de antígenos) e a migração destas células para os

órgãos linfóides, onde, se as condições forem favoráveis, ocorrerá a ativação

de células T. A resposta imune adaptativa manifesta-se quando há uma falha

no mecanismo imunorregulador ou uma deficiência na tolerância do sistema

imune, e resulta na progressão e consequente agravamento da DPOC (15).

A imunidade adaptativa mediada por células T está fortemente

envolvida na inflamação das vias aéreas durante o desenvolvimento da DPOC

(13). Em pacientes com DPOC grave, além do aumento de linfócitos T CD4+ e

CD8+ (16, 17) ocorre também o aumento de células B (18), as quais continuam

aumentadas mesmo após anos de abandono do tabagismo.

1.4.1 Linfócitos T CD8+ e CD4+

Se o processo inflamatório causado pela exposição à fumaça de

cigarro não for controlado, as células dendríticas irão expressar altos níveis de

proteínas como as do complexo-histocompatibilidade classe II (MHC-II) e

moléculas como CD80 e CD86. Na região dos folículos linfóides ocorrerá a

apresentação dos antígenos as células T promovendo a ativação, diferenciação

e migração de linfócitos T CD4+ e CD8+ para o trato respiratório (19).

Existem pelo menos dois tipos de linfócitos T CD4+ efetores em

pulmões de pacientes com DPOC: os T helper 1 (Th1) e os T helper 17 (Th17)
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(16, 20). Os linfócitos Th1 de pacientes enfisematosos secretam maiores

quantidades de interferon-γ (IFN-γ) quando comparados aos controle (16). Já

as células Th17 estão envolvidas na progressão e exacerbação da destruição

alveolar pela liberação de interleucina (IL) -17 (13, 21, 22).

1.4.2 Células T regulatórias (Treg)

O controle da proliferação e migração de células T para o trato

respiratório é mediado por subtipos de linfócitos T CD4+, que são as células T

regulatórias (Treg), as quais apresentam funções imunorregulatórias, inibindo a

autoimunidade e suprimindo a inflamação. Esse efeito imunossupressor ocorre

devido à produção de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 e o fator de

crescimento transformador-β (TGF-β) (13).

Cosio e colaboradores (2009) (15) propõem que a progressão da

DPOC e a gravidade desta doença são determinadas tanto pela habilidade das

células dendríticas em estimularem as células T, quanto através dos

mecanismos imunorregulatórios dependentes das células Treg.

Lee e colaboradores (2007) foram uns dos primeiros autores que

propuseram que a redução de células Treg estava associada à progressão da

DPOC. Em seu estudo foi observada em pulmão de pacientes com DPOC uma

redução de expressão nos níveis de RNAm para FOXP3 (fator de transcrição

das células Treg), bem como menor expressão de IL-10, uma interleucina de

caráter anti-inflamatório produzida predominantemente pelas Treg, reforçando

a teoria de uma menor resposta regulatória em pacientes com DPOC (11).

Em estudo anterior desenvolvido por nosso grupo, foi observada uma

redução de IL-10 em vias aéreas pequenas e grandes dos indivíduos fumantes

obstrutivos, quando comparados aos fumantes sem obstrução e não fumantes,

sugerindo a importância das Treg no controle do processo inflamatório mediado

pela produção de IL-10 (23).

Na literatura, alguns estudos sugerem o papel das células Treg via

liberação de IL-10 no controle desta resposta imunológica em pacientes com

DPOC. Entretanto, são poucos os estudos que correlacionam o papel das

células Treg e da produção de IL-10 por estas células na regulação da resposta

imune adaptativa. Acredita-se que as células Treg são importantes para a
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regulação da resposta inflamatória na tentativa de suprimir a resposta a

auto-antígenos e sua ausência em outros compartimentos pulmonares não

permite que esse mecanismo tenha sua função completa, o que favorece a

inflamação persistente e contribui para a perpetuação da doença (13).

1.4.3. Transdutores de sinal e ativadores de fator de transcrição e os
Supressores de sinalização para citocinas: STAT e SOCS

A diferenciação das células T depende de estímulos microambientais

produzidos pela liberação de citocinas que atuam na mediação extracelular e

são responsáveis por transmitir sinais entre as células e desta forma promover

a manutenção de alguns processos inflamatórios e progressão de doenças

como descrito acima. Estes sinais são recebidos por subunidades de

receptores intracelulares associados às proteínas do tipo Janus quinases (JAK)

(24), conforme mostrado na Figura 1.

A ativação das JAK promove a propagação destes sinais para o meio

intracelular para promover um perfil de transcrição correto de determinadas

proteínas através da ativação das STAT (do inglês Signal Transducers

and Activators of Transcription) (25). Esta complexa cascata de transmissão de

sinais intracelulares é responsável pela manutenção da homeostase destas

células resultando em sua proliferação, diferenciação e sobrevivência como é o

caso da diferenciação das células T CD4+. Muitas doenças resultam das

alterações nestes processos de sinalização e transdução de sinais (26).

Ainda a respeito do processo de homeostase celular, existem as

proteínas supressoras da sinalização JAK/STAT, do inglês “Supressor Of

Cytokine Signaling”, denominadas SOCS. São pequenas proteínas

intracelulares que desempenham um importante controle das respostas

celulares às diferentes citocinas e fatores de crescimento (27-30).
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Figura 1. Estrutura e função das proteínas SOCS.
Fonte: Yoshimura e colaboradores (2012) (24).

1.4.3.1 O papel das proteínas SOCS e STAT na diferenciação das
células T CD4+ naive

A diferenciação de células T CD4+ naive depende da ativação de

citocinas específicas como descrito na Figura 2, determinando os diferentes

subtipos celulares: Th1, Th17 e Treg.

Até hoje já foram descritos 7 tipos de proteínas supressoras (SOCS)

(26), todavia as mais descritas são as SOCS1 e SOCS3, as quais estão

envolvidas na diferenciação das células T CD4+ naive (24).

Para resposta Th1, se observa a diminuição da SOCS1 e aumento de

SOCS3. A SOCS3 está envolvida com a inibição da STAT3, o que acarreta

inibição de resposta Th17. Mas também promove inibição de resposta Th1 por

suprimir a ativação de STAT4 via IL-12 ou via aumento da produção de IL-10 e

TGF-β (31) (Figura 2).

Para a resposta Th17, observa-se menor expressão de SOCS3 e

aumento da expressão de SOCS1, a qual inibe resposta Th1 via supressão de

IFN-γ (Figura 2).

O desvio de resposta para diferenciação em células Treg se deve a

ativação da STAT5, a qual está envolvida diretamente com aumento da

expressão de FOXP3. Embora a deleção de SOCS1 promova o aumento de



21

células Treg, estas células apresentam piora na função e expressão de

citocinas (32). Entretanto, em presença de SOCS1 há menos células Treg, mas

com as funções celulares preservadas (33) (Figura 2).

 

Figura 2. Papel das proteínas STAT e SOCS na diferenciação das células T CD4+
Fonte: Yoshimura e colaboradores (2012) (24).

1.4.3.2. A ativação das STAT na progressão da DPOC

Considerando o importante papel das STAT na persistência dos

processos inflamatórios, incluindo os envolvidos na progressão da DPOC,

existe um interesse no desenvolvimento de inibidores da cascata de reações

JAK-STAT como alternativa terapêutica para o tratamento da DPOC (34).

Entretanto, ainda pouco se sabe sobre o papel das STAT na progressão da

DPOC.

Yew-Booth e colaboradores (2015) (34) avaliaram por western blotting

tecidos de indivíduos não fumantes, fumantes sem presença de obstrução e

fumantes com obstrução (DPOC), obtidos em cirurgias de transplantes. Os

resultados demonstraram um aumento das proteínas fosforiladas STAT1 e

STAT3 nos indivíduos fumantes sem e com obstrução comparados aos não

fumantes, embora este aumento tenha sido estatisticamente significativo

somente no grupo com DPOC.

Outro estudo na literatura demonstra uma forte associação entre os

níveis de IL-6 e enfisema. Ruwanpura e colaboradores (2014) (35)

demonstraram em camundongos que a IL-6 esteve mais associada ao
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desenvolvimento do enfisema do que a presença de STAT3. Isto se deve ao

fato da IL-6 promover o desenvolvimento do enfisema por aumentar a apoptose

celular e consequente aumento da liberação de radicais livres e estresse

oxidativo e as STAT3 estarem associadas apenas ao aumento da migração de

células inflamatórias para o pulmão.

A IL- 6 desempenha um papel fundamental na diferenciação celular de

T CD4+ naive em Th17 via STAT3 para a expressão de IL-17, que contribui

para a progressão da inflamação no parênquima pulmonar (35). Este aumento

de STAT3 juntamente com os níveis elevados de IL-6 demonstrados tanto em

amostras de escarro quanto em amostras de tecidos de pacientes DPOC já foi

visto em trabalhos prévios (36, 37).

Além desses estudos que destacam a importância das STAT1 e STAT3

na DPOC, Di Stefano e colaboradores (2004) (38) pela da técnica de

imuno-histoquímica, demonstraram a presença de outro tipo de STAT: as

STAT4, que estavam aumentadas em tecidos de fumantes com e sem

obstrução comparados a não fumantes.

Com relação as STAT5, os achados de Zhao e colaboradores (2018)

(39) demonstraram com a utilização de uma substância tradicional na medicina

chinesa, chamada Bufei Yishen formula (BYF patente ZL201110117578.1), o

restabelecimento dos níveis de STAT5 em modelos experimentais com DPOC.

No estudo foi observado um aumento de IL-10 e de FOXP3, que promoveu

uma redução nas citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-17, IL-1 e TNF-α. A

fosforilação de STAT3 também foi inibida e consequentemente a diferenciação

das células Th17. Dessa forma, a progressão da doença foi suprimida e o

equilíbrio entre Th17/Treg foi restaurado.

1.4.3.3. O papel das SOCS na DPOC

Também são poucos os estudos na literatura descrevendo o papel das

SOCS na progressão da DPOC e parte destes demonstra o uso de diferentes

tratamentos com medicamentos em cultura de células e em modelos

experimentais para o aumento da expressão das SOCS3 (40, 41).

Nasreen e colaboradores (2014) (41) demonstraram que o tratamento

com Propionato de Fluticasona e Salina em cultura de células epiteliais de
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pacientes com DPOC promoveu o aumento de SOCS3, sugerindo um novo

mecanismo deste medicamento para induzir um efeito anti-inflamatório.

Em um estudo prévio, esse mesmo grupo demonstrou em cultura de

células epiteliais de pacientes que apresentavam rinite alérgica e em modelo

experimental de inflamação alérgica crônica de vias aéreas, o mesmo efeito no

aumento para expressão de SOCS3, com consequente ação anti-inflamatória

(40).

Por outro lado, Springer e colaboradores (2013) (42) demonstraram

uma diminuição da expressão de SOCS3 em biópsias de pulmões de pacientes

com DPOC, sugerindo o papel do desequilíbrio entre os supressores de

citocinas (SOCS) e as citocinas para a progressão da DPOC.

1.5. Desenvolvimento de modelos experimentais para o estudo da
fisiopatologia da DPOC

Tendo em vista o melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na

fisiopatologia da DPOC, das mudanças funcionais e dos efeitos de possíveis

fármacos como novos tratamentos, torna-se importante o desenvolvimento e

estudo de modelos experimentais que mimetizem a doença em humanos, pois

estes estudos podem ser realizados “in vivo”. Entretanto, é de extrema

importância se considerar as vantagens e desvantagens da utilização de cada

um destes modelos, uma vez que são modelos não espontâneos da doença e

que até o momento não se encontrou um modelo experimental ideal que

mimetize por inteiro o fenótipo da doença. Atualmente, os modelos mais

utilizados para indução do enfisema são os que utilizam administração de

proteases ou inalação de gases tóxicos, como a fumaça de cigarro.

1.5.1 Modelo de DPOC induzido por exposição à fumaça de cigarro

A exposição à fumaça de cigarro é o modelo considerado mais próximo

do observado em humanos, uma vez que o cigarro é a principal causa de

desenvolvimento de DPOC. Nestes estudos, os animais são expostos à fumaça

de cigarro, diariamente, em sistemas nos quais os animais permanecem com o

corpo todo ou somente o nariz exposto à fumaça de cigarro (43).
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A grande vantagem desse modelo, é que além do enfisema ser

provocado pelo mesmo agente causador da doença em humanos, é possível

produzir a lesão tecidual característica do enfisema pulmonar, remodelamento

das vias aéreas e em algumas espécies, o remodelamento vascular e

hipertensão pulmonar (43).

No entanto, a lesão tecidual observada é considerada inferior a

observada nos modelos que utilizam a instilação de proteases e em humanos

com enfisema e, no momento em que se encerra a exposição destes animais à

fumaça de cigarro, não existe a progressão da doença, ao contrário do que é

observado em humanos (44).

Outro importante fator a ser levado em consideração, é o longo tempo

de exposição à fumaça de cigarro requerido para a indução do enfisema

pulmonar. Wright e colaboradores (2008) (43) encontraram desenvolvimento de

enfisema em camundongos em 6 meses de exposições diárias. No entanto,

Valença e colaboradores (2004) (45) demonstraram presença de lesão do

parênquima em 2 meses de exposições diárias (3X ao dia), porém a avaliação

do intercepto linear médio, que contempla o alargamento dos espaços aéreos

distais, demonstrou uma lesão tecidual menor do que a obtida em modelos de

exposição de seis meses ao fumo Experimentos prévios em nosso laboratório

demonstraram que a exposição crônica duas vezes ao dia durante 3 meses,

provocou enfisema em camundongos (46, 47).

Apesar disso, estudos ainda demonstram que o modelo de exposição à

fumaça de cigarro é o modelo mais indicado para avaliar o efeito de

medicamentos e terapias, além do desenvolvimento da doença (43, 48).
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1.6. Justificativa do estudo

Embora o desequilíbrio Th17/Treg já esteja bem descrito na

patogênese da DPOC, o papel da expressão de STAT e SOCS na

diferenciação das células T nas diferentes fases do desenvolvimento dessa

doença é pouco compreendido.

Desta forma, pretende-se com este estudo avançar no entendimento

do papel das SOCS e das STAT nessa diferenciação, em modelo experimental

de exposição à fumaça de cigarro.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Avaliar o papel das proteínas SOCS e STAT no desenvolvimento da

DPOC em modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro.

2.2. Objetivos Específicos

 Avaliar o papel das citocinas envolvidas na diferenciação dos subtipos

de linfócitos T CD4+: Th17 e Treg;

 Avaliar e comparar a expressão das proteínas SOCS1, SOCS3, STAT3

e STAT5 totais e fosforiladas em diferentes compartimentos

pulmonares: parênquima e espaço peribroncovascular.

 Demonstrar as células positivas para estas proteínas nos subtipos de

linfócitos citados.
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3. MÉTODOS

3.1. Animais

Foram utilizados camundongos C57BL/6 machos, com idade entre 6-8

semanas e peso médio de 20-25g, provenientes do Biotério Central da

Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Importante destacar que este estudo

foi previamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)

da FMUSP, protocolo nº 070/16.

Os animais receberam os cuidados necessários de acordo com o “Guia

de cuidados e uso de animais de laboratório” (NIH publication 85-23, revisado

em 1985) e com a Lei Arouca (Lei 11.794 de 8 de outubro de 2008), sendo

acondicionados em baias específicas para camundongos (aproximadamente 8

animais/baia) com as medidas de 425 X 266 X 185 mm, no Biotério do

Laboratório de Terapêutica Experimental. Foram alimentados e hidratados

ad libitum e mantidos em ciclo claro-escuro de 12 horas em temperatura

ambiente de 20±2oC, por um profissional treinado e capacitado.

3.2. Modelo de exposição à fumaça de cigarro

Os animais foram expostos à fumaça de cigarro em uma câmara de

inalação (28L/min), com duas entradas (para ar e fumo), uma saída e um

ventilador, para aumentar a mistura entre o ar e a fumaça dentro da caixa. O

fluxo de ar sintético na primeira entrada foi de 2 L/min, e a segunda entrada

recebeu um fluxo de ar sintético, que passa através de um Sistema Venturi

ligado a um cigarro aceso, aspirando a fumaça do cigarro e conduzindo-a para

dentro da caixa. A taxa de fluxo de ar nesta segunda entrada pode ser alterada

fornecendo mais ou menos mistura de fumo para a caixa. Foi definida a taxa de

fluxo de 1,5 L/min, o que produziu níveis de CO variando de 250 a 350 ppm

(partes por milhão). A concentração de carboxihemoglobina em camundongos

expostos ao fumo foi mantida a 10% (± 1,3). Os camundongos expostos à

fumaça do cigarro foram mantidos na caixa durante 30 minutos, duas vezes por

dia, 5 dias por semana, durante 3 ou 6 meses e foram utilizados de 10 à 12

cigarros comercialmente filtrados por exposição (0,8 mg de nicotina, 10 mg de

alcatrão e 10 mg de monóxido de carbono por cigarro) com concentração de
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material particulado total (MPT) de 354,8 ± 50,3 μg/m3 por dia. 45. Os animais

dos grupos controle permaneceram no biotério e foram expostos ao ar filtrado

durante o período de estudo.

 

Figura 3. Esquema ilustrativo da caixa de exposição à fumaça de cigarro.
Fonte: Toledo e colaboradores (2012) (49).

3.3. Grupos experimentais

Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais de acordo

com o tempo de exposição:

 Grupo Controle (C3): Animais mantidos ao ar filtrado por 3 meses;

 Grupo Fumo (F3): Animais expostos à fumaça de cigarro por 3 meses;

 Grupo Controle (C6): Animais mantidos ao ar filtrado por 6 meses;

 Grupo Fumo (F6): Animais expostos à fumaça de cigarro por 6 meses.

Foram utilizados 10 animais para cada grupo experimental, totalizando

40 animais.

Foram realizados dois protocolos de exposição, um para a coleta de

tecidos e marcações específicas para imuno-histoquímica e outro no qual foi

feita a coleta de tecido para processarmos as técnicas de Immunoblotting e

imuno-ensaio enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA).

Contabilizando os dois protocolos, utilizou-se o total de 80 animais.
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Importante destacar que não houve perdas neste protocolo

experimental e que a exposição nos dois tempos estudados se iniciou no

mesmo dia.

3.4. Coleta e processamento do tecido pulmonar para análises
histológicas

Todos os animais foram anestesiados com Thiopental (50 mg/kg, por

via intraperitoneal), eutanasiados através da transecção da aorta abdominal e

seus pulmões foram coletados.

Para as análises morfométricas, os pulmões foram fixados em

formaldeído (10%) infundidos através da traqueia sob pressão constante de 20

cmH2O por 24 horas, para posterior confecção de lâminas histológicas. Foram

confeccionadas lâminas em branco para imuno-histoquímica e lâminas coradas

com hematoxilina e eosina (H&E) para análise do intercepto linear médio (Lm).

Para as demais técnicas, o pulmão removido foi congelado em

freezer -80°C e somente descongelado no momento de realização das análises.

3.4.1. Avaliação do intercepto linear médio (Lm)

A quantificação do enfisema pulmonar foi realizada por meio da medida

do Lm, que consiste num índice do diâmetro médio dos espaços aéreos e

representa um marcador de distensão alveolar (50). Para a análise

morfométrica convencional foi utilizado o retículo de Weibel (1963) (51) de 100

pontos e 50 retas, com área conhecida (62.500 µm2, em aumento de 400X),

acoplado à ocular de um microscópio óptico comum, com o qual foram

realizadas as medidas de Lm de todos os grupos experimentais.

A quantificação do Lm foi obtida pela contagem do número de vezes que

as retas do retículo interceptaram as paredes alveolares, em aumento de 400X.

Foram analisados 20 campos aleatórios e não coincidentes no parênquima

pulmonar distal. Após obtidos os valores das médias dos campos para cada

lâmina, o Lm foi calculado pela seguinte equação:
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Lm = Ltotal/MI

Onde Ltotal é a somatória de todos os segmentos do reticulo, obtida

pela medida de cada segmento com uma régua do fabricante Zeiss (Carl Zeiss

Microscopy GmbH, Göttingen, Alemanha) em um microscópio com o retículo.

E MI é a média do número de vezes que as retas interceptam as paredes dos

alvéolos. Os valores de Lm são expressos em micrometros (cél/μm2).

 

Figura 4. Retículo de Weibel com 100 pontos e 50 retas utilizado para quantificação dos

parâmetros morfométricos. Fonte: Weibel (1963) (51).

3.4.2. Imuno-histoquímica

Para as reações de imuno-histoquímica, foi feita a desparafinização

dos cortes (em xilol quente a 60-65oC) e reidratação. Logo após, foi feita a

recuperação dos epítopos antigênicos sob alta temperatura em tampão citrato

10 mM (pH= 6,0) e os sítios inespecíficos foram bloqueados com peroxidase

endógena. A incubação das lâminas foi feita overnight a 4oC com o anticorpo

primário e posteriormente a incubação a 37oC com o seu respectivo anticorpo

secundário, das marcas Vector ABC Kit (Vector Laboratories, CA, USA) ou

Histofine Simple Stain MAX PO (Nichirei Biosciences, Tokyo, JPN). Para a

revelação, foi utilizado o cromógeno diaminobenzidina (DAB, Sigma, EUA) e

contra corados com hematoxilina de Harris (Merck KGaA, Darmstadt, GER).

Abaixo estão listados os anticorpos primários utilizados para as

reações de imuno-histoquímica. As diluições para cada anticorpo foram

determinadas em testes prévios seguindo as instruções do fabricante:
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Tabela 1. Descrição dos anticorpos utilizados para imuno-histoquímica.

MARCADOR CÓDIGO ISOTIPO DILUIÇÃO EMPRESA

SOCS1 ab211288 Mouse IgG 1:200
Abcam

(Cambridge, Reino Unido)

SOCS3 ab78341 Mouse IgG 1:200
Abcam

(Cambridge, Reino Unido)

STAT5 sc-836 Coelho IgG 1:750
Santa Cruz

(Dallas, Texas, USA)

P-STAT5 sc-12893 Cabra IgG 1:100
Santa Cruz

(Dallas, Texas, USA)

STAT3 D1B2J Coelho IgG 1:5000
Cell Signaling Technology

(Massachusetts, USA)

P-STAT3 D3A7 Coelho IgG 1:150
Cell Signaling Technology

(Massachusetts, USA)

FOXP3 ab54501 Coelho IgG 1:700
Abcam

(Cambridge, Reino Unido)

IL-17 ab79056 Coelho IgG 1:200
Abcam

(Cambridge, Reino Unido)

3.4.3. Dupla marcação por imuno-histoquímica

Para ilustrar a presença do fator de transcrição pSTAT5, fundamentais

para a diferenciação das Treg concomitante à expressão de SOCS3 foi

realizada a dupla marcação para esses mediadores em áreas

peribroncovasculares. Primeiro, as seções de tecido pulmonar foram coradas

com anti-pSTAT5 usando um procedimento de imunoperoxidase e cromógeno

DAB (Sigma, MO, EUA), como descrito acima. Em seguida, as secções foram

incubadas com anti-SOCS3 seguindo o protocolo equivalente e coradas

usando um procedimento de fosfatase imunoalcalina e um produto de reação

de cor vermelha (PermaRed / AP, Diagnostic BioSystems, Pleasanton, CA).

O mesmo procedimento foi feito para marcar as células positivas para

pSTAT5 (com anti-pSTAT5) com SOCS1 (com anti-SOCS1), assim como para

identificar o fator de transcrição pSTAT3 (com anti-pSTAT3) com as células

positivas para SOCS1 e SOCS3.
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Finalmente, a hematoxilina de Harris (Merck KGaA, Darmstadt, GER)

foi utilizada para contra corar o tecido. As imagens do pulmão foram

capturadas usando o microscópio OLYMPUS BX51 (Tokyo, Japão), pelo

software ImageJ (US National Institutes of Health) em aumento de 1000X para

a área peribroncovascular.

3.4.4. Análise Morfométrica
Após coradas em reação de imuno-histoquímica as lâminas com os

cortes de tecido pulmonar foram então escaneadas utilizando o Scanner Digital

para lâminas histológicas de alta resolução automatizado para amostras

histológicas para campo claro (Pannoramic Scan, 3D Histech, Budapeste,

Hungria). Para a análise digital com posterior seleção da área a ser estudada, e

análise morfométrica, foi utilizado o software Panoramic Viewer 1.5 (3D Histech,

Budapeste, Hungria) com o aumento de 200X para análise de todo o tecido e

400X para os cortes selecionados.

Para o cálculo da densidade de células por área de tecido, foram

selecionados 5-10 campos aleatórios correspondentes à área

peribroncovascular (Figura 5), onde foram contabilizados os linfócitos positivos

e, posteriormente, dividido pela a área total corrigida (representada pela via

aérea e espaço peribroncovascular, após a subtração da luz do vaso

sanguíneo e da luz da via aérea). A média deste resultado foi feita para cada

lâmina e expresso na unidade de células/µm2.

 
Figura 5: Seleção da área total, luz da via aérea e luz do vaso sanguíneo. Seta

indicativa para o linfócito positivo marcado. Aumento de 200X e escala de 100µm.
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A contagem de células positivas também foi feita na região do

parênquima (Figura 7). Foram selecionados 3-5 campos aleatórios, íntegros e

sem a presença de vias aéreas ou vasos sanguíneos. A seleção das imagens

foi feita pelo software Panoramic Viewer 1.5 (3D Histech, Budapeste, Hungria)

no aumento de 200X para a posterior análise pelo software Image-Pro Plus 4.5

(Media Cybernetics, Silver Spring, EUA). Para o cálculo, o valor de área total

(Figura 6A) foi subtraído pelo valor de área em branco (corado em vermelho –

Figura 6B) para a obtenção do valor de área do parênquima (corado em

vermelho – Figura 6C). Foram contabilizados os linfócitos positivos no

aumento de 400X e divididos pela área de parênquima. Por fim, foi calculada a

média dos valores em cada campo por lâmina.

Figura 6: (A) Seleção da área total de parênquima pulmonar. Seta indicativa para os linfócitos

positivos marcados. Imagem demonstrativa da (B) seleção da área em branco (corada em

vermelho) e da (C) área de parênquima pulmonar (corada em vermelho). Aumento de 200X e

escala de 100µm.

B C

A
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3.5. Extração e quantificação de proteínas totais no tecido pulmonar

Para a quantificação das proteínas totais, os pulmões foram

individualmente colocados em tubos com 1 ml de tampão de lise/extração de

proteínas (Tris 1M, pH 7,5; EDTA 0,2M pH 7 e água destilada) misturado ao

coquetel de inibidores de protease e fosfatase (Fluoreto de sódio 100mM;

Pirofosfato de sódio 17mM; Ortovanadato de sódio 10mM; Aprotinina e

Fenilmetilsulfonil fluoreto (PMSF) 2mM previamente diluído em etanol).

Posteriormente foram homogeneizados com um polytron PTA 20S (Brinkmann

Instruments, modelo PT 10/35) por 30 segundos. A seguir, 100 µl de TRITON-X

foram adicionados as amostras. Estas foram incubadas em gelo por 15 minutos

e centrifugadas pelo mesmo tempo a 12.000G/4ºC para a remoção do material

insolúvel.

Foi utilizado o método de Bradford (Protein Assay, Bio-rad, Califórnia,

USA) com uma curva de proteínas conhecida, sendo albumina de soro bovino

(BSA, Sigma Aldrich, St. Louis, MO) nas concentrações de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e

1,0 (mg/mL) e água destilada (branco) em duplicata. O extrato proteico foi

utilizado na diluição 1:40 em água destilada e adicionados aos 300 µl de

reagente de Bradford em cada poço da placa. Após a pipetagem, as placas

foram mantidas no escuro por 10 minutos e a leitura foi realizada em um

espectrofotômetro de placa (Epoch - Bioteck, Vermont, EUA) pelo programa

GEN 5.1.1.1 sob a absorbância de 450 nm.

Utilizando o software GraphPad InStat (versão 3.0, Califórnia, EUA), os

valores obtidos em absorbância foram corrigidos pelo seu branco. Foi feita a

equação da reta obtida pela curva estabelecida de BSA e os dados foram

convertidos e expressos em mg/ml.

Essa quantificação foi utilizada para a normatização da quantidade de

proteínas totais da amostra para o método de Immunoblotting e ELISA.
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3.5.1. Immunoblotting

Para cada 200 µl de amostra de pulmão previamente homogeneizado,

foi acrescentado 50 µl de Laemmli Sample Buffer (Bio-rad, Califórnia, USA)

com DTT (Dithiothreitol) (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) -

sendo 1 ml de Laemmli para 0,15g de DTT - que foram fervidos em banho seco

por 5 minutos.

O fracionamento das proteínas foi realizado em gel de poliacrilamida

10% com SDS (20 minutos, 300V) com 2µl de marcador de peso molecular

(Precision Plus Protein™, Bio-rad, Califórnia, USA). A transferência para a

membrana de nitrocelulose (Bio-rad, Califórnia, USA) foi realizada por 30

minutos na função High (Transblot Turbo, Bio-rad, Califórnia, USA). Na

sequência, foram realizadas lavagens em TBST. O bloqueio foi feito por 2

horas em leite (0,5%) diluído em TBST.

Os anticorpos primários: SOCS1, SOCS3, STAT5, pSTAT5, STAT3,

pSTAT3 e β-actina para controle endógeno, foram diluídos conforme as

instruções do fabricante e incubados overnight sob agitação em câmara fria.

Foram realizadas 3 lavagens de 3 minutos em TBST e a membrana foi

incubada com anticorpo secundário conjugado com peroxidase por 1 hora.

Bandas imunorreativas foram detectadas por quimioluminescência

(ChemiDoc™ Imaging Systems, Bio-rad, Califórnia, USA), após a membrana

ser exposta aos reagentes do Kit ECL (Clarity™ Western ECL Substrate,

Bio-rad, Califórnia USA).

Foi feito o Stripping buffer (15 g glicina, 1 g de SDS, 10 mL de Tween

20, 1 litro de água destilada, pH to 2.2) para a posterior normatização com

β-actina em cada membrana. Após a revelação, foi utilizado o software ImageJ

(US National Institutes of Health) para determinar a densitometria óptica das

bandas marcadas. Para esta análise, os valores foram calculados como

expressão relativa, sendo a somatória das densidades ópticas absolutas de

todas as bandas, divido pela densidade absoluta das bandas de β-actina.

Foram analisadas de 5 a 7 amostras por grupo.
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Tabela 2. Descrição dos anticorpos utilizados para Immunoblotting.

PRODUTO CÓDIGO ISOTIPO DILUIÇÃO EMPRESA

SOCS1 ab211288 Mouse IgG 1:10000
Abcam

(Cambridge, Reino Unido)

SOCS3 ab78341 Mouse IgG 1:10000
Abcam

(Cambridge, Reino Unido)

STAT5 D206Y Coelho IgG 1:10000
Cell Signaling Technology

(Massachusetts, USA)

P-STAT5 D47E7 Cabra IgG 1:1000
Cell Signaling Technology

(Massachusetts, USA)

STAT3 D1B2J Coelho IgG 1:8000
Cell Signaling Technology

(Massachusetts, USA)

P-STAT3 D3A7 Coelho IgG 1:2000
Cell Signaling Technology

(Massachusetts, USA)

β-ACTINA A5316 Mouse IgG 1:5000
Sigma Aldrich

(St. Louis, Missouri)

3.5.2. Dosagem de citocinas por ELISA

Os níveis de TGF-β, IL-10, IL-6 e IL-17 foram determinados por ELISA,

nos quais microplacas (Costar, Cambridge, MA, USA) para cada citocina foram

sensibilizadas com anticorpos monoclonais específicos. Após lavagem e

distribuição dos extratos pulmonares, foram adicionados anticorpos específicos

para as diferentes citocinas conjugados à biotina. Para a revelação da ligação,

a solução reveladora contendo o conjugado enzimático de estreptoavidina-

peroxidase, substrato e cromógeno foi adicionada. A leitura da reação foi

realizada a 450 nm em espectrofotômetro M2 (Spectramax L, Molecular

Devices). As concentrações das amostras foram calculadas a partir das curvas-

padrão obtidas com as citocinas recombinantes pelo software GraphPad InStat.
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Foram utilizados os kits específicos para camundongos da marca R&D

Systems (Boston, EUA) para detecção de TGF-β (MGD150), IL-10 (M1000B),

IL-6 (M6000B) e IL-17 (M1700).

Foram analisadas de 5 a 8 amostras por grupo.
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3.6. Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software

GraphPad Prism 5.0 (GraphPad, San Diego, CA, EUA). A normalidade da

distribuição dos dados foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk e os dados

são apresentados como média ± erro padrão (EP). Os dados foram analisados

  por meio do teste T para dados de distribuição paramétrica ou teste de

Mann-Whitney para dados de distribuição não paramétrica. Um valor de p<0,05

foi considerado estatisticamente significativo.
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4. RESULTADOS

4.1. Avaliação do intercepto linear médio

Foram quantificados os valores de Lm dos Grupos Controle e Fumo 3 e

6 meses, os quais estão representados na Figura 7. Foi observado um

aumento de Lm no terceiro mês de exposição à fumaça de cigarro que se

manteve elevado até o sexto mês.

LM no parênquima pulmonar

C3        F3 C6        F6 

Figura 7: Valores de Lm no parênquima pulmonar nos grupos Controle em 3 e 6 meses e
Fumo em 3 e 6 meses. Comparados aos seus respectivos controles: (A) Houve aumento do Lm
em 3 (*P=0.002, teste-T) e 6 (*P=0.001, teste-T) meses. (B-E) Fotomicrografias representativas
do Lm no parênquima distal dos grupos (B) Controle e (C) Fumo 3 meses, e (D) Controle e (E)
Fumo 6 meses. (n= 9 animais por grupo). Dados expressos como média ± EP. Aumento de
200x e barra de escala em 100 μm.
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4.2. Desequilíbrio Th17/Treg e sinalização intracelular no espaço
peribroncovascular

Desde o terceiro mês de exposição à fumaça de cigarro houve uma

redução na densidade de células positivas para SOCS3 e STAT5 no espaço

peribroncovascular, que se mantiveram reduzidas até o sexto mês (Figura 8A
e 8C). Adicionalmente, houve uma redução de pSTAT5 e de FOXP3 em 3

meses de exposição à fumaça de cigarro (Figura 8E e 8G).

Entretanto foi observado um aumento de células positivas para

SOCS1 (Figura 8B) no espaço peribroncovascular em 3 e 6 meses de

exposição à fumaça de cigarro e somente em 6 meses de exposição houve um

aumento na densidade de células positivas para STAT3 (Figura 8D), pSTAT3

(Figura 8F) e IL-17 (Figura 8H).
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Figura 8: Desequilíbrio Th17/Treg e sinalização intracelular no espaço peribroncovascular.
Densidade de células positivas para (A) SOCS3; (B) SOCS1; (C) STAT5; (D) STAT3;
(E) pSTAT5; (F) pSTAT3; (G) FOXP3 e (H) IL-17 nos grupos Controle 3 e 6 meses e Fumo 3 e
6 meses. Comparados aos seus respectivos controles: (A) Houve redução em F3 (*P=0.015,
teste-T) e F6 (*P=0.046, teste-T); (B) Houve aumento em F3 (*P=0.035, teste-T) e F6
(*P=0.013, teste-T); (C) Houve redução em F3 (*P=0.036, teste-T) e F6 (*P=0.022, teste-T); (D)
Houve aumento em F6 (*P=0.028, teste-T); (E) Houve redução em F3 (*P=0.032, teste de
Mann-Whitney); (F) Houve aumento em F6 (*P=0.031, teste-T); (G) Houve redução em F3
(*P=0.039, test-T); (H) Houve aumento em F6 (*P=0.032), teste de Mann-Whitney). Foram
utilizados de 6 a 9 animais por grupo. Dados expressos como média ± EP.



42

Controle 	 Fumo 	

3	
m
es
es
	

6	
m
es
es
	

SO
CS
1	

3	
m
es
es
	

6	
m
es
es
	

SO
CS
3	

Figura 9: Fotomicrografia representativa dos linfócitos positivos marcados por SOCS1 e
SOCS3 no espaço peribroncovascular, nos grupos controle e fumo durante 3 e 6 meses.
Aumento de 200x e cada inserto no aumento de 1000x.
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Figura 10: Fotomicrografia representativa dos linfócitos positivos marcados por STAT5 e
STAT3 no espaço peribroncovascular, nos grupos controle e fumo durante 3 e 6 meses.
Aumento de 200x e cada inserto no aumento de 1000x.
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Figura 11: Fotomicrografia representativa dos linfócitos positivos marcados por pSTAT5 e
pSTAT3 no espaço peribroncovascular, nos grupos controle e fumo durante 3 e 6 meses.
Aumento de 200x e cada inserto no aumento de 1000x.
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Figura 12: Fotomicrografia representativa dos linfócitos positivos marcados por FOXP3 e IL-17
no espaço peribroncovascular, nos grupos controle e fumo durante 3 e 6 meses. Aumento de
200x e cada inserto no aumento de 1000x.
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4.2.1. Dupla marcação por Imuno-histoquímioca no parênquima
pulmonar

Figura 13: Fotomicrografia representativa da dupla marcação para pSTAT3 (reação em

marrom) com SOCS1 (reação em vermelho) (A-D) e com SOCS3 (reação em vermelho) (E-H).

(A e E) Controle 3 meses; (B e F) Fumo 3 meses; (C e G) Controle 6 meses e (D e H) Fumo 6

meses. Em (A) Observa-se uma marcação fraca para ambos os marcadores assim como em

(C). Em (B e D) as cores mescladas entre os dois marcadores são evidenciadas. Em contraste,

em (E e G) nota-se uma coloração avermelhada mais evidente, indicando uma maior presença

de SOCS3. A coloração marrom de pSTAT3 predomina em (F e H). Aumento de 1000x e

escala de 10 µm.
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Figura 14: Fotomicrografia representativa da dupla marcação para pSTAT5 (reação em

marrom) com SOCS1 (reação em vermelho) (A-D) e com SOCS3 (reação em vermelho) (E-H).

(A e E) Controle 3 meses; (B e F) Fumo 3 meses; (C e G) Controle 6 meses e (D e H) Fumo 6

meses. Em (A e C) Observa-se uma marcação marrom mais evidente. Em (B e D) a coloração

avermelhada prevalece. Em contraste, nota-se uma mistura de ambas as cores em (E e G). A

dupla marcação também aparece em (F e H), mas de forma mais sutil para os marcadores

estudados. Aumento de 1000x e escala de 10 µm.
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4.3. Desequilíbrio Th17/Treg e sinalização intracelular no parênquima
pulmonar

Desde o terceiro mês de exposição à fumaça de cigarro houve uma

redução na densidade de células positivas para STAT5 no parênquima

pulmonar, que se manteve reduzida até o sexto mês (Figura 15C). Em

contrapartida, foi observado um aumento de células positivas para IL-17

(Figura 15H) no parênquima somente em 6 meses de exposição. Não houve

diferença entre os grupos Controle e Fumo no terceiro e no sexto mês quanto à

densidade de células positivas para SOCS3 (Figura 15A),

SOCS1 (Figura 15B), STAT3 (Figura 15D), pSTAT5 (Figura 15E),

pSTAT3 (Figura 15F) e FOXP3 (Figura 15G).
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Figura 15: Desequilíbrio Th17/Treg e sinalização intracelular no parênquima pulmonar.
Densidade de linfócitos positivos para (A) SOCS3; (B) SOCS1; (C) STAT5; (D) STAT3;
(E) pSTAT5; (F) pSTAT3; (G) FOXP3 e (H) IL-17 dos grupos
Controle 3 e 6 meses e dos grupos Fumo 3 e 6 meses. Comparados aos seus respectivos
controles: (A, B, D-G) Não houve diferença; (C) Houve redução em F3 (*P=0.038, teste de
Mann-Whitney) e F6 (*P=0.027, teste de Mann-Whitney); (H) Houve aumento em F3 (*P=0.012,
teste-T). Somente em (B-G) houve diferença com relação ao tempo de exposição ao fumo em
F6, respectivamente (#P=0.043, teste de Mann-Whitney) e (#P= 0.047, teste de Mann-Whitney).
Foram utilizados de 6 a 9 animais por grupo. Dados expressos como média ± EP.
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4.4. Quantificação das bandas imunorreativas por Immunoblotting

As proteínas SOCS3, SOCS1, STAT5, pSTAT5, STAT3 e pSTAT3

foram quantificadas no homogenato pulmonar e foi observado uma redução de

SOCS1 apenas em 3 meses de exposição à fumaça de cigarro (Figura 16C).

Entretanto, houve um aumento de STAT5 em 6 meses de exposição

(Figura 17B), assim como um aumento em 3 meses para

pSTAT3 (Figura 18C).

Figura 16: Valores de SOCS3 e SOCS1 no homogenato pulmonar.
Valores de SOCS3 e SOCS1 no homogenato pulmonar dos grupos Controle
em 3 e 6 meses e do grupo Fumo em 3 e 6 meses. (A) Análise densitométrica dos níveis de
SOCS3 e SOCS1 normalizadas com β-actina. Comparados aos seus respectivos controles:
(B) Não houve diferença; (C) Houve redução em F3 (*P=0.012, teste-T). Foram utilizados de 5
a 7 animais por grupo. Dados expressos como média ± EP.
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Figura 17: Valores de STAT5 e pSTAT5 no homogenato pulmonar.
Valores de STAT5 e pSTAT5 no homogenato pulmonar dos grupos Controle em
3 (n= 7 e 7, respectivamente) e 6 (n= 7 e 7, respectivamente) meses e do grupo Fumo
em 3 (n= 7 e 7, respectivamente) e 6 (n= 6 e 7, respectivamente) meses. (A) Análise
densitométrica dos níveis de STAT5 e pSTAT5 normalizadas com β-actina. Comparados aos
seus respectivos controles: (B) Houve aumento em F6 (*P=0.018, teste-T); (C) Não houve
diferença. Foram utilizados de 6 a 7 animais por grupo. Dados expressos como média ± EP.

Figura 18: Valores de STAT3 e pSTAT3 no homogenato pulmonar.
Valores de STAT3 e pSTAT3 no homogenato pulmonar dos grupos Controle em
3 (n= 5 e 6, respectivamente) e 6 (n= 5 e 5, respectivamente) meses e do grupo Fumo em 3
(n= 5 e 6, respectivamente) e 6 (n= 7 e 5, respectivamente) meses. (A) Análise densitométrica
dos níveis de STAT3 e pSTAT3 normalizadas com β-actina. Comparados aos seus respectivos
controles: (B) Não houve diferença; (C) Houve aumento em F3 (*P=0.013, teste-T). O grupo F3
também apresentou aumento comparado ao tempo de exposição a fumaça de cigarro
(#P=0.026, teste-T). Foram utilizados de 5 a 7 animais por grupo. Dados expressos como
média ± EP.
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4.5. Quantificação das citocinas por ELISA
Dentre as citocinas avaliadas no homogenato pulmonar, houve uma

redução nos níveis de IL-10 e TGF-β em 3 e 6 meses de exposição à fumaça

de cigarro (Figura 19A e 19B). Em contrapartida, houve um aumento nos

níveis de IL-6 e IL-17 somente no sexto mês de exposição à fumaça de cigarro

(Figura 19C e 19D).

Gráficos: Elisa
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Figura 19: Níveis de citocinas no homogenato pulmonar.
Níveis de (A) TGF-β; (B) IL-10; (C) IL-6 e (D) IL-17 no homogenato pulmonar dos grupos
Controle em 3 e 6 meses e do grupo Fumo em 3 e 6 meses. Comparados aos seus respectivos
controles: (A) Houve redução em F3 (*P=0.029, teste de Mann-Whitney) e F6 (*P=0.016, teste
de Mann-Whitney); (B) Houve redução em F3 (*P=0.030, teste de Mann-Whitney) e F6
(*P=0.040, teste de Mann-Whitney); (C) Houve aumento em F6 (*P=0.004, teste de Mann-
Whitney); (D) Houve aumento em F6 (*P=0.007, teste-T) e somente neste grupo houve
aumento em relação ao tempo de exposição a fumaça de cigarro (#P=0.032, teste -T). Foram
utilizados de 5 a 8 animais por grupo. Dados expressos como média ± EP.
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5. DISCUSSÃO

Neste modelo de exposição à fumaça de cigarro foi demonstrado que a

diminuição de sinalização intracelular para diferenciação de células Treg, bem

como para a produção de IL-10 ocorreu previamente ao desvio para resposta

Th17. A diminuição de células positivas para STAT5+, pSTAT5+ no espaço

peribroncovascular e a expressão de IL-10 ocorreram desde os primeiros

estágios do desenvolvimento da DPOC e somente em momento posterior, foi

observado o aumento de células positivas para STAT3+, pSTAT3+ e expressão

de IL-17.

A FOXP3 é um fator de transcrição expresso por células Treg, o qual é

essencial para o desenvolvimento e manutenção da atividade

imunossupressora destas células (52, 53) e o TGF-β é a citocina responsável

pela ativação deste fator de transcrição (54).

Tais achados corroboram com estudo desenvolvido em nosso

laboratório por Sales e colaboradores (2017) (23), os quais demonstraram que

a obstrução em pacientes fumantes estava associada à diminuição de células

Treg e de células positivas para IL-10 nas vias aéreas pequenas de pacientes

fumantes. Além disso, também verificaram que o aumento do número de

células positivas para IL-17 estava presente em ambos os grupos de fumantes,

independentemente da presença da obstrução. Somente o hábito de fumar já

propiciou uma resposta perfil Th17 nestes pacientes.

Em um estudo temporal em modelo experimental de exposição à

fumaça de cigarro, Ito e colaboradores (2017) (47) demonstraram a redução de

células Treg e de células positivas para IL-10. Os autores observaram a

diminuição de células positivas para IL-10 desde o primeiro mês, e se manteve

até o sexto mês de exposição, corroborando com os achados do presente

estudo, que mostra a redução de células Treg no terceiro e sexto mês nos

grupos experimentais comparados aos seus controles.

A importância da proteína STAT5 para expressão da FOXP3 e

atividade da célula Treg está descrito em experimentos “in vivo” e “in vitro” (55).

Duan e colaboradores (2016) (56) demonstraram que quanto maior o tempo de
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exposição à fumaça de cigarro, menor a proporção de células Treg e da

expressão de FOXP3 e IL-10 em pulmões de camundongos.

Neste estudo, uma possível explicação para estes resultados seria que

apesar da presença de Treg, a produção de IL-10 por estas células esteja

associada à diminuição tanto da pSTAT5+ quanto da FOXP3. Alguns estudos

apontam que a atuação das Treg mediada por IL-10 seja fundamental no

controle desta resposta imunológica em pacientes com DPOC (57, 58).

Entretanto, são poucos os estudos que relacionam o papel das Treg

com sua produção de IL-10 na regulação desta resposta. Acredita-se que as

Treg atuem na regulação da resposta inflamatória na tentativa de suprimir a

resposta à auto-antígenos, e a ausência ou mau funcionamento destas células

contribua para a inflamação persistente e consequente desenvolvimento e

progressão da doença (13, 59).

Embora tenha sido detectada diminuição da resposta anti-inflamatória e

aumento de Lm desde o terceiro mês de exposição à fumaça de cigarro, bem

como o aumento da expressão de IL-6, o desvio para a resposta Th17 somente

ocorreu no sexto mês, quando foi observado o aumento das células positivas

para STAT3 e pSTAT3 no espaço peribroncovascular.

Estes achados estão em concordância com estudos clínicos e

experimentais. Ruwanpura e colaboradores (2012) (37) demonstraram em

modelo experimental que o aumento da expressão de IL-6 induziu a ativação

de STAT3 e concomitante diferenciação de células Th17. Yew-Booth e

colaboradores (2015) (34) também observaram aumento dos níveis de IL-6 e

de STAT3 tanto em amostras de escarro, quanto de pulmões em pacientes

com DPOC em estágios mais avançados da doença.

Li e colaboradores (2014) (60) desenvolveram um estudo em pacientes

com DPOC com exacerbação aguda, pacientes com DPOC estáveis e

fumantes que apresentavam função pulmonar normal, e observaram aumento

do perfil Th17 tanto em sangue periférico quanto em amostras de escarro nos

pacientes com DPOC comparados ao grupo dos fumantes com função

pulmonar normal. Além disto, houve uma redução de células Treg em ambos
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os grupos DPOC, embora os pacientes com DPOC com exacerbação aguda

tenham tido menor número de células Treg comparados aos DPOC estáveis.

Ainda, Zhang e colaboradores (2013) (61), analisaram por ELISA

amostras de escarro e soro de indivíduos com DPOC, fumantes com função

pulmonar normal e não fumantes e também detectaram uma correlação

positiva entre a progressão da doença e o aumento de IL-17, reforçando a

importância da resposta Th17 no desenvolvimento desta doença.

Para um maior entendimento dos mecanismos intracelulares na

diferenciação para resposta Th17, foi avaliada a densidade de células positivas

para SOCS1 e SOCS3. Notou-se uma diminuição de células positivas para

SOCS3 no espaço peribroncovascular desde os 3 meses, concomitantemente

ao aumento da expressão de IL-6. Crocker e colaboradores (2003) (62)

demonstraram que a falta de SOCS3 induz aumento de IL-6 em cultura de

células de hepatócitos e macrófagos. Além disso, Chen e colaboradores (2014)

(53) detectaram uma redução de SOCS3 em amostras de diafragma e em

biópsias brônquicas de pacientes com DPOC.

Entretanto, no espaço peribroncovascular as análises de SOCS1

demonstraram aumento com 3 meses de experimento, sendo que o mesmo foi

mantido até o sexto mês nos grupos expostos à fumaça de cigarro. Knosp e

Johnston (2012) (63) demonstraram que a presença de SOCS1 promove a

diferenciação para Th17 pela regulação de SOCS3 e pelo bloqueio de IFN-γ. A

SOCS1 também pode promover a diminuição da produção de FOXP3+ no timo,

o que corrobora em parte com os nossos resultados (32, 64).

Em nosso estudo, foi observado que os resultados obtidos para a

expressão de proteínas avaliada pela técnica de immunoblotting não foram em

sua maioria consistentes com as observadas pela avaliação de morfometria no

espaço peribroncovascular. Uma vez que o immunoblotting é feito em

homogenato do pulmão e contempla outras regiões que não somente a

peribroncovascular, foram feitas as avaliações dos mesmos parâmetros por

morfometria na região do parênquima.

A maior parte dos resultados observados no parênquima é condizente

com os dados do immunoblotting e não demonstram diferenças estatísticas,
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não revelando assim o papel de algumas das proteínas intracelulares na

diferenciação de células Th17 e Treg.

Para este modelo experimental, a técnica que demonstrou maior

diferença entre os parâmetros obtidos foi a análise morfométrica em regiões

peribroncovasculares, região esta onde se encontra a maior densidade de

células inflamatórias em modelo experimental de indução de DPOC por

exposição à fumaça de cigarro (46).

.
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6. CONCLUSÃO

Nossos resultados corroboram com os achados clínicos e experimentais

prévios, demonstrando que desde o início do desenvolvimento da doença, as

proteínas SOCS e STAT já estão envolvidas na diferenciação das células

T CD4+ naive e no equilíbrio da resposta Th17/Treg.

A sinalização intracelular para a diferenciação de células Treg e o

comprometimento da liberação de IL-10 ocorreram em estágios iniciais da

doença, enquanto que a resposta com perfil Th17 se inicia em momento

posterior, sugerindo que esta falha no controle do processo inflamatório

mediado pelas células Treg tenha papel fundamental no desenvolvimento e

progressão da DPOC.

Além disso, este estudo temporal nos possibilitou uma melhor

compreensão a respeito do papel das proteínas SOCS e STAT em diferentes

compartimentos e sua importância no controle do processo inflamatório,

podendo ser utilizadas como futuros alvos terapêuticos para o tratamento de

pacientes com DPOC.
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