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Resumo 
 

Yariwake VY. Avaliação dos efeitos da exposição à poluição atmosférica sobre o 
desenvolvimento de lúpus eritematoso sistêmico em camundongos NZBWF1 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 
 
Poluição atmosférica é uma mistura complexa de gases e partículas suspensas na 
atmosfera que causa impactos negativos sobre a saúde e meio ambiente. Lúpus 
eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune complexa com manifestações 
clínicas diversas e etiologia multifatorial, ainda não esclarecida totalmente. Estudos 
sugerem que a poluição atmosférica pode ser um fator desencadeador do LES, 
provocando aumento da atividade e da gravidade da doença. No entanto, essa 
associação não foi investigada a fundo até então. Sendo assim, o objetivo do 
trabalho foi avaliar se a exposição ao material particulado fino (MP2,5) exerce 
influência sobre a exacerbação das manifestações clínicas do LES (com foco nas 
complicações renais) em animais espontaneamente predispostos ao 
desenvolvimento de LES. Para isso, camundongos fêmeas da linhagem NZBWF1 
foram submetidas diariamente a uma exposição real (inalação) de 600µg/m³ de 
MP2,5 concentrado, por um período de 4 meses. Durante esse período foram 
avaliados o peso corporal, a proteinúria e a sobrevida dos animais. Após esse 
período os animais foram eutanasiados e realizadas as seguintes análises: sorologia 
(anti-DNA), hemograma (eritrócitos, leucócitos e plaquetas), peso dos órgãos (rim, 
timo, baço, fígado e coração), estereologia (volume dos compartimentos renais), 
histopatologia (dos túbulos e dos glomérulos renais), imunohistoquímica (para C3, 
igG e macrófagos nos rins), expressão gênica (de NF-κB e TGF-β no tecido renal) e 
estresse oxidativo (dosagem de pró-oxidantes (NADPH oxidase e H2O2) e anti-
oxidantes (FRAP) nos rins). As fêmeas NZBWF1 expostas ao MP2,5 apresentaram 
menor sobrevida, adiantamento da proteinúria, aumento de neutrófilos circulantes e 
maior peso dos rins quando comparadas às fêmeas NZBWF1 expostas ao ar 
filtrado. Portanto, esse trabalho sugere que a poluição atmosférica exerce influência 
sobre algumas das manifestações clínicas do LES, no sentido de agravamento da 
doença em animais predispostos ao desenvolvimento de LES. Esses resultados 
reiteram a necessidade de diminuição dos níveis de poluentes atmosféricos para 
promover uma melhor qualidade de vida a indivíduos diagnosticados com LES. 

 
Descritores: Poluição do ar; Lúpus eritematoso sistêmico; Material particulado; 
Nefrite lúpica; Autoimunidade; Exposição ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
Yariwake VY. Evaluation of effects of exposure to air pollution on the development of 
systemic lupus erythematosus in NZBWF1 mice [dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 
 
Air pollution is a complex mixture of gases and particles suspended in the 
atmosphere that impairs negative impacts on health and environment. Systemic 
lupus erythematosus (SLE) is a complex autoimmune disease with diverse clinical 
manifestations and multifactorial etiology that remains not well elucidated. Studies 
suggest that air pollution can be a triggering factor for SLE, impairing increased 
disease activity and gravity. However, this association has not been deeply 
investigated until now. So, the aim of this work was to evaluate if exposure to fine 
particulate matter (PM2.5) exerts influence on the exacerbation of SLE clinical 
manifestations (focusing on kidney impairments) in animals spontaneously prone to 
SLE development. For this, NZBWF1 female mice were submitted daily to a real 
exposure (inhalation) of 600µg/m³ of concentrated PM2.5 for a period of four months. 
During this period, body weight, proteinuria and animal survival were assessed. After 
this period animals were euthanized and the following analyses were performed: 
serology (anti-DNA), hemogram (erythrocytes, leukocytes and platelets), weight of 
organs (kidneys, thymus, spleen, liver and heart), stereology (volume of kidney 
compartments), histopathology (of renal tubules and glomeruli), 
immunohistochemistry (for C3, igG and macrophages on kidneys), gene expression 
(of NF-κB and TGF-β on renal tissue) and oxidative stress (dosage of pro-oxidants 
(NADPH oxidase and H2O2) and antioxidants (FRAP) on kidneys). NZBWF1 females 
exposed to PM2.5 presented decreased survival, early onset of proteinuria, 
increased number of circulating neutrophyls and increased kidney weight when 
compared to NZBWF1 females exposed to filtered air. Therefore, this work suggests 
that air pollution exerts influence over some SLE clinical manifestations, aggravating 
the disease in SLE-prone animals. These results reinforce the need of reduction of 
air pollutants levels in order to promote a better life quality for individuals diagnosed 
with SLE.     
 
Descriptors: Air pollution; Lupus erythematosus, systemic; Particulate matter; Lupus 
nephritis; Autoimmunity; Environmental exposure.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição 

atmosférica é o maior risco ambiental para a saúde. Os últimos relatórios mostram 

que, anualmente, mais de 4 milhões de mortes estão relacionadas com a exposição 

à poluição atmosférica ambiental, sendo a maioria das mortes causadas por 

complicações de doenças que afetam os sistemas respiratório e cardiovascular 

(OMS, 2016; 2018a). Além disso, estudos têm demonstrado que a poluição 

atmosférica também está associada a uma série de desordens neurológicas, 

endócrinas e reprodutivas, afetando diretamente a qualidade de vida de muitas 

pessoas ao redor do mundo (Kelly e Fussell, 2015; Thurston et al., 2017). Apesar do 

conhecimento dessa situação preocupante, poucas medidas são tomadas com a 

finalidade de diminuir a emissão dos poluentes atmosféricos, em grande parte 

devido a princípios econômicos, políticos e culturais que são priorizados em relação 

às questões de saúde pública e meio ambiente (Cutler e Dominici, 2018). 

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica de natureza 

autoimune e de caráter bastante complexo, pois apresenta um amplo espectro de 

manifestações clínicas e muita variação entre os indivíduos em relação à 

intensidade da doença (Oku e Atsumi, 2018). Outra complexidade é a etiologia 

multifatorial da doença. Fatores genéticos são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do LES, pois a fisiopatologia compreende a produção de 

autoanticorpos. No entanto, somente a influência de fatores genéticos e a melhoria 

de diagnóstico não são suficientes para explicar o aumento na incidência de LES. 

Portanto, fatores ambientais possuem uma contribuição importante na etiologia da 

doença (Gergianaki et al., 2018; Oku e Atsumi, 2018). 

Estudos recentes sugerem que a poluição atmosférica pode ser um fator 

ambiental importante associado ao LES, atuando como um gatilho para o início das 

manifestações clínicas ou contribuindo com o agravamento dos sinais, com o 

aumento da atividade da doença (Zhao et al, 2019a; Gilcrease et al., 2020). 

Portanto, para entender melhor essa possível associação entre poluição atmosférica 

e LES surgiu a ideia desse trabalho, um estudo in vivo que buscou avaliar se a 

exposição à poluição atmosférica ambiental exerce influência sobre o curso da 
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doença em animais predispostos ao desenvolvimento de manifestações 

características do LES. 

 

1.1. Poluição atmosférica 

 Costuma-se definir a poluição atmosférica como uma mistura complexa de 

gases e partículas suspensas no ar que possuem capacidade de promover 

consequências negativas sobre a saúde dos seres vivos e sobre a integridade do 

meio ambiente (Vallero, 2014). Os principais impactos sobre a saúde ocorrem no 

sistema respiratório e no sistema cardiovascular, provocando complicações como 

insuficiência respiratória aguda, isquemia cardíaca e acidente vascular cerebral (por 

aumentos súbitos da concentração de poluentes), assim como doença respiratória 

obstrutiva crônica e câncer de pulmão (por exposição contínua e prolongada à 

poluição atmosférica) (OMS, 2016). Já os principais impactos sobre o meio ambiente 

compreendem a intensificação de fenômenos mais localizados, como as chuvas 

ácidas (que promovem eutrofização de reservatórios de água e alteração da 

composição do solo), bem como alterações globais, incluindo destruição da camada 

de ozônio e aquecimento global (Manisalidis et al., 2020), cujas consequências 

ameaçam a manutenção de toda a biosfera atual. 

Geralmente, a poluição atmosférica é classificada em dois grupos distintos: 

poluição atmosférica de ambientes internos (indoor/household air pollution) e 

poluição atmosférica ambiental (outdoor/ambient air pollution). A poluição indoor 

compreende principalmente gases e partículas gerados dentro de residências devido 

à queima de lenha e carvão para obtenção de calor e cozimento de alimentos. Por 

esse motivo, afeta principalmente as comunidades mais carentes do mundo, que 

ainda dependem desses recursos para sobreviver (OMS, 2018b). De acordo com a 

OMS, cerca de 3,8 milhões de mortes anuais são atribuídas à poluição indoor (OMS, 

2020). A poluição outdoor, por outro lado, está mais relacionada com a imagem do 

desenvolvimento econômico urbano, que começa a ganhar força a partir da 

revolução industrial, com o surgimento de fábricas, usinas de energia e crescimento 

de cidades, com intensificação do desmatamento e da destruição ambiental. Soma-

se a isso a intensa produção e circulação de automóveis, que junto às indústrias são 

atualmente os grandes responsáveis pela emissão de poluentes no ambiente (OMS, 

2018c; Ritchie e Roser, 2019). As consequências da poluição outdoor, de acordo 
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com a OMS, são a perda de 4,2 milhões de vidas por ano em todo o mundo (OMS, 

2020). 

  Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais da metade da 

população mundial vive em ambientes urbanos (ONU, 2018). Nessas regiões 

urbanas, a poluição outdoor é a mais relevante e preocupante devido ao fato de que 

os habitantes estão continuamente expostos aos poluentes. Apesar das diferenças 

existentes na dose inalada por cada indivíduo (que varia de acordo com o local onde 

reside, com o tipo de ocupação que realiza, por onde transita e por quanto tempo se 

desloca), de maneira geral, a poluição atmosférica ambiental afeta todos os 

habitantes das cidades (OMS, 2018d; Takano et al., 2019). Sabendo disso, muitos 

centros urbanos possuem redes de monitoramento da qualidade do ar e iniciativas 

para controle e redução dos níveis de poluentes atmosféricos. Na região 

metropolitana de São Paulo (RMSP), por exemplo, a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) realiza um acompanhamento da concentração dos 

principais poluentes por meio de diversas estações de monitoramento distribuídas 

pela RMSP (CETESB, 2020). Além disso, medidas de controle como a 

implementação de rodízio veicular, uso de catalisadores nos automóveis, 

fiscalização de fábricas e indústrias para controle da emissão de poluentes e 

divulgação da problemática da poluição atmosférica em meios de comunicação em 

massa para conscientização da população são alguns exemplos de iniciativas 

tomadas com o intuito de melhorar a qualidade do ar na RMSP (de Fatima Andrade 

et al., 2017; Sotto, 2018; CETESB, 2020). 

Apesar de todo esse esforço, as concentrações dos poluentes atmosféricos 

na RMSP ainda permanecem altas, principalmente devido à gigantesca frota veicular 

que circula incessantemente pelas ruas da metrópole. Diariamente libera-se uma 

grande quantidade de gases (monóxido de carbono, ozônio, óxidos de enxofre e 

óxidos de nitrogênio), compostos orgânicos voláteis (hidrocarbonetos e a aldeídos), 

metais (vanádio, níquel e chumbo) e partículas (material particulado), cujas 

concentrações estão frequentemente acima do recomendado pela OMS (de Fatima 

Andrade et al., 2017). Por exemplo, o material particulado fino (MP2,5), que é o 

principal componente da poluição atmosférica relacionado com efeitos adversos à 

saúde, apresenta concentração média anual na RMSP de 28,1μg/m³, sendo que o 

recomendado pela OMS é 10μg/m³ (média anual) e 25µg/m³ (média 24hs) (Pacheco 
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et al., 2017). Esse exemplo ilustra a necessidade de manutenção e intensificação 

das medidas implementadas e de criação de novas regulamentações e 

determinações para promover mais qualidade de vida e saúde à população. 

Dentre os diversos componentes presentes na mistura complexa que é a 

poluição atmosférica (gases, compostos orgânicos voláteis, metais e material 

particulado), o MP2,5 é o “marcador” mais utilizado para representar os impactos 

negativos da poluição atmosférica sobre a saúde (Pope e Dockery, 2006). MP2,5 são 

partículas suspensas no ar que possuem menos de 2,5μm de diâmetro e derivadas 

principalmente dos processos de combustão de combustíveis fósseis (gasolina, 

diesel e carvão) e também de nucleação (conversão gás-partícula). Estruturalmente, 

são compostas por núcleos de carbono elementar que adsorvem nitratos, sulfatos, 

compostos orgânicos e metais em sua superfície (Figura 1). Portanto, apresentam 

uma composição química bem diversificada, que varia de acordo com o local e com 

o tipo de emissão (Pope e Dockery, 2006; Kim et al., 2015; Gautam et al., 2016). 

 

Figura 1: Composição do material particulado fino (MP2,5). Representação (sem 
escala) das substâncias adsorvidas na superfície do MP2,5. Adaptado de Stone et al., 
2017) 
 

O MP2,5 é uma das classes de material particulado. Geralmente, costuma-se 

dividir o material particulado (MP) em três categorias, de acordo com o diâmetro das 

partículas e com o potencial de penetração no sistema respiratório: MP grosso 

(MP10), MP fino (MP2,5) e MP ultrafino (MPUF). O MP10 compreende as partículas 

com diâmetro menor que 10μm, derivadas principalmente da ressuspensão de 

componentes do solo e do desgaste de materiais sólidos, e que geralmente ficam 
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retidas nas vias aéreas superiores. O MP2,5, conforme explicado anteriormente, 

possui diâmetro menor que 2,5μm e é derivado da combustão. As partículas dessa 

classe podem penetrar no sistema respiratório até atingir as vias aéreas inferiores, 

chegando aos bronquíolos e aos pulmões. Já o MPUF possui um diâmetro menor 

que 0,1μm, também é derivado dos processos de combustão, e possui capacidade 

de chegar até os alvéolos, inclusive passando para a corrente sanguínea. No 

entanto, geralmente se agregam formando MP2,5 (Pope e Dockery, 2006; Kim et al., 

2015; Losacco e Perillo, 2018). 

Apesar do potencial do MPUF de penetrar no organismo atingindo a 

circulação sanguínea, o MP2,5 ainda é o mais estudado e mais relacionado com os 

efeitos adversos sobre a saúde, em grande parte devido à característica de 

adsorção dos demais componentes tóxicos da poluição atmosférica em sua 

superfície e por permanecer um tempo maior em suspensão no ar, o que aumenta a 

probabilidade de inalação pelos organismos (Pope e Dockery, 2006; Kim et al., 

2015; Achilleos et al., 2017). Estudos relacionam o aumento na concentração de 

MP2,5 com diminuição na expectativa de vida e com aumento nas taxas de 

mortalidade causadas principalmente por complicações cardiovasculares e 

respiratórias (Pope III et al., 2009; 2019). O mesmo efeito sobre a mortalidade 

acontece na RMSP, onde um estudo publicado em 2012 mostrou que 10000 mortes 

por ano estão associadas com a exposição ao MP2,5 (de Miranda et al., 2012). 

Portanto, o MP2,5 exerce efeitos negativos importantes sobre a saúde dos indivíduos. 

 Os principais órgãos a serem afetados pela poluição atmosférica são os do 

sistema respiratório, os primeiros a entrar contato com o MP2,5 do ambiente, e que 

inicialmente respondem bem à presença das partículas, com retenção e expulsão 

devido à presença do muco e dos movimentos ciliares das células que revestem o 

trato respiratório (Tsuda et al., 2011; Losacco e Perillo, 2018). No entanto, em doses 

elevadas, o MP2,5 causa irritação das vias aéreas e, devido ao seu tamanho, 

consegue chegar até os pulmões, iniciando respostas inflamatórias e aumento de 

estresse oxidativo locais (Losacco e Perillo, 2018). A intensificação desse tipo de 

resposta pela permanência das partículas do organismo compromete a função 

pulmonar, provocando complicações respiratórias, e gera um estado de inflamação 

sistêmica, com liberação de mediadores pró-inflamatórios (interleucinas, histaminas, 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α)) e espécies reativas de oxigênio (ERO), que 
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acabam afetando o sistema cardiovascular por aumento da atividade trombogênica e 

desregulação da vasomotricidade (Anderson et al., 2012; Jalaludin e Cowie, 2014; 

Fiordelisi et al., 2017). Eventualmente, as partículas podem se translocar para a 

circulação sanguínea, ativando mais fatores inflamatórios e trombogênicos, o que 

compromete a saúde vascular e aumenta a propensão a infartos e arterioscleroses, 

por exemplo, que são grandes causas de morbidade de mortalidade (Hoek et al., 

2013; Fiordelisi et al., 2017; Robertson e Miller, 2018). 

 Além das complicações respiratórias e cardiovasculares, estudos sugerem 

que o MP2,5 está associado a uma série de consequências negativas sobre outros 

sistemas do organismo, o que acaba comprometendo a qualidade de vida de muitas 

pessoas. Efeitos sobre os sistemas nervoso, reprodutor e endócrino são os mais 

estudados no momento, estando relacionados principalmente com a resposta 

inflamatória sistêmica e com o aumento de estresse oxidativo causados pelos 

poluentes (Ghio et al., 2012; Kelly e Fussell, 2015; Thruston et al., 2017). Outros 

mecanismos sugeridos são: alterações epigenéticas como metilação do DNA e 

modificação de histonas (Yang et al., 2017; Rider e Carlsten, 2019); efeitos diretos 

das partículas nos órgãos afetados, podendo funcionar como disruptores endócrinos 

(Annamalai e Namasivayam, 2015; Darbre, 2018); e no caso específico do sistema 

nervoso central, indícios de translocação direta para o encéfalo através da 

passagem das partículas pelo bulbo olfatório (Block e Calderón-Garcidueñas, 2009; 

Jayaraj et al., 2017). As principais complicações sobre esses sistemas (nervoso, 

reprodutor e endócrino) associadas com a poluição atmosférica são doenças 

neurodegenerativas e psiquiátricas (doença de Alzheimer, demência, depressão e 

ansiedade), alterações reprodutivas (diminuição da qualidade do esperma, 

nascimentos prematuros e baixo peso ao nascer) e doenças metabólicas (como 

diabetes e obesidade) (Kelly e Fussell, 2015; Thurston et al., 2017). 

 Portanto, de modo geral, o MP2,5 causa impactos negativos sobre todos os 

sistemas do organismo, sendo a inflamação sistêmica e o aumento de estresse 

oxidativo os principais mecanismos associados. Nesse sentido, o sistema imune 

possui um papel muito importante no balanço da intensidade de resposta que é 

direcionada contra as partículas. Estudos indicam que o sistema imune contribui, na 

grande maioria das vezes com uma resposta mais exacerbada, aumentando o 

número de células, fatores pró-inflamatórios e ERO frente às ameaças 
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representadas pelas partículas (Schraufnagel et al., 2019; Glencross et al., 2020). 

Sendo assim, uma infecção por um agente contagioso (como o novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), por exemplo) em indivíduos expostos à poluição atmosférica pode 

gerar respostas inflamatórias exacerbadas, provocando maior destruição tecidual e 

maiores “efeitos adversos” resultantes da alta concentração de citocinas circulantes 

pelo organismo (choque séptico e trombose, por exemplo) (Conticini et al., 2020; Wu 

et al., 2020). Seguindo essa linha de raciocínio, distúrbios do sistema imunológico, 

como doenças autoimunes, em que células e tecidos próprios são reconhecidos 

como ameaças, também poderiam apresentar respostas exacerbadas devido à 

inflamação sistêmica provocada pelo MP2,5. Baseado em estudos epidemiológicos, a 

associação entre poluição atmosférica e doenças autoimunes é cada vez mais 

evidente, sendo os mecanismos de inflamação sistêmica e estresse oxidativo 

importantes para o desencadeamento e agravamento de algumas dessas doenças, 

dentre elas o LES (Farhat et al., 2011; Gawda et al., 2016; Gilcrease et al., 2020). 

 

1.2. Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) 

 O LES é uma doença crônica autoimune que pode afetar diversos órgãos do 

corpo, principalmente a pele, as articulações, o sangue e os rins. A origem do nome 

“lúpus” refere-se à erupção cutânea que comumente aparece no rosto dos 

pacientes, abaixo dos olhos (em formato de borboleta), a qual se assemelha às 

marcas brancas características do focinho de lobos. O termo “eritematoso” é 

utilizado para se referir às manchas cutâneas avermelhadas que aparecem pelo 

corpo. E o “sistêmico” refere-se ao fato de a doença afetar vários órgãos e sistemas 

(PRINTO-PRES, 2016). Uma das organizações líderes em pesquisa e assistência 

aos pacientes com lúpus, a Lupus Foundation of America (LFA), estima que o LES 

afeta no mínimo 5 milhões de pessoas no mundo inteiro (LFA, 2020). No entanto, as 

estimativas são pouco precisas devido à dificuldade de diagnóstico e rastreamento 

em todos os países. No Brasil, de acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde 

(SAS) do Ministério da Saúde, a incidência de LES é estimada em 8,7 casos para 

cada 100000 pessoas por ano (SAS, 2013). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Reumatologia (SBR), estima-se que haja 65000 pessoas com LES no Brasil, sendo 

cerca de 6000 presentes somente na cidade de São Paulo (SBR, 2019). 
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 Mulheres em idade reprodutiva são as mais afetadas pelo LES, apresentando 

uma proporção de prevalência em relação aos homens de nove para um. 

Atualmente não existe cura para o LES, mas a maioria dos pacientes é tratada com 

sucesso, sendo que muitos conseguem levar uma vida normal seguindo hábitos 

saudáveis, com períodos duradouros de remissão da doença (Carter et al., 2016; 

PRINTO-PRES, 2016). Geralmente, os pacientes em acompanhamento apresentam 

sintomas leves a moderados, com a ocorrência de picos esporádicos de atividade da 

doença (crises). No entanto, há casos de LES mais graves que debilitam bastante o 

paciente e que necessitam de um tratamento mais agressivo e, eventualmente, 

indivíduos podem desenvolver uma evolução rápida das manifestações clínicas 

sistêmicas, que podem ocasionar a morte, principalmente por comprometimento dos 

rins e do sistema cardiovascular (Tsokos et al., 2011; Carter et al., 2016). 

 Devido às diversas formas de manifestação, que muitas vezes são comuns a 

outras doenças, e às variações na gravidade e intensidade da doença, o diagnóstico 

de LES é complexo, baseado na combinação de 11 critérios que agrupam sinais, 

sintomas e resultados de exames mais característicos. Formalmente, o paciente 

deve apresentar no mínimo 4 dos 11 critérios estabelecidos pela American College 

of Rheumathology (ACR) para receber o diagnóstico de LES (ACR, 1997): 

- eritema malar; 

- eritema discóide; 

- fotossensibilidade; 

- úlceras orais; 

- artrite não erosiva; 

- pleurite ou pericardite; 

- distúrbios renais (proteinúria ou cilindros celulares); 

- distúrbios neurológicos (convulsões ou psicose); 

- distúrbios hematológicos (anemia, leucopenia, linfopenia ou trombocitopenia); 

- distúrbios imunológicos (anticorpos anti-DNA, anti-Smith ou anti-fosfolípides); 

- anticorpos antinucleares (ANA). 

Recentemente, os critérios para diagnóstico foram revisados pela ACR e pela 

European League Against Rheumatism (EULAR), sendo que foram atribuídas mais 

definições para a caracterização das manifestações clínicas de LES e a presença de 

ANA se tornou imprescindível para a confirmação do diagnóstico (Figura 2) (Aringer 
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et al., 2019). Para o LES juvenil (LESJ), no entanto, os critérios anteriores ainda são 

utilizados.  

 

Figura 2: Critérios de 2019 da EULAR/ACR para diagnóstico de LES. Retirado de 
Aringer et al., 2019. 
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     O LES é uma doença autoimune na qual há perda de tolerância 

imunológica a antígenos próprios devido à produção de autoanticorpos. Esses 

autoanticorpos são produzidos por plasmócitos (células B maduras e ativas) e 

reconhecem principalmente antígenos nucleares, como DNA e histonas. Associado 

a essa resposta autoimune, os processos de apoptose celular e clearance de debris 

geralmente estão desregulados no LES, o que explica a presença desses antígenos 

nucleares no meio extracelular, portanto, acessíveis ao reconhecimento por ANA 

(Tsokos et al., 2016; Macedo e Isaac, 2016; Mistry e Kaplan, 2017; Yap e Chan, 

2019). O principal mecanismo imunofisiopatológico responsável pelo 

desencadeamento das respostas inflamatórias no LES é a reação de 

hipersensibilidade do tipo III, na qual há formação de imunocomplexos (complexos 

de antígeno-anticorpo) circulantes que acabam se depositando em locais específicos 

do organismo como rins, articulações e vasos. A deposição desses imunocomplexos 

inicia uma série de processos inflamatórios, como ativação de proteínas do sistema 

complemento (principalmente C3 e C4) e recrutamento de células inflamatórias 

(neutrófilos e macrófagos) que secretam enzimas proteolíticas como 

metaloproteinases e ERO, o que acaba ocasionando injúria tecidual nos locais de 

deposição (Anders e Fogo, 2014; Rekvig e Van der Vlag, 2014; Tsokos et al., 2016; 

Flores-Mendoza et al., 2018). 

 Os rins são órgãos comumente afetados, em grande parte devido ao tipo de 

circulação sanguínea na região dos glomérulos, que favorece a deposição de 

imunocomplexos (Nangaku e Couser, 2005; Tecklenborg et al., 2018). A barreira de 

filtração glomerular (BFG) é composta pelo endotélio fenestrado dos capilares 

glomerulares, pela membrana basal e pelos pés dos podócitos (Scott e Quaggin, 

2015). Os depósitos de imunocomplexos costumam se acumular na BFG, 

preferencialmente na região subendotelial, mas também na região mesangial e 

subepitelial (Figura 3), prejudicando a função da BFG devido à injúria tecidual 

causada pela inflamação e promovendo o aparecimento de alterações na função 

renal, como a proteinúria (Nangaku e Couser, 2005; Anders e Fogo, 2014; 

Tecklenborg et al., 2018). Além disso, pode ocorrer ação de autoanticorpos contra 

antígenos constituintes dos próprios glomérulos, o que promove a intensificação da 

glomerulonefrite, caracterizada por alterações histopatológicas evidentes (como 

morte de podócitos, expansão das células mesangiais e infiltração de células 
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inflamatórias) (Anders e Fogo, 2014; Davidson, 2016; Flores-Mendoza et al., 2018). 

Além das alterações glomerulares, os túbulos renais também podem ser afetados 

pela presença de depósitos de imunocomplexos e pelos processos de degeneração 

tubular, causados pelo excesso de proteínas no lúmen tubular e pela infiltração de 

células inflamatórias (Anders e Fogo, 2014; Davidson, 2016; Yu et al., 2017). A 

progressão da inflamação crônica nos rins leva, em último estágio, à esclerose 

glomerular, com comprometimento irreversível do glomérulo por fibrose tecidual, o 

que inviabiliza a função de filtração sanguínea e agrava consideravelmente a saúde 

do indivíduo (Anders e Fogo; Davidson, 2016; Yu et al., 2017; Flores-Mendoza et al., 

2018). 

 

Figura 3: Deposição de imunocomplexos nos glomérulos. Figura representativa dos 
diferentes tipos de deposição de imunocomplexos (depósitos subendoteliais, 
subepiteliais e mesangiais). Adaptado de Nangaku e Couser (2005). 
 

 Muito do conhecimento e das descobertas sobre a imunofisiopatologia do LES 

e da nefrite lúpica foram e estão sendo obtidas por meio da utilização de modelos 

animais que desenvolvem manifestações clínicas semelhantes ao LES de humanos 

(Richard e Gilkeson, 2018). O primeiro modelo descrito, sendo considerado o 

modelo animal clássico de LES, são os camundongos da linhagem New Zealand 

Black White F1 (NZBWF1), camundongos de cor de pelagem aguti, frutos do 



12 
 

cruzamento de fêmeas da linhagem New Zealand Black (NZB) com machos da 

linhagem New Zealand White (NZW) (Dubois et al., 1966). Os animais dessa 

linhagem NZBWF1 desenvolvem espontaneamente muitas características do LES 

de humanos, sendo as principais: a produção de ANA, o acometimento dos rins 

devido à progressão da doença e o fato de se manifestar mais comumente em 

indivíduos do sexo feminino (Perry et al., 2011; Hahn e Kono, 2013; Richard e 

Gilkeson, 2018). Existem outros modelos descobertos posteriormente que também 

desenvolvem espontaneamente manifestações do LES, por exemplo, as linhagens 

New Zealand Mixed (NZM), que compreendem vários cruzamentos entre linhagens 

New Zealand, dando origem a camundongos que desenvolvem a doença mais 

rapidamente ou cujos machos são mais predispostos à progressão grave da doença 

e o modelo Murphy Roths Large/lymphoproliferation (MRL/lpr), que desenvolve uma 

nefrite lúpica bem semelhante à de humanos e é mais utilizado para estudos de 

curta duração (Perry et al., 2011; Hahn e Kono, 2013; Richard e Gilkeson, 2018). 

Existem ainda os modelos induzidos de LES (por injeção de pristano), animais 

transgênicos (para expressão de ANA, por exemplo) e camundongos knockouts 

(com ausência de vias de sinalização para bloqueio de ativação de células, por 

exemplo) (Perry et al., 2011; Hahn e Kono, 2013; Richard e Gilkeson, 2018). 

Portanto, cada modelo possui características específicas para investigar um 

mecanismo imunofisiopatológico ou testar algum tipo de tratamento. A escolha do 

modelo adequado varia de acordo com os objetivos propostos de cada estudo. 

 Apesar de todo o acúmulo de informações a respeito da fisiopatologia e dos 

mecanismos relacionados, ainda existem muitas dúvidas sobre o LES, 

principalmente em relação à etiologia dessa doença. A causa exata do LES não é 

conhecida, sendo a multifatorialidade (combinação de fatores genéticos e 

ambientais) a hipótese mais provável (Lisnevskaia et al., 2014; Parks et al., 2017). 

Estudos indicam que há cerca de 40 genes relacionados com a predisposição ao 

LES, sendo as variações existentes nos genes HLA-DR e nos genes da família dos 

interferons do tipo I as mais comumente associadas ao desenvolvimento de LES 

(Ghodke-Puranik e Niewold, 2015; Mohan e Putterman, 2015). No entanto, a taxa de 

concordância de LES em gêmeos monozigóticos é baixa (menos de 25%), o que 

descarta a exclusividade de fatores genéticos como responsáveis pelo 

desencadeamento da doença (Gergianaki et al., 2018; Gulati e Brunner, 2018; Oku e 
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Atsumi, 2018). Portanto, cada vez mais estudos têm investigado fatores de risco que 

podem ter implicações no desenvolvimento de LES e que podem ajudar a explicar o 

aumento da incidência observado nas últimas décadas (Gulati e Brunner, 2018; 

Leffers et al., 2019). Sabe-se que o LES pode ser desencadeado pelo desequilíbrio 

hormonal na puberdade (o que pode estar relacionado com a prevalência maior em 

mulheres) e por fatores ambientais como exposição solar (principalmente devido à 

incidência de luz ultravioleta), algumas infecções virais (vírus Epistein-Barr), 

determinados medicamentos (procainamida e hidralazina), hábitos de consumo 

(álcool e cigarro) e exposições ocupacionais (sílica) (PRINTO-PRES, 2016; 

Barbhaiya e Costenbader, 2016; Leffers et al., 2019). 

 

1.3. Poluição atmosférica ambiental e LES 

 Recentemente, a poluição atmosférica ambiental tem sido reportada como um 

potencial fator de risco para o desenvolvimento ou agravamento de LES (Zhao et al, 

2019a; Gilcrease et al., 2020). Estudos epidemiológicos realizados em algumas 

cidades têm evidenciado um aumento da atividade da doença decorrente do 

aumento da concentração dos poluentes atmosféricos. Na RMSP, a influência da 

poluição atmosférica no LES tem sido reportada principalmente em pacientes 

pediátricos. Crianças já diagnosticadas com LESJ e residentes na RMSP, portanto 

continuamente expostas à poluição atmosférica ambiental, apresentam alterações 

no curso da doença. O índice Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 

- 2000 (SLEDAI-2K), que quantifica a atividade do LES, apresenta aumento dias 

após picos de concentração de poluentes atmosféricos (Fernandes et al., 2015). 

Além da atividade da doença, outros marcadores inflamatórios, como TNF-α e 

interleucina 17 (IL-17), aparecem em maior concentração no condensado exalado de 

crianças com LESJ em decorrência do aumento dos níveis de MP2,5 na atmosfera 

(Alves et al., 2018). Esses achados corroboram um estudo realizado na cidade de 

Montreal (Canadá), que observou, em pacientes adultos com LES, aumento de 

anticorpos anti-DNA e de complicações renais, ou seja, uma piora da doença, 

subsequente ao aumento de MP2,5 (Bernatsky et al., 2011). Estudos realizados na 

China também apresentaram resultados semelhantes. Na cidade de Bangbu houve 

aumento da admissão de pacientes em hospitais por complicações do LES, 

relacionado a altas concentrações de MP2,5 (Zhao et al., 2019b). E na cidade de 
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Taiwan foi observado aumento da incidência de novos casos de LES associado a 

níveis elevados de alguns poluentes atmosféricos, dentre eles o MP2,5 (Jung et al., 

2019). 

 Os mecanismos levantados para a associação cada vez mais evidente entre 

poluição atmosférica ambiental e LES em humanos se baseiam principalmente na 

inflamação sistêmica e no estresse oxidativo, que possuem a capacidade de 

exacerbar as respostas inflamatórias características do LES intensificando a injúria 

tecidual (Farhat et al., 2011; Perl, 2013; Zhao et al., 2019a). Além disso, especula-se 

que o excesso de ERO e alterações epigenéticas possam aumentar respostas 

autoimunes devido à modificação de epítopos próprios, que podem passar a ser 

reconhecidos como antígenos exógenos, promovendo a ação de autoanticorpos e 

intensificando a desregulação imune no LES (Cañas et al., 2016; Smallwood et al., 

2018; Zhao et al., 2019a). Um mecanismo semelhante acontece na associação entre 

poluição atmosférica e artrite reumatóide: a exposição aos poluentes promove 

citrulinação de antígenos, os quais passam a ser alvos de autoanticorpos (Sigaux et 

al., 2019). No entanto, ainda há muito a ser investigado para se determinar os meios 

pelos quais os poluentes atmosféricos promoveriam o agravamento ou o 

desencadeamento do LES. 

A associação entre poluição atmosférica ambiental e LES ainda não foi 

avaliada em modelos animais, que muitas vezes permitem análises mais detalhadas 

e minuciosas sobre efeitos toxicológicos de substâncias no organismo. Na literatura, 

porém, existem alguns estudos in vivo de exposição à poluição atmosférica 

ocupacional. Nesses estudos, camundongos predispostos ao desenvolvimento de 

LES (modelos NZBW e NZM) foram expostos à sílica (por instilação), sendo 

observado o agravamento de algumas manifestações clínicas, como aumento de 

proteinúria, elevação dos níveis séricos de ANA, mais deposição de 

imunocomplexos e de proteínas do sistema complemento nos rins e maior taxa de 

mortalidade (Brown et al., 2003; Brown et al., 2004; Bates et al., 2015). Sendo 

assim, seria interessante a realização de um estudo semelhante a esses, ou seja, 

com a avaliação da exposição de animais predispostos a desenvolver LES ao MP2,5 

ao invés da sílica. Com essa pesquisa, será possível analisar com mais detalhes se 

a poluição atmosférica ambiental promove efeitos negativos sobre as manifestações 

clínicas dessa doença autoimune. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar se a exposição ao MP2,5 exerce influência sobre a exacerbação das 

manifestações clínicas características do LES (principalmente alterações sistêmicas 

e renais) em camundongos fêmeas espontaneamente predispostas a 

desenvolverem LES (linhagem NZBWF1). 

 

2.2. Objetivos específicos 

Avaliar se a exposição dos animais NZBW ao MP2,5: 

- Altera a progressão das manifestações clínicas da doença (acompanhamento da 

doença e análise da sobrevida); 

- Influencia na atividade sistêmica da doença (quantificação de marcadores 

sorológicos e hematológicos relacionados ao LES); 

- Provoca alterações no peso corporal e/ou no peso de alguns órgãos; 

- Causa prejuízo da função renal durante o desenvolvimento da doença (análise 

bioquímica da urina); 

- Promove alterações morfológicas nos rins (análises estereológicas e 

histopatológicas dos rins); 

- Modifica a resposta imune nos rins (análise da expressão gênica e quantificação 

imunohistoquímica de moléculas relacionadas a processos inflamatórios); 

- Altera o balanço redox nos rins (análise de estresse oxidativo). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Animais e grupos experimentais 

Para o estudo in vivo foram utilizados camundongos (Mus musculus) com a 

idade inicial de 90 dias. Fêmeas da linhagem New Zealand Black White F1 

(NZBWF1) foram utilizadas como modelo animal que desenvolve espontaneamente 

manifestações clínicas do LES (n=20). Esses animais foram provenientes da 

empresa Jackson Laboratory (Bar Harbor, EUA). Fêmeas da linhagem C57/Bl6 

foram utilizadas como controles do estudo (n=16). Cada linhagem foi subdividida em 

2 grupos: um grupo exposto ao ar filtrado (FA) e um grupo exposto às partículas 

ambientais concentradas (CAP). Sendo assim, trabalhamos com 4 grupos: 

C57-FA: controle-filtrado (n=8) 

C57-CAP: controle-poluído (n=8) 

NZBW-FA: LES-filtrado (n=10) 

NZBW-CAP: LES-poluído (n=10) 

Durante o estudo, os animais permaneceram no biotério do Laboratório de 

Poluição Atmosférica Experimental (LPAE-LIM05) da Faculdade de Medicina da 

Univerisdade de São Paulo (FMUSP) em gaiolas forradas com maravalha de pinus 

(contendo até 5 animais cada) colocadas em estantes ventiladas com filtros do tipo 

High Efficiency Particulate Arrestance (HEPA). No biotério, os animais 

permaneceram sob ciclo claro/escuro de 12h/12h e receberam água e ração 

irradiada ad libitum. A utilização desses animais foi aprovada pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais da FMUSP (CEUA-FMUSP) (protocolo nº 095/17) (Apêndice). 

 

3.2. Exposição ao MP2,5 

A exposição dos animais ao MP2,5 foi realizada no Concentrador de Partículas 

Ambientais (CPA) (Figura 4). O CPA é um equipamento que capta e concentra o 

MP2,5 do ambiente e direciona as partículas concentradas para câmaras de 

exposição, onde são colocadas as gaiolas contendo os animais a serem expostos. 

Durante a exposição, os animais permanecem dentro de suas gaiolas com livre 

movimentação e acesso à água e ração (Figura 4a). 

O CPA possui a capacidade de concentrar o MP2,5 aproximadamente 25 

vezes a concentração ambiente. Isso ocorre devido à presença de impactadores 
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virtuais dispostos em série que permitem apenas a passagem de partículas menores 

do que 2,5µm (Figura 4b). Desse modo há uma concentração do MP2,5 que chega às 

câmaras de exposição dos animais com um fluxo de 10L/min. As condições de 

temperatura e umidade do ar foram mantidas, evitando assim qualquer desconforto 

aos animais expostos (Sioutas et al., 1995; 1997). Os animais expostos ao ar filtrado 

são alocados em câmaras de exposição sob as mesmas condições, com exceção 

das partículas concentradas, que ficam retidas em filtros do tipo HEPA. 

 

 

Figura 4: Concentrador de partículas ambientais (CPA). (a) Câmaras de exposição 
do CPA onde são colocadas as gaiolas dos animais. (b) Impactadores virtuais do 
CPA em série (1º, 2º e 3º estágios), os quais concentram o MP2,5 da atmosfera. 

 

O CPA está instalado dentro de um container alocado no jardim da FMUSP 

próximo a um cruzamento com intenso tráfico veicular. Desse modo, a grande 

maioria das partículas às quais os animais foram expostos provinha do tráfico 

veicular. Dentro do CPA, os animais permaneciam nas câmaras de exposição até 

atingirem a dose acumulada de 600µg/m³, seguindo protocolos já padronizados do 
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Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental (Lopes et al., 2018; Di Domenico 

et al., 2020). Essa dose foi determinada baseada na concentração de 25µg/m³ (valor 

equivalente à concentração média horária de MP2,5 na RMSP), multiplicada pelas 24 

horas do dia (25µg/m³ x 24 = 600 µg/m³). O cálculo para determinar o tempo de 

exposição (em minutos) foi determinado de acordo com a seguinte equação: 

T = ( 600 / Cc ) x 60 

sendo que, T é o tempo em minutos; Cc é a concentração dentro das câmaras (valor 
variável de acordo com a concentração de MP2,5 do dia). 

 

3.3. Amostragem e caracterização do MP2,5 

Amostras de MP2,5 foram coletadas no mesmo local onde foi realizada a 

exposição dos animais. Para isso, filtros de policarbonato foram acoplados a um 

impactador virtual de MP2,5. O impactador foi ligado a uma bomba de vácuo que 

gerava um fluxo de 10L/min. Sendo assim, as partículas ficavam retidas nos filtros 

(Figura 5a). Esse sistema permanecia ligado amostrando o MP2,5 durante 24hs. 

A caracterização da composição do MP2,5 foi realizada por espectrometria de 

fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX) (Figura 5b). Os filtros de 

amostragem foram colocados na câmara de leitura do aparelho para a realização da 

análise. Nessa câmara, raios X eram disparados e a energia dispersiva era 

detectada, permitindo a identificação dos elementos presentes nas amostras de 

MP2,5. Um total de 10 filtros foram utilizados para caracterização do MP2,5. 

(a) (b)  

Figura 5: Análise da composição de MP2,5. (a) Filtros de policarbonato para 
amostragem de MP2,5. (b) EDX - Aparelho utilizado para a caracterização do MP2,5.  
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3.4. Delineamento experimental 

O delineamento experimental com a divisão dos grupos está representado na 

Figura 6. A exposição dos animais ao MP2,5 foi iniciada quando os camundongos 

completaram 90 dias de idade e finalizada com a idade de 210 dias, totalizando um 

período de 4 meses de exposição. Durante esse período, os animais foram 

acompanhados diariamente em relação a manifestações externas da doença (por 

exemplo: eriçamento de pelos e comportamento moribundo) e eventuais mortes 

(sobrevida), semanalmente foi realizada a pesagem corporal dos animais e 

mensalmente era feita a coleta de urina. Ao final do período de exposições, os 

animais foram eutanasiados para a coleta de amostras biológicas. 

 

Figura 6: Delineamento experimental do estudo. Grupos: C57-FA: controle-filtrado; 
C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

3.5. Análise de urina 

As amostras de urina foram utilizadas para quantificação de proteinúria, 

creatininúria e albuminúria, sendo ao final calculados os valores da relação 

proteinúria/creatininúria (RPC) e da relação albuminúria/creatininúria (RAC). As 

análises foram realizadas no Laboratório de Imunologia Celular da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) 

A coleta de urina foi realizada pelo método de micção estimulada, seguindo o 

protocolo proposto por Khosho et al. (1985). As amostras de urina foram coletadas 
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com auxílio de uma pipeta e armazenadas em microtubos a -20ºC até o dia das 

análises.  

A dosagem de proteínas totais na urina foi realizada utilizando-se o kit 

Sensiprot (Labtest, Brasil). Primeiramente as amostras foram descongeladas e 

diluídas na proporção de 1:5 (8µL de urina em 32µL de H2O destilada). 

Posteriormente, foram adicionados 25µL das amostras diluídas e dos padrões 

(50mg/dL) em 500µL do reagente de cor do kit, seguido de aquecimento em banho-

maria a 37ºC por 5 minutos. Após aquecimento, 300µL foram pipetados em placas 

para leitura no espectrofotômetro. As absorbâncias das amostras e dos padrões 

foram determinadas no comprimento de onda de 600nm. Os cálculos para 

quantificação de proteinúria das amostras foram realizados baseados na 

absorbância dos padrões de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Camostra = Absamostra x Cpadrão / Abspadrão 

 

Sendo que, Camostra é a concentração de proteína nas amostras; Absamostra é a 
absorbância da amostra; Cpadrão é a concentração do padrão do kit (50mg/dL) e 
Abspadrão é a absorbância do padrão. 
 

 O valor final da concentração de proteinúria foi determinado multiplicando o 

valor encontrado (Camostra) pelo fator de diluição (x5). 

 

A dosagem de creatininúria foi realizada utilizando-se o método de Jaffé 

modificado (Delanghe e Speeckaert, 2011). Primeiramente as amostras foram 

diluídas na proporção de 1:25 (8µL de urina + 192µL de H2O destilada) diretamente 

nas placas de leitura. Preparou-se uma solução contendo 80% de ácido pícrico + 

20% de hidróxido de sódio e foram adicionados 100µL dessa solução nos 200µL das 

amostras diluídas e em 200µL dos padrões de creatinina (5mg/dL). Após incubação 

à 25ºC por 20 minutos, a placa foi lida no espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 520nm para determinação das absorbâncias. Os cálculos para 

quantificação das amostras foram baseados na absorbância dos padrões (mesma 

equação para quantificação de proteinúria): 

 

Camostra = Absamostra x Cpadrão / Abspadrão 
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sendo que, Camostra é a concentração de creatinina das amostras; Absamostra é a 
absorbância da amostra; Cpadrão é a concentração do padrão de creatinina (5mg/dL); 
Abspadrão é a absorbância do padrão. 

 

 O valor final da concentração de creatininúria foi determinado multiplicando o 

valor encontrado (Camostra) pelo fator de diluição (x25). 

 

A dosagem de albuminúria foi realizada por quantificação em gel de 

poliacrilamida. Primeiramente foram feitos os géis de separação e empilhamento a 

10% de poliacrilamida. Durante a polimerização do gel foi realizada a preparação 

(desnaturação) das amostras e do padrão de albumina (125µg/mL) por meio da 

adição de 5µL de tampão laemmli contendo 5% de β-mercaptoetanol em 10µL de 

amostra, seguido de aquecimento a 95ºC por 5 minutos. Posteriormente, as cubas 

de eletroforese foram montadas e 15µL das amostras foram aplicadas no gel. A 

corrida foi iniciada a 80V até as amostras chegarem no gel de separação. Depois a 

voltagem foi aumentada para 120V até as amostras chegarem ao final do gel. O gel 

foi retirado da cuba e corado com o corante coomasie blue R250 0,1% por 1h30m. 

Após a coloração foi dado início ao processo de descoloração com solução 

descorante (7,5% ácido acético + 25% metanol + 67,5% H2O destilada) até o gel 

ficar transparente, permanecendo apenas as bandas de albumina em azul. A 

revelação do gel foi realizada no fotodocumentador AI-600 e a quantificação de 

albuminúria foi realizada no programa ImageJ (Media Cybernetics, EUA). Nesse 

programa, a porcentagem de área do gel marcada pelo corante foi determinada para 

o padrão e para cada respectiva amostra. O cálculo para determinar a concentração 

de albumina foi baseado na área corada do gel correspondente ao padrão de 

albumina: 

Camostra = Áreaamostra x Cpadrão / Áreapadrão 

 

sendo que, CAmostra é a concentração de albumina da amostra; Áreaamostra é a área 
corada do gel correspondente à amostra; Cpadrão é a concentração do padrão de 
albumina (125µg/mL); Áreapadrão é a área marcada do gel correspondente ao padrão 
de albumina. 
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3.6. Eutanásia 

A eutanásia dos animais ocorreu ao final dos 4 meses de exposição, quando 

os animais completaram 270 dias de idade. A eutanásia foi realizada por overdose 

do anestésico inalatório isoflurano (Cristália, Brasil). Imediatamente após a 

confirmação da morte, o abdômen dos animais foi seccionado e foi realizada a 

retirada do sangue pela veia cava. Uma parte do sangue (100µL) foi coletada para a 

análise do hemograma e outra parte (cerca de 900µL) foi coletado para obtenção do 

plasma. Após a coleta do sangue os órgãos (rins, baço, fígado, coração e timo) 

foram dissecados, pesados em balança eletrônica e armazenados em formaldeído 

tamponado a 10% ou congelados a -80ºC, dependendo do tipo de análise à qual 

eles seriam destinados. As carcaças dos animais foram descartadas seguindo as 

normas de biossegurança da FMUSP. 

 

3.7. Hemograma 

Parte do sangue coletado (100µL) foi destinado para a análise de 

hemograma. Foram quantificados os elementos figurados do sangue: hemácias, 

leucócitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos) e plaquetas. 

Além disso, foi realizada a dosagem de hemoglobina, hematócrito, volume 

corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração 

de hemoglobina corpuscular média (CHCM). O hemograma foi realizado utilizando o 

analisador hematológico automatizado pocH 100iV (Sysmex) no Laboratório de 

Análises Especiais (LIM03) da FMUSP. 

   

3.8. Detecção de anti-DNA 

Parte do sangue coletado (aproximadamente 900µL) foi destinado para a 

detecção de anticorpos anti-DNA. Para isso as amostras foram centrifugadas a 

3500rpm por 10 minutos e o sobrenadante (plasma) foi recolhido e armazenado à 

temperatura de -70ºC até o dia das análises. A detecção de anti-DNA foi realizada 

pelo método de imunofluorescência indireta com o kit NOVA Lite® dsDNA Crithidia 

luciliae (Inova Diagnostics), seguindo as recomendações do fabricante. Como 

conjugado, foi utilizado o anticorpo Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed 

Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 (Invitrogen, A-11001) na concentração de 
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1:100. As análises foram realizadas no Laboratório de Investigação em 

Reumatologia (LIM17) da FMUSP.  

 

3.9. Análises histológicas 

Foi realizada a análise histológica dos rins dos animais. Para isso, após 

pesados em balança eletrônica, os rins foram armazenados em formaldeído 

tamponado a 10% por 24hs. Terminado o período de fixação, trocou-se o formol por 

etanol 70% até o início do processamento dos órgãos. O processamento se deu 

pelas etapas de desidratação (banhos em concentrações crescentes de álcool: 70% 

> 80% > 90% > 100%), diafanização (banhos de xilol) e inclusão (banhos de parafina 

líquida a 60ºC). Ao final do processamento os rins foram emblocados em parafina e 

os blocos foram cortados no micrótomo rotativo Leica RM2065 (Leica Instruments, 

Alemanha). Para cada tipo de análise foram realizadas metodologias de corte, 

coloração ou preparação específicas. 

Para a análise estereológica realizamos o método de Cavalieri, utilizado para 

estimar o volume dos órgãos a partir de lâminas histológicas. Para isso, os rins 

foram seccionados no micrótomo rotativo para obtenção de cortes seriados (com 

5µm de espessura) espaçados por 100µm. Esses cortes seriados foram colocados 

em lâminas de vidro e corados com hematoxilina-eosina (HE). As lâminas coradas 

foram montadas em meio entellan e digitalizadas no escâner (3DHistech, EUA). 

Foram retiradas fotos (aumento 10x) das lâminas digitalizadas e as fotos foram 

analisadas no programa ImageJ (Media Cybernetics, EUA). O método de Cavalieri 

consiste na contagem de pontos que incidem sobre um sistema teste de pontos 

(grid), que é colocado sobre as imagens. Foram contados os pontos que caíram 

sobre o córtex, medula, papila e pelve renal (Figura 7). Por meio da contagem de 

pontos é possível estimar o volume fracionário dos compartimentos quando junta-se 

a contagem de pontos de todos os cortes seriados, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

Vv = Ec/Et 

 

Sendo que Vv é o volume fracionário dos compartimentos (em porcentagem), Ec é a 
soma dos pontos incidentes sobre o compartimento em todos os corte seriados e Et 
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é a soma de pontos incidentes sobre todos os compartimentos de todos os cortes 
seriados. 
 

 

Figura 7: Método de Cavalieri. Representação da realização do método de Cavalieri 
(contagem de pontos) para determinação do volume fracionário dos rins.  

 

Com o valor do Vv é possível calcular o volume absoluto dos compartimentos 

multiplicando o valor do Vv pelo volume total do rim (VT), estimado pelo peso do 

órgão. 

 

Vt = Vv x VT 

 

Sendo que Vt é o volume absoluto dos compartimentos (mm³), Vv é o volume 
fracionário dos compartimentos (%) e VT é o volume total do rim (mm³).  

    

Para a análise histopatológica dos rins, cortes aleatórios de 5µm de 

espessura foram colocados em lâminas de vidro e corados pelo método Ácido 

Periódico - reagente de Schiff (PAS), que evidencia bem a membrana basal dos 

glomérulos. As lâminas também foram montadas em meio entellan e digitalizadas. 

Os arquivos foram abertos no programa de visualização de lâminas digitais Case 

Viewer (3DHistech, EUA) e nesse programa foi realizada a avaliação histopatológica 

dos rins e a aferição do diâmetro médio dos glomérulos. 

Primeiramente foi feita uma análise (aumento 20x) para observação de 

alterações tubulares presentes em todo o parênquima renal (presença de depósitos 

ou acúmulos tubulares, infiltração de células inflamatórias e dilatação tubular). As 
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alterações foram quantificadas por meio de um escore. Posteriormente foi feita uma 

varredura (aumento 400x) para observação de alterações glomerulares (esclerose, 

alterações da cápsula, do espaço capsular, da membrana basal ou dos capilares, 

atrofia, expansão mesangial, presença de crescentes e infiltrados inflamatórios) 

(Figura 8). Nessa análise foram avaliados 100 glomérulos por animal, que foram 

classificados segundo um escore. Ao final da leitura dos 100 glomérulos foi atribuído 

um escore histopatológico para cada animal. 

(a)  (b) 

(c)  (d) 

(e)  (f) 
Figura 8: Análise histopatológica dos glomérulos. Imagens representativas de 
alterações glomerulares observadas durante a análise histopatológica. Objetiva em 
40x. Tamanho das barras de escala: 60µm. (a) Glomérulo normal. (b) Glomérulo 
com hipertrofia capsular. (c) Glomeruloesclerose. (d) Atrofia glomerular e substância 
hialina no túbulo. (e) Expansão mesangial. (f) Dilatação da junção glomérulo-tubular. 
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Durante a realização da análise histopatológica dos glomérulos também foi 

realizada a medição do diâmetro médio dos glomérulos utilizando o programa 

CaseVeiwer (3DHistech, EUA). Utilizando um aumento de 400x, o diâmetro médio 

do glomérulo foi estimado e utilizado para calcular o volume médio dos glomérulos 

por meio da seguinte fórmula (cálculo de volume de uma esfera): 

 

VGLOMÉRULO = 4 x [ π x (D / 2)³ ] / 3 

 

Sendo que, VGLOMÉRULO é o volume do glomérulo (μm³); π é o valor de pi (3,14159...); 
D é o diâmetro médio do glomérulo (μm). 

 

Para a análise de deposição de colágeno nos rins, cortes aleatórios de 5µm 

de espessura foram colocados em lâminas de vidro e corados com o corante 

picrossirius e contra-coradas com o corante hematoxilina, seguindo o protocolo de 

Montes e Junqueira (1991). As lâminas foram novamente montadas em meio 

entellan e digitalizadas. Utilizando um aumento de 100x, para cada lâmina, foram 

retiradas 10 fotos de campos aleatórios. Essas fotos foram analisadas no programa 

ImageJ (Media Cybernetics, EUA) utilizando a ferramenta de seleção de threshold 

para selecionar a porcentagem de área positivamente corada com picrossirius.  

 

3.10. Análise imunohistoquímica 

 A imunohistoquímica (IHQ) é uma técnica que permite a marcação de 

moléculas específicas em tecidos histológicos. Nesse trabalho nós realizamos a 

técnica de IHQ no tecido renal para quantificar a deposição de complemento C3 e de 

anticorpos igG. Para isso, cortes aleatórios de 5µm de espessura foram colocados 

em lâminas de vidro. Esses cortes passaram primeiramente pelo processo de 

desparafinização (banhos de xilol), seguido pelo processo de hidratação (banhos de 

álcool com concentração decrescente: 100% > 90% > 70% > 50%). Os cortes então 

passaram pelo processo de recuperação antigênica em tampão citrato (pH=6,0) a 

96ºC. Após isso, fizeram-se os bloqueios da peroxidase endógena (com solução de 

95% de metanol + 5% de peróxido de hidrogênio) e das ligações inespecíficas (com 

albumina de soro bovino (BSA) a 2% em tampão fosfato). Os cortes foram 

incubados com os anticorpos primários anti-C3 (ab200999; 1:2000), anti-igG 

(ab190475; 1:250) e Macrophage Marker (sc-101447; 1:10) overnight. No dia 
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seguinte os cortes foram incubados com o anticorpo secundário HRP polímero anti-

rabbit (ab214880) ou HRP polímero anti-rat (ab214882) e foi adicionado o 

cromógeno 3,3’-diaminobenzidina (DAB) para realizar a marcação. Para finalizar, foi 

realizado a contracoloração com hematoxilina e as lâminas foram montadas em 

meio entellan. Em seguida, as lâminas foram digitalizadas pelo escâner e foram 

retiradas fotos aleatórias de 10 campos no aumento de 100x. Essas fotos foram 

analisadas no programa ImageJ (Media Cybernetics, EUA) utilizando a ferramenta 

de deleção de threshold para selecionar a porcentagem de área positivamente 

marcada pelo cromógeno DAB. 

 

3.11. Análise de expressão gênica 

 A análise de expressão gênica foi realizada pela técnica de reação em cadeia 

da polimerase (PCR). O método utilizado foi o PCR quantitativo em tempo real (qRT-

PCR), que estima a expressão gênica por meio dos transcritos de RNA mensageiro 

(mRNA). Realizamos, no tecido renal, a análise de expressão gênica do fator de 

transcrição NFκB e da citocina TGFβ, utilizando como normalizador o gene que 

codifica a Hipoxantina guanina fosforiboxiltransferase (HPRT). A análise de 

expressão gênica foi realizada no Laboratório de Imunologia dos Transplantes no 

Instituto de Ciências Biomédicas da USP. 

Os rins previamente armazenados a -70ºC foram utilizados para extração do 

RNA total. Os rins foram cortados na metade e colocados em tubos contendo 500µL 

de trizol (Invitrogen, EUA) + 0,350g de beads para realização da maceração do 

órgão. A maceração foi realizada no mixer Precellys (Bertin Instruments, França). 

Após a maceração, foram adicionados 100µL de clorofórmio para a precipitação do 

DNA. Os tubos foram centrifugados e o sobrenadante transparente contendo o RNA 

total foi coletado. Posteriormente, 500µL de isopropanol foram adicionados para a 

precipitação do RNA. Os tubos foram novamente centrifugados e o sobrenadante foi 

descartado, restando o pellet de RNA no fundo. Após duas lavagens com etanol 

70% o RNA foi ressuspendido em 50µL de H2O DEPC e incubado a 60ºC por 5 

minutos para eluição. A quantificação de RNA total obtido pela extração foi realizada 

no equipamento Nanodrop (Thermo Scientific, EUA) que fornece a concentração de 

RNA em ng/µL. 
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Foram utilizados 2000ng de RNA total para a síntese de DNA complementar 

(cDNA). A síntese de cDNA ocorreu em três etapas. A primeira consistiu na 

degradação dos possíveis DNA contaminantes por meio da reação com DNAase 

(RNase-Free DNase - Promega, EUA). A segunda consistiu na adição de oligodT 

(Promega, EUA) para ocorrer o anelamento com a cauda poli-A dos mRNA. A 

terceira consistiu na síntese de cDNA de fato, por meio da adição de dNTPs com a 

enzima transcriptase reversa (M-MLV Reverse Transcriptase - Promega, EUA). 

Todas as etapas e incubações foram realizadas no termociclador Master Cycler 

(Eppendorf, Alemanha). O cDNA obtido foi utilizado para a realização dos qRT-PCR. 

Para a quantificação em tempo real, foi utilizado o método SYBR, que utiliza 

sondas que emitem fluorescência quando fitas duplas de DNA são formadas a cada 

ciclo de amplificação. A qRT-PCR para cada gene foi realizada com 4,0µL de cDNA 

diluído (1:4) + 0,5µL do primer senso (forward) + 0,5µL do primer anti-senso 

(reverse) + 5,0µL de mastermix SYBR (Invitrogen, EUA). As sequências dos primers 

estão descritas na Tabela 1. Os ciclos de amplificação foram realizados no aparelho 

Quantstudio 12K Flex (AppliedBiosystems, EUA). 

 

Tabela 1: Sequências de primers utilizados no qRT-PCR. 

Gene Sequência 

Hprt 
F: 5’ CTCATGGACTGATTATGGAC 3’ 

R: 5’ GCAGGTCAGCAAAGAACTTA 3’ 

Nfκb 
F: 5’ ATGGCAGACGATGATCCCTACGG 3’ 

R: 5’ ATGGGCCATCTGTTGACAGTGGT 3’ 

Tgfβ 
F: 5’ CTTCGACGTGACAGACGCT 3’ 

R: 5’ GCAGGGGCAGTGTAAACTTATT 3’ 

 

Para determinar a expressão gênica foi utilizado o método 2-ΔΔCT (Livak e 

Schmittgen, 2001), Primeiramente é realizada uma comparação dos ciclos da reação 

(CT) dos genes alvo (NFκB e TGFβ) em relação ao gene normalizador (HPRT). 

Depois, os valores de CT dos grupos são comparados aos valores de CT dos 

animais controle. O valor utilizado para demonstrar a expressão relativa do gene 

alvo é calculado com a expressão 2-ΔΔCT, sendo que nos animais controle o valor da 

expressão relativa é considerado como sendo igual a 1. 
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3.12. Análise de estresse oxidativo 

 O tecido renal foi utilizado para diversas análises de estresse oxidativo, dentre 

elas a dosagem da atividade pró-oxidante (testes H2O2 e NADPHox) e da atividade 

antioxidante (técnica FRAP). As análises de estresse oxidativo foram realizadas no 

Laboratório de Fisiologia Translacional da UNIFESP  

Os rins previamente armazenados a -70ºC foram utilizados para as análises 

de estresse oxidativo. Primeiramente os rins foram pesados em uma balança 

eletrônica e colocados em tubos de ensaio. Foram adicionados tampão KCl 

(proporção 4mL : 1g de tecido) e o inibidor de protease PMSF (proporção 10µL : 1g 

de tecido). A maceração foi realizada com a ajuda de um homogenizador. O 

homogenato foi centrifugado e o sobrenadante foi recolhido e armazenado a -70ºC 

para ser utilizado nas análises. 

Para a quantificação de proteínas foi utilizado o método de Lowry (Lowry et 

al., 1951). Primeiramente as amostras foram diluídas (10µL de amostra em 790µL de 

H2O). Para a curva-padrão foi utilizada a albumina. Foram, então, adicionados 2mL 

de reagente C nas amostras diluídas e na curva-padrão, com incubação por 10min. 

Em seguida, foram adicionados 200µL de folin, com incubação por mais 30 minutos. 

Após a incubação foi realizada a leitura da absorbância em um espectrofotômetro, 

utilizando o comprimento de onda de 625nm. A concentração de proteínas (mg/mL) 

foi calculada baseada na absorbância das amostras, de acordo com a inclinação da 

curva-padrão. Os resultados da quantificação de proteína foram utilizados para 

normalizar as análises subsequentes de estresse oxidativo. 

 Uma das análises para atividade pró-oxidante é a técnica NADPHox, que 

mede a atividade da enzima NADPHox presente no tecido por meio da produção de 

superóxido. Primeiramente foi preparado o tampão de ensaio (50mL tampão fosfato 

+ 0,029g de EDTA + 2,57g solução de sucrose). Foram adicionados, então, 170µL 

do tampão de ensaio + 10µL de amostra na placa de leitura, que foi lida no 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 340nm a 37ºC. Após a primeira 

leitura, foi adicionado 20µL do substrato NADPH e a placa foi lida novamente em 

340nm a 37ºC. A placa foi, então, incubada por 10 minutos a 37ºC para a realização 

da próxima leitura, no mesmo comprimento de onda (T10). Posteriormente a placa foi 

incubada por mais 30 minutos a 37ºC para a realização da última leitura (T30). A 
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produção de superóxido foi calculada baseada na diferença das absorbâncias entre 

T30 e T10. 

 Outra análise para avaliar a atividade pró-oxidante foi a do peróxido de 

hidrogênio (H2O2), mensurada a partir da oxidação de vermelho de fenol, mediada 

pela peroxidase rabanete. Primeiramente foi preparada a solução de peroxidase 

rabanete (tampão dextrose + vermelho de fenol + peroxidase rabanete tipo II). Para 

a curva-padrão foram utilizadas concentrações conhecidas de H2O2. Foram 

adicionados 180µL da solução + 70µL de amostra ou da curva-padrão e a placa foi 

incubada à temperatura ambiente por 25 minutos. Após a incubação foram 

adicionados 5µL de hidróxido de sódio para interromper a reação e a placa foi lida 

em um espectrofotômetro utilizando o comprimento de onda de 630nm. A dosagem 

de peróxido foi calculada a baseada na absorbância das amostras, de acordo com a 

inclinação da curva-padrão 

A análise da atividade antioxidante foi realizada pela técnica FRAP (Ferric 

Reducing Antioxidant Power), que mede a atividade antioxidante não enzimática. 

Para a realização dessa técnica, primeiramente foi preparado o reativo de FRAP (10 

mL tampão acetato de sódio/ácido acético + 1mL solução de TPTZ/HCl + 1mL 

solução de FeCl3.6H2O). Para a curva-padrão foi utilizado o sulfato ferroso 

heptahidratado (FeSO4.7H2O). Em uma placa de leitura foram adicionados 10µL da 

amostra ou da curva-padrão em 290µL do reativo de FRAP. A placa foi incubada por 

5 min a 37ºC e posteriormente lida em espectrofotômetro utilizando o comprimento 

de onda de 593nm. A atividade antioxidante não enzimática foi calculada a baseada 

na absorbância das amostras, de acordo com a inclinação da curva-padrão. 

 

3.13. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada no programa Statistic Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 17.0. Após a tabulação em planilhas de excel, os dados 

foram transferidos para o SPSS. Primeiramente foi feito uma análise descritiva dos 

dados, informando médias, desvios padrão e tipos de distribuição (normal ou não). 

Algumas variáveis com distribuição não normal foram rankeadas para a realização 

de testes paramétricos. Para comparações de parâmetros entre os 4 grupos foi 

utilizado o teste paramétrico de análise de variância (ANOVA), com pós-teste de 

Tukey (variâncias homocedásticas e n igual nos grupos), Gabriel (variâncias 
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homocedásticas e n diferente nos grupos) ou Games-Howell (variâncias não 

homocedásticas). Para a realização da comparação entre 2 grupos foi utilizado o 

teste-T de student. Para algumas variáveis com distribuição não normal, os testes 

não paramétricos de Kruskal-Wallis (comparação entre os 4 grupos) ou Mann-

Whitney (comparação entre 2 grupos) foram utilizados. Diferenças entre grupos 

foram consideradas significativas quando o valor de p foi menor do que 0,05 

(p<0,05). Para avaliar a influência dos fatores nos desfechos foi utilizada a análise 

multivariada (MANOVA). A influência dos fatores foi considerada significativa quando 

p<0,05. Para a análise de sobrevida foi realizado o teste de Kepler-Maier, com valor 

de significância p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização do MP2,5 

 A análise por EDX permitiu identificar que o MP2,5 coletado é constituído 

principalmente pelos elementos carbono (52,24% ± 6,24), enxofre (33,59% ± 2,11) e 

magnésio (10,19% ± 8,56), seguidos por bário (1,34% ± 0,47), cloro (1,00% ± 0,28), 

fósforo (0,73% ± 0,42), ferro (0,34% ± 0,13) e cálcio (0,28% ± 0,09) (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Composição elementar do MP2,5 coletado.  

Elemento % 

Carbono (C) 52.24 ± 6.24 

Enxofre (S) 33.59 ± 2.11 

Magnésio (Mg) 10.19 ± 8.56 

Bário (Ba) 1.34 ± 0.47 
Cloro (Cl) 1.00 ± 0.28 

Fósforo (P) 0.73 ± 0.42 

Ferro (Fe) 0.34 ± 0.13 

Cálcio (Ca) 0.28 ± 0.09 

Potássio (K) 0.15 ±0.03 

Silício (Si) 0.04 ± 0.07 

Valores representados em média (porcentagem) ± erro. n=20 filtros. 
 

4.2. Sobrevida 

 Durante a realização do estudo, 4 animais do grupo NZBW-CAP (animais com 

LES expostos à poluição atmosférica) morreram antes do término do período de 

exposições. Nesses animais, pudemos observar a progressão da doença por meio 

das características de emagrecimento exacerbado, eriçamento de pelos, curvatura 

da coluna e comportamento moribundo dias antes da morte. Nos demais grupos 

(C57-FA, C57-CAP e NZBW-FA) não houve nenhuma morte nem características 

indicativas de agravamento da doença antes da eutanásia (p=0,007) (Figura 9).  



33 
 

 

Figura 9: Curva de sobrevida dos animais durante o período de exposições. n = 8-
10 animais/grupo. Teste estatístico de Kaplan-Meier (p=0,007). Grupos: C57-FA: 
controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: 
LES-poluído. 
 

4.3. Peso corporal 

 A Figura 10 mostra a evolução do peso corporal dos animais durante os 4 

meses do período de exposições. As fêmeas da linhagem NZBW apresentaram um 

peso maior quando comparadas às fêmeas da linhagem C57 durante todo o período 

(p<0,001). Dentro da linhagem C57 não houve diferença de peso corporal entre os 

grupos expostos ao ar filtrado e ao MP2,5. O mesmo se aplica aos animais da 

linhagem NZBW, não havendo diferenças entre os grupos em relação à exposição. 
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Figura 10: Peso corporal (g) dos animais durante o período de exposições. Gráfico 
de barras expressas em média ± erro padrão. n = 8-15 animais/grupo. Teste 
ANOVA, seguido de pós-teste Gabriel ou Games-Howell. *p<0,001 (NZBW-FA x 
C57-FA/C57-CAP e NZBW-CAP x C57-FA/C57-CAP). Grupos: C57-FA: controle-
filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-
poluído. 
 

4.4. Peso dos órgãos 

No dia da eutanásia foi realizada a aferição do peso dos seguintes órgãos: 

rim, baço, fígado, coração e timo. Os pesos absolutos dos órgãos foram divididos 

pelo peso corporal no dia da eutanásia para a obtenção do peso relativo 

(porcentagem em relação ao peso corporal). A seguir, para cada órgão específico, 

estão descritos, respectivamente, os resultados de peso absoluto e peso relativo. Os 

valores dos pesos absolutos e relativos dos órgãos analisados estão representados 

na Tabela 3. 

 

4.4.1. Peso do rim 

 Em relação ao peso absoluto, observamos que o grupo NZBW-CAP 

apresentou um peso maior quando comparado aos grupos NZBW-FA (p=0,025), 

C57-CAP (p<0,001) e C57-FA (p<0,001)). O grupo NZBW-FA também apresentou 



35 
 

um peso maior em relação em relação ao grupo C57-FA (p<0,001) e C57-CAP 

(p=0,001). 

Porém, na análise do peso relativo, o grupo NZBW-FA apresentou diminuição 

quando comparado ao grupo C57-FA (p<0,001) e ao grupo C57-CAP (p<0,001). No 

entanto, a diferença entre NZBW-FA e NZBW-CAP se manteve: houve maior peso 

relativo no grupo exposto ao MP2,5 (p<0,001). 

 

4.4.2. Peso do baço 

 Na análise do peso absoluto, o grupo NZBW-CAP apresentou um peso maior 

quando comparado ao grupo C57-FA (p=0,027) e ao grupo NZBW-FA (p=0,046). 

O peso relativo do baço apresentou um comportamento semelhante ao 

observado com o peso relativo dos rins. O grupo NZBW-FA apresentou peso relativo 

menor em comparação ao grupo C57-FA (p=0,006) e ao grupo C57-CAP (p=0,026). 

Comparando apenas os animais NZBW, o peso relativo foi maior (p=0,029) nos 

animais expostos ao MP2,5. 

 

4.4.3. Peso do fígado 

O peso absoluto do fígado seguiu o comportamento do peso corporal, sendo 

significativamente maior nos grupos NZBW-FA e NZBW-CAP quando comparados 

aos grupos C57-FA e C57-CAP (p<0,001). 

 Em relação ao peso relativo, o grupo NZBW-FA apresentou um peso menor 

quando comparado ao grupo C57-FA (p<0,001). Considerando apenas os animais 

C57, houve diminuição de peso relativo no grupo C57-CAP (p=0,013). Comparando 

apenas os animais que desenvolvem LES, houve uma tendência de aumento do 

peso relativo nos animais expostos ao MP2,5 (p=0,052). 

 

4.4.4. Peso do coração 

Em relação ao peso absoluto, o grupo C57-FA apresentou um menor peso em 

relação aos demais grupos: C57-CAP (p=0,008), NZBW-FA (p<0,001) e NZBW-CAP 

(p<0,001)). O grupo C57-CAP apresentou um peso menor em relação aos grupos 

NZBW-FA (p<0,001) e NZBW-CAP (p<0,001). 

Na análise do peso relativo, o grupo NZBW-FA apresentou um valor menor 

em relação aos grupos C57-FA (p=0,042) e C57-CAP (p=0,004). Nos animais NZBW 
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houve uma tendência de aumento do peso relativo em decorrência da exposição ao 

MP2,5 (p=0,099). 

 

4.4.5. Peso do timo 

O peso absoluto do timo foi maior no grupo C57-FA quando comparado aos 

grupos C57-CAP (p=0,011) e NZBW-FA (p=0,011). O grupo NZBW-CAP também 

apresentou um peso maior em relação aos grupos C57-CAP (p=0,006) e NZBW-FA 

(p=0,006). 

 No peso relativo, o grupo C57-FA apresentou maiores valores em relação aos 

grupos C57-CAP (p=0,001), NZBW-FA (p<0,001) e NZBW-CAP (p=0,030). 

Comparando apenas os animais NZBW, a exposição à poluição atmosférica 

provocou um aumento de peso relativo do timo (p=0,007).    

 

Tabela 3: Peso dos órgãos – peso absoluto (g) e peso relativo (%). 

  
C57-FA C57-CAP NZBW-FA NZBW-CAP 

Absoluto (g) Rim 0,153 ± 0,008 0,162 ± 0,024 0,203 ± 0,014a,b 0,263 ± 0,040a,b,c 

 
Baço 0,082 ± 0,008 0,084 ± 0,015 0,094 ± 0,027 0,173 ± 0,124a,c’ 

 
Fígado 1,127 ± 0,107 1,080 ± 0,197 1,549 ± 0,137a,b 1,807 ± 0,488a,b 

 
Coração 0,104 ± 0,004 0,120 ± 0,015a’ 0,157 ± 0,014a,b 0,177 ± 0,041a,b 

 
Timo 0,091 ± 0,020 0,057 ± 0,019a 0,059 ± 0,013a 0,106 ± 0,045b,c 

Relativo (%) Rim 0,66 ± 0,05 0,66 ± 0,06 0,53 ± 0,04a,b 0,80 ± 0,17c 

 
Baço 0,35 ± 0,02 0,34 ± 0,04 0,24 ± 0,07a,b 0,46 ± 0,26c’ 

 
Fígado 4,87 ± 0,39 4,36 ± 0,61a’ 4,06 ± 0,29a 5,17 ± 0,94 

 
Coração 0,45 ± 0,03 0,49 ± 0,06 0,41 ± 0,03a,b 0,54 ± 0,10 

 
Timo 0,39 ± 0,08 0,23 ± 0,08a 0,15 ± 0,03a 0,25 ± 0,09a,c 

Valores expressos em média ± desvio padrão. n=7-10 animais/grupo. ANOVA 
seguido de pós-teste Gabriel ou Games-Howell ou teste-T.  
a,a’ p<0,05 em relação à C57-FA (a ANOVA; a’ teste-T).  
b p<0,05 em relação à C57-CAP. 
c,c’ p<0,05 em relação à NZBW-FA (c ANOVA; c’ teste-T). 
C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; 
NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.5. Hemograma 

4.5.1. Eritrograma (série vermelha) 

 A análise do eritrograma não mostrou diferenças no número de hemácias, na 

concentração de hemoglobina, no hematócrito e no VCM. Houve diferenças apenas 

nos parâmetros: HCM e CHCM. Para HCM, o grupo C57-FA apresentou um valor 
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menor quando comparado aos grupos C57-CAP (p=0,026) e NZBW-FA (p=0,008). 

Para CHCM, o grupo C57-FA apresentou um média menor comparado aos grupos 

C57-CAP (p=0,002), NZBW-FA (p<0,001) e NZBW-CAP (p<0,001) e o grupo C57-

CAP apresentou valor menor em relação a NZBW-FA (p=0,022) e NZBW-CAP 

(p=0,001). Houve tendência de aumento de CHCM nos animais NZBW-CAP em 

relação ao grupo NZBW-FA (p=0,060) (Tabela 4). 

 

4.5.2. Plaquetas 

 A quantificação de plaquetas apresentou diferença entre os grupos (Tabela 

4). O grupo NZBW-FA apresentou uma redução quando comparado ao grupo C57-

CAP (p=0,037). O grupo NZBW-CAP apresentou uma tendência de diminuição em 

relação ao grupo C57-CAP (p=0,088). Pela análise multivariada, foi possível 

observar que a linhagem foi um fator determinante para esse desfecho (p=0,003). 

 

4.5.3. Leucograma (série branca) 

 A análise do leucograma mostrou diferenças no número total de leucócitos, 

linfócitos e neutrófilos, bem como diferenças na porcentagem de neutrófilos e 

linfócitos (Tabela 4). Não houve diferenças no número e porcentagem de monócitos, 

eosinófilos e basófilos. 

Em relação ao número total de leucócitos, o grupo NZBW-FA apresentou 

diminuição de 49% quando comparado ao grupo C57-FA (p=0,018). O número total 

de linfócitos também foi diferente entre esses dois grupos, diminuindo 53% 

(p=0,006). Já em relação ao número total de neutrófilos, o grupo NZBW-CAP 

apresentou um valor 68% maior quando comparado ao grupo NZBW-FA (p=0,017). 

Em relação à porcentagem de neutrófilos, o grupo NZBW-CAP apresentou um 

valor maior quando comparado aos grupos C57-FA (p<0,001); C57-CAP (p=0,002) e 

NZBW-FA (p=0,018)). O contrário foi observado em relação à porcentagem de 

linfócitos: o grupo NZBW-CAP apresentou valor menor em comparação aos grupos 

C57-FA (p=0,001); C57-CAP (p=0,002) e NZBW-FA (p=0,016). 
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Tabela 4: Análise do hemograma total. 

 
C57-FA C57-CAP NZBW-FA NZBW-CAP 

Eritrócitos1 9,43 ± 0,30 8,71 ± 0,62 10,39 ± 1,89 7,90 ± 2,03 

     Hemoglobina (g/dL) 13,8 ± 0,6 13,2 ± 1,0 16,0 ± 2,7 12,7 ± 2,6 

     Hematócrito (%) 48,1 ± 1,7 43,9 ± 2,8 51,9 ± 9,3 40,3 ± 8,6 

     VCM (fL) 51,0 ± 0,7 50,4 ± 0,6 49,9 ± 0,5 51,5 ± 3,6 

     HCM (pg) 14,6 ± 0,2 15,2 ± 0,2a 15,5 ± 0,3a 16,3 ± 1,1 

     CHCM (g/dL) 28,7 ± 0,5 30,0 ± 0,4a 31,0 ± 0,4a,b 31,6 ± 0,3a,b 

Plaquetas2 1119,2 ± 115,8 1334,3 ± 396,6 664,8 ± 368,2b 684,0 ± 307,0 

Leucócitos2 3,34 ± 0,96 2,70 ± 0,59 1,72 ± 0,51a 2,70 ± 0,66 

     Linfócitos2 2,54 ± 0,74 2,00 ± 0,32 1,20 ± 0,40a 1,50 ± 0,31 

     Neutrofilos2 0,71 ± 0,24 0,67 ± 0,28 0,50 ± 0,15 1,13 ± 0,31c 

     Monócitos2 0,09 ± 0,08 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,06 

     Linfócitos (%) 76,00 ± 5,05 74,75 ± 5,12 69,40 ± 5,86 56,00 ± 2,65a,b,c 

     Neutrófilos (%) 21,40 ± 3,91 24,00 ± 5,35 29,40 ± 5,81 41,67 ± 1,53a,b,c 

     Monócitos (%) 2,60 ± 1,67 1,25 ± 0,50 1,20 ± 0,45 2,00 ± 1,73 

Valores expressos em media ± desvio padrão. n=3-5 animais/grupo. ANOVA 
seguido de pós-teste Gabriel ou Games-Howell. 
1 (milhões/mm³) 
2 (milhares/mm³) 
a p<0,05 quando comparado a C57-FA 
b p<0,05 quando comparado a C57-CAP 
c p<0,05 quando comparado a NZBW-FA 
C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; 
NZBW-CAP: LES-poluído; VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina 
corpuscular média; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média. 
 

4.6. Detecção de anti-DNA 

 A análise semi-quantitativa de detecção de anti-DNA pelo método Crithidia 

luciliae mostrou que nenhum dos animais C57 apresentou reação positiva, ao passo 

que 10% dos animais do grupo NZBW-FA e 14,29% dos animais do grupo NZBW-

CAP apresentaram positividade para anticorpos anti-DNA. No entanto, não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (Figura 11). 
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Figura 11: Detecção de anticorpos anti-DNA. Valores expressos em porcentagem 
de amostras positivas ± erro padrão. n=8-10 animais/grupo. Teste Kruskal-Wallis. 
Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-
filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
  

4.7. Análise de urina 

4.7.1. Proteinúria 

 Para avaliar a excreção de proteínas na urina durante os meses de 

acompanhamento dos animais foi calculada a relação proteinúria/creatininúria (RPC) 

(Figura 12). Pudemos observar que inicialmente (mês 0), os animais controle-filtrado 

(C57-FA) apresentaram maior RPC em relação aos demais grupos (p<0,001). No 

mês 1, a RPC se manteve maior no grupo C57-FA em relação aos animais NZBW-

FA (p=0,008) e NZBW-CAP (p=0,006). A partir do mês 2, o grupo NZBW-CAP 

começou a apresentar uma maior RPC em relação ao grupo NZBW-FA (p=0,016). A 

diferença entre esses grupos que desenvolvem LES se manteve no mês 3 

(p=0,013), sendo que o grupo NZBW-CAP apresentou tendência de RPC maior em 

relação ao grupo C57-CAP (0,064). No mês 4, porém, não houve diferença entre os 

grupos NZBW-CAP e NZBW-FA. Ambos apresentaram RPC maiores em relação ao 

grupo C57-CAP (NZBW-FAxC57-CAP (p=0,024); NZBW-CAPxC57-CAP (p=0,002)) 

e o grupo NZBW-CAP apresentou tendência de RPC maior em relação ao grupo 

controle (p=0,053).   
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Figura 12: Relação proteinúria/creatininúria (RPC) nos 4 meses de exposição. 
Valores expressos em média ± erro padrão. n = 5-15 animais/grupo. *p<0,05 (teste 
ANOVA, seguido de pós-teste Gabriel ou Games-Howell). **p<0,05 (teste-T). Grupos 
C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; 
NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.7.2. Albuminúria 

 Assim como na análise de proteinúria, para avaliar a excreção de albumina na 

urina também houve a normalização pela dosagem de creatininúria (Figura 13). A 

análise da relação albuminúria-creatininúria (RAC) mostrou que não houve 

diferenças significativas entre os grupos, apesar de a média do grupo NZBW-CAP 

ser bem maior (1932,0µg/mg) em relação aos grupos C57-FA (342,5µg/mg), C57-

CAP (335,7µg/mg) e NZBW-FA (387,2µg/mg).   
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Figura 13: Relação albuminúria/creatininúria (RAC). Valores expressos em média ± 
erro padrão. n = 5-9 animais/grupo. Teste ANOVA, seguido de pós-teste Gabriel. 
Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-
filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.8. Estereologia dos rins (método de Cavalieri) 

 4.8.1. Volume fracionário dos compartimentos (%) 

 A análise do volume dos compartimentos renais pelo método de Cavalieri 

mostrou que houve diferenças entre os grupos no volume fracionário do córtex e da 

medula (Figura 14). Em relação ao córtex, o grupo NZBW-CAP apresentou aumento 

de volume quando comparado ao grupo C57-FA (de 55,7% para 67,1%; p=0,032). 

Comparando apenas os animais C57 houve aumento do córtex (p=0,035) e 

diminuição da medula (p=0,021) no grupo exposto ao MP2,5. Não houve diferenças 

entre os grupos NZBW-FA e NZBW-CAP nem no volume dos demais 

compartimentos (papila e pelve renal). 

 

Figura 14: Volume fracionário dos compartimentos renais (%). Valores expressos 
em média ± erro padrão. n = 5-6 animais/grupo. *p<0,05 (teste ANOVA, seguido de 
pós-teste Gabriel). **p<0,05 (teste-T). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: 
controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

 4.8.2. Volume absoluto dos compartimentos (mm³) 

 Conforme apresentado na Figura 15, houve diferença entre os grupos no 

volume absoluto apenas do córtex. O grupo NZBW-FA (119,9mm³) apresentou um 

volume maior em relação ao grupo C57-FA (81,4mm³; p=0,001) e o grupo NZBW-

CAP apresentou um volume maior (164,4mm³) comparado com todos os demais 
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grupos (C57-FA (p<0,001)); C57-CAP (99,0mm³; p=0,001); NZBW-FA (p=0,034)). 

Não houve diferenças nos compartimentos medula, papila e pelve renal. 

 

Figura 15: Volume absoluto dos compartimentos renais (mm³). Valores expressos 
em média ± erro padrão. n = 5-6 animais/grupo. *p<0,05 (teste ANOVA, seguido de 
pós-teste Gabriel ou Games-Howell). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: 
controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.9. Análise histopatológica dos rins 

 A análise histopatológica dos rins mostrou diferenças entre os grupos nos 

escores totais dos túbulos e dos glomérulos (Figura 16). O escore tubular total foi 

maior no grupo NZBW-FA em relação ao grupo C57-FA (p=0,044) e maior no grupo 

NZBW-CAP em relação ao grupo C57-FA (p=0,005), com uma tendência de 

aumento também em relação ao grupo C57-CAP (p=0,058) (Figura 16a). O escore 

glomerular total foi maior no grupo NZBW-FA em relação aos grupos C57-FA 

(p=0,001) e C57-CAP (p=0,010) e maior no grupo NZBW-CAP quando comparado 

aos grupos C57-FA (p=0,003) e C57-CAP (p=0,025) (Figura 16b). 

(a)  (b)  
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Figura 16: Análise histopatológica dos rins (escores totais). (a) Escore 
histopatológico dos túbulos. (b) Escore histopatológico dos glomérulos. Valores 
expressos em média ± erro padrão. n = 5 animais/grupo. *p<0,05 (teste ANOVA, 
seguido de pós-teste Tukey HSD). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: 
controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.9.1. Análise histopatológica dos túbulos 

 Em relação às alterações histopatológicas observadas nos túbulos, 

especificamente, houve diferenças nos escores relacionados à inflamação e ao 

depósito intersticial (Tabela 5). O grupo NZBW-CAP apresentou mais inflamação 

(p=0,004) e mais depósitos (p=0,048) em relação ao grupo C57-FA. O grupo C57-

CAP também apresentou mais inflamação em relação ao grupo C57-FA (p=0,044). 

Além disso, houve tendência de mais depósitos no grupo NZBW-FA em relação ao 

grupo C57-FA (p=0,071). 

 

Tabela 5: Análise histopatológica dos túbulos renais. 

 
C57-FA C57-CAP NZBW-FA NZBW-CAP 

Inflamação 0,4 ± 0,2 1,0 ± 0,6a’ 1,7 ± 1,6 2,3 ± 1,2a 

Depósitos 0,1 ± 0,2 0,3 ± 0,4 1,2 ± 0,8 1,3 ± 0,8a 

Acúmulos 0,3 ± 0,4 0,3 ± 0,4 0,2 ± 0,4 1,2 ± 2,2 

Dilatação 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 1,0 ± 2,2 

Valores de escore (unidades arbitrárias) expressos em média ± desvio padrão. n=5 
animais/grupo. Teste ANOVA, seguido de pós-teste Tukey HSD ou Games-Howell 
ou teste-T. 
a,a’ p<0,05 em relação a C57-FA (a ANOVA; a’ teste-T). 
C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; 
NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.9.2. Análise histopatológica dos glomérulos 

 Em relação às alterações histopatológicas observadas nos glomérulos, houve 

diferenças entre os grupos nos escores da cápsula renal, do espaço glomerular, dos 

crescentes e do mesângio (Tabela 6). A cápsula se apresentou mais alterada no 

grupo NZBW-FA em relação ao grupo C57-FA (p=0,042). O espaço glomerular foi 

maior no grupo NZBW-CAP quando comparado ao grupo C57-CAP (p=0,028) e 

houve uma tendência de aumento também em relação ao grupo C57-FA (p=0,078). 

O número de crescentes glomerulares foi maior no grupo NZBW-FA em relação aos 

grupos C57-FA (p=0,003) e C57-CAP (p=0,003) e também foi maior no grupo 
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NZBW-CAP em relação aos grupos C57-FA (p=0,011) e C57-CAP (p=0,012). Houve 

aumento do mesângio no grupo NZBW-FA em relação ao grupo C57-FA (p=0,042). 

 

Tabela 6: Análise histopatológica dos glomérulos renais. 

 
C57-FA C57-CAP NZBW-FA NZBW-CAP 

Esclerose 0,1 ± 0,2 0,6 ± 1,1 0,3 ± 0,4 15,1 ± 31,3 

Cápsula 2,0 ± 1,3 3,4 ± 1,3 10,1 ± 6,9a 6,9 ± 4,9 

Espaço 2,9 ± 1,0 2,1 ± 1,9 4,4 ± 3,0 6,9 ± 3,1b 

Atrofia 11,5 ± 5,9 9,1 ± 2,8 6,4 ± 4,8 11,0 ± 11,5 

Crescente 1,8 ± 1,4 1,8 ± 1,0 9,4 ± 7,1a,b 6,3 ± 2,4a,b 

Mesângio 24,1 ± 4,8 28,5 ± 7,8 36,5 ± 6,6a 42,1 ± 30,3 

Membrana 0,3 ± 0,4 0,3 ± 0,3 0,1 ± 0,2 3,1 ± 6,1 

Capilares 1,7 ± 1,0 4,1 ± 3,1 3,9 ± 2,7 4,0 ± 3,2 

Infiltração 4,3 ± 3,5 4,6 ± 2,1 7,7 ± 2,6 5,8 ± 1,6 

Valores de escore (unidades arbitrárias) expressos em média ± desvio padrão. 
ANOVA seguido de pós-teste Tukey HSD ou Games-Howell. 
a p<0,05 em relação a C57-FA. 
b p<0,05 em relação a C57-CAP. 
C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; 
NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

 Em relação ao volume médio dos glomérulos, calculado por meio da obtenção 

do diâmetro médio dos glomérulos, não houve diferenças significativas entre os 

grupos (Figura 17). 

 

Figura 17: Volume médio dos glomérulos (μm³). Valores expressos em média ± erro 
padrão. n = 5 animais/grupo. Teste ANOVA, seguido de pós-teste Tukey HSD. 
Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-FA: LES-
filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
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4.10. Análise de deposição de colágeno 

 A análise de deposição de colágeno nos rins realizada pela coloração seletiva 

com picrossirius mostrou que não houve diferenças significativas entre os grupos em 

relação à porcentagem de área dos rins corada por picrossirius (Figura 18).  

 

Figura 18: Análise por picrossirius. (A) C57-FA; (B) C57-CAP; (C) NZBW-FA; (D) 
NZBW-CAP; (E) Área dos rins corada por picrossirius (%). Valores expressos em 
média ± erro padrão. n = 5-10 animais/grupo. Teste ANOVA, seguido de pós-teste 
Games-Howell. Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; 
NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 

 

4.11. Análise imunohistoquímica 

A análise imunohistoquímica mostrou que não houve diferenças significativas 

entre os grupos na porcentagem de área positivamente marcada pelo DAB referente 

aos depósitos de complemento C3 (Figura 19). Na análise de deposição de 

imunoglobulina igG foi possível observar uma tendência de aumento no grupo 

NZBW-CAP em relação ao grupo C57-CAP (p=0,063) (Figura 20), sendo que pela 

análise multivariada os desfechos observados na deposição de igG foram 

influenciados pelo fator linhagem (p=0,009). Em relação à quantificação de 
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macrófagos, foi observado um aumento no grupo NZBW-CAP em relação aos 

grupos C57-FA (p=0,007) e C57-CAP (p=0,028) e um aumento no grupo NZBW-FA 

em relação ao grupo C57-FA (p=0,023) (Figura 21). 

 

   (E)  

Figura 19: Análise imunohistoquímica de C3 nos rins. (A) C57-FA; (B) C57-CAP; (C) 
NZBW-FA; (D) NZBW-CAP; (E) Área marcada por C3 (%). Valores expressos em 
média ± erro padrão. n = 5-6 animais/grupo. *p<0,05 (teste ANOVA, seguido de pós-
teste Gabriel). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; NZBW-
FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 

 

   (E)  

Figura 20: Análise imunohistoquímica de igG nos rins. (A) C57-FA; (B) C57-CAP; 
(C) NZBW-FA; (D) NZBW-CAP; (E) Área marcada por igG (%). Valores expressos 
em média ± erro padrão. n = 5-7 animais/grupo. *p<0,05 (teste ANOVA, seguido de 
pós-teste Games-Howell). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-
poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
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(E)  

Figura 21: Análise imunohistoquímica de macrófagos nos rins. (A) C57-FA; (B) C57-
CAP; (C) NZBW-FA; (D) NZBW-CAP; (E) Área marcada por macrófagos (%). 
Valores expressos em média ± erro padrão. n = 5-8 animais/grupo. *p<0,05 (teste 
ANOVA, seguido de pós-teste Gabriel). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: 
controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.12. Análise de expressão gênica 

 Comparando todos os grupos (considerando e expressão gênica do grupo 

C57-FA como sendo igual a 1) foi possível observar diferenças significativas na 

expressão do fator de transcrição NF-κB (Figura 22a) e TGF-β (Figura 22b). Em 

relação à NF-κB, o grupo C57-CAP apresentou menor expressão quando 

comparado aos grupos C57-FA (p=0,010) e NZBW-CAP (p=0,032) e uma tendência 

de diminuição em relação a NZBW-FA (p=0,069). Em relação à TGF-β, os grupos 

NZBW-FA (p=0,002) e NZBW-CAP (p=0,005) apresentaram menor expressão em 

comparação à C57-FA, com tendência de diminuição também no grupo C57-CAP 

(p=0,057). 
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Comparando apenas os grupos NZBW (considerando a expressão gênica do 

grupo NZBW-FA como sendo igual a 1) não houve diferenças entre os grupos na 

expressão gênica de NF-κB e TGFβ. 

(a)  (b)  

Figura 22: Análise de expressão gênica por qRT-PCR (método 2-ΔΔCT). (a) 
Expressão gênica de NF-κB. (b) Expressão gênica de TGF-β. Valores de expressão 
relativa plotados em média ± erro padrão. n = 5-10 animais/grupo. *p<0,05 (Teste 
ANOVA, seguido de pós-teste Gabriel). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: 
controle-poluído; NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

4.13. Análise de estresse oxidativo 

Em relação à atividade pró-oxidante, a análise da atividade da enzima 

NADPHox mostrou que houve aumento no grupo NZBW-FA quando comparado ao 

grupo C57-CAP (p=0,011) e uma tendência de aumento em relação a C57-FA 

(p=0,055) (Figura 23a). A dosagem de H2O2 não apresentou diferenças entre os 

grupos (Figura 23b). 

Já em relação à atividade anti-oxidante, foi observado aumento de FRAP nos 

animais NZBW. Os grupos NZBW-FA (p=0,048) e NZBW-CAP (p=0,021) 

apresentaram uma dosagem maior de FRAP em relação ao grupo C57-FA (Figura 

23c). 
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(a)  (b)  

(c)  

Figura 23: Análise de estresse oxidativo. (a) Atividade de NADPHox. (b) Dosagem 
de Peróxido (H2O2). (c) Quantificação de FRAP. Valores expressos em média ± erro 
padrão. n = 8-10 animais/grupo. *p<0,05 (teste ANOVA seguido de pós-teste Gabriel 
ou Games-Howell). Grupos: C57-FA: controle-filtrado; C57-CAP: controle-poluído; 
NZBW-FA: LES-filtrado; NZBW-CAP: LES-poluído. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

5. DISCUSSÃO 

 

 De modo geral, os resultados desse estudo mostraram que houve influência 

da exposição à poluição atmosférica nos camundongos NZBWF1. As fêmeas NZBW 

expostas ao MP2,5 apresentaram agravamento de algumas manifestações clínicas 

quando comparadas às fêmeas NZBW expostas ao ar filtrado, sendo que as 

alterações mais relevantes foram a diminuição da sobrevida, o aumento do peso de 

rins, baço e timo, o aumento de volume do córtex renal, o adiantamento da 

proteinúria e o aumento de neutrófilos circulantes. Além disso, a exposição ao MP2,5 

aparentemente potencializou alguns desfechos que apresentaram diferenças entre 

os grupos NZBW-FA e C57-FA, dentre eles os aumentos do volume do córtex, dos 

escores histopatológicos indicativos de lesões renais, da quantidade de macrófagos 

no parênquima renal e da atividade anti-oxidante não enzimática nos rins, bem como 

anulou outros desfechos característicos como a leucopenia e a linfopenia. Tais 

resultados reforçam que a exposição à poluição atmosférica é capaz de provocar 

alterações sistêmicas importantes, modificando o curso da doença em animais 

expostos ao MP2,5. 

 De acordo com nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo realizado no 

qual camundongos que desenvolvem características do LES foram expostos ao 

MP2,5. Para realizar a exposição às partículas existem diversas metodologias, dentre 

elas a instilação, a injeção intraperitoneal ou intravenosa, a inalação do tipo nose-

only e a inalação de corpo inteiro, que pode ser de partículas ambientais 

concentradas ou não, cada qual com suas vantagens e desvantagens (Shang e Sun, 

2018). Neste estudo, a utilização do CPA foi baseada em três características 

principais: a eficiência dos impactadores, a constância da dose e a mimetização das 

condições reais de exposição. Desde 1995, quando foi publicado o primeiro artigo 

sobre o CPA, reconhece-se a eficiência dos impactadores virtuais alocados em série 

na concentração de MP2,5 sem a ocorrência de muitas perdas por aglomeração de 

partículas (Sioutas et al., 1995). Além disso, o CPA permite o controle da dose a que 

os animais são expostos em função do tempo que permanecem nas câmaras. Nos 

estudos realizados na RMSP, a dose geralmente é fixada em 600μg/m³, valor obtido 

pela multiplicação da concentração média horária de MP2,5 na RMSP (25µg/m³) 
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durante um período de 24hs (25μg/m³ x 24 = 600μg/m³). Desse modo é possível 

garantir que os animais foram expostos a uma dose diária constante durante o 

período de exposições. Outra vantagem da utilização do CPA é a mimetização de 

uma exposição real, pois os animais inalam o MP2,5 concentrado com a composição 

do MP2,5 que está de fato presente na atmosfera da RMSP. Por essas razões, 

acreditamos que a utilização do CPA foi um meio adequado para responder às 

questões do estudo. 

 Estudos apontam que há variação na composição do MP2,5 em diferentes 

regiões do mundo devido às diferenças nas fontes emissoras, condições climáticas e 

medidas de controle de cada local (de Miranda et al., 2012; Snider et al., 2016). Por 

esse motivo, neste estudo realizou-se a caracterização da composição do MP2,5 

coletado no local onde os camundongos foram expostos. Pela análise da 

composição do MP2,5, o elemento mais abundante, depois do carbono, foi o enxofre. 

De acordo com estudos que analisaram o MP2,5 na RMSP, o enxofre é um elemento 

com uma participação significativa na composição do MP2,5, estando bastante 

relacionado com as emissões veiculares e com o processo de nucleação, que 

consiste na conversão gás-partícula a partir do dióxido de enxofre (SO2) e do íon 

sulfato (SO4
2-) (Oyama, 2010; Souza et al., 2014; Andrade et al., 2017; Martins 

Pereira et al., 2017). Essas informações corroboram nossos achados, já que o local 

de coleta do MP2,5 foi realizado próximo a um cruzamento com intenso tráfego 

veicular, onde o trânsito fica congestionado em grande parte do dia. Nesses 

mesmos estudos, porém, observa-se uma participação grande do nitrogênio como 

um dos principais elementos do MP2,5 na forma de nitratos e do íon amônio (NH4
+), 

no entanto não observamos um grande percentual desse elemento em nossos 

achados. Além disso, a composição dos demais elementos varia bastante de estudo 

para estudo, possuindo relação com os diferentes locais, períodos de coleta e 

métodos de análise, sendo que muitas vezes os elementos estão representados na 

forma de íons, o que dificulta a determinação de uma composição homogênea 

(Oyama, 2010; Souza et al., 2014; Andrade et al., 2017; Martins Pereira et al., 2017). 

Apesar de todas essas variações, a composição do MP2,5 foi, em grande parte, 

consistente com os estudos realizados previamente na RMSP. 

A escolha de camundongos NZBW fêmeas como modelo animal para a 

realização do estudo foi feita baseada nas descrições encontradas na literatura. A 
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linhagem NZBW é um modelo experimental de LES bem consolidado, no qual houve 

a descoberta de genes relacionados à doença, bem como o entendimento de 

mecanismos importantes de fisiopatologia (Richard e Gilkeson, 2018). Além disso, 

muitos estudos terapêuticos para LES utilizam essa linhagem NZBW para avaliar a 

eficácia de medicamentos antes do início dos testes clínicos (Li et al., 2017). Apesar 

da ideia geral de que as fêmeas apresentam maior variabilidade devido à influência 

hormonal do ciclo estral (Wald e Wu, 2010), neste estudo apenas as fêmeas foram 

utilizadas devido à semelhança com o que ocorre em humanos em relação à 

prevalência do LES na idade adulta (9 mulheres : 1 homem) (Hahn e Kono, 2013). 

Existem outros modelos animais de LES, com desenvolvimento da doença mais 

rápido e com comprometimento renal mais evidente (por exemplo, as linhagens NZM 

e MRL/lpr) (Hahn e Kono, 2013). No entanto, como esse é um estudo pioneiro, 

optamos pela utilização da linhagem clássica, que possui mais informações na 

literatura e características bem definidas de desenvolvimento da doença, no intuito 

de interpretar melhor os resultados obtidos. 

Em nossos resultados, observamos que houve mortes de animais da 

linhagem NZBW durante o período de acompanhamento. A expectativa de início do 

agravamento (onset) das manifestações do LES nas fêmeas NZBW ocorre por volta 

da 28º semana de vida (7 meses) (Hahn e Kono, 2013). Sendo assim, o 

delineamento experimental foi programado de modo que a eutanásia fosse realizada 

no onset, ou seja, quando os animais completassem 7 meses de vida (3 meses de 

manutenção + 4 meses de exposição). Assim, evitaríamos analisar os animais muito 

precocemente, antes do início das manifestações clínicas, e não correríamos o risco 

de perder muitos animais em decorrência do agravamento do LES após 28 

semanas. Desse modo, poderíamos avaliar se a poluição atmosférica seria capaz de 

alterar o curso da doença ao acelerar o desenvolvimento das manifestações clínicas 

do LES, provocando inclusive a morte dos camundongos. Em um estudo conduzido 

por Brown et al., observou-se o efeito de diminuição da sobrevida de animais que 

desenvolvem LES quando expostos à sílica devido a comprometimentos renais 

como glomerulonefrite avançada e proteinúria elevada (Brown et al., 2003). De fato, 

a diminuição de sobrevida também foi observada em nosso estudo. Apenas fêmeas 

NZBW expostas ao MP2,5 (grupo NZBW-CAP) morreram antes do dia programado 

para a eutanásia. Além disso, esses animais apresentaram um adiantamento de 
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proteinúria quando comparados aos animais NZBW expostos ao ar filtrado, o que 

corrobora os achados de Brown et al. Contudo, os escores histopatológicos, a 

deposição de colágeno, complemento C3 e imunocomplexos não apresentaram 

diferenças entre os animais NZBW. Portanto, sugere-se um efeito importante da 

poluição atmosférica na diminuição da sobrevida desses animais, cujas condições e 

mecanismos precisam ser melhor investigados. 

Conforme apresentado nos resultados, pudemos acompanhar visualmente a 

progressão da doença nos camundongos que morreram. Porém, com exceção 

desses animais, não houve diferenças visuais perceptíveis entre animais NZBW 

expostos e não expostos à poluição atmosférica. A ausência de diferenças durante o 

período de exposição é uma característica que se repetiu no acompanhamento de 

peso corporal. A exposição ao MP2,5 parece não afetar o peso corporal dos animais, 

embora estudos sugiram que a poluição atmosférica pode estar relacionada com o 

aumento de obesidade (Wei et al., 2016; An et al., 2018). Contudo, houve diferenças 

bastante significativas em relação às diferentes linhagens utilizadas. As fêmeas 

NZBW apresentaram um peso maior desde o começo até o final do estudo em 

relação às fêmeas C57, o que era esperado devido à característica da linhagem 

NZBW (JAX, 2020). A utilização de uma linhagem diferente como controle do estudo 

pode ser justificada pela existência de trabalhos já publicados que realizaram a 

comparação entre animais NZBW e C57 (Haas et al., 2010; Bates et al., 2015; Zhou 

et al., 2016). Além disso, o estudo concomitante dessas duas linhagens permite 

avaliar se os resultados da exposição à poluição observados em animais modelos 

de LES se comportam de maneira semelhante ou antagônica aos resultados de 

animais sem predisposição à doença, cujos efeitos decorrentes da exposição à 

poluição atmosférica já foram amplamente descritos na literatura (Cho et al., 2018). 

 Uma das características mais importantes para confirmar o diagnóstico de 

LES em humanos é a detecção de anticorpos anti-DNA em testes sorológicos 

(Aringer et al., 2019). Geralmente os estudos que utilizam modelos animais de LES 

realizam esse tipo de análise como um parâmetro para avaliar a atividade da doença 

(Brown et al., 2003; Bates et al., 2015, 2018). Sabendo disso, realizamos a análise 

semi-quantitativa para a detecção de anticorpos nas amostras coletadas dos 

animais. Esperava-se obter um aumento de anticorpos anti-DNA nos animais NZBW 

expostos ao MP2,5, no entanto isso não foi observado. Apesar de não haver 
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diferenças estatísticas significativas entre os grupos, apenas os animais NZBW 

apresentaram anticorpos anti-DNA, porém sem distinção entre o grupo exposto e 

não exposto ao MP2,5, o que sugere a ausência de influência da poluição atmosférica 

na produção de anti-DNA, diferentemente dos estudos com sílica, em que houve 

aumento de anti-DNA nos animais expostos (Brown et al., 2003; Bates et al., 2015, 

2018). Assim como foi feito com a análise do peso corporal e da urina, seria 

interessante a realização da detecção de anti-DNA de modo temporal, mês a mês, 

para avaliar a atividade da doença de modo progressivo. No entanto, preferiu-se não 

adotar métodos de extração de sangue com animais ainda vivos de modo a não 

causar estresse e desconforto aos animais e por causa da dificuldade de trabalhar 

com o modelo. Por esses motivos, a coleta de sangue foi realizada apenas uma vez, 

após a eutanásia, sendo que as amostras foram utilizadas para a dosagem dos 

anticorpos anti-DNA e para a observação de possíveis alterações hematológicas.  

Geralmente, pacientes com LES são mais propensos a desenvolverem 

algumas alterações hematológicas como, por exemplo, anemias (Giannouli et al., 

2006). Porém, na análise do eritrograma, não houve alterações significativas 

indicativas de anemia nos camundongos NZBW. As únicas observações com 

diferença estatística significativa foram valores mais altos de HCM e CHCM, ou seja, 

maior concentração de hemoglobina por número e volume de eritrócitos, 

respectivamente, nos animais da linhagem NZBW expostos ao MP2,5 quando 

comparados aos animais C57. Porém, não achamos explicações para esses 

achados na literatura. Um estudo que analisou o hemograma de camundongos 

NZBW expostos a benzo(a)pireno mostrou menor quantidade de eritrócitos e 

hemoglobina e maior quantidade de VCM, resultados indicativos de anemia (Booker 

e White, 2005). Apesar de as médias desses parâmetros se comportarem de 

maneira semelhante em nosso estudo (quando comparamos o grupo NZBW-CAP 

com o grupo NZBW-FA), não observamos diferenças estatísticas significativas que 

possam inferir a ocorrência de anemia em decorrência da exposição ao MP2,5. 

 Outra característica hematológica comum de pacientes com LES é a 

trombocitopenia, ou seja, a diminuição do número de plaquetas no sangue, o que 

aumenta a frequência de hemorragias. O principal mecanismo é a produção de 

autoanticorpos contra glicoproteínas presentes na membrana das plaquetas (Fayyaz 

al., 2015). A ocorrência de trombocitopenia não é relatada em animais NZBW. No 
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entanto, em nosso estudo observamos uma diminuição de plaquetas no grupo 

NZBW-FA e uma tendência de diminuição no grupo NZBW-CAP quando 

comparados a um dos grupos controle (C57-CAP). Porém, não há diferença entre os 

grupos NZBW, o que sugere a ausência da interferência do MP2,5 nesse desfecho. 

Apesar de a poluição atmosférica estar frequentemente associada com um aumento 

da atividade pró-trombótica (Robertson e Miller, 2018), não observamos diferenças 

entre animais expostos ou não ao MP2,5, tanto em animais controle (C57), quanto em 

animais que desenvolvem LES (NZBW). 

Achados interessantes em relação às condições hematológicas foram 

encontradas na análise do leucograma. Um grande número de pacientes com LES 

apresenta leucopenia (diminuição de leucócitos totais), sendo a linfopenia 

(diminuição de linfócitos) a condição mais comum (ACR, 1997; Fayyaz et al., 2015). 

Isso foi exatamente o que observamos em nossos achados: leucopenia e linfopenia 

no grupo NZBW-FA em relação aos controles (C57-FA). Já o grupo NZBW-CAP 

(exposto ao MP2,5) apresentou resultados diferentes. Não houve diminuição 

significativa no número total de leucócitos nem de linfócitos; houve um aumento no 

número de neutrófilos, que foi significativo em relação ao grupo NZBW-FA. Esse 

aumento expressivo de neutrófilos (neutrofilia) se mostrou ainda maior em valores 

de porcentagem, no qual foi possível observar diferença em relação a todos os 

grupos. Por outro lado, houve diminuição da porcentagem de linfócitos em relação a 

todos os grupos, mas de acordo com os resultados de número absoluto, essa 

diminuição percentual não causou linfopenia no grupo NZBW-CAP. Com esses 

resultados, inferimos que os animais NZBW expostos ao MP2,5 apresentaram uma 

expansão de leucócitos, principalmente neutrófilos, contrariando a característica 

natural da linhagem, de leucopenia. Portanto, de acordo com Ma et al., que 

observou que a razão neutrófilos/linfócitos é um biomarcador indicativo de maior 

atividade da doença (Ma et al., 2019), a exposição à poluição atmosférica nos 

animais que desenvolvem LES modificou o curso da doença em relação ao 

leucograma, provocando um pior prognóstico. 

De modo geral, o peso absoluto (peso fresco) dos órgãos dos animais NZBW 

foi maior do que os animais C57, o que já era esperado, pois os animais NZBW 

apresentaram um peso corporal maior. Porém, realizando o cálculo para obter o 

peso relativo (divisão pelo peso corporal), obtivemos resultados interessantes. O 
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grupo NZBW-FA apresentou pesos relativos menores do que o grupo controle (C57-

FA) em todos os órgãos analisados. Já o grupo NZBW-CAP obteve um valor de 

peso relativo mais alto, significativamente maior do que o grupo NZBW-FA em todos 

os órgãos, exceto o coração (no qual houve tendência de aumento). Como não 

houve diferenças no peso corporal entre esses grupos, o aumento no peso dos 

órgãos no grupo NZBW-CAP foi significativo, o que indica que a exposição ao MP2,5 

foi determinante nesses achados. 

 Dos órgãos analisados, o timo foi o único que apresentou uma diferença entre 

os animais C57: animais expostos ao MP2,5 apresentaram uma diminuição em 

relação aos expostos ao ar filtrado. O timo é um órgão linfoide primário responsável 

pela maturação de linfócitos T. Durante os primeiros anos de vida em humanos, e 

durante as primeiras semanas de vida em camundongos sua atividade é bastante 

intensa. Porém, apresenta uma involução natural com o avanço da idade, sendo que 

em camundongos fêmeas C57, há um declínio significativo a partir do 3º mês de vida 

(Gui et al., 2012; Rezzani et al., 2014). Aparentemente, a poluição atmosférica 

provocou uma involução mais acelerada do timo, que pode ser explicada por fatores 

como citocinas pró-inflamatórias (Lynch et al., 2009), as quais podem estar elevadas 

devido à exposição ao MP2,5. Já nos animais NZBW, observou-se o oposto: a 

exposição ao MP2,5 provocou um aumento do timo. Hahn e Kono, ao descreverem 

os animais NZBW, relatam atrofia cortical do timo a partir do 6º mês de idade (Hahn 

e Kono, 2013), o que pode explicar o baixo peso no grupo NZBW-FA. No entanto, 

animais NZBW expostos à poluição atmosférica apresentaram um aumento do peso 

relativo do timo, sugerindo uma inibição do processo natural de involução tímica. A 

hiperplasia do timo pode ocorrer após a indução de algum estresse ou devido ao 

aumento de folículos linfoides, condições que podem ocorrer em doenças como o 

LES (Nishino et al., 2006). A poluição atmosférica poderia, portanto, ser um fator 

desencadeador dessa hiperplasia no timo, contribuindo com a manutenção da 

atividade tímica e, possivelmente, indicando maior atividade do LES. No entanto, 

mais análises são necessárias para chegarmos a essas conclusões. 

Os resultados de peso relativo do baço e do fígado foram semelhantes entre 

si. O grupo NZBW-CAP apresentou pesos maiores em relação ao grupo NZBW-FA, 

o que corrobora um estudo realizado com camundongos expostos ao benzo(a)pireno 

(o mesmo estudo que avaliou características do eritrograma de animais NZBW), no 
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qual foi observado maior peso do fígado e do baço no grupo exposto (Booker e 

White, 2005). A esplenomegalia (aumento do tamanho do baço) é uma manifestação 

clínica do LES tanto em pacientes humanos, quanto em modelos animais, e que 

está relacionada com o aumento de atividade da doença (Zhang et al., 2020). O 

baço é um órgão linfóide secundário, no qual há proliferação e diferenciação de 

linfócitos, que se localizam nos folículos linfóides constituintes da polpa branca do 

baço (Harris et al., 2009; Zhang et al., 2020). Um dos mecanismos levantados para 

explicar o aumento do baço é o aumento da função do órgão (semelhante ao que 

ocorre com outros órgãos linfóides, como as amídalas), que passa a apresentar 

maior proliferação de linfócitos, caracterizado pela intumescência da polpa branca e 

dos centros germinativos (locais de concentração de plasmócitos, onde ocorre 

produção de anticorpos) (Zhang et al., 2020). Semelhantemente ao observado no 

timo, comparando apenas os animais NZBW, os expostos ao MP2,5 apresentaram 

um aumento de peso relativo do baço que pode estar relacionado com a hiperplasia 

dos folículos linfóides desse órgão, promovendo maior produção de anticorpos e 

maior atividade do LES. Portanto, pela análise do peso relativo do baço, a poluição 

atmosférica aparenta ser favorável ao desenvolvimento da doença. No entanto, 

outras análises, como a avaliação histológica do baço, por exemplo, são necessárias 

para confirmar essas suposições. 

Muitas vezes associada com a esplenomegalia, a hepatomegalia (aumento do 

fígado) é um achado comum em pacientes com LES, no entanto, as causas para 

explicar o aumento do fígado ainda não estão muito claras, podendo estar 

associadas a alterações vasculares, deposição de gordura, doenças metabólicas, 

hepatite autoimune e uso de medicamentos hepatotóxicos (Guariento et al., 2014). 

Além disso, sabe-se que há alterações no fígado que não estão diretamente 

relacionadas à hepatomegalia, mas que estão associadas ao LES, como a 

hiperplasia nodular difusa (aparecimento de nódulos linfáticos no parênquima 

hepático) e deposição de imunocomplexos com consequente ativação de inflamação 

sistêmica (Cojocaru et al., 2013; Fang et al., 2018). Em nossos achados, houve 

aumento do peso relativo do fígado nos animais NZBW expostos ao MP2,5 em 

relação aos NZBW não expostos, o que nos mostra que a poluição atmosférica teve 

um papel importante no aumento do peso do órgão nos camundongos que 

desenvolvem LES. Futuramente, com uma análise mais detalhada do fígado, será 
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possível investigar mais a fundo as alterações observadas para desvendar quais 

mecanismos ocasionaram esse aumento. 

No coração, a poluição atmosférica está relacionada com infarto do miocárdio, 

hipertrofia, fibrose e alterações funcionais (Liu et al., 2015). Wold e colegas 

observaram aumento do peso relativo do coração em animais C57 expostos ao 

MP2,5 concentrado, bem como aumento dos marcadores de hipertrofia e fibrose 

(Wold et al., 2012). Porém, diferentemente, nossos achados mostraram ausência de 

diferença significativa do peso relativo do coração entre os grupos C57-FA e C57-

CAP. Também não houve diferença significativa entre os animais NZBW, apenas 

uma tendência de aumento no grupo exposto ao MP2,5. As alterações cardíacas mais 

características da linhagem NZBW são depósitos de imunocomplexos, presença de 

infiltrados inflamatórios, e fibrose das válvulas cardíacas (Sanghera et al., 2019). 

Portanto, pretendemos posteriormente avaliar se a exposição ao MP2,5 foi capaz de 

agravar ou intensificar essas alterações no coração dos animais NZBW. Com isso 

será possível verificar se a poluição atmosférica exerce efeitos nesse órgão, apesar 

da ausência de diferença no peso relativo. 

Pelo fato de o trabalho ter sido realizado dando ênfase na avaliação sistêmica 

e, principalmente, nas manifestações renais (discutidas a seguir), os achados em 

relação ao timo, baço e fígado e coração não foram investigados a fundo, apesar de 

apresentarem resultados interessantes. No entanto, esses achados abrem 

possibilidades para que sejam investigados futuramente, de forma a complementar 

esta dissertação no sentido de fornecer melhor compreensão sobre a influência da 

poluição atmosférica no LES. 

 Os rins são um dos órgãos mais afetados pelo LES, inicialmente, devido à 

deposição de imunocomplexos nos glomérulos, o que tem como consequência a 

ativação de respostas inflamatórias que ocasionam destruição da BFG e aumento de 

fibrose tecidual (Yung e Chan, 2015). Para avaliar a progressão da doença nos rins 

durante o período de exposições, ou seja, com os animais ainda vivos, foi realizada 

a análise bioquímica da urina para detecção da excreção de proteínas totais 

(proteinúria) e de albumina (albuminúria). Ambos os testes, quando normalizados 

pela creatinina excretada (creatininúria), são bons indicadores da excreção de 

proteínas 24hs, mesmo as amostras sendo de urinas isoladas (Cheetham et al., 

2009; Pandya e Hayden, 2014). Em nosso estudo, os animais não foram colocados 
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em gaiolas metabólicas primeiramente para evitar o estresse e também porque eles 

não poderiam ficar 24hs nas gaiolas, já que eles tinham que ser expostos ao MP2,5 

diariamente. Tanto a RPC quanto a RAC são utilizadas como marcadores de lesão 

renal, sendo a principal diferença a especificidade da RAC na detecção de albumina, 

que é a principal proteína excretada quando há prejuízo da função renal. Em alguns 

estudos, porém, a RAC se mostra menos sensível do que a RPC (Fisher et al., 2013; 

Pandya e Hayden, 2014). Em nossos achados, não observamos diferenças 

significativas entre os grupos na RAC. O grupo NZBW-CAP até apresentou uma 

média aparentemente maior, porém houve um desvio muito grande dentro desse 

grupo. Portanto, observando apenas a RAC, a exposição ao MP2,5 não foi um fator 

que contribuiu com uma piora da lesão renal nos animais NZBW. Nessa análise, a 

linhagem também não foi um fator relevante, pois animais NZBW e C57 não 

apresentaram diferenças. 

 Já na análise da RPC, houve diferenças significativas entre os grupos em 

todos os meses de acompanhamento. No mês 0 e no mês 1 o grupo C57-FA 

apresentou RPC maior em relação aos grupos NZBW. Camundongos são animais 

que naturalmente desenvolvem proteinúria (Bernstein, 1966), sendo que a RPC nas 

fêmeas C57 tem um valor aproximado de 4,9 (Cheetham et al., 2009). Supomos que 

nesses meses iniciais as fêmeas NZBW ainda não haviam iniciado o processo de 

injúria renal. A piora da função renal, com o aparecimento de proteinúria é uma 

característica do modelo NZBW, sendo comum aparecer entre 5 a 7 meses de idade 

(Hahn e Kono, 2013), o que equivale ao período compreendido entre o mês 2 e o 

mês 4, já que o início da exposição (mês 0) ocorreu aos 90 dias de idade (3 meses 

de idade). De fato, no mês 2 o grupo NZBW-CAP começou a apresentar um 

aumento da RPC, significativamente maior ao grupo NZBW-FA, o que sugere um 

adiantamento do início do onset de proteinúria nos animais NZBW que foram 

expostos ao MP2,5. No mês 3 houve aumento da RPC no grupo NZBW-CAP, 

enquanto a RPC do grupo NZBW-FA permaneceu constante, o que corrobora a 

hipótese de adiantamento do onset de proteinúria no grupo LES-poluído. No mês 4, 

porém, o grupo NZBW-FA apresentou um aumento expressivo da RPC, anulando a 

diferença em relação ao grupo LES-poluído, que continuou com um valor alto de 

RPC. Portanto, pelos resultados da RPC, a exposição ao MP2,5 aparentemente 

provocou alteração no curso da doença nos animais NZBW em relação à função 
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renal: o onset de proteinúria no grupo LES-poluído ocorreu cerca de dois meses 

antes do onset no grupo LES-filtrado. 

Na literatura, há alguns estudos epidemiológicos que corroboram essa 

hipótese de piora da função renal devido à exposição ao MP2,5. Recentemente, em 

um estudo realizado com crianças e adolescentes diagnosticadas com LESJ 

residentes na cidade de São Paulo, foi observado um aumento de proteinúria, 

leucocitúria (presença de leucócitos na urina) e hematúria (presença de hemácias na 

urina) subsequentes a aumentos na concentração de MP2,5, o que sugere que a 

poluição atmosférica pode estar associada com a ativação de respostas 

inflamatórias nos rins de pacientes com LESJ, prejudicando a função renal dessas 

crianças expostas continuamente aos poluentes (Goulart et al., 2020). 

Semelhantemente, outros estudos observaram comprometimento da função renal 

em pacientes adultos de LES associado à exposição ao MP2,5 (Bernatsky et al., 

2011) e aumento do risco de nefropatias, incluindo a nefrite lúpica, decorrente da 

exposição a longo termo ao poluentes atmosféricos (Xu et al., 2016). Em relação a 

modelos experimentais utilizando animais, ainda não foram realizados estudos para 

avaliar os efeitos da exposição atmosférica na piora da função renal no LES. O que 

se tem de semelhante são trabalhos que observaram aumento de proteinúria em 

camundongos predispostos ao desenvolvimento de LES como efeito da exposição à 

sílica (Brown et al., 2003, 2004; Bates et al., 2015). Além disso, nesses estudos, a 

análise mais detalhada dos rins mostrou alterações importantes, como alterações 

histológicas, por exemplo, que corroboraram os resultados de proteinúria, reforçando 

a hipótese de prejuízo da função renal causada pela exposição à sílica (Brown et al., 

2003, 2004; Bates et al., 2015). Em nosso estudo, também realizamos análises mais 

minuciosas em relação ao rim, que nos forneceram resultados interessantes e que 

serão discutidos nos parágrafos seguintes.   

Primeiramente, em relação ao peso relativo do rim, seguindo os resultados de 

baço, fígado e timo, novamente houve diferença significativa entre animais NZBW: o 

grupo exposto ao MP2,5 apresentou um peso maior quando comparado ao grupo 

exposto ao ar filtrado. De acordo com Craig e colegas, o aumento no peso absoluto 

dos rins é um parâmetro importante a ser considerado na avaliação de doenças 

renais, possuindo forte relação com a gravidade das lesões observadas na 

histopatologia desse órgão (Craig et al., 2015). Em nosso estudo, utilizamos o valor 
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de peso relativo dos órgãos devido ao fato de termos o grupo controle com peso 

corporal médio diferente da linhagem NZBW, o que inviabilizaria a comparação do 

peso absoluto entre as diferentes linhagens. Para os rins, de fato, a diferença é bem 

grande. Os animais C57 apresentam um peso médio que varia entre 0,153-162g, ao 

passo que os NZBW tem um peso médio entre 0,203-0,262g. Porém, no intuito de 

comparar apenas os grupos que desenvolvem LES, sabendo que eles não possuem 

diferença no peso corporal, realizamos a análise do peso absoluto do rim, e 

observamos que os animais expostos ao MP2,5 apresentam um peso 

significativamente maior em relação aos expostos ao ar filtrado. Portanto, a poluição 

atmosférica provocou um aumento significativo do peso absoluto do rim nos animais 

NZBW, sugerindo, de acordo com Craig et al., que as alterações histopatológicas 

características do LES poderiam estar mais agravadas nesses animais. 

 Uma das análises realizadas para investigar mais a fundo o aumento de peso 

dos rins foi a aferição do volume dos compartimentos renais (córtex, medula, pelve e 

papila) pelo método estereológico de Cavalieri. Observamos com essa análise que 

os animais NZBW expostos ao MP2,5 apresentaram um aumento do volume do 

córtex em valores de proporção (em relação ao controle) e em valores absolutos (em 

relação a todos os grupos, incluindo o grupo NZBW-FA). O aumento do córtex renal 

pode ocorrer devido à hipertrofia dos néfrons, caracterizada por glomérulos maiores 

e túbulos mais largos (Denic et al., 2016). Essa condição está associada com uma 

maior taxa de filtração glomerular e com uma ocorrência mais frequente de 

albuminúria (Elsherbiny et al., 2014; Denic et al., 2016). A hipertrofia dos néfrons 

pode ocorrer por mecanismos compensatórios, quando há perda de néfrons devido 

à progressão da doença. Os néfrons remanescentes, então, se tornam hipertróficos, 

o que aumenta a taxa de filtração glomerular e permite a passagem de proteínas 

pela barreira, aumentando a propensão ao desenvolvimento de complicações como 

a esclerose glomerular (Kriz e Lehir, 2005; Schnaper, 2017). Em nossos achados, 

porém, não observamos diferenças significativas entre os grupos no volume médio 

dos glomérulos, o que sugere que o aumento do volume do córtex não foi causado 

pela hipertrofia dos glomérulos. No entanto, outros mecanismos podem estar 

afetados. 

 O alargamento da junção glomérulo-tubular é uma das consequências do 

aumento da filtração glomerular, que pode estar associada com a formação de 
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crescentes nessa região da junção, sendo que a porção inicial do túbulo proximal 

passa a ser incorporada pelo crescente (Kriz e Lehir, 2005). Essa alteração na 

junção glomérulo-tubular foi uma das principais características observadas em nossa 

análise histopatológica. De fato, as alterações glomerulares com significância 

estatística (crescentes, hipertrofia capsular e dilatação do espaço), que foram mais 

frequentes nos grupos NZBW-FA e NZBW-CAP, estavam predominantemente 

situadas nessa região da junção glomérulo-tubular. As outras alterações que foram 

estatisticamente significantes na análise histopatológica foram a presença de 

infiltrados inflamatórios e de depósitos hialinos no interstício (principalmente na 

região da medula renal), bem como uma maior quantidade de macrófagos (mais 

frequentes nos infiltrados e ao redor da cápsula renal) também mais frequentes nos 

grupos NZBW-FA e NZBW-CAP. A região túbulo-intersticial é afetada pela 

passagem de proteínas não filtradas, que em excesso ativam e geram um estresse 

muito grande às células tubulares induzindo a liberação de citocinas, ERO e 

marcadores de hipóxia. Essas moléculas promovem um estado pró-inflamatório e 

pró-fibrótico com recrutamento de células imunes e deposição de matriz extracelular, 

cuja progressão causa a perda do néfron devido aos processos de destruição 

tecidual e fibrose (Kriz e Lehir, 2005; Schnaper, 2017). Portanto, nossos achados em 

relação às alterações histopatológicas nos animais NZBW podem estar relacionados 

com esses mecanismos de injúria tecidual nos glomérulos e nos túbulos renais. 

De modo geral, na análise histopatológica não foram observadas diferenças 

entre os grupos em relação à exposição ao MP2,5 tanto nos animais controles quanto 

nos animais que desenvolvem LES. As diferenças foram mais influenciadas pela 

linhagem, sendo os animais NZBW os que apresentaram uma maior quantidade de 

alterações indicativas de pior prognóstico. Também não foram observadas 

diferenças entre os grupos em relação à quantidade de macrófagos e à deposição 

de complemento C3, de imunoglobulina igG e de colágeno, avaliadas pelas técnicas 

de imunohistoquímica e picrossírius-hematoxilina, respectivamente. Esperava-se um 

aumento da quantificação de imunocomplexos e de fibrose nos animais NZBW, pois 

a progressão da nefrite lúpica é marcada por essas alterações características 

(Anders e Fogo, 2014). Outras lesões características de nefrite lúpica, como 

espessamento de membrana basal e expansão das células mesangiais, também 

não apresentaram diferenças entre os grupos. Portanto, apesar do onset de 
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proteinúria ser adiantado, a exposição à poluição atmosférica, pela análise 

histológica, não modifica a progressão da nefrite lúpica nos animais NZBW. 

Nos últimos anos, alguns trabalhos têm estudado mais detalhadamente os 

efeitos dos poluentes atmosféricos sobre os rins, que são órgãos suscetíveis aos 

efeitos tóxicos dos poluentes devido a sua função de filtração (Xu et al., 2018). 

Busso e colegas observaram exacerbação da inflamação, aumento de infiltrados 

inflamatórios e fibrose tecidual em animais submetidos à exposição ao MP2,5 (Busso 

et al., 2018). Semelhantemente, Nemmar e colegas observaram aumento de 

estresse oxidativo, inflamação e danos ao DNA em animais expostos a partículas 

(Nemmar et al., 2016). Os mecanismos mais evidentes de injúria renal causada 

poluição atmosférica estão relacionados principalmente com o aumento das 

respostas inflamatórias e do estresse oxidativo. No entanto, mecanismos indiretos 

causados pelos poluentes (como alteração do sistema nervoso autônomo, aumento 

de pressão sanguínea e maior viscosidade plasmática, por exemplo) também podem 

afetar a vascularização dos rins, comprometendo a função renal (Afsar et al., 2019). 

Na nefrite lúpica, os principais mecanismos também estão relacionados com a 

inflamação, caracterizada pela deposição de imunocomplexos e evolução para 

fibrose (Anders e Fogo, 2014). E cada vez mais se estuda o papel do estresse 

oxidativo nas lesões renais do LES (Jiang et al., 2014; Bona et al., 2020). Portanto, 

para investigar possíveis mecanismos relacionados com as alterações 

histopatológicas observadas nos rins, realizamos a análise de expressão gênica de 

mediadores inflamatórios e a quantificação de moléculas relacionadas com o 

balanço de estresse oxidativo, cujos achados serão discutidos a seguir. 

Um dos marcadores inflamatórios analisados foi o NF-κB. O NF-κB é um fator 

de transcrição cujo aumento de expressão em células do sistema imune, 

principalmente macrófagos, está relacionada com a síntese de citocinas pró-

inflamatórias, as quais contribuem para a progressão da nefrite lúpica devido ao 

recrutamento de mais células inflamatórias e ativação de mecanismos de injúria 

tecidual (Jiang et al., 2014; Chalmers et al., 2019). Estudos apontam que o NF-κB 

também pode ser expresso pelas próprias células do parênquima renal (incluindo 

podócitos, células mesangiais e células tubulares). A ativação do NF-κB nessas 

células está correlacionada com a progressão de processos inflamatórios por um 

mecanismo de retroalimentação positiva, o que intensifica as lesões e o 
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acometimento das funções renais (Sanz et al., 2010; Zhang e Sun, 2015). Em 

nossos achados, observamos aumento da expressão de NF-κB no grupo NZBW-

CAP em relação ao grupo C57-CAP, o que sugere aumento da atividade desse fator 

de transcrição na linhagem que desenvolve LES. Porém não houve diferença 

significativa entre animais NZBW, sugerindo que a cascata de sinalização celular 

ativada por NF-κB não foi influenciada pela exposição ao MP2,5 nos animais que 

desenvolvem LES. 

A expressão de TGF-β não apresentou diferenças entre os grupos analisados, 

o que corrobora os achados da análise da deposição de colágeno feita com a 

coloração picrossírius-hematoxilina. TGF-β é uma citocina considerada como 

principal reguladora da fibrose renal. Suas principais ações incluem aumento da 

síntese de proteínas da matriz extracelular, inibição da degradação dessas proteínas 

e transformação de células epiteliais residentes em mesangiais, o que promove a 

progressão da fibrose no parênquima renal (Meng et al., 2016; Isaka, 2018). Além 

disso, o TGF-β também possui um papel importante protetor ao agir como uma 

citocina anti-inflamatória, induzindo a apoptose das células lesionadas e diminuindo 

a destruição tecidual causada pelas metaloproteinases e pela ativação de NF-κB 

com a finalidade de reparar os danos causados pela inflamação (Sureshbabu et al., 

2016; Gu et al., 2020). Era esperado um aumento da expressão de TGF-β nos 

animais com maior lesão renal, no caso, os animais NZBW. Porém, isso não foi 

observado em nossos achados. Considerando a análise das alterações 

histopatológicas, em que os animais NZBW apresentaram maiores escores 

indicativos de maior lesão tecidual, sugerimos que as respostas pró-inflamatórias 

estavam mais exacerbadas em relação às respostas pró-fibróticas, por isso não 

houve aumento de TGF-β. No entanto, mais análises são necessárias para 

chegarmos a essas conclusões.  

Em relação à análise pró-oxidante (atividade de NADPHox e dosagem de 

H2O2) não houve diferenças entre os grupos, apesar da tendência de aumento nos 

animais NZBW. A atividade da enzima NADPHox consiste na transferência de 

elétrons no NADPH para o oxigênio, o que leva à formação de ERO, como o 

superóxido, por exemplo, que é bastante reativo (Sedeek et al., 2013; Shah et al., 

2014). O superóxido, por ação da enzima superóxido dismutase é convertido em 

peróxido. O peróxido, por sua vez, pode ocasionar a formação de mais ERO, dentre 
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elas o radical hidroxila, que também é bastante nocivo (Shah et al., 2014). Nos rins, 

o aumento de NADPHox está relacionado com o aumento de estresse oxidativo e 

injúria renal (Sedeek et al., 2013). Baseado em estudos prévios, era esperado um 

aumento da atividade pró-oxidante nos animais expostos ao MP2,5 (Nemmar et al., 

2016; Hsu et al., 2019). Contudo, isso não foi observado em nossos achados. Além 

disso, também era esperado um aumento de atividade pró-oxidante no LES, como 

consequência do aumento da atividade da doença relacionada aos processos 

inflamatórios e de injúria tecidual (Perl, 2013; Smallwood et al., 2018). No entanto, 

não houve diferenças significativas indicativas de aumento de ERO nesses animais. 

Contrariamente, porém, houve aumento da atividade antioxidante não 

enzimática, medida pela técnica FRAP, nos animais NZBW quando comparados aos 

controles do estudo. Nessa técnica, os agentes oxidantes não enzimáticos reduzem 

o ferro Fe3+ para Fe2+ ocasionando uma mudança de cor que é detectada pelo 

espectrofotômetro. Trata-se, portanto, de uma técnica que mede a atividade 

antioxidante geral. Os principais agentes antioxidantes que reagem com o ferro 

nessa técnica são principalmente vitaminas (C e E), ácido úrico, bilirrubina, 

catequinas e flavonóides (Benzie e Devaki, 2017). Com o aumento das lesões renais 

era esperado o aumento da ação pró-oxidante e diminuição da ação antioxidante, 

situação favorável à geração de ERO causadoras de danos teciduais (Shah et al., 

2014). No entanto, observamos o oposto, o aumento da atividade antioxidante nos 

animais com mais alterações histopatológicas (animais NZBW). Há a possibilidade 

de que tenha ocorrido o aumento da atividade antioxidante para compensar e 

controlar a atividade pró-oxidante, o que explicaria a ausência de diferenças entre os 

grupos na dosagem de substâncias pró-oxidantes. No entanto, mais análises, por 

exemplo, da atividade de enzimas antioxidantes, como catalase e glutationa, por 

exemplo, são necessárias para elucidar melhor esse desfecho observado.   

 Por fim, devido ao caráter espontâneo de desenvolvimento do LES nos 

animais NZBW, houve uma variabilidade considerável em relação ao aparecimento 

das manifestações clínicas dentro dos grupos de animais NZBW, o que levou à 

apresentação, em alguns casos, de resultados com grandes erros e desvios 

padrões. Além disso, apesar de ser um assunto controverso, a utilização de somente 

fêmeas pode ter potencializado essa variabilidade devido à variação hormonal 

relacionada ao ciclo estral, a qual pode influenciar os desfechos observados (Wald e 
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Wu, 2010). Essas variações intra-grupo dificultaram a análise estatística e a 

obtenção de resultados mais robustos e significativos (de fato, em muitos desfechos 

houve tendências de diferença de um grupo em relação ao outro, sem significância 

estatística). A despeito dessas dificuldades e limitações, foi possível observar alguns 

efeitos negativos decorrentes da exposição ao MP2,5 nos animais NZBW, 

corroborando, em parte, achados de estudos epidemiológicos nos quais se 

demonstra um aumento da atividade do LES. Portanto, de modo geral, os dados 

apontam para a direção de que a poluição atmosférica exerce influência sobre o 

agravamento do LES, provocando alterações no curso dessa doença. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Avaliando especificamente os efeitos da exposição ao MP2,5 nos animais 

NZBW, pudemos concluir que: 

Durante o período de exposições não houve diferença no peso corporal, mas 

houve diminuição da sobrevida dos animais NZBW expostos à poluição atmosférica. 

A leucopenia, condição característica do LES, não ocorreu nos animais 

NZBW expostos ao MP2,5. Em contrapartida, houve aumento de neutrófilos 

(neutrofilia). 

A exposição à poluição atmosférica nas fêmeas NZBW provocou aumento do 

peso relativo de timo, baço e fígado e rins. 

Houve adiantamento do aparecimento de proteinúria (cerca de dois meses) 

nos animais NZBW expostos ao MP2,5, porém não houve diferença na albuminúria. 

A histopatologia dos rins se mostrou mais prejudicada nos animais que 

desenvolvem LES, no entanto não houve diferença em relação à exposição à 

poluição atmosférica. 

A exposição ao MP2,5 não teve influência sobre os anticorpos anti-DNA, 

quantificação de macrófagos e deposição de complemento, de imunoglobulinas e de 

colágeno nos rins dos animais que desenvolvem LES. Também não houve influência 

sobre a expressão gênica de fatores inflamatórios nem sobre o balanço redox nos 

rins. 

Portanto, esse estudo mostrou que a poluição atmosférica exerce influência 

sobre a exacerbação de algumas manifestações clínicas do LES em animais 

predispostos ao desenvolvimento dessa doença, sendo a menor taxa de sobrevida, 

o aumento do peso dos rins, o adiantamento de proteinúria e o aumento de 

neutrófilos circulantes as alterações mais relevantes. Desse modo, podemos afirmar 

que houve alterações no curso da doença devido à exposição ao MP2,5, com 

mecanismos a ser melhor investigados. Nesse sentido, ressalta-se a importância de 

estudos complementares para melhor entendimento da relação entre poluição 

atmosférica e LES e uma atenção maior para iniciativas e intervenções com objetivo 

de diminuição dos níveis de poluentes atmosféricos, os quais podem acarretar 

consequências negativas importantes para indivíduos diagnosticados com LES. 
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7. ANEXOS 

 

Justificativa do trabalho 

 Tendo em vista a necessidade de estudos que investiguem a associação 

entre poluição atmosférica e LES, esse trabalho se mostra relevante para auxiliar em 

uma melhor compreensão sobre esse tema. A poluição atmosférica é um problema 

mundial sério que afeta bilhões de pessoas pelo mundo. Esses indivíduos estão 

expostos continuamente aos poluentes, portanto os efeitos da exposição sobre a 

saúde precisam ser melhor esclarecidos. O LES é uma dentre várias desordens que 

parecem ser exacerbadas pela poluição atmosférica. Porém, ainda não existem 

estudos detalhando quais são as alterações provocadas pelos poluentes que 

poderiam agravar as manifestações clínicas dessa doença autoimune. Portanto, 

esse trabalho, que utiliza um modelo animal que desenvolve espontaneamente 

manifestações clínicas do LES, permite investigar de modo mais minucioso as 

possíveis alterações causadas pela exposição à poluição atmosférica, além de 

levantar hipóteses de possíveis mecanismos associados. Assim, pretendemos 

contribuir com a formação de conhecimento nessa área, agregando informações 

com outros estudos para elucidar melhor a associação entre poluição atmosférica e 

LES e para enfatizar a necessidade de diminuição dos poluentes com o objetivo de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos.  
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