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Banzato R. Papel do receptor nicotínico alfa-7 nas alterações pulmonares  em 
modelo experimental de enfisema pulmonar induzido por elastase 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 
Introdução: O enfisema pulmonar é o principal componente da doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e é caracterizado por limitação do fluxo 

aéreo, decorrentes das alterações das vias aéreas e/ou alveolares. Os 

receptores nicotínicos, particularmente o subtipo α7 (α7nAChR), estão 

envolvidos nas respostas anti-inflamatórias colinérgicas. A ativação 

farmacológica in vivo do α7nAChR reduziu a inflamação pulmonar em vários 

modelos experimentais e com isso formulamos a hipótese de que o α7nAChR 

pode ser um alvo a ser explorado no enfisema pulmonar. Objetivo: O objetivo 

deste estudo foi avaliar o papel do receptor α7nAChR na modulação da 

resposta inflamatória, alterações da mecânica e remodelação pulmonar em um 

modelo experimental de enfisema pulmonar. Metodologia: O enfisema foi 

induzido em camundongos machos (C57BL/6) por instilação nasal de elastase 

pancreática suína (PPE). O tratamento com PNU-282987 (2,0 mg / kg, ip) foi 

avaliado em duas abordagens diferentes: i) Pré: iniciou junto com a instilação 

de elastase e repetidos nos dias 0, 7, 14, 21 e 28; ii) Pós-tratamento: iniciou no 

dia 21 e seguiu diariamente, 1x/dia, até o dia 28. No dia 28, os animais foram 

anestesiados e avaliou-se a função pulmonar. Após a eutanásia, os pulmões 

foram retirados para avaliação da resposta inflamatória e de remodelamento 

pulmonar além da expressão de MMP-9, TIMP-1, α7nAChR e 8-isoprostano por 

imunhistoquímica. A expressão de STAT3 e SOCS3 foram avaliadas no 

pulmão por Wester Blotting. Os níveis de citocinas foram avaliados no lavado 

broncoalveolar por Elisa. Resultados: A elastase aumentou o número de 

células positivas para α7nAChR no tecido pulmonar e os tratamentos com PNU 

reduziram esta resposta. Ambos os tratamentos com PNU (Pré e Pós) 

reduziram o número de macrófagos recuperados no lavado broncoalveolar, os 

níveis de IL-6 e IL-1β, a deposição de fibras colágenas e elásticas e evitaram a 

fosforilação de STAT3 e a redução da proteína SOCS3 que foram induzidas 

pela instilação de PPE no pulmão. Curiosamente, os níveis de IL-17 e TNF-α, 

as células polimorfonucleares recrutadas para o tecido do parênquima 

pulmonar e a destruição do tecido alveolar (enfisema) foram reduzidas apenas 

pelo tratamento com PNU pós. O MLA, um antagonista do α7nAChR, quando 

administrado previamente ao PNU, restaurou os efeitos do PNU em alguns 

parâmetros inflamatórios importantes. Conclusão: Tomados em conjunto, 

esses dados mostram claramente os efeitos protetores do α7nAChR contra o 

enfisema induzido pela elastase e fornecem fortes evidências para estudos 

adicionais sobre a ativação do α7nAChR como uma terapêutica de grande 

importância na mitigação do enfisema pulmonar. 

DESCRITORES: Enfisema pulmonar; Acetilcolina; Inflamação; Receptor nicotínico 

de acetilcolina alfa7; PNU282987; Modelos animais; Camundongos.  
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Banzato R. Role of the alpha-7 nicotinic receptor in pulmonary changes in an 

experimental model of pulmonary emphysema induced by elastase  

[Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 

2021. 

 

Banckground: Pulmonary emphysema is the major component of chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), and is characterized by airflow 
limitation, resulting from changes in the airways and / or alveolar airways. The 
nicotinic receptors, particularly of the α7 subtype (α7nAChR), are involved in the 
anti-inflammatory cholinergic responses. The in vivo pharmacological activation 
of α7nAChR reduced pulmonary inflammation in several experimental models 
and then we hypothesized that α7nAChR can be a target to be explored in 
pulmonary emphysema. Aim: The aim of the present study was to evaluate the 
role of α7nAChR in the modulation of inflammatory response, lung mechanics 
alterations and lung remodeling in an experiment model of pulmonary 
emphysema. Methods: Emphysema was induced in male mice (C57BL/6) by 
nasal instillation of porcine pancreatic elastase (PPE). The treatment with PNU-
282987 (2.0 mg / kg, ip) was evaluated in two different approaches; i) Pre which 
consist in the administration of PNU together with the PPE, and then repeated 
on days 0, 7, 14, 21 and 28; ii) Post-treatment: began on day 21 and then was 
repeated every day until the day 28. On day 28th, animals were anesthetized, 
and lung mechanics was evaluated. Then after euthanasia, lungs were removed 
to evaluate the inflammatory response and lung remodeling as well as the lung 
expression of MMP-9, TIMP-1, α7nAChR and 8-isoprostane by 
immunohistochemistry. The lung expression of STAT3 and SOCS3 were 
evaluated by Western blotting. The levels of cytokines were evaluated in 
bronchoalveolar lavage by Elisa.  Results: The elastase increased the number 
of positive cells α7nAChR expression in lung tissue and both PNU-treated 
groups showed reduction in this response. Both PNU treatment (Pre and Post 
approach) reduced the macrophages recovered on bronchoalveolar lavage, the 
levels of IL-6 and IL-1β, the deposition of collagen and elastic fibers and 
avoided the STAT3 phosphorylation and the reduction of SOCS3 protein that 
was induced by PPE instillation on lung. Interestingly, the levels of IL-17 and 
TNF-α, the density of polymorphonuclear cells recruited to lung parenchyma 
tissue and the alveolar diameter (emphysema) was reduced only in the post-
treatment group. The MLA, an antagonist of α7nAChR, when administered 
before PNU, restored the effects of PNU in some important inflammatory 
parameters. Conclusion: Taken together, these data clearly show the 
protective effects of α7nAChR against elastase-induced emphysema and 
provide strong evidence for further studies on α7nAChR activation as a 
therapeutic of great importance in the mitigation of pulmonary emphysema. 

 

DESCRIPTORS: Pulmonary emphysema; Acetylcholine; Inflammation; Nicotinic 

acetylcholine alfa7 receptor; PNU282987; Animal models; Mice. 
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1.1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

1.1.1. Definição e classificação  

 

 A Doença Pulmonar obstrutiva Crônica (DPOC), conforme definição 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), é uma doença 

evitável e tratável caracterizada por persistência de sintomas respiratórios e 

limitação do fluxo aéreo, decorrentes das alterações das vias aéreas e/ou 

alveolares, geralmente causada por exposição significativa de partículas 

nocivas. As exacerbações e as comorbidades contribuem para a gravidade dos 

pacientes [1]. A limitação ao fluxo aéreo característica da DPOC é causada por 

um conjunto de alterações entre doenças pulmonares das vias aéreas 

(bronquiolite obstrutiva) e a destruição do parênquima pulmonar (enfisema) [1, 

2]. A limitação do fluxo aéreo caracteriza-se pela redução do fluxo expiratório 

detectada pela espirometria, com redução irreversível de fluxo expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) e da relação VEF1/CVF (capacidade vital 

forçada). Segundo o GOLD, a limitação ao fluxo aéreo ocorre quando a relação 

VEF1/CVF é <70% (pós broncodilatador). 

 A DPOC se manifesta por dois tipos clínicos, a bronquite e o enfisema. A 

bronquite é clinicamente definida por tosse produtiva por no mínimo três meses 

nos últimos dois anos consecutivos [3]. O enfisema é caracterizado por uma 

inflamação crônica que causa a destruição das paredes alveolares, resultando 

no alargamento dos espaços aéreos distais e bronquíolos terminais, 

ocasionando a perda da superfície respiratória e de irrigação sanguínea, 

diminuição do recolhimento elástico e hiperinsuflação pulmonar [1]. 
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No enfisema pulmonar a sintomatologia é caracterizada por dispneia, 

tosse, expiração prolongada, inatividade física, uso da músculos respiratórios 

acessórios e hiperinsuflação pulmonar, ocasionando diminuição do murmúrio 

vesicular respiratório, podendo os ruídos adventícios, como sibilos expiratórios 

e estertores, não serem frequentes [4]. Esses pacientes enfisematosos podem 

evoluir com falência pulmonar, onde se observa a diminuição da oxigenação 

arterial, aumento do dióxido de carbono e hipoxemia grave. Nesse estágio 

pode ocorrer hipertensão pulmonar, hipertrofia ventricular direita e Cor 

Pulmonale agravando o prognóstico [5].  

O fumo (o tabaco e cigarro eletrônico) continua sendo o principal fator de 

risco para o desenvolvimento da DPOC, mas não podemos negligenciar outros 

fatores desencadeantes como: poluição do ar, exposição ocupacional 

prolongada, envelhecimento e o componente genético [6]. Apesar do fumo ser 

a principal causa da DPOC, a interrupção à exposição ao cigarro não resulta 

em resolução da resposta inflamatória nas vias aéreas [7]. Isto sugere que há 

mecanismos que perpetuem o processo inflamatório crônico, após este estar 

estabelecido. Esses mecanismos podem ser responsáveis pela sintomatologia 

da DPOC em pacientes que já pararam de fumar. Entretanto, os mecanismos 

de persistência da doença ainda não são totalmente conhecidos [8]. 

 O diagnóstico clínico da DPOC é baseado na exposição aos fatores de 

riscos, nos sintomas e na espirometria [1]. Os pacientes podem apresentar 

piora dos sintomas, caracterizada por exarcebações, que podem ocorrer em 

média três vezes ao ano em pacientes com DPOC moderada ou grave [9]. 
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Nessas exarcebações observa-se piora da dispneia, aumento da secreção 

purulenta expectorada, geralmente são eventos agudos ocasionado por 

infecções do trato respiratório por vírus ou bactérias, que toda vez que se 

manifesta pode ocasionar um declínio na qualidade de vida [10]. 

 Segundo a atualização do GOLD 2020, a espirometria continua sendo 

considerada uma forma simples, não invasiva para mensurar a limitação ao 

fluxo aéreo e classificar a DPOC (Tabela 1). O documento ainda destaca que a 

avaliação do paciente com DPOC deve incluir avaliação dos sintomas, da 

limitação ao fluxo aéreo pós-broncodilatador, histórias de exacerbações e 

comorbidades. Essa avaliação complexa divide os pacientes em quatro 

categorias A, B, C e D (Figura 1). 

 

         Tabela 1 : Classificação da DPOC (Adaptado GOLD 2020) 
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Figura 1. Ferramentas refinadas da avaliação ABCD (Adaptado GOLD 2020).  

  

A classificação da DPOC está relacionada a sintomatologia, grau da 

limitação ao fluxo aéreo, comorbidades e riscos de exacerbações [1]. Com 

base nessa classificação o tratamento inicial é inespecífico [11] e controverso 

[12] , mas o uso com antagonistas muscarínicos de ação prolongada (LAMA) 

em combinação com β2-agonista de ação prolongada (LABA) e a associação 

LABA com corticoides inalatórios (ICS), estão sendo cada vez mais utilizado no 

tratamento da DPOC, essas combinações proporcionam melhora da 

sintomatologia, na função pulmonar, tolerância ao exercício e melhora na 

qualidade de vida [13].  Mandal et al. [13] concluíram que apesar do uso do 

LAMA mostrar um efeito importante na limitação do fluxo aéreo, nas 

exacerbações, na melhora da qualidade de vida, esse tipo de tratamento pode 
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ser ineficaz em relação a inflamação em pacientes com DPOC moderada a 

grave. Suissa et al [12] observaram em seu estudo, diferentemente dos 

estudos IMPACTO [14] e FLAME [15], que os pacientes tratados com 

LABA/LAMA e LABA/ICS tiveram incidências semelhantes de exacerbações, 

mas observaram que a incidência de pneumonia foi maior nos pacientes 

usando a combinação de LABA/LAMA.  

 

1.1.2. Epidemiologia 

 

A DPOC é um problema grave de saúde pública, é considerada uma das 

cinco causas de  incapacitação em todo mundo [16] e em 2030 será a terceira 

causa de morte mundial, podendo haver mais de 4,4 milhões de mortes anuais 

até 2040  [16, 17]. A prevalência de morbidade e a taxa de mortalidade, devido 

a DPOC, variam nos diferentes países e em diferentes grupos de pessoas e 

estão relacionadas à prevalência de fumantes na população e a inalação de 

gases tóxicos. Estima-se que a exposição prolongada aos fatores de risco e o 

aumento do envelhecimento na população induzem maior prevalência e 

contribuem com o maior impacto sócio econômico dessa patologia, tornando-se 

um desafio para a saúde mundial nas próximas décadas [1]. Embora 

tradicionalmente a DPOC tenha sido considerada uma doença que afete 

homens, atualmente tem se observado em alguns países, um aumento da 

prevalência e da mortalidade mais altas entre as mulheres do que entre os 

homens [18]. 
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Existe uma relação forte das exacerbações e a gravidade do DPOC com 

os custos de atendimento. Nos Estados Unidos, os custos diretos com a DPOC 

são de 29,5 bilhões e os custos indiretos é da ordem de 20,4 bilhões. Na União 

Europeia os custos diretos representam 56% destes gastos (38,6 bilhões de 

euros) [19]. 

Santos L et al. [20], realizaram um estudo descritivo avaliando o perfil de 

internação e mortalidade da DPOC nas regiões brasileiras entre 2016 e 2018. 

Esses autores observaram que houve 345.527 internações, sendo que os 

pacientes permaneceram internados em média seis dias, com gastos 

hospitalares de R$ 287.168.494,88 e uma taxa de mortalidade de 7,63 por mil 

habitantes nas regiões sudeste e sul do Brasil em comparação com as demais 

regiões [20]. Esses dados maiores nessas regiões, podem estar associados ao 

seu desenvolvimento econômico e industrial, ocasionando a exposição maior 

aos poluentes ambientais.  

 Mesmo já mencionado acima que a DPOC é um problema grave de  

saúde pública, acometendo uma população economicamente ativa e 

prejudicando a qualidade de vida desses pacientes, esta patologia ainda é 

subdiagnosticada. O Projeto Latino-Americano de Investigação de Enfermidade 

Obstrutiva (Platino) [21] estudou a prevalência da limitação ao fluxo aéreo pós-

broncodilatador, em pessoas com mais de 40 anos na América Latina em 

diferentes países (Brasil, Chile, México, Uruguai e Venezuela). No Brasil, São 

Paulo foi a cidade escolhida e segundo os dados espirométricos apresentou 

uma prevalência de 15,8% de DPOC. Em 2014, após um seguimento de 9 
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anos, os autores responsáveis pelo estudo Platino concluíram que a taxa de 

sub diagnóstico nos novos casos da doença na fase de seguimento em São 

Paulo foi de 70% [22]. Essa taxa alta de sub diagnóstico da DPOC reforça a 

necessidade de maior divulgação e ampliação do uso da espirometria em fase 

inicial da doença. 

1.1.3. Fisiopatogênese 

 

As mudanças fisiopatológicas na DPOC são decorrentes de alterações 

patológicas observadas nas vias aéreas centrais, nas vias aéreas periféricas e 

nos vasos pulmonares resultando em uma resposta inflamatória crônica [23] 

que aumenta ainda mais durante as exacerbações agudas decorrente de 

infecções bacterianas ou virais [24]. 

O padrão característico inflamatório observado na DPOC é resultado do 

influxo de diferentes células inflamatórias aumentado no lúmen das vias aéreas, 

incluindo macrófagos, neutrófilos, células T helper (Th1) e Th17, linfócitos T 

(especialmente CD8+). Observa-se nesses pacientes com DPOC respostas 

inflamatórias imunes inatas (inflamação neutrofilica) e adaptativas (células T 

citotóxicas) que são ativadas por células dendríticas [24, 25]. Uma vez essas 

células ativadas, há liberação de diferentes mediadores inflamatórios tais como: 

proteases, citocinas e espécie reativas de oxigênio (EROs), que degradam a 

elastina e consequentemente destruição da parede alveolar (enfisema pulmonar) 

[26].  
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Figura 2. Fisiopatologia do enfisema pulmonar: Fatores irritantes, como a fumaça do 
cigarro, ativam macrófagos e células epiteliais no trato respiratório, causando a liberação de 
fatores quimiotáticos de neutrófilos, incluindo IL-8 e leucotrienos B4, que ativam os 
neutrófilos. Os macrófagos e neutrófilos atuam sobre as proteases que degradam o tecido 
conjuntivo no parênquima pulmonar, ocasionando a destruição da parede alveolar (enfisema 
pulmonar) e estimula da hipersecreção de muco (bronquite crônica). As proteases são 
neutralizadas por inibidores de protease, como: α-1-antripsina e os TIMPs. As células T 
citotóxicas CD8+ (linfócitos) podem também estar envolvidos na cascata infamatória e podem 
induzir a destruição alveolar. (Modificado de Barnes PJ, 2004) [27]. 

 

A fumaça do cigarro e outros irritantes inalados ativam as células epiteliais 

produzindo mediadores inflamatórios incluindo fator de necrose tumoral (TNF-α), 

interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), CXCL8 (IL-8) e o fator de crescimento 

epidérmico (EGF). As células epiteliais ainda expressam fator de crescimento 
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transformador (TGF-β) nas pequenas vias aéreas o que causa a fibrose local, 

podendo ocorrer perda de pequenas vias aéreas, mesmo em doença leve [24, 

28]. A obstrução das vias aéreas na DPOC é irreversível e progressiva ao longo 

dos anos [28]. Em resposta a fumaça do cigarro, os monócitos se acumulam nos 

pulmões e provavelmente ativem a liberação de quimiocinas, como a proteína 

quimiotática de monócito (MCP-1) no pulmão e no sangue periférico [25] . (Figura 

2). As principais classes de citocinas estão descritas na tabela 2. 
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      Tabela 2: Citocinas e seus efeitos na DPOC. Modificado de Chung 2001 [29]. 

  

 

Classe 

 

Mediadores 

 

Fonte 

Efeitos celulares e 

mediadores 

importantes 

 

Citocina pró-

inflamatória 

 

 

TNF-α 

 

Macrófagos ativados 

Ativa epitélio, 

endotélio, células 

apresentadoras de 

antígenos, monócitos / 

macrófagos 

 

Citocina pró-

inflamatória 

 

 

IL-1β 

 

Monócitos, Macrófagos 

ativados, células 

endoteliais 

 

Ativação de 

macrófagos e células 

T. 

 

Citocina pró-

inflamatória 

 

 

IL-6 

 

Macrófagos, Monócitos  

 

Fator de crescimento 

de células T. 

 

Citocina pró-

inflamatória 

 

 

IL-17 

 

 

Células T CD4 + 

Proliferação de células 

T, Induz a liberação 

de IL ‐ 6,  

IL ‐ 8,  

ativador de neutrófilos 

Citocina anti-

inflamatória 

 

IL-10 

 

Monócitos e Macrófagos 

Redução da ativação 

de macrófagos e 

redução Th1 e Th2  
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A perpetuação da inflamação é uma característica importante da lesão 

do tecido pulmonar, estando associado ao aumento de muco, metaplasia do 

epitélio das vias respiratórias, alteração dos vasos sanguíneos e da matriz 

extracelular (MEC), com consequência da destruição do parênquima pulmonar 

e obstrução das vias aéreas menores [30] A principal citocina anti-inflamatória 

presente na DPOC é a interleucina 10 (IL-10) liberada por monócitos e 

macrófagos [24] O processo de remodelamento dessas vias aéreas menores 

está relacionado ao grau e a gravidade de obstrução ao fluxo aéreo [31]. O 

remodelamento das vias aéreas é sem dúvida um dos problemas mais difíceis 

na DPOC, uma vez que leva a perda irreversível da função pulmonar [32]. O 

desequilíbrio protease-antiprotease (as metaloproteinases e seus inibidores 

teciduais de metaloproteinases de matriz) e o estresse oxidativo têm sido 

relacionados a patogênese do enfisema pulmonar (decorrente do aumento 

ERO) e contribuem também com a perpetuação do quadro [33, 34]. 

Como já mencionado, é observado nos pacientes com a DPOC 

respostas imunes e adaptativas. Na resposta imune adaptativa em pacientes 

fumantes, temos aumento de células dendríticas, T CD4+ e T CD8+ nas vias 

aéreas levando a liberação de TNF-α, perpetuando a inflamação e a lesão 

pulmonar [35]. As células T CD8+  levam a degradação da MEC e do 

remodelamento, consequentemente piora do fluxo aéreo e do enfisema 

pulmonar [36]. Em relação as células T CD4+ , de acordo com as citocinas, 

podem ser divididas em células Th1, Th2, Th17 e T regulatórias (T reg) [37].  
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Apesar do tabagismo ser a principal causa da DPOC, a interrupção à 

exposição ao cigarro não resulta em resolução da resposta inflamatória nas 

vias aéreas [7], o que sugere que há mecanismos que perpetuem o processo 

inflamatório crônico, após este estar estabelecido. Os subtipos das células T 

CD4+, Th17 e T reg tem um papel importante na progressão da DPOC [38, 39]. 

Entre essas, a Th 17 está caracterizada pela produção de IL-17 A,  IL-17F [40] 

e podem ativar as células T e o acumulo de neutrófilos nas vais aéreas já 

inflamadas. Doe et al. [40] demostraram que as concentrações de IL-17 estão 

aumentadas na submucosa brônquica de pacientes com DPOC que param de 

fumar. O aumento da concentração de IL-17 pode levar o acumulo de 

macrófagos, recrutamento de neutrófilos , aumento de secreção de muco e ao 

remodelamento da vias aéreas [41]. Há evidencias que a IL-17 contribui com a 

patogênese da DOPC [42] e para a sua gravidade [43].   

 

1.1.3.1. Papel das proteases e antiproteases  

 

 O desequilíbrio de protease e antiprotease tem um papel importante na 

patogenia do enfisema, isso porque esse desequilíbrio ocasiona a destruição 

da parede alveolar decorrente da ação enzimáticas proteolíticas que degradam 

a MEC, afetando as fibras colágenas e elásticas. As proteases são divididas 

em três classes, serina protease, metaloproteinase da matriz (MMPs) e cisteína 

protease, que são responsáveis pela quebra do tecido conjuntivo no 
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parênquima pulmonar especialmente a elastina, ocasionando o enfisema [33, 

44]. 

  A MMP pertence a uma família de enzimas que degradam e degeneram 

os componentes proteicos da MEC e tem um papel importante no 

desenvolvimento, remodelação e reparação de tecidos [44]. No enfisema 

pulmonar pode-se citar três MMPs relacionadas a essa doença: MMP-2, MMP-

9 e MMP-12. O principal inibidor das MMPs é o inibidor de tecido da família das 

metaloproteases (TIMPs). A família TIMP compreende quatro membros, TIMP-

1, 2, 3 e 4 [45].  

 A fumaça do cigarro ativa macrófagos, que expressam MMP-9 e MMP-

12, que decompõe a elastina em fragmentos que são quimiotáxicos, 

aumentando consequentemente o processo inflamatório e a destruição do 

parênquima pulmonar. Esse aumento das MMPs são neutralizadas pelas 

TIMPs, necessárias para o controle dessa destruição do parênquima [45]. 

Em um estudo Li et al. [46] observaram que os níveis elevados de 

proteínas MMP-9 e TIMP-1 além de estarem correlacionados com a 

patogênese da DPOC, podem representar importantes marcadores biológicos 

para o diagnóstico precoce da DPOC. 

  

1.1.3.2. Papel do estresse oxidativo 
 

 Como já mencionado acima, o estresse oxidativo também está envolvido 

na patogênese e progressão da DPOC e tem grande importância no início da 

inflamação [47]. O tabagismo causa um desequilíbrio de enzimas oxidantes e 
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antioxidantes levando ao estresse oxidativo no pulmão e também a nível 

sistêmico. Os oxidantes oriundos da fumaça do cigarro (tanto da fase do 

alcatrão como da fase gasosa) atuam diretamente sobre o tecido, causando 

destruição de células, inativação do mecanismo de defesa, início da 

inflamação, resultando ainda mais estresse oxidativo [48]. 

 Os radicais livres de oxigênio (aníons superóxido, peroxido de 

hidrogênio e hidroxila) podem ser formados a partir da fumaça de cigarro [48], 

ou após ativação de diferentes células inflamatórias (macrófagos, neutrófilos e 

eosinófilos) [34]. A exposição à diferentes tipos de partículas, além da fumaça 

do cigarro, como queima de biomassa e partículas de poluição do ar ou mesmo 

situações nas quais os sistemas antioxidantes do organismo estão diminuídos, 

ocorre aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies 

reativas de nitrogênio (RNS), que são responsáveis por diferentes efeitos que 

prejudicam as vias aéreas, causando diversas condições patológicas [34, 48]. 

 Durante as exarcebações da DPOC há aumento da concentração de 

peróxido de hidrogênio exalado pelos pacientes, também se observa aumento 

da concentração de 8-isoprostano, que é um marcador  do estresse oxidativo 

no sangue, na urina e condensado da respiração [48, 49].  
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Figura 3. Fisiopatologia do enfisema pulmonar - Estresse oxidativo: As espécies reativas 
de oxigênio decorrente da fumaça do cigarro e outros irritantes podem causar diferentes 
efeitos prejudiciais no pulmão como: a redução de antiprotease, a ativação de MAPK e 
ativação do NF-κB, resultando no aumento de citocinas pró-inflamatórias IL-8 e TNF-α. O 
aumento do isoprostano induz a broncoconstrição e extravasamento de plasma. Além disso, as 
espécies reativas de oxigênio podem  levar o aumento de muco. (Modificado de Barnes PJ, 
2004) [27]. 

 

1.1.3.3. Papel de JAK/STATS e SOCS 

 

As citocinas são mediadores extracelulares responsáveis em transmitir 

sinais entre as células e consequentemente são responsáveis na manutenção 

da homeostase inflamatória [49]. Esses sinais podem ser recebidos por 

diferente receptores, como pode ocorrer com as proteínas Janus quinases 

(JAKs) que uma vez acionada, ativa STAT (Transdutor e Ativação de 

Transcrição de Sinal) [50]. Para manter essa homeostase existem as proteínas 
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supressoras da sinalização JAK/STAT conhecidas como SOCS (Supressor de 

sinalização de Citocinas de Sinalização) [51]. 

 Considerando o papel da STAT na perpetuação dos processos 

inflamatórios, incluindo os envolvidos na progressão da DPOC, Maritano et al. 

[52] demonstraram aumento das proteínas fosforilação de STAT1 e STAT3 em 

indivíduos fumantes com ou sem obstrução pulmonar. 

 A IL-6 no pulmão pode ser produzida por diferentes fontes, como células 

epiteliais, macrófagos e outras células inflamatórias. Após sua ligação ao 

receptor gp130, IL-6 ativa JAK que fosforiza STAT3, induzindo sua 

translocação para o núcleo e com isso ocorre a liberação de diferentes 

citocinas pró-inflamatórias causando uma ação pró-inflamatório no pulmão [53]. 

Uma vez que o STAT3 está ativado, este regula SOCS3 que aumenta a 

expressão de proteínas anti-inflamatórias através da sua ligação ao receptor 

gp130 que irá inibir atividade da JAK [49]. Apesar de poucos estudos relatarem 

o papel da SOCS na progressão da DPOC [54], Springer et al sugeriram que o 

desequilíbrio dos supressores de citocinas (SOCS) e da liberação de citocinas 

inflamatórias desempenham um importante papel na progressão da DPOC, 

uma vez que foi observado uma diminuição da expressão da SOCS3 em 

tecidos de biopsia pulmonar em pacientes com DPOC [55]. 
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1.2. Sistema colinérgico na resposta inflamatória 

A inflamação é uma resposta que o organismo dispõe para localizar, 

neutralizar e eliminar um agressor, promovendo dessa forma a homeostase. No 

entanto, esse restabelecimento pode não ser atingido, devido a uma 

quantidade excessiva de mediadores pró-inflamatórios na circulação, 

resultando em uma inflamação sistêmica, falha do sistema e até a morte [56]. O 

nervo vago tem um papel importante nesses processos regulatórios, isto 

porque possuem fibras que transportam sinais sensoriais ascendente para o 

Sistema Nervoso Central (SNC) e sinais motores descendentes para outros 

órgãos [57]. A resposta da inflamação é controlada e autorregulada pela 

interação do sistema SNC e imune que são fundamentais para a modulação da 

resposta imune inata no processo inflamatório [58]. 

Há exatamente 21 anos, Borovikova et al. [59] descreveram pela 

primeira vez o arco reflexo da inflamação com a descoberta da via colinérgica 

anti-inflamatória. O sistema colinérgico anti-inflamatório é um mecanismo 

neural que suprime a resposta inflamatória inata e controla a inflamação por 

inibição da liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α. A interação 

do sistema nervoso e imunológico na tentativa de regular a inflamação através 

das fibras sensitivas do nervo vago, iniciam o reflexo da inflamação. O foco 

inflamatório libera mediadores químicos, estes estímulos são transmitidos por 

via de fibras aferentes vagais ao núcleo do trato solitário e ativam os neurônios 

vagais eferentes [60] liberando seu principal neurotransmissor, acetilcolina 

(ACh). A ACh interage, neste caso principalmente, com os receptores 
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nicotínicos α7 (α7nAChR) (do inglês, α7 nicotinic acetycholine receptor, 

receptor nicotínico α7 de acetilcolina), expressos principalmente em 

macrófagos, para suprimir a liberação de TNF-α e outras citocinas pró-

inflamatórias, como as interleucinas (IL1β e IL6) na tentativa de controlar a 

resposta inflamatória (Figura 4). 

 

Figura 4. Arco reflexo da inflamação: Patógenos, isquemia e outras lesões induzem a resposta 
inflamatória, levando a liberação de citocinas pelo sistema imunológico que serão detectadas pelo nervo 
vago aferente. Estas informações são transmitidas ao núcleo do trato solitário (NTS) que faz sinapse com  
núcleo motor dorsal (NMD), resultando em ativação do nervo vago eferente (denominado via 
colinérgica anti-inflamatória). A atividade do nervo vago eferente estimula a liberação do seu principal 
neurotransmissor, acetilcolina (ACh), que inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias, 
provavelmente via ativação α7nAchR localizado principalmente em macrófagos e em outras células do 
sistema imunológico (Adaptado de Johnston e Webster, 2009) [61]. 
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O sistema nervoso colinérgico está envolvido em diversas funções 

fisiológicas do organismo. No sistema respiratório, a via descendente vagal 

inerva a laringe, traqueia, porção condutora dos brônquios e as fibras não 

mielinizadas inervam também glândulas e a musculatura lisa das vias aéreas 

[62]. A estimulação nervosa parassimpática induz a liberação de ACh que induz 

a contração da musculatura lisa traqueobrônquica e aumento da secreção de 

muco. Por outro lado, a via simpática que também libera ACh pelas fibras pré-

ganglionares, tem como neurotransmissor pós-ganglionar a noradrenalina, que 

atua no pulmão relaxando a musculatura lisa [63, 64]. 

A ACh é um éster de ácido acético e colina, que possui um papel 

importante no controle das funções fisiológicas do SNC e periférico (SNP) [65]. 

A Colina-O-acetil-Transferase (ChAT) é a enzima responsável pela síntese da 

ACh a partir do substrato de acetil-CoA e colina [66]. Uma vez sintetizada, a 

ACh é transportada para o interior das vesículas sinápticas pelo transportador 

vesicular de acetilcolina (VAChT) e posteriormente as vesículas liberam ACh 

na fenda sináptica [67, 68]. Após ser liberada, a ACh interage com receptores 

colinérgicos muscarínicos (mAChR) e nicotínicos (nAChR) tanto em órgãos 

alvos quanto em neurônios, presentes na membrana pós- sináptica [60, 65, 69, 

70]. A ação da ACh cessa, quando essa é hidrolisada em acetato e colina pela 

enzima acetilcolinesterase (AChE), presente na fenda sináptica [71]. A colina 

retorna ao terminal nervoso através do transportador de colina de alta afinidade 

(CHT1) e um novo ciclo da síntese da ACh reinicia [68, 72]. 
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1.2.1. Receptores muscarínicos 

Os mAChR pertencem à família de receptores acoplados a proteína G e 

são cinco os subtipos de receptores muscarínicos (M1 - M5) [73], sendo que os 

subtipos M1, M2 e M3 são os de maior papel fisiológico no pulmão e os 

subtipos M2 e o M3 estão mais presentes na musculatura lisa da via aérea na 

proporção de 4:1. O M3 é o mais envolvido na contração da musculatura 

brônquica e traqueal, no recrutamento de células inflamatórias e aumento da 

secreção brônquica [74]. O aumento da secreção de muco é uma característica 

patológica observada na DPOC, contribuindo para a limitação do fluxo aéreo 

[75]. 

Os receptores M1, M2 e M3 foram estudados no escarro de pessoas 

saudáveis, fumantes e em pacientes portadores de DPOC e estes receptores 

foram observados em macrófagos e neutrófilos, sendo que o receptor M3 

apresentou-se aumentando significativamente nos pacientes com DPOC [76]. 

A ACh age como um potente bronconstritor ao se ligar aos mAChR, o 

que explica a utilização dos anticolinérgicos como broncodiladores, 

principalmente os antagonistas muscarínicos, no tratamento das doenças 

respiratórias. O efeito mais importante parece ocorrer com o bloqueio dos 

receptores M2 e M3, por meio dos anticolinérgicos de curta e LAMA [77]. 
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1.2.2. Receptores nicotínicos 

 Os nAChRs estão localizados nas membranas plasmáticas das células 

do músculo esquelético, neurônios e células não neuronais e são do tipo canais 

iônicos regulados por ligantes e podem ser compostos pela combinação de 17 

diferentes tipos de subunidades (α1-10, β1-4, δ, ε, γ) [78, 79] e sua ativação, 

gera abertura do canal permitindo a entrada de sódio e cálcio e saída de 

potássio [79]. Em contraste aos efeitos deletérios da ACh no pulmão quando 

atua via receptores muscarínicos, o papel da ACh em receptores nicotínicos na 

resposta inflamatória pulmonar parece ter um efeito benéfico, confirmando a 

importância deste receptor possa estar envolvido no sistema colinérgico anti-

inflamatório [80]. 

 Com a descoberta da via colinérgica anti-inflamatória, vários estudos 

têm sido descritos com diferentes modelos de inflamação animal e de ativação 

ou inibição dessa via como: a estimulação elétrica ou inibição do nervo vago 

[81, 82], vagotomia [83, 84], uso de fármacos que inibam a AChE [85] e o uso 

de fármaco agonista ou antagonista de receptores específicos [86, 87]. 

 Em 2007, Huston et al. [81], mostraram em modelo experimental de 

endotoxemia, que a estimulação elétrica no nervo vago eferente diminuiu a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, inibindo a resposta inflamatória aguda 

no choque hipovolêmico e diminuição da inflamação intestinal. Já Hofer et al. 

[88], administraram fisostigmina ou neostigmina (inibidor da AChE) e 

observaram aumento da sobrevida de camundongos com sepses experimental. 

Ainda Li et al. [83], observaram que com a vagotomia induziu aumento da 
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expressão de TNF-α, IL-6 e a proteína do grupo de alta mobilidade 1 (HMGB1) 

detectados por ELISA ou por imunohistoquímica em modelo de artrite em 

camundongos, e em modelo de peritonite séptica aumentou citocinas pró-

inflamatórias e o influxo de células inflamatórias [84]. 

Os efeitos do sistema colinérgico anti-inflamatório nas doenças 

pulmonares foram poucos estudados até o momento, e os efeitos da ACh 

dependerá do tipo de receptor em que atue, como citado acima. Recentemente 

nosso grupo estudou a deficiência de VAChT (transportador vesicular de ACh) 

em modelo animal com redução de VAChT e lesão pulmonar induzida por LPS 

e observou aumento das células inflamatórias, demonstrando que o sistema 

colinérgico anti-inflamatório está envolvido no controle da resposta inflamatória 

pulmonar [89]. Demonstramos ainda que a redução de VAChT aumenta a 

resposta inflamatória em modelo de asma [90] e de inflamação pulmonar 

induzida pela poluição atmosférica [91]. Mais recentemente, demonstramos 

ainda que a redução de VAChT piora a inflação pulmonar induzida por elastase 

(dados ainda não publicados). 

Jeremias et al. [92] ao estudarem um modelo de sepse induzido por 

ligadura cecal em animais com deficiência de VAChT, observaram diminuição 

das células T helper e citotóxica e aumento de células Th17 além de aumento 

nas citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α, concluindo que a ACh modula a resposta 

inflamatória durante a sepses pela via de IL-17. Ainda, recentemente 

demonstramos que fêmeas com redução de VAChT, não conseguem produzir 
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citocinas e morrem após indução de lesão pulmonar aguda devido a isquemia e 

reperfusão intestinal [93]. 

Johnston et al. [61] demostraram que α7nAChR é essencial para o efeito 

anti-inflamatório da ACh em diversos órgãos. O α7nAChR está expresso em 

células do sistema imune como macrófagos, linfócitos T e B, células 

dendríticas, inclusive em células epiteliais alveolares [86, 94, 95]. Wang et al. 

[95] estudaram a importância do α7nAChR na via anti-inflamatória em animais 

Knockout para α7nAChR e foi observado aumento de citocinas (TNF-α, IL-1, IL-

6, IL-8 e HMGB1) no baço, no fígado e em macrófagos. Contudo a maioria dos 

estudos no pulmão foram realizados em modelos de lesão aguda [94, 96, 97], 

deixando uma lacuna nos modelos de enfisema pulmonar. 

Muitas pesquisas têm tentado explicar os mecanismos envolvidos no 

controle da inflamação pelo α7nAChR, atualmente tem sido descrito duas 

principais vias: a) As citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e as interleucinas, 

através do arco reflexo, estimulam o nervo vago a liberar ACh que interage 

com α7NAChR e inibe a translocação do NF-B para o núcleo, inibindo a 

cascata inflamatória [96]; b) na segunda hipótese, a ativação do α7 recruta a 

JAK2 que promove a fosforilação e ativação de STAT3. Essa via JAK2/STAT3 

induz a expressão de citocinas anti-inflamatórias como a SOCS3 [56, 94]. 

Também se observou um aumento da SOCS3 com ativação do STAT3 [94], em 

células epiteliais no cólon em patologias intestinais [98] e na artrite reumatoide 

em modelos experimentais [99]. Pinheiro et al. [100] mostraram que animais 
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com deficiência colinérgica apresentam inflamação pulmonar com aumento da 

expressão de NF-κB e redução da via JAK2-STAT3-SOCS3. 

 

Figura 5. Mecanismos envolvidos na resposta colinérgica anti-inflamatória: Durante 
uma inflamação tecidual, há liberação de mediadores químicos que ativam as fibras sensitivas 
do nervo vago iniciando o arco reflexo aferente da inflamação, que ativa o tronco cerebral. Em 
seguida os neurônios vagais eferentes liberam ACh que ativa o α7nAChR inibindo a 

translocação de NF-B para o núcleo e consequentemente a produção de citocinas pró-
inflamatórias. A ativação do α7nAChR  também atua sobre via JAK2/STAT3, que desempenha 
um papel na sinalização de citocinas anti-inflamatórias. SOCS-3 levará à inibição da ativação 
das células imunes e de supressão de TNF-α, a síntese da proteína inflamatória-2 (MIP-2) e IL-6 
de macrófagos. (Modificado de Gallowitsch-Puerta, e Pavlov, 2007) [58]. 
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Em relação a estudar α7nAChR no controle da inflamação, alguns 

trabalhos utilizam animais knock-out ou tratamento com agonistas inespecíficos 

como a nicotínica ou agonistas mais específicos. Blanchet et al. [101] utilizaram 

um agonista nicotínico não seletivo em modelo experimental de asma, e 

observaram a diminuição do influxo total de células inflamatórias e a eosinofilia 

pulmonar. Já Giebelen et al. [102] utilizaram um agonista seletivo do α7nAChR, 

GTS-21, em modelo experimental de inflamação pulmonar induzida por 

instilação de LPS e observaram a diminuição dos níveis TNF-α. Ainda Douaoui 

et al. [103] utilizaram o  agonista seletivo GTS-21 em células oriundas do 

plasma de pacientes com DPOC (estáveis e em exacerbação) e puderam 

observar uma diminuição significativa dos níveis de IL-6 e NO, sugerindo que 

que ativação das vias pró-inflamatórias na células de pacientes com DPOC são 

sensíveis ao GTS-21, agonista seletivo do α7nAChR. 

Neste sentido, o PNU-282987 [N-[(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]oct-3-yl]-4-

clorobenzamida hidrocloridrato] tem sido descrito como um potente e seletivo 

agonista do α7nAChR [104] e com pouca interação com os outros tipos de 

nAChR [105]. Como temos observado na literatura, o α7nAChR possui um 

papel importante na regulação da resposta anti-inflamatória e a ativação da 

sinalização de α7nAChR pelo PNU-282987 tem sido utilizado em vários 

estudos como por exemplo em cefaleia crônica [106], na isquemia hepática 

[107], hemorragia subaraquinoideo [108], distúrbios de comportamento [105], 
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em modelo de lesão pulmonar aguda [86] e na prevenção da lesão pulmonar 

induzida pela ventilação mecânica [109]. 

O PNU-282987 tem alta afinidade ao α7nAChR e seu tempo de meia 

vida in vitro é de 0,120 minutos, mas não temos o conhecimento da meia vida 

em camundongos após injeções intraperitoneais. Para determinar se os efeitos 

da ativação dos nAChR são diretamente relacionados ao subtipo α7, estudos 

têm sido realizados com antagonista específico metillicaconitine (0 3-metil-2,5-

dioxopirrole) (MLA) [110]. A meia vida do MLA é de aproximadamente 20 

minutos, após o uso de injeção intraperitoneal em camundongos [111].  

 

1.3. Justificativa do estudo 

É certo que ACh tem um papel modulador na inflamação pulmonar e 

recentemente demonstramos, utilizando animais geneticamente modificados 

com redução da ACh, que os animais com deficiência colinérgica submetidos 

ao protocolo de enfisema pulmonar apresentaram piora da resposta 

inflamatória aumentando o número de macrófagos e das citocinas 

(principalmente de MCP-1), sugerindo assim que o sistema nervoso colinérgico 

desempenha um papel importante para limitar a inflamação. Considerando o 

papel antagônico da ACh na modulação da resposta inflamatória pulmonar, 

estudos que elucidem os efeitos dos receptores nicotínicos no controle do 

enfisema pulmonar são de extrema relevância.  
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Considerando que a estimulação farmacológica com agonistas do α 7 

α7nAChR tem sido benéfica em diversos modelos de inflamação aguda [112], 

acreditamos que este receptor seja um importante alvo terapêutico no manejo 

do enfisema. Para esta estimulação farmacológica, utilizamos o PNU-282987 

descrito como um potente e seletivo agonista do α7nAChR [104]. 
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2.1.       Geral  

   Avaliar se a estimulação farmacológica com um agonista do receptor 

α7nAChR, PNU-282987, interfere com nas alterações pulmonares observadas 

em modelo experimental de enfisema pulmonar induzida pela elastase em 

camundongos. 

 

2.2.       Específico 

Avaliar se o tratamento com agonista  do receptor α7nAChR, PNU-

282987, interfere nos seguintes aspectos:  

- Na mecânica pulmonar, 

- No diâmetro alveolar médio; 

- Na inflamação pulmonar (células e citocinas) 

- No remodelamento pulmonar 

- No estresse oxidativo 

- Na sinalização celular (STAT3 e SOCS3).  

           



 

 
 

 

 

  

3. Material e Métodos  

3.MATERIAL 
E MÉTODOS 
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, protocolo número SPF 111/16. Os animais foram manejados de 

acordo com o Guia Brasil de produção manutenção de animais em atividades 

de ensino ou pesquisa científica (CONCEA) de 2019 [113], e foram mantidos 

num ciclo de 12 horas de luz/escuro, em uma sala com temperatura controlada 

de 21 a 23ºC, com livre acesso a água e comida.  

Foram utilizados camundongos C57BL/6, machos, peso médio 25g, 

idade entre 6 e 8 semanas, provenientes do Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Estes animais foram mantidos no 

biotério conjunto de manutenção dos Laboratórios de Investigação Médica – 

LIM- 20. 

3.1. Grupos Experimentais 

Os animais foram divididos aleatoriamente nos seguintes grupos, conforme 

descrito na Tabela 3. 

 

 

 

  



                                                                          Material e Métodos 33 

 

 

Tese de Doutorado                                                Rosana Souza Banzato 

 

 

Tabela 3: Randomização dos grupos e metodologia 

 

Grupos 
 

Metodologia 
 

Mecânica e Análise 
Morfométrica 

 

Analise 
WB/Elisa 

 

CONTROLE 
 Instilação de Sal e VE 
(2mg/kg) intraperitoneal (0, 
7, 14, 21 e 28°). 
 

 
n=8 

 
n=6 

 

SAL+PNU 
 Instilação de Sal e PNU 
(2mg/kg) intraperitoneal (21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 e 
28°). 
 

 
n=4 

 
n=0 

 

PPE 
 Instilação de Elastase no 
primeiro dia e VE (2mg/kg) 
intraperitoneal (0, 7, 14, 21 
e 28°). 
 

 
n=8 

 
n=7 

 

PPE-PRÉ 
 Instilação de Elastase no 
primeiro dia e PNU 
(2mg/kg) intraperitoneal (0, 
7, 14, 21 e 28°). 
 

 
n=8 

 
n=7 

 

PPE-PÓS 
 Instilação de Elastase no 
primeiro dia  e PNU 
(2mg/kg) intraperitoneal (21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 e 
28°). 
 

 
n=7 

 
n=10 

 

MLA 
 Instilação de Elastase no 
primeiro dia. Instilação de 
MLA (2mg/kg) 
intraperitoneal 30 min antes 
do PNU (2mg/kg) 
intraperitoneal (21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 e 28°). 
 

 
n=5 

 

 
n=4 

 

 

3.1.1. Protocolo de indução do enfisema pulmonar 

Para induzir o enfisema, os animais foram anestesiados com xilazina 

(5mg/kg) e ketamina (40mg/kg) e em seguida receberam uma instilação 

intranasal de 50µl de solução de Elastase (Elastase Tipo I/ E-1250, Sigma 

Aldrich) (0,667 IU). O grupo controle recebeu a instilação intranasal de solução 
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salina no mesmo volume. Todos os animais foram avaliados após 28 dias da 

instilação de elastase ou solução salina [114]. Este protocolo também  já foi 

utilizado por nosso grupo [115]. 

3.1.2. Tratamento com PNU-282987 e pré–tratamento com 
metillicaconitine (MLA) 

O agonista seletivo (PNU 282987) do α7nAChR, foi administrado 

injeções intraperitoneais de 2mg/kg diluídas em solução salina de 100µl [86] 30 

minutos após instilação de elastase ou salina, e também receberam a mesma 

dosagem do PNU-282987 no sétimo, decimo quarto e vigésimo primeiro dia 

(grupo PPE-Pré). No dia 28 foi administrado a mesma dosagem de PNU-

282987  30 minutos antes de iniciar a mecânica.  

Ainda um outro grupo foi tratado com a mesma dose de 2,0mg/Kg de PNU-

282987, somente a partir do dia 21 (momento que o enfisema já está instalado) 

até o 28°dia, diariamente (grupo PPE-Pós), na mesma concentração. 

O tratamento com metillicaconitine (MLA), um antagonista seletivo do 

α7nAChR, foi administrado em parte dos animais na dose de 2 mg/kg [96, 116] 

30 minutos antes do tratamento com PNU-282987 a partir do dia 21 

(diariamente) até o 28°dia, a fim de observar se os efeitos de PNU-282987 

eram realmente dependentes do α7nAChR. Os animais controles e PPE foram 

submetidos ao tratamento com veículo (salina) (Figura 6). 

Os animais dos grupos controles e PPE foram submetidos ao tratamento 

com veículo (salina).  
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Figura 6. Protocolo experimental: Exemplificação do protocolo de indução da elastase 
e o protocolo de tratamento com salina, PNU-282987 e MLA.  
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3.2. Avaliação da mecânica do sistema respiratório 

Após 28 dias do protocolo de elastase ou solução salina, os animais 

foram anestesiados 30 minutos após receberem a última dose (2,0mg/Kg) de 

PNU, com uma injeção intraperitoneal de Tiopental (70mg/kg), foram pesados, 

traqueostomizados e conectados a um respirador para pequenos animais 

(Flexivent, Scireq, Montreal, CA) com volume corrente de 10mL/kg e 

150ciclos/min. Os dados de oscilação forçada foram obtidos após os animais 

serem paralisados com uma injeção de brometo de pancrônio (0,2mg/kg). 

Para o cálculo dos dados foram feitas correções, considerando as 

perdas devido à compressibilidade dos gases [117] V cyl  foi corrigido a fim de 

obter o volume que efetivamente chega ao animal (V) e P cyl foi corrigido, nos 

dando o valor de Pao, pressão de abertura das vias aéreas. Através da 

derivação no tempo de V, obtivemos o fluxo (V'). E para análise das 

impedâncias, foi utilizado o modelo de fase constante, descrito por Hantos et al. 
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Onde Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância, Gtis 

caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, Htis a energia 

acumulada no tecido do pulmão, i é a unidade imaginária, f é a frequência e  
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Esse modelo fase-constante considera o sistema pulmonar de forma 

multicompartimental, permitindo a obtenção de dados de diferentes 

compartimentos do pulmão: resistência das vias aéreas (Raw) onde podemos 
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analisar as vias aéreas sem a interferência tecidual; resistência tecidual (Gtis) e 

elastância do tecido ( Htis). 

 

3.3. Lavado broncoalveolar (LBA) 

Ao final da avaliação mecânica, os animais foram exanguinados via 

secção da aorta abdominal e o LBA foi coletado [118] por meio da infusão de 

0,5mL de solução salina por 3 vezes consecutivas (volume total de 1,5mL). O 

volume recuperado foi centrifugado a 1000 rpm, a 5ºC/10min. Os sedimentos 

das células foram ressuspensos em 0,2mL de solução salina estéril. A 

contagem total de células foi realizada por microscopia óptica com auxílio de 

hemocitômetro de Neubauer no aumento de 400x. 

Para a contagem do diferencial celular, 100µL do BALF foi 

citocentrifugado a 450 rpm/6min (Cytospin, Chehire, UK) e após secar as 

lâminas, estas foram coradas pela técnica de Diff-Quick (Biochemical Sciences 

INC, Swedesboro, NJ). Pelo menos 300 células foram contadas seguindo 

critérios hemocitológicos para diferenciação de neutrófilos, eosinófilos, 

linfócitos e macrófagos com auxílio de um microscópio óptico com objetiva de 

imersão (aumento de 1000x) [100]. Os resultados foram expressos em células 

por mL de LBA. 

 

3.4. Estudo morfométrico 

Após a coleta do LBA, os pulmões foram removidos em bloco e fixados 

com formaldeído a 4% durante 24 horas a uma pressão constante de 20 

cmH2O. Os pulmões, em seguida, foram transferidos para uma solução de 
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etanol a 70% e submetidos às técnicas habituais com parafina, para obtenção 

de cortes de 4µm de espessura. 

Para morfometria convencional, foi utilizado um retículo de 100 pontos e 

50 retas, acoplado à ocular de um microscópio óptico convencional ou pela 

quantificação no analisador de imagens, sendo que o pesquisador desconhecia 

a que grupo pertencia o animal. 

3.4.1. Medidas do Intercepto linear médio (Lm) 

O Lm é um índice do diâmetro dos espaços aéreos distais. Foram 

contados 15 campos por lâmina, por meio de um microscópio óptico (CH30, 

Olympus, Japão)  com aumento de 200x, utilizando o retículo sobreposto ao 

parênquima pulmonar nas regiões distais. Foi contado o número de vezes que 

o intercepto cruzava a parede dos alvéolos [67, 118]. 

Foi feita a média dos quinzes campos para cada lâmina e calculado o 

Lm através da seguinte equação: 

 

  

 

 

 Lm = 
2500 µm 

média do número de vezes 

que o intercepto cruzou a 

parede dos alvéolos. 
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3.4.2. Remodelamento pulmonar 

Para obtenção da medida das fibras de colágeno, foi realizada a 

coloração para a contagem das fibras colágenas no parênquima pulmonar 

usando Sirius-Red (Direct Red 80, C> I 35780, Aldrich, EUA). Os cortes foram 

desparafinados e levados à água. Foram corados por 1 hora no picro-sírius à 

temperatura ambiente e posteriormente lavada em água corrente por 5 

minutos. Após esta etapa, os cortes foram corados pela Hematoxilina de Harris 

por 6 minutos e posteriormente lavados em água corrente por 10 minutos. Por 

fim, as lâminas foram montadas [67]. 

Já para a obtenção das medidas das fibras elásticas, foi utilizado para 

sua coloração a Resorcina-Fucsina de Weigert Oxidada. Para tanto, os cortes 

foram desparafinados e hidratados em água. Sobre eles, foi gotejada uma 

solução aquosa de OXONA 10% e ficaram oxidando por 40 minutos. Foram 

então lavados em água corrente por 5 minutos e após foram submersos no 

álcool 70º e 95º [119]. Após as lâminas foram coradas com Resorcina-Fucsina 

[67]. 

A quantificação de fibras colágenas e elásticas no pulmão foi realizada no 

analisador de imagens (Image ProPlus 4.5.029), por meio da densidade óptica. 

As imagens foram capturadas (aumento de 400x) por uma câmera modelo 

DFC420 (Leica, Wetzlar, Alemanha) acoplada a um microscópio óptico trinocular 

DM2500 (Leica), e enviadas ao computador onde foram processadas pelo 

programa Qwin Plus (Leica). Após a captura das imagens, para cada coloração, 

um filtro de cores que foi aplicado em todas as leituras de todos os grupos 

experimentais. As análises foram realizadas por meio do Software Image Pró-

Plus (Image Pro Plus, 4.5.0.29, Cibernética Media, Inc., Bethesda, MD).  
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3.4.3. Avaliação de células inflamatórias no parênquima pulmonar 

A avaliação das células inflamatórias (mononucleares e 

polimorfonucleares) foi realizada na coloração de Hematoxilina e Eosina. As 

quantificações foram realizadas pela técnica de contagem de pontos e retas 

[120] por meio de um microscópio óptico (CH30, Olympus, Japão) e com o 

auxílio de um retículo de 100 pontos e 50 retas com área conhecida em um 

aumento de 1000x. 

A quantificadas das células positivas, após o reticulo ser fixado na base 

do epitélio, foi dada pela razão entre o número de células em determinada 

área. Os resultados das células foram expressos em célula por unidade de 

área (104µm2). Para todas as análises foram avaliados 10 aéreas 

randomicamente selecionados por corte [67]. 

3.5. Imunohistoquimica para a detecção de MMP-9, TIMP-1, α7nAChR e 
isoprostano 

A imunohistoquímica para MMP-9, TIMP-1 e α7nAChR foi realizada pelo 

método Biotina-estreptavidina peroxidase. Para tanto, cortes histológicos de 3 µm 

de espessura foram realizados em lâminas silanizadas (3-Aminopropil-tri etoxi-

silano-Sigma, Aldrich, St. Louis, MO, USA). As lâminas foram desparafinizadas e 

hidratadas (Xilol 1, 2 e 3; Etanol Absoluto 1 e 2, Etanol 96% e Etanol 70). Após foi 

realizada a recuperação antigênica pela exposição de 1 minuto a temperatura de 

125ºC ao vapor de uma panela de pressão (Decloaking Chamber, Bio-core 

medical, Califórnia, EUA) onde as lâminas estavam imersas em solução tampão 

(Target Retrieval Solution, DAKO, Califórnia, EUA). Foi então realizado o bloqueio 

das peroxidases endógena por meio de 7 lavagens de 5 minutos com água 
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oxigenada (H2O2) volume 10. Após, foi realizado o bloqueio para ligações 

inespecíficas em solução de caseína (5 min). Foi então realizada a incubação 

com Anticorpo Primário anti-MMP-9 (1:600, Santa Cruz Biotechonology, Inc., 

Texas, EUA);  anti-TIMP1 (1:200, Santa Cruz Biotechonology., Texas, EUA) e α7 

(1:100, Santa Cruz Biotechonology., Texas, EUA), diluídos em solução de BSA 

5% (do inglês bovine serum albumin) e deixados overnight em uma câmera 

úmida em geladeira à 4ºC. Após 18 horas da incubação com o anticorpo primário, 

foram incubadas por 1 hora em estufa à 37° com o anticorpo secundário. A 

revelação foi realizada com o cromógeno 3,3 Diaminobenzidine (DAB, Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA) e as lâminas foram então contra-coradas com 

Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt,  Alemanha). Para a detecção da 

expressão de células positivas para MMP-9, TIMP-1 e α7 no parênquima 

pulmonar foi utilizada a metodologia de pontos e retas que consiste na leitura de 

células positivas com o auxílio de um retículo de 50 retas e 100 pontos que foi 

acoplado a uma ocular do microscópio óptico comum e que possui uma área 

conhecida (10.000 μm2 no aumento de 1000x). A razão do número de células 

positivas e dos pontos que coincidiam com o tecido pulmonar resultam em um 

número de células positivas por área 104µm2 [100]. 

Para detecção do isoprostano, foi realizada a imunohistoquímica 

com anticorpo Anti-8-epi-PGF2 (Oxford Biomedical Reserch, Rochester Hills, 

MI, USA) na diluição de 1:10000 [121]. A quantificação de isoprostano foi 

realizada no parênquima pulmonar realizada de forma semelhante ao descrito 

acima e foram quantificados pontos que coincidiam com o tecido e pontos 

coincidentes com a áreas positivas, tendo assim o resultado expresso por 
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porcentagem (%) de área positiva. Foram analisados 10 campos no 

parênquima pulmonar, selecionados de forma randômica.  

3.6. Extração de proteína 

Os pulmões foram homogeneizados com um polytron PTA 20S 

(Brinkmann Instruments modelo PT 10/35) em 1,5 mL de tampão contendo 100 

mM Trisma (pH 7,5), 10 mM EDTA, 17 mM pirofosfato de sódio, 100 mM 

fluoreto de sódio, 10 mM ortovanadato de sódio, 2 mM PMSF e 8 µL/mL de 

aprotinina. As amostras foram colocadas em um tubo para microcentrífuga e 

foram centrifugadas a 12.000 rpm a 4°C por 15 minutos para a remoção do 

material insolúvel. Após a centrifugação, parte do sobrenadante foi utilizada 

para determinação do conteúdo proteico por espectrofotometria pelo método de 

Bradford (Protein Assay, Bio-rad, EUA) na titulação de 1:5. Foi utilizado o 

espectrofotômetro de placa (Epoch – Bioteck) e o programa GEN 5.1.1.1 com 

leitura em densidade óptica a 550 nm.  
 

3.7. Western blotting para detecção da expressão proteica de STAT3 
total e fosforilado e SOCS3 no homogenato de pulmão 

Foram utilizados os pulmões congelados a -70ºC (os mesmos que foram 

utilizados para detecção de citocinas).  

A técnica de Western Blotting foi utilizada para identificar expressão 

proteica de STAT3 total/fosforilada 1:100, #9139 e #9131 respectivamente, Cell 

Signaling, EUA) e de SOCS3 (1:100, #2923, Cell Signalling, EUA). Para análise 

foi utilizada a porcentagem de aumento em relação à média do grupo controle, 

depois que os valores das proteínas foram corrigidos pela proteína constitutiva 
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β-actina (1:5000, A5316, Sigma-Aldrich, EUA), exceto o anticorpo p-STAT3 que 

foram corrigidos pela respectiva proteína total [100]. 

O sobrenadante do homogenato das amostras de pulmão foi tratado 

com tampão de Laemmli (1970) contendo DTT (Dithiothreitol, Bio-Rad, EUA) 

200 mM e aquecido em banho seco a 96°C por 5 minutos. As amostras, 

contendo 30µg de proteína cada, foram adicionadas em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE 10%) e então submetidas à eletroforese em no aparelho para 

minigel (Mini-Protean, Bio-Rad, EUA). Em cada gel foi utilizado como padrão 

um marcador de peso molecular com valores estabelecidos (Precision Plus 

Protein Standards – Dual Color, Bio-Rad, EUA). 

A transferência das proteínas separadas no gel foi realizada 

eletricamente para uma membrana de nitrocelulose, através de transferência 

semi-seca (Trans-Blot Turbo Transfer System, Bio-Rad, EUA) por 10 minutos a 

25 volts. A ligação inespecífica de proteínas na membrana de nitrocelulose foi 

diminuída pela incubação desta com uma solução bloqueadora (leite desnatado 

5% em TBS-T) por 2 horas em temperatura ambiente.  As membranas foram 

lavadas com TBS-T 3x de 5 minutos, para então receberem o anticorpo 

primário específico diluído em TBS-T com 5% de BSA, overnight à 4ºC. No dia 

seguinte, as membranas foram novamente lavadas com TBS-T 3x de 5 minutos 

e incubadas por 1 hora em temperatura ambiente com anticorpo secundário 

conjugado à peroxidase (Anti-mouse ou anti-rabbit, Cell Signalling, EUA). Para 

a revelação e posterior quantificação das proteínas, a membrana foi incubada 

por 1 minuto em uma solução contendo: luminol (2,5 mM), ácido p-cumárico 

(450 uM); Tris pH 8,5 (100 uM), H2O2 (5,4 mM), podendo assim ser detectado 
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por quimioluminescência pelo fotodocumentador (Alliance 4.7, Uvitec, 

Cambridge, Reino Unido). A intensidade das bandas foi quantificada pelo 

programa Uviband (Uvitec, Reino Unido)e os valores foram corrigidos conforme 

descrito acima.  

 

3.8. Análise de citocinas no homogenato pulmonar pelo método 
“Enzyme- Linked Immunosorbent Assay” (ELISA) de IL-6, IL-1β, IL-
10, IL-17 e TNF-α 

Resumidamente, placas de 96 poços com alta sensibilidade foram 

sensibilizadas com cada anticorpo específico para citocina de interesse. Após 

esta sensibilização, as placas foram lavadas e bloqueadas para ligações 

inespecíficas. As amostras foram distribuídas e incubadas para que em 

seguida fossem adicionados anticorpos conjugados à biotina específicos para a 

diferenciação. A revelação foi realizada com conjugado enzimático de 

estreptavidina-peroxidase, substrato e cromógeno (R&D Systems), cuja reação 

foi interrompida a adição de uma solução ácida (H2SO4 – 2N). Para a 

quantificação das citocinas, foi utilizado o espectrofotômetro de placa (Epoch – 

Bioteck) e o programa GEN 5.1.1.1 com leitura em densidade óptica a 450 nm. 

A correção foi realizada pela proteína total quantificada e os valores foram 

expressos por pg/mg de proteína.  
 

O ensaio imunoenzimático foi realizado no homogenato pulmonar para 

citocinas IL-6, IL-1β, IL-10, IL-17 e TNF-α utilizando o kit Duo-Set para 

camundongos (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA) seguindo as instruções 

do fabricante. As citocinas foram expressas em picograma  por micrograma de proteína 

total. A quantificação das proteínas foi realizada no espectrofotômetro 
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3.9. Análise estatística  

A análise estatística foi realizada usando o programa Sigma Stat (SPSS 

Inc., Califórnia, EUA). Todos os dados foram analisados pelo método One Way 

ANOVA seguidos pelo método de Student-Newman-Keuls e pelo método t-test. 

Os dados foram expressos em média ± SEM. O nível de significância foi 

ajustado para 5%. 

 



 

 
 

 

 

  

4. Resul tados  

4.RESULTADOS 
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4.1. Efeito do tratamento com PNU-282987 nas células positivas de α7 
no parênquima pulmonar 

          Na Figura 7A está representado o número de células positivas de α7 no 

parênquima pulmonar. Pode-se observar que as células positivas α7 estão 

aumentadas no grupo submetido ao protocolo de elastase (PPE: 14,686 ± 

1,137) em comparação com o grupo salina (Controle: 6,455  ±1,483), (P<0,001). 

O tratamento com PNU atenuou essa resposta nos grupos (PPE-Pré: 5,758 ± 

0,248) e no grupo (PPE-Pós: 5,979 ± 0,722) em relação ao grupo PPE, 

(P<0,001).  

Em relação as fotomicrografias representativas de células positivas para 

α7 (Figura 8B a E), podemos observar aumento no grupo PPE (painel B) em 

relação ao grupo Controle (painel C). Nos painéis  D e E podemos observar a 

diminuição das células positivas de α7pelo tratamento com PNU em relação ao 

grupo PPE.  
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Figura 7: Efeito do tratamento com PNU-282987 nas células positivas de α7 no parênquima 

pulmonar: Foram avaliadas células positivas de α7 no parênquima pulmonar submetidos ao 

protocolo de elastase e tratados com veículo, PNU concomitante a elastase. As fotomicrografias 

representativas do parênquima pulmonar (B a E) foram analisadas por imuno-histoquímica e 

quantificadas  através da metodologia de pontos e retas em aumento de 1000x, em animais submetido 

ao protocolo de elastase, tratados com veículo e com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU 

(21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± erro padrão de 6-8 animais 

por grupo. *P<0,001. 
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4.2. Efeito do tratamento com PNU-282987 na destruição alveolar (Lm) 

Pode-se observar na Figura 8A que o Lm está aumentado no grupo 

submetido ao protocolo de elastase (PPE: 81,37 ± 7,83) e aquele que recebeu 

o PNU como tratamento preventivo (PPE-Pré: 75,05 ± 4,71) em comparação 

com o grupo salina (Controle: 49,31 ± 0,97), P<0,001). O tratamento com PNU 

terapêutico após 21 dias (PPE-Pós: 53,04 ± 1,64) reduziu o Lm em relação ao 

grupo PPE (P<0,01). Nas fotomicrografias representativa (8B, C, D e E), 

podemos observar que o pulmão dos animais que foram submetidos ao 

protocolo de elastase (Figura 8C), apresenta um aumento do espaço alveolar 

com áreas hiperinsufladas e com ruptura do tecido (setas) quando comparado 

ao pulmão de animais que receberam veículo (B). Podemos observar que 

pouca alteração se observa na 8C dos animais pré tratados e que na 

fotomicrografia (Figura 8E) uma redução das áreas hiperinsufladas e da ruptura 

do tecido em relação ao grupo tratado com salina.  
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Figura 8: Efeito do tratamento com PNU-282987 na destruição alveolar (Lm). Foram avaliados 

os números de interceptos que cruzavam com o septo alveolar no pulmão de animais submetidos ao 
protocolo de elastase e tratados com veículo, PNU concomitante a elastase ou após 21 dias. Animais 
controle receberam salina e foram tratados com veículo. Podemos observar na fotomicrografia 
representativa o pulmão de um animal controle (B), o pulmão do animal que foi submetido ao protocolo 
de elastase (C), com aumento do espaço alveolar com áreas hiperinsufladas e com ruptura do tecido 
(setas) e pode-se ainda observar na fotomiografia (E) uma redução das áreas hiperinsufladas e da ruptura 
do tecido no pulmão de um animal tratado com PNU. O tratamento prévio com PNU não atenuou esta 
lesão (D) de forma significativa. Dados representam média e erro padrão de 6-8 animais por grupo. 
*P<0,001; **P<0,01. 
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4.3. Efeito do tratamento com PNU-282987 na inflamação pulmonar 

4.3.1. No lavado broncoalveolar (LBA) 

 

Na Figura 9 observamos os valores de contagem total e do diferencial de 

células quantificadas no LBA. Podemos observar que houve aumento das 

células totais (Figura 9A) nos animais submetidos ao protocolo de elastase 

(PPE: 3,02 ± 0,42) em comparação com o grupo salina (Controle: 1,42 ± 0,30),  

(P<0,01). Os animais submetidos ao protocolo de elastase e tratados com PNU 

[(PPE-Pré: 1,57 ± 0,14), (PPE-Pós: 1,81 ± 0,23)] apresentam redução das 

células totais no LBA em relação ao grupo PPE (P<0,01).    

O número de macrófagos (Figura 9B) aumentou no grupo submetido ao 

protocolo de elastase (PPE: 2,69 ± 0,40 em comparação com o grupo salina 

Controle: 1,39 ± 0,30), (P<0,05). Os animais submetidos ao protocolo de 

elastase e tratados com PNU [(PPE-Pré: 1,52 ± 0,13), (PPE-Pós: 1,76 ± 0,23)] 

apresentaram redução do número de macrófagos recuperados no LBA em 

relação ao grupo PPE (P<0,05). Não houve diferença entre os grupos 

estudados em relação a neutrófilos, linfócitos e eosinófilos (Figuras 9C, D e E, 

respectivamente). 
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Figura 9: Efeito do tratamento com PNU-282987 nas Células inflamatórias no LBA: Foi 

avaliado as células totais e diferencial em animais submetido ao protocolo de elastase, 
tratados com veículo e com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± erro padrão de 5-9 animais por grupo. 
**P<0,01 e #P<0,05 
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4.3.2. Células inflamatórias no parênquima pulmonar 

Podemos observar na Figura 10 que tanto o número de células 

mononucleares (PPE: 32,95 ± 2,899) (Figura 10A) e de polimorfonucleares 

(PPE: 3,77 ± 0,62), PPE-Pré (4,79 ± 0,97, P<0,05),  (Figura 10B) está 

aumentado no grupo submetido ao protocolo de elastase em comparação com 

o grupo salina [mononucleares: (Controle: 10,05 ± 1,05, P<0,001); 

polimorfonucleares: (Controle: 1,08 ± 0,30), P<0,05 e P<0,01 respectivamente]. 

Os grupos PPE-Pré [(20,65 ± 3,27), P<0,01] e o PPE-Pós [(14,76 ± 1,84, 

P<0,001)] apresentaram redução do número de mononucleares em relação ao 

grupo PPE. Já em relação as células polimorfonucleares (B), o grupo PPE-Post 

[(1,78 ± 0,43, P<0,05)] apresentou redução em relação ao grupo PPE e em 

relação ao grupo PPE-Pré [(4,79 ± 0,97, P<0,05)]. Fotomicrografias 

representativas de lâminas de tecido pulmonar coradas com H&E para análise 

das células inflamatórias mononucleares (setas vermelhas) e 

polimorfonucleares (setas pretas) dos grupos Controle, PPE, PPE-Pré e PPE-

Pós estão representadas na Figura 10 C, D, E e F respectivamente. Podemos 

observar o aumento das células inflamatórias mononucleares e 

polimorfonucleares no pulmão de animal submetido ao protocolo de elastase 

(painel D, setas vermelhas e pretas respectivamente) em relação ao animal 

controle (Controle). Também observamos a diminuição das células 

inflamatórias mononucleares nos grupos tratados com PNU (Figura 10 E, F; 

setas vermelhas) em relação ao grupo que recebeu elastase. 
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Figura 10: Efeito do tratamento com PNU-282987 nas Células inflamatórias no 
parênquima pulmonar: Foram avaliadas as células mononucleares e polimorfonucleares  no 
parênquima pulmonar de animais submetidos ao protocolo de elastase e tratados com veículo, 
PNU concomitante a elastase. As fotomicrografias (C a F) representativas da área do 
parênquima pulmonar foram quantificadas por morfometria, técnica de contagem de pontos e 
retas, em pulmão corados com H&E retirados em animais submetido ao protocolo de elastase, 
tratados com veículo e com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± erro padrão de 6-8 animais por grupo. 
*P<0,001, **P<0,01 e #P<0,05. Setas vermelhas: células mononucleares; setas pretas: 
polimorfonucleares. 
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4.4. Efeito do tratamento com PNU-282987 no remodelamento 
pulmonar 

4.4.1. Nas fibras colágenas 

 

Na Figura 11A está representado o valor de fibras colágenas 

quantificadas no parênquima pulmonar. Podemos observar que houve aumento 

da porcentagem de fibras colágenas no grupo dos animais submetidos ao 

protocolo de elastase (PPE: 5,80 ± 0,29) em comparação com o grupo salina 

(Controle: 3,64 ± 0,53), (P<0,001). Os animais submetidos ao tratamento de 

PNU [(PPE-Pré: 3,29 ± 0,40), (PPE-Pós: 3,33 ± 0,14)] apresentam redução da 

porcentagem de fibras colágenas em relação ao grupo PPE (P<0,01). 

As fotomicrografias representativas de lâminas de tecido pulmonar para 

análise das fibras colágenas podem ser observadas nos painéis C, D, E e F. 

Nota-se aumento da deposição de fibras colágenas no tecido pulmonar de 

animais submetido ao protocolo de elastase (painel D) em relação aos animais 

controle (Controle) (painel C). Também observamos a diminuição das fibras 

colágenas no tecido pulmonar nos grupos tratados com PNU (painel E e F) em 

relação ao grupo que recebeu elastase. 

4.4.2. Nas fibras elásticas 

 

Na Figura 11B observamos que houve aumento das fibras elásticas no 

grupo dos animais submetidos ao protocolo de elastase (PPE: 6,04 ± 1,24) em 

comparação com o grupo salina (Controle: 1,69 ± 0,38), (P<0,001). Os animais 

tratados com PNU (PPE-Pré: 1,90 ± 0,24), P<0,001); (PPE-Pós: 2,41 ± 0,55), 

(P<0,01), apresentam redução das fibras elásticas em relação ao grupo PPE.  
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As fotomicrografias representativas de lâminas de tecido pulmonar para 

análise das fibras elásticas podem ser observadas nos painéis G, H, I e J. 

Podemos observar o aumento das fibras elásticas no tecido pulmonar de 

animais submetido ao protocolo de elastase (Figura 11 H) em relação aos 

animais controle (Controle). Também observamos a diminuição das fibras 

elásticas no tecido pulmonar nos grupos tratados com PNU (Figura 11 I e J) em 

relação ao grupo que recebeu elastase. 
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Figura 11: Efeito do tratamento com PNU-282987 nas fibras colágenas e elásticas  no 
parênquima  pulmonar. Foram avaliadas as fibras colágenas no parênquima pulmonar de animais 
submetidos ao protocolo de elastase e tratados com veículo e PNU concomitante a elastase. As 
fotomicrografias (C a F) (imunofluorescência) representativas do tecido pulmonar foram 
quantificadas por meio do analisador imagem em aumento de 400x e corados com Picro-Sirus. Já as 
fibras elásticas estão representadas nas fotomicrografias (G a J) e foram quantificadas por meio do 
analisador imagem em aumento de 400x e corados com Resorcina-fucsina em animais submetido 
ao protocolo de elastase. Todos os animais foram tratados com veículo e com PNU (0, 7, 14, 21 e 
28° dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± 
erro padrão de 6-8 animais por grupo. *P<0,001 e **P<0,01. 
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4.5. Efeito do tratamento com PNU-282987 na detecção de MMP-9, 
TIMP-1 e isoprostano 8-iso-PGF-2α 

O número de células positivas para MMP-9 no parênquima pulmonar  

está representado na Figura 13A. Houve um aumento no número de células 

positivas para MMP-9 no grupo PPE (PPE: 23,15 ± 1,49) em comparação com 

o grupo salina (Controle: 13,25 ± 0,77), (P<0,01). O tratamento com PNU 

atenuou essa resposta apenas no grupo PPE-Pré: 16,18 ± 2,66) em relação ao 

grupo PPE, (P<0,05). Não houve diferença no grupo PPE-Pós.  

Em relação as fotomicrografias representativas de células positivas para 

MMP-9 (Figura 13B a E), podemos observar aumento no grupo PPE (painel B) 

em relação ao grupo Controle (painel C). No painel D (PPE-Pré) podemos 

observar a diminuição das células positivas de MMP-9 em relação ao grupo 

PPE.  

Não houve diferença em relação ao número de células positivas para 

TIMP-1 entre os grupos experimentais estudados (Figura 14). 

A fração de volume de isoprostano 8-iso-PGF-2α nas vias aéreas está 

mostrado na Figura 15. Houve um aumento na fração de volume no grupo no 

grupo PPE (PPE: 24,18 ± 1,26) em comparação com o grupo salina (Controle: 

16,10 ± 1,00), (P<0,001) (15A). O tratamento com PNU atenuou essa resposta 

no grupo PPE-Pré: (17,28 ± 1,25) e no grupo PPE-Pós (15,62 ± 1,80)  em 

relação ao grupo PPE, (P<0,001).  

Na Figura 15B, C, D e E pode-se observar fotomicrografias com a área 

positiva de isoprostano 8-iso-PGF-2α no parênquima pulmonar nos quatro 
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grupos experimentais. Pode-se observado o aumento da área positiva para 

isoprostano 8-iso-PGF-2α no grupo PPE (C) em relação ao grupo Controle. No 

painel D e E pode ser observado uma diminuição da área positiva para 

isoprostano 8-iso-PGF-2α em relação ao grupo PPE.  
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Figura 12: Efeito do tratamento com PNU-282987 nas células positivas de MMP-9 no 

parênquima pulmonar: Foram avaliadas células positivas de MMP-9 no parênquima pulmonar 

submetidos ao protocolo de elastase e tratados com veículo, PNU concomitante a elastase. As 

fotomicrografias representativas do parênquima pulmonar (B a E) foram analisadas por imuno-

histoquímica e quantificadas  através da metodologia de pontos e retas em aumento de 1000x, em 

animais submetido ao protocolo de elastase, tratados com veículo e com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° 

dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± erro 

padrão de 6-8 animais por grupo. **P<0,01 e #P<0,05. 
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Figura 13: Efeito do tratamento com PNU-282987 nas células positivas TIMP-1 no 

parênquima  pulmonar. Foram avaliadas as células positivas TIMP-1 no parênquima pulmonar 

submetidos , em animais submetido ao protocolo de elastase, tratados com veículo e com PNU (0, 

7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Não houve diferença 

estatística entre os grupos estudados. 
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Figura 14: : Efeito do tratamento com PNU-282987 na fração de volume de isoprostano 8-

iso-PGF-2α no parênquima pulmonar: Foi avaliada a fração de volume de isoprostano 8-iso-PGF-2α 

no parênquima pulmonar de animais submetidos ao protocolo de elastase e tratados com veículo e 

com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Os gráficos 

representam a média ± erro padrão de 6-8 animais por grupo. *P<0,001  
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4.6. Efeito do tratamento com PNU-282987 nos níveis de citocinas IL-6, 
IL-1β, IL-17, TNF-α e IL-10 no homogenato de pulmão 

Para investigar se a estimulação do agonista do α7nAChR modula as 

citocinas pró-inflamatórias quantificamos os níveis de IL-6, IL-1β, IL-17, TNF-α 

e IL-10 (anti-inflamatória)  (Figura 16) no homogenato pulmonar.  

Podemos observar que a instilação de elastase aumentou os níveis de 

IL-1β [(PPE: 56,18 ± 1,86)] e de IL-6 [(PPE: : 39,47 ± 2,56)] em comparação 

com o grupo controle [IL-1β (Controle: 41,17 ± 3,61, P<0,05); IL-6 (Controle: 

26,72± 1,83) (P<0,05 e P<0,01 respectivamente)]. Nos grupos tratados com 

PNU houve uma redução tanto de IL-1 β [(PPE-Pré: 28,61 ± 5,53),(PPE-Pós: 

38,75 ± 3,27)] quanto de IL-6 [(PPE-Pré: 20,05 ± 3,04),( PPE-Pós: 28,10 ± 

2,56)] em relação grupo submetido ao protocolo de elastase e tratado com 

veículo (P<0,001 para PPE-Pré e P<0,01 para PPE-Pós). Não houve diferença 

entre os grupos tratados com PNU em relação aos níveis dessas citocinas.  

Em relação IL-17 a instilação de elastase aumentou os níveis desta 

citocina no grupo (PPE: 3800,48 ± 372,54) em comparação com o grupo 

controle (Controle: 2348,17 ± 252,12, P<0,01). Nos grupos tratados com PNU 

houve uma redução de IL-17 [(PPE-Pré: 3634,31 ± 446,17),(PPE-Pós: 525,74 ± 

43,74)] em relação grupo submetido ao grupo controle (P<0,01, P<0,001 

respectivamente) e redução do grupo PPE-Pós em relação ao grupo PPE, 

P<0,001. Também houve diferença entre os grupos tratados com PNU, 

P<0,001. Não houve diferença entre os grupos PPE e PPE-Pré em relação a 

essa citocina.  

Embora a instilação de elastase não tenha aumentado os níveis de TNF-

α no pulmão dos animais do grupo (PPE: 34539,33 ± 3125,95) em comparação 
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com o grupo controle (Controle: 20363,17 ± 2985,27), os animais tratados com 

PNU apresentaram uma redução dos níveis de TNF-α (PPE-Pós: 10984,12 ± 

2263,00) em relação grupo submetido ao protocolo de elastase e tratado com 

veículo P<0,01 para PPE. Também houve diferença entre os grupos tratados 

com PNU em relação aos níveis dessa citocina, P<0,01. Não houve diferença 

entre os grupos PPE e PPE-Pré em relação a essa citocina.  

Ao avaliar o efeito do estímulo do agonista do α7nAChR no controle da 

citocinas anti-inflamatórias IL-10, foi observado o aumento dos níveis no grupo 

tratado com PNU (PPE-Pré: 4462,13 ± 873,06) em relação ao grupo submetido 

ao protocolo de elastase (PPE: 1375,44 ± 518,05, P<0,01). Houve diferença 

entre os grupos pré e pós tratados com PNU (PPE-Pós: 1251,87 ± 305,81 

P<0,01). 
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Figura 15: Efeito do tratamento com PNU-282987 nos níveis de citocinas IL-6, IL-1β, IL-17, 
TNF-α e Il-10 no homogenato de pulmão. Os níveis de IL-6 (A) e IL-1β (B) IL-17 (C), TNF-α (D)e Il-10 
(E) no homogenato pulmonar foram quantificados por ELISA nos animais submetidos ao protocolo 
de elastase, tratados com veículo e pré tratados com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) ou pós tratados 
com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± erro padrão de 6 
animais por grupo. *P<0,001, **P<0,01 e #P<0,05. 
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4.7. Efeito do tratamento com PNU-282987 na expressão proteica do 
pSTAT3/ STAT3 total e SOCS3. 

Foram avaliados em homogenato pulmonar a expressão das proteínas: 

STAT-3 total, pSTAT-3, SOCS-3 e β-actina (Figuras 17 e 18 

respectivamente).  

Não houve diferença entre os grupos experimentais em relação a 

expressão de STAT3 total no pulmão. Encontrou-se um aumento da 

fosforilação de STAT3 e uma redução na expressão de SOCS-3 (Figura 18) 

nos animais que receberam elastase [(pSTAT3/STAT3: PPE 191,22 ± 

28,05); (SOCS3/ β-actina: PPE: 57,85 ± 6,76)] em relação ao grupo controle 

[(pSTAT3/STAT3: Controle: 100,00 ± 11,94); (SOCS3/ β-actina: Controle: 

100,00 ± 3,59)]. Os tratamentos com PNU  não foram efetivos na redução 

da fosforilação de STAT3 e a redução de SOCS3, entretanto os tratamentos 

evitaram  o aumento na fosforilação de STAT3 e a redução de SOCS3 nos 

animais tratados, uma vez que os grupos PPE-Pré e PPE-Pós 

apresentaram valores semelhantes tanto ao grupo PPE quanto ao grupo 

Controle.  
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Figura 16-: Efeito do tratamento com PNU-282987 na expressão proteica do p-STAT3/ 
STAT3 Total: A expressão de STAT3 total e fosforilada  foram medidos por Western Blotting em 
homogenato do pulmão de animais submetido ao protocolo de elastase, tratados com veículo e 
com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). O 
gráfico representa a média ± erro padrão de 6 animais por grupo. **P<0,01. O gel é 
representativo a média ± erro e a STAT total foi normalizada pela β-actina, enquanto STAT3 
fosforilada foi normalizada pelo total. 
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Figura 17: Efeito do tratamento com PNU-282987 na expressão proteica do SOCS3: A expressão 
de SOCS-3 foi avaliada por Western Blotting em homogenato do pulmão de animais a submetido ao 
protocolo de elastase, tratados com veículo e com PNU (0, 7, 14, 21 e 28° dia) e tratado com PNU 
(21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). O gráfico representa a média ± erro padrão de 6 animais por 
grupo. **P<0,01. O gel é representativo da média ± erro e a SOCS3 foi normalizada pela β-actina. 
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4.8. Efeito do antagonista de α7 (MLA) revertendo os efeitos do PNU-
282987 na resposta inflamatória 

Ao avaliar o efeito do estímulo antagonista do α7nAChR revertendo o 

efeito do PNU-282987 (Figura 19), avaliamos a resposta das células positivas 

de α7 no parênquima pulmonar, a contagem total e do diferencial de células 

quantificadas no LBA. 

 Na Figura 19A (células positivas de α7) foi observado o aumento dos 

níveis no grupo tratado com MLA (MLA: 10,39 ± 1,24) em relação ao grupo 

PPE-Pós (PPE-Pós: 5,97 ± 0,72; P<0,01). No caso das citocinas de IL-17, 

figura 19B, observou-se o aumento dos níveis destas citocinas no grupo tratado 

com MLA (MLA: 7522,93 ± 1051,34) em relação ao grupo PPE-Pós (PPE-Pós: 

525,743 ±  43,74; P<0,05). Em relação as células totais (Figura 19C), foi 

observado o aumento dos níveis no grupo tratado com MLA (MLA: 3,46 ± 0,47) 

em relação ao grupo PPE-Pós (PPE-Pós: 1,81 ± 0,23; P<0,01) O número de 

macrófagos (Figura 19D) aumentou no grupo tratado com (MLA: 3,81 ± 0,61) 

em relação ao grupo PPE-Pós (PPE-Pós: 1,76 ± 0,23; P<0,05). 
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Figura 18. Efeito do antagonista de α7 revertendo os efeitos do PNU-282987 na resposta 
inflamatória: Foram avaliadas as células positivas de α7 no parênquima pulmonar, citocinas IL-17, as 
células totais e os macrófagos no LBA de animais submetidos ao protocolo de elastase e tratados com 
PNU e MLA (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°dia). Os gráficos representam a média ± erro padrão de 6-8 
animais por grupo. **P<0,01 e #P<0,05.  
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4.9. Efeito do tratamento com PNU-282987 na função pulmonar 

Na Figura 20 pode-se observar os dados de mecânica pulmonar. Não 

houve diferença significativa na função pulmonar (Htis e Gtis) entre os grupos 

estudados. 

 

Figura 19. Efeito do tratamento com PNU-282987 na função pulmonar (Htis e Gtis). Não houve 
diferença significativa entre os grupos estudados  
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No presente estudo mostramos que o enfisema aumentou a expressão 

de células positivas para α7nACh no pulmão em camundongos com enfisema 

pulmonar. Além disso, mostramos que o tratamento com PNU-282987, um 

agonista seletivo de α7nAChR, tem o potencial de reduzir a inflamação 

pulmonar e o enfisema induzidos pela elastase. Componentes colinérgicos, 

como receptores muscarínicos, VAChT e AChE, estão aumentados em 

neutrófilos de pacientes com DPOC [122] sugerindo uma participação do 

sistema colinérgico na fisiopatologia da DPOC. O papel do receptor nicotínico 

na DPOC é pouco estudado e controverso, uma vez que o receptor nicotínico 

está envolvido nos efeitos da nicotina no câncer de pulmão [123]. No entanto, 

os receptores nicotínicos, especialmente α7nAChR, são os receptores finais 

envolvidos nos efeitos anti-inflamatórios do sistema colinérgico e são 

expressos por células neuronais e não neuronais, incluindo as células imunes 

[124]. 

Para induzir o enfisema pulmonar, utilizamos um modelo de instilação de 

PPE onde uma única dose de instilação intranasal de elastase em 

camundongos induziu um aumento significativo na destruição alveolar, avaliada 

pelo diâmetro alveolar médio. Esse índice é aceito para inferir a destruição do 

tecido alveolar, denominado de enfisema [125]. Embora a instilação de 

elastase em animais não seja a forma mais fisiológica de induzir o enfisema 

semelhante ao que ocorre em pacientes, onde o fator de risco mais importante 

para o seu desenvolvimento é o tabagismo, nesse modelo ocorre a inflamação 

pulmonar, a destruição alveolar, o remodelamento o que reproduz de forma 

análoga semelhanças observadas no pulmão de pacientes com DPOC [126, 
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127]. Nesse modelo, além de aumentar a o número de células positivas para a 

expressão de α7nAChR no pulmão, o PPE induziu destruição alveolar com 

aumento de macrófagos e infiltração de neutrófilos no tecido pulmonar 

associada ao aumento dos níveis de IL-6, IL-1β e IL-17. Esse estímulo 

inflamatório levou à remodelação do tecido pulmonar com deposição de fibras 

colágenas e elástica e aumento de células positivas para a expressão de MMP-

9. A maioria dessas características foi descrita em modelos de enfisema 

induzido por PPE por nosso grupo 7 e por outros [128], exceto o aumento da 

expressão de α7nAChR, que no nosso conhecimento é a primeira vez que 

ocorre essa descrição em modelos de enfisema induzido por elastase in vivo. 

O sistema colinérgico anti-inflamatório foi descoberto em 2000 por 

Borovikova [59] e sugere que a ACh tenha um papel anti-inflamatório, 

particularmente quando se liga em nACh descritos inicialmente em macrófagos. 

Desde então, vários trabalhos vêm sendo realizados utilizando diferentes tipos 

de modelos experimentais ativando ou inibindo a via colinérgica anti-

inflamatória, por estimulação elétrica, inibição do nervo vago por vagotomia [88, 

112], pelo uso de fármacos que inibam a AChE ou ainda pelo o uso de 

agonistas ou antagonistas específicos dos receptores colinérgicos [86]. 

No pulmão, a ACh apresenta um papel antagônico dependendo dos 

receptores que atua. É bastante conhecido que anticolinérgicos muscarínicos 

como o tiotrópio, (LAMA), tem um efeito de broncodilatador e anti-inflamatório 

[129]. Além disso, o tratamento com LAMA melhora a sintomatologia e diminuiu 

as exacerbações ligadas as internações em pacientes com DPOC [1]. Embora 

haja uma variedade de medicamentos comerciais usados no tratamento da 
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DPOC, 65 milhões de pessoas têm DPOC moderada a grave [130], o que 

coloca em xeque a eficácia de muitos anti-inflamatórios existentes em 

pacientes com DPOC [7]. Nesse sentido, o sistema anti-inflamatório colinérgico 

e os receptores nicotínicos têm sido relatados como anti-inflamatórios em 

outros modelos de inflamação pulmonar, como asma, lesão pulmonar aguda 

entre outros [11, 131]. Curiosamente, a vareniclina, um agonista parcial dos 

receptores nicotínicos utilizado como farmacoterapia para cessar de fumar, 

melhorou significativamente a expansão alveolar e a resposta inflamatória 

avaliada no fluido de lavagem bronco alveolar em camundongos que 

receberam PPE [131]. 

Vários trabalhos ao longo dos anos têm sido realizados utilizando 

agonista seletivos ou agonista não seletivos do α7nAChR na tentativa de 

suprimir a resposta inflamatória em diferentes tipos de modelos de inflamação 

sistêmica. No pulmão algumas evidências sugerem que a estimulação do 

α7nAChR também reduz a inflamação [86, 96, 109]. O PNU-282987, até onde 

saibamos, nunca foi utilizado em modelos experimentais de enfisema 

pulmonar. 

A patogênese da DPOC é multifatorial e envolve a interação da 

inflamação, desequilíbrio protease-antiprotease e o estresse oxidativo, 

promovendo a perda progressiva do tecido pulmonar e da função pulmonar. As 

citocinas são consideradas importante no desencadeamento da resposta 

inflamatória e na persistência da mesma em várias doenças inflamatória, como 

a DPOC [52]. 
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O presente estudo fornece novas evidências da relevância dos 

receptores nicotínicos para a DPOC. Primeiro mostramos que é expresso em 

células inflamatórias no parênquima pulmonar e é aumentado pela instalação 

de elastase. Outros modelos da DPOC mostraram o aumento α7nAChR no 

pulmão induzido pela fumaça do cigarro [96]. A fim de verificar os efeitos do 

α7nAChR no desenvolvimento do enfisema e como possível alvo no tratamento 

de pacientes com enfisema, testamos duas abordagens diferentes de 

tratamento com PNU-282987, um agonista de α7nAChR, aqueles em que o 

tratamento começou junto com a instilação de elastase e a segunda 

abordagem em que o tratamento começou no dia 21, momento que sabemos 

que o enfisema (destruição alveolar) está instalado neste modelo [132]. 

A destruição alveolar é o principal problema no enfisema, e embora o 

uso de corticosteroides e broncodilatadores reduzam a dispneia e a inflamação, 

não reverteram a destruição alveolar 31 que pode piorar progressivamente a 

função pulmonar [2]. Interessante que apenas o PNU-282987 administrado 

após o 21º dia foi capaz de reduzir a destruição alveolar, o que nos faz 

hipotetizar que este efeito do PNU-282987 na destruição alveolar pode ser 

devido a uma redução da inflamação. 

Consistente com isso, o PNU-282987 foi capaz de reduzir as células 

inflamatórias obtidas no LBA, principalmente o número de macrófagos. O papel 

do macrófago no enfisema é bem relatado [1] e esta é a célula imune mais bem 

documentada para expressar α7nAChR [95, 124]. Além disso, a presença de 

α7nAChR foi previamente demonstrada em outras células do sistema 

imunológico, como linfócitos, neutrófilos e eosinófilos, e também em células 
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epiteliais [133]. Quando buscamos as células recrutadas para o tecido 

pulmonar, notamos que os tratamentos com PNU-282987 foram capazes de 

reduzir as células mononucleares, provavelmente macrófagos presentes no 

tecido pulmonar, porém apenas o pós-tratamento foi eficaz na redução dos 

polimorfonucleares, que estão relacionados aos neutrófilos em tecido pulmonar 

neste modelo [75]. Embora os neutrófilos não sejam a principal célula recrutada 

para o LBA neste modelo, foi demonstrado que estão presentes no tecido 

pulmonar induzido pela elastase [131]. Curiosamente, essa destruição da 

inserção alveolar pode ser mediada pela inflamação dos neutrófilos [134], o 

que justifica os efeitos do grupo PNU-Pós-tratamento na destruição alveolar, 

uma vez que apenas este grupo diminuiu os neutrófilos recrutados para o 

tecido pulmonar. 

A citocina pró-inflamatória IL-1β, uma das citocinas envolvidas no início 

e persistência da inflamação, está aumentada na DPOC em pacientes estáveis 

e durante as exacerbações [135], Yi Gao et al. [136] mostraram um aumento de 

IL-1β no epitélio das vias aéreas obtida por broncoscopia de pacientes com 

DPOC. Também é observado que os macrófagos alveolares e células 

mononucleares do sangue periférico de fumantes apresentam um aumento das 

IL-1β em relação a pacientes não fumantes [135]. A IL-6, uma citocina pró-

inflamatória, é uma importante reguladora da ativação de JAK/STAT3 na DPOC 

[39]. A IL-6 se liga ao receptor gp130 e ativa JAK, fosforilando STAT3 

induzindo assim sua translocação para o núcleo [49]. 

Com base nisso, medimos IL-6, IL-1β, IL-17, TNF-α e IL-10 no tecido 

pulmonar, e observamos que ambos os grupos tratados com PNU apresentam 
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níveis reduzidos de IL-1β e IL-6. Sabe-se que aumento nos níveis de IL-17 

estão associados ao enfisema [137] e neste sentido demonstramos que apenas 

o pós-tratamento PNU diminuiu os níveis de IL-17 e TNF-α no pulmão. 

Kurimoto et al. [138] demonstraram que os animais nocaute para IL-17A têm 

redução na neutrofilia no LBA. Relatos anteriores de nosso grupo mostraram 

que o tratamento com anti-IL-17 pode prevenir e tratar o enfisema induzido por 

elastase em camundongos [139]. Coletivamente, sugerimos que a ativação do 

α7nAChR reduziu a IL-17 e os neutrófilos o que levou a uma redução da 

destruição alveolar, corroborando a ideia de que a IL-17 e os neutrófilos são 

relevantes na fisiopatologia da DPOC. 

Vários relatórios na literatura focaram em mostrar os efeitos da nicotina 

e ativação de α7nAChR na redução de citocinas e recrutamento de células 

inflamatórias [60, 140] e, mais recentemente, a ativação de α7nAChR foi 

sugerida como benéfica para modular a tempestade de citocinas em COVID-19 

uma vez que pode reduzir o HMGB-1, que é relatado como aumentando em 

pacientes graves [141]. Mais especificamente no enfisema, GTS-21, um 

agonista α7nAChR seletivo, reduziu os níveis de mediadores inflamatórios em 

células HMGB-1 de pacientes com DPOC [142]. Além disso, o tratamento com 

GTS-21 inibiu significativamente a secreção de IL6 e TNF induzidas inibiu 

significativamente a secreção de IL6 e TNF induzidas por LPS em macrófagos 

isolados de camundongos knockout para α7nAChRs, indicando que os efeitos 

anti-inflamatórios de GTS-21 podem ocorrer independentemente da presença 

de α7nAChRs [143]. Zhu et al. [144] mostraram que α7nAChRs interagem 

diretamente com adenilil ciclase-6 e com isso reduziram os marcadores 
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inflamatórios em um modelo de enfisema induzido por elastase. No entanto, os 

autores avaliaram apenas os efeitos do PNU-282987 em marcadores 

inflamatórios. Zhang et al. [145] estudando um modelo de ratos expostos à 

fumaça de cigarro associada ao LPS mostraram que a eletroacupuntura, que 

sabidamente ativa o sistema anti-inflamatório colinérgico, reduziu os níveis de 

marcadores inflamatórios associados ao aumento da secreção vagal e melhora 

da função pulmonar. 

 O pré-tratamento com PNU-282987 aumentou os níveis de IL-10, 

enquanto o pós-tratamento com PNU não alterou os níveis dessa citocina. O 

papel da IL-10 no enfisema é controverso e os efeitos anti-inflamatórios dos 

receptores nicotínicos parecem estar associados à redução das citocinas pró-

inflamatórias e ao aumento das anti-inflamatórias [94]. 

A inflamação crônica no enfisema está associada a um processo de 

remodelação da matriz extracelular [146] e a um desequilíbrio das 

metaloproteases e seus inibidores. Nesse sentido, os tratamentos com PNU-

282987 reduziram a deposição de colágeno e elástica em septos alveolares 

induzida por elastase. Apenas o pré-tratamento com PNU-282987 induziu uma 

redução significativa nas células positivas para MMP-9, embora nenhuma 

alteração no TIMP-1 tenha sido observada. Em um estudo, Li et al. [46] 

observaram que os níveis elevados das proteínas MMP-9 e TIMP-1, além de 

estarem correlacionadas com a patogênese da DPOC, essas duas proteínas 

também podem representar importantes marcadores biológicos para o 

diagnóstico precoce da DPOC. 
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A remodelação do colágeno pode estar associada à presença de 

macrófagos tipo M2, e mostramos anteriormente que a ativação do α7nAChR 

pode modular o equilíbrio M1 /M2 [90]. Portanto, nossa hipótese é que essa 

remodelação nas fibras colágenas e elásticas pode ser atribuída aos 

macrófagos e a outras metaloproteases não avaliadas. 

Considerando que o estresse oxidativo é uma via importante envolvida 

na fisiopatologia do enfisema, avaliamos se o PNU-282987 modulava a 

expressão de isoprostano no pulmão, um marcador de estresse oxidativo [147, 

148]. A ativação preventiva e terapêutica do α7nAChR pode reduzir a área 

positiva para isoprostano, sugerindo que o α7nAChR pode estar envolvido no 

controle do estresse oxidativo. No entanto, se esses efeitos são diretamente 

sobre o estresse oxidativo ou devido à redução da inflamação, precisam ser 

mais investigados. 

Não observamos alteração da função pulmonar em nosso modelo de 

enfisema e mesmo nos animais tratados com PNU-282987, diferentemente de 

Taguchi et al. [149] e Lourenço et al. [150] que demostraram a diminuição do 

Htis no modelo de enfisema induzido por elastase. Anciaes et al. [132] 

observaram que os parâmetros avaliados na mecânica respiratória, nem 

sempre refletem as alterações observadas na análise morfométria após a 

instilação de elastase. Essas divergências podem ser explicadas por eventuais 

problemas no equipamento de medida da função pulmonar, que talvez 

apresente baixa sensibilidade para detectar alterações funcionais mais 

discretas. 
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Finalmente, porque STAT3 é um possível mecanismo envolvido nos 

efeitos anti-inflamatórios de α7-nAChR [90, 94], avaliamos STAT3 no pulmão e 

descobrimos que o enfisema induzido por elastase ativa STAT3 no pulmão 

enquanto reduz os níveis de SOCS3. Um dos mecanismos para explicar como 

a ativação do α7nAChR modula a resposta inflamatória seria que, após a 

ligação da ACh ao α7nAChR, ocorre a inibição da translocação do NF-kB para 

o núcleo, inibindo assim a produção de citocinas pró-inflamatórias, e por 

ativação da via de ativação JAK2 / STAT3 que também pode regular 

negativamente a ligação de NF-ᴋB ao DNA e / ou aumentar a atividade do 

supressor de citocina 3 (SOCS3) [80]. Wang et al. em 2015, em um modelo 

experimental de DPOC, induzida por LPS / tabagismo, aumentou o STAT3 e a 

MMP-9. SOCS3 é regulado por STAT3, SOCS3 liga-se a gp130 e inibe a 

atividade JAK e modula as respostas imunes através da regulação de IL-1 e IL-

6 [151]. Geraghty et al. [49] mostram em um estudo com animais expostos à 

fumaça de cigarro e nocaute para níveis baixos de STAT3 de SOCS3. Embora 

o tratamento com PNU não modulasse significativamente essas respostas, 

evitou a ativação de STAT3 e a redução de SOCS nos animais tratados com 

PPE e PNU. De acordo com isso, Zhang et al. [145] encontraram aumento da 

fosforilação do STAT3 em animais submetidos ao protocolo de fumaça de 

cigarro e os autores mostraram que o aumento do estímulo vagal está 

associado à inibição do STAT3. 

Para mostrar que os efeitos do PNU dependem da ativação do 

α7nAChR, alguns animais do grupo PNU-Pós receberam pré-tratamento com 

MLA, um antagonista específico do α7nAChR. Mostramos que esse tratamento 
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reverte os efeitos anti-inflamatórios do PNU na IL-17 e no recrutamento de 

neutrófilos e macrófagos. Além disso, os animais tratados com MLA 

aumentaram as células positivas para α7nAChR. Coletivamente, nossos dados 

sugeriram que a ativação do α7nAChR é uma resposta protetora em situação 

de lesão pulmonar. Isso está de acordo com nossa resposta anterior, que 

mostra que o sistema colinérgico intacto é necessário para manter a 

homeostase pulmonar [93, 100]. 
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